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Denna bok handlar om lokal organisering, boinflytande
och demokrati i bostadsområden. Den baseras på en
stor enkätstudie av lokala hyresgästföreningar med
utgångspunkt från deras roller som gräsrot i hyresgäst-
rörelsen, språkrör gentemot hyresvärden och träffpunkt
för de boende i ett område. Resultaten relateras till sam-
hällsvetenskaplig teori om demokrati, makt, inflytande
och socialt kapital, och jämförelser görs även med
andra boendeorganisationer inom och utom Sverige. På
så sätt ökar boken också våra kunskaper om de allmän-
na förutsättningarna för lokal organisering och demo-
krati i bostadsområden. 

Bo Bengtsson är statsvetare och Tommy Berger national-
ekonom. De är anställda vid Institutet för bostads- och
urbanforskning vid Uppsala universitet och har tidigare
publicerad en rad arbeten om boende, bostadspolitik
och lokalt kollektivt handlande.
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Abstract 

Grass-Roots Organisation, Mouthpiece and Social Organiser. 
Local Organisation and Democracy in Housing 
The Swedish tenant movement is unique in its high membership rates, insti-
tutionalised market power and strong political influence. This study con-
centrates on the role of the tenant movement in local housing estates and on its 
smallest organizational unit, the 3 500 local tenant associations (‘LTAs’). 

In principle an LTA has three different roles to fulfil: 
• to act as base organisation within the tenant movement (‘grass-roots 

organisation’); 

• to represent all residents in an estate towards the landlord 
(‘mouthpiece’); 

• to organise and support social interaction in the estate (‘social 
organiser’). 

As voluntary organisations LTAs are also expected to function as small 
democratic units for local members and residents (‘democratic community’) 

The study is based on the answers to four large questionnaires directed to a 
statistical sample of some 350 LTAs: one questionnaire to the whole board, one 
to the chairperson, one to a representative of the regional tenant union and one 
to a representative of the landlord. The results are related to theories on small 
scale democracy, organisational power, tenant participation and social capital. 

The average LTA works in a municipal multi-dwelling housing estate of 
between 100 and 200 dwellings, where about one half of the tenants are 
members of the tenant union. In the role as democratic community all LTAs 
have annual meetings for members, and almost 90 percent have also arranged 
meetings open for all tenants in the estate, including non-members. The 
attendance to meetings is comparatively low, though relatively higher in LTAs 
in small estates. There is almost no competition for seats on the board. The 
gender distribution among LTA board members is rather even with a slight 
female majority. Immigrants are poorly represented on the boards, even in areas 
with large shares of immigrant residents.  

In the role as grass-roots organisation LTAs and higher levels of the 
movement co-operate on remarkably good terms. The interaction is regular and 
seems to be carried out in mutual respect and trust. Several board members are 
active on higher levels as well, and also in trade unions, political parties and 
other types of associations. 



 

In the role as mouthpiece almost two thirds of the LTAs take part in rent 
negotiations and 70 percent have a formal agreement with the landlord on tenant 
participation. A considerable number also have some form of economic 
influence. The LTAs feel that their influence is strongest on the management of 
the outdoor environment and on local regulations and weakest on rents and on 
the acceptance of new tenants. 

In the role as social organiser LTAs take great responsibility for leisure 
activities and study groups in their estates. More than half of the LTAs have 
some collaboration with other organisations, though – considering the multi-
cultural population of many rental estates – surprisingly few collaborate with 
immigrant organisations. 

The LTA boards consider all the three roles as grass-roots organisation, 
mouthpiece and social organiser to be important, but the role as the mouthpiece 
of the local tenants in relation to the landlord is seen as the most important of 
the three. Activity within the different roles seems to be mutually reinforcing; in 
particular democratic participation seems to have a positive correlation with 
success in the other roles. Most boards feel responsibility not only to local 
members but also to non-member residents of the estate. 

The results of the empirical study are related throughout to general theo-
retical perspectives, as well as to earlier Swedish, Danish and English studies on 
the subject. This makes it possible to link the empirical conclusions with theory 
and with observations from other similar contexts, and consequently to 
contribute to the general knowledge on housing democracy, local organisation 
and tenant participation. 



 

Förord 

I denna bok redovisas resultaten av en större enkätstudie om lokala 
hyresgästföreningar. Vi tycker själva att studien har givit nya insikter om denna 
viktiga och intressanta organisationsform, men också om de allmänna 
förutsättningarna för lokal organisering och demokrati i bostadsområden.  

Det forskningsprojekt som ligger till grund för boken var ursprungligen 
finansierat av dåvarande Byggforskningsrådet och Hyresgästernas Riksförbund. 
Av olika skäl har vi inte förrän nu haft tillfälle att slutredovisa arbetet i bok-
form. Projektet har tidigare redovisats muntligt och skriftligt till båda 
finansiärerna, liksom till Formas som numera tagit över Byggforskningsrådets 
uppgifter. En längre delrapport skriven av Bo Bengtsson och den tidigare 
medarbetaren Stefan Svensson utkom i augusti 2000 som arbetsrapport/working 
paper nr 32 från Institutet för bostads- och urbanforskning. 

Arbetsfördelningen mellan författarna till denna bok har varit den att Bo 
Bengtsson skrivit texten medan Tommy Berger har gjort databearbetningar och 
utformat figurmaterialet. Vi har haft en fortlöpande dialog om såväl text som 
data och figurer, så vi känner oss båda ansvariga för helheten. 

Det är viktigt att framhålla de stora och betydelsefulla insatser som gjorts av 
institutets tidigare medarbetare Stefan Svensson och Cathrine Uggla i projektets 
grundläggande skeden. Stefan och Cathrine har varit med och planerat under-
sökningen, ordnat urvalsramen, utformat enkätformulären, administrerat enkät-
utskicken, registrerat svaren, genomfört bortfallsanalysen och påbörjat den 
statistiska analysen. Anders Westholm, Statsvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet fungerade som metodkonsult i projektets tidigare skeden 
och har bland annat hjälpt oss med enkätformulären. 

Jan-Erik Lind, Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, var en 
kunnig och uppslagsrik extern opponent vid slutseminariet på boken i november 
2004. Vid detta och andra interna och externa seminarier där vi presenterat 
kapitelutkast har vi också fått hjälp av ett flertal andra kolleger vid och utanför 
IBF. Vi vill särskilt tacka Mats Franzén som varit kommentator till det som nu 
är kapitel 4 och som även givit ett stort antal värdefulla kommentarer och 
nyttiga tips kring övriga delar. Stort tack också till Åsa Sundström som med 
uthållighet och kreativitet sett till att det blivit en bok av våra manus! 

Två företrädare för våra finansiärer förtjänar också ett särskilt omnämnande 
för givande samarbete och stimulerande samtal, nämligen Stefan Strid, tidigare 
Byggforskningsrådet, och Ebba Vallgårda, tidigare Hyresgästernas Riksför-
bund. Under hela projekttiden har vi också fått stor hjälp med material och svar 
på frågor av ett antal medarbetare vid Hyresgästernas Riksförbund (numera 



 

Hyresgästföreningen Riksförbundet). Vi vill särskilt tacka Sven Bergenstråhle 
för en rad användbara idéer och synpunkter. 

De som mest av alla förtjänar ett tack är ändå alla ni som lagt ner tid och 
energi på att besvara våra enkäter. Utan era insatser hade det aldrig blivit någon 
bok! 
 
 
Gävle i januari 2005  
 
 
Bo Bengtsson   Tommy Berger 
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Kapitel 1. Föreningen, medlemmen och samhället. 
Den lokala hyresgästföreningens olika 
funktioner och roller 

Denna bok har två olika men närbesläktade syften. Det konkreta empiriska 
syftet är att kartlägga och analysera de lokala hyresgästföreningarna i deras 
olika roller för att förbättra vår kunskap om dessa organisationer och deras 
verksamhet. Men boken har också ett mera generellt och egentligen viktigare 
syfte. De lokala hyresgästföreningarna är ett intressant fall av lokal organisering 
i bostadsområden. Genom att ställa våra resultat mot tidigare studier av sådan 
organisering och mot rådande teorier inom området hoppas vi kunna öka den 
allmänna kunskapen kring dessa frågor. Dessa båda syften preciseras i slutet av 
kapitlet. 

Men först tar vi vår utgångspunkt i vårt konkreta studieobjekt, de lokala 
hyresgästföreningarna, och diskuterar vilka olika funktioner dessa organisa-
tioner kan fylla i bostadsområdet och för samhället i stort. Huvudfrågan är i 
vilka avseenden en lokal hyresgästförening kan ses som en förening vilken som 
helst och i vilka avseenden den har karakteristiska särdrag som skiljer den från 
andra typer av föreningar.  

Den lokala hyresgästföreningen  
– folkrörelsedemokrati och bostadspolitik 
Boken handlar alltså om den svenska hyresgäströrelsens minsta organisatoriska 
enheter, de lokala hyresgästföreningarna. I dag finns det ca 3 000 sådana 
föreningar med tillsammans över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det 
rör sig således om en tämligen omfattande verksamhet, men trots det är våra 
kunskaper om de lokala hyresgästföreningarna synnerligen knapphändig. 

Enligt vår uppfattning finns det goda skäl att närmare granska dessa 
föreningar även oavsett deras kvantitativa utbredning. Den svenska hyresgäst-
organisationen är internationellt sett unik, och detta såväl i fråga om medlems-
anslutning som vad gäller inflytande på marknaden och i politiken. Förbättrad 
kunskap om organisationens basenheter borde vara av betydelse för vår 
förståelse av hur denna världsunika konsumentrörelse fungerar. 

De lokala hyresgästföreningarna har också tilldelats en självständig roll i den 
svenska bostadspolitiken. I den bostadspolitiska diskurs som följde i miljon-
programmets efterdyningar – och som i huvudsak råder än i dag – har för-
valtningen av det befintliga bostadsbeståndet betonats mer än nybyggnad, och i 
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synnerhet har boendemiljön och de boendes inflytande lyfts fram som centrala 
frågor. Att uppfylla det bostadspolitiska målet ”boendedemokrati” sades dock i 
första hand vara en uppgift för parterna på hyresmarknaden (Prop. 1974:150, ss 
351–352). De centrala avtal om kollektivt boinflytande som slöts under åren 
kring 1980 mellan Hyresgästernas Riksförbund och dess centrala motparter 
SABO och Fastighetsägareförbundet tilldelade kontaktkommittéerna, som var 
de lokala hyresgästföreningarnas föregångare, uppgiften att företräda alla 
boende – inte bara sina egna medlemmar – i frågor som rör det egna 
bostadsområdet. Då kontaktkommittéerna senare omvandlades till lokala hyres-
gästföreningar och samtidigt tilldelades en formell roll som grundorganisation 
inom hyresgäströrelsen fick även det lokala boinflytandet en fastare organi-
satorisk bas (Bengtsson 1985, Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 43–
49). 

Kunskap om de lokala hyresgästföreningarna är därför av betydelse både för 
att förstå hur hyresgäströrelsen fungerar och för att få en bild av det lokala 
boinflytandet i våra hyreshusområden.  

Vid sidan av detta praktiska och politiska kunskapsintresse menar vi alltså att 
det också finns mer principiella och teoretiska skäl att forska om dessa de 
viktigaste lokala organisationerna i våra hyreshusområden. I den lokala 
hyresgästföreningen kan vi skönja tydliga avtryck av två av den svenska 
välfärdsstatens hörnpelare: folkrörelsedemokratin och den sociala bostads-
politiken. Samtidigt kan vi observera samma inbyggda konflikter och dilemman 
som kännetecknar andra delar av vårt moderna föreningsliv – och som bidrar till 
att göra detta till ett intressant samhällsvetenskapligt forskningsområde: 
spänningen mellan samarbete och intressekamp, mellan individuellt egen-
intresse, gruppers särintresse och samhälleligt allmänintresse, mellan eko-
nomisk effektivitet och demokratisk representativitet, mellan centralisering och 
decentralisering. Dessa spänningar och dilemman är inte på något sätt unika för 
de lokala hyresgästföreningarna, men de tar sig andra specifika uttryck än i t.ex. 
en fackförening eller en bostadsrättsförening. 

Meningen med föreningen: medlemsnytta, demokratiskt 
inflytande, socialt samspel och deliberation 
Frivilligt samarbete mellan enskilda personer kan förstås ta sig många olika 
former – och sker ofta helt spontant och formlöst. Om deltagarna vill att de 
beslut som de enas om skall uppfattas som bindande, både inom gruppen och 
gentemot omvärlden, är emellertid det vanliga i vårt samhälle att man bildar en 
förening, som kan betraktas som en institutionaliserad form av regelstyrt 
kollektivt handlande.  

Vad är då karakteristiskt för en förening? Enligt Vogel & Amnå bygger 
föreningar normalt på ”...frivilligt medlemskap, frivilligt arbete, lokal orga-
nisation, organiserat medlemsinflytande inom föreningen, samt organiserat 
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inflytande på det politiska beslutsfattandet inom föreningens intresseområden 
inom ramen för den representativa demokratin” (Vogel & Amnå 2003, s 11). 
Denna beskrivning stämmer i och för sig väl in på de lokala hyres-
gästföreningarna med deras tydliga roll av intresseföreträdare, men det 
förefaller mer långsökt att associera t.ex. syföreningar och schackklubbar med 
”organiserat inflytande på det politiska beslutsfattandet inom föreningens intres-
seområden inom ramen för den representativa demokratin”. Än mer långsökt 
blir kriteriet ”inom ramen för den representativa demokratin” förstås om vi talar 
om illegala föreningar eller sådana som bedriver kriminell verksamhet. 

Om vi vill förstå vilken roll föreningslivet spelar i vårt samhälle förefaller det 
mera fruktbart att utgå från föreningens funktioner på olika nivåer i samhället. 
Om vi börjar på mikronivån kan vi identifiera åtminstone fyra olika funktioner 
som en förening kan fylla för sina medlemmar, nämligen vad vi skulle kunna 
beteckna som medlemsnytta, demokratiskt inflytande, socialt samspel och deli-
beration. 

Medlemsnyttan är grunden. En förenings existensberättigande för sina 
huvudmän, d.v.s. medlemmarna, är att den tillför dessa något som de inte kan 
uppnå var och en för sig eller genom informellt samarbete. De personer som 
sluter sig samman i en förening förväntar sig kunna uppnå något just genom att 
agera tillsammans i reglerade former. Vad medlemsnyttan närmare bestämt 
består i varierar naturligtvis från förening till förening; ofta framgår det ganska 
tydligt av föreningens namn eller av ändamålsparagrafen i dess stadgar. Det 
skall för säkerhets skull betonas att medlemsnyttan inte alltid behöver vara 
någonting egoistiskt eller gruppegoistiskt; i själva verket bygger ju många 
föreningar just på att medlemmarna gemensamt önskar hjälpa andra än sig 
själva. I dessa fall utgör denna hjälp till utomstående samtidigt medlemsnyttan. 

Det demokratiska inflytandet följer av att föreningsmedlemskapet kombinerar 
kollektivitet och frivillighet. Det kollektiva handlande som är grunden för 
föreningsbildningen fordrar nästan alltid någon form av gemensamt besluts-
fattande. Eftersom medlemskapet normalt är individuellt och frivilligt är det 
naturligt att de enskilda medlemmarna också ges lika möjlighet till inflytande 
över de gemensamma besluten genom någon typ av demokratiska besluts-
former. I de flesta föreningar regleras dessa former i föreningsstadgarna, vilka 
därför kan sägas fungera som föreningens demokratiska konstitution. Även om 
vi numera uppfattar intern demokrati nästan som en del av definitionen av en 
förening är det egentligen en bieffekt av föreningsbildningen. Syftet med att gå 
samman i en förening torde sällan vara att man vill fatta demokratiska beslut 
tillsammans, men om frivilliga och jämlika medlemmar behöver fatta 
gemensamma bindande beslut framstår det som naturligt att göra detta i 
demokratiska former. (Lundkvist, som analyserar de svenska folkrörelserna i ett 
funktionalistiskt perspektiv, talar inte om bieffekter utan skiljer i stället, i 
Robert Mertons efterföljd, mellan manifesta och latenta funktioner, där de 
senare varken är avsedda eller igenkända av medlemmarna men kan observeras 
av den noggranne iakttagaren; Lundkvist 1977, s 20; jfr Merton 1949. De 
funktioner på mikronivå som vi här betecknar som oavsedda bieffekter är dock 
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normalt observerbara för medlemmarna. Då Lundkvist diskuterar förenings-
livets ”latenta funktioner” befinner han sig främst på samhällsnivån, till vilken 
vi återkommer till i det följande.) 

Även det sociala samspelet i en förening följer av kollektiviteten. Oavsett 
föreningens syfte torde det nästan alltid förekomma viss social interaktion 
mellan medlemmarna, även vid sidan av det formella beslutsfattandet. Också 
detta samspel kan ses som en oavsedd bieffekt av det gemensamma arbetet för 
medlemsnyttan och för verksamhetens uttalade mål. Det finns dock även 
föreningar som har som primärt syfte att erbjuda medlemmarna en givande och 
utvecklande social samvaro. I dessa fall blir alltså interaktionen identisk med 
medlemsnyttan. 

En fjärde funktion, som ofta förbises, är att en förening också kan vara ett 
forum för deliberation, d.v.s. en kombination av meningsutbyte och kunskaps-
utveckling i olika sakfrågor. Det kanske tydligaste exemplet är de politiska 
partierna, där deliberationen kan sägas utgöra en del av själva medlemsintresset. 
Men även lokala fackföreningar och hyresgästföreningar kan fylla funktionen 
som en arena där medlemmarna kan sinsemellan argumentera och utveckla 
ståndpunkter, utan att detta direkt syftar till att ge underlag för föreningens eget 
agerande. För medlemmarna i en lokal fackklubb kan det vara naturligt att 
studera och diskutera frågor om arbetsmarknad och arbetsrätt bara av det skälet 
att medlemmarna tillsammans utgör en grupp av personer som kan förväntas 
vara intresserade och insatta i sådana frågor, och på motsvarande sätt kan det 
vara naturligt för medlemmarna i en lokal hyresgästförening att med varandra 
dryfta frågor om hyresmarknad och bostadspolitik. Den deliberativa funktionen 
är tydligast i föreningar av intressekaraktär, men även schackklubbar och 
syföreningar kan stundtals fungera på detta sätt. Det mest konkreta uttrycket för 
denna funktion är de studiecirklar som utgjort ett väsentligt inslag i de svenska 
folkrörelserna (Larsson 1999), men deliberationen kan naturligtvis även ske i 
helt fria former.  

Den deliberativa funktionen är – liksom det interna demokratiska besluts-
fattandet – en del av den sociala interaktionen. Skälen för att skilja mellan det 
sociala samspelet i allmänhet och de båda funktionerna interndemokrati och 
deliberation blir tydligare nedan då vi diskuterar innebörden på makronivå. I 
realiteten kan det förstås vara svårt att hänföra ett visst meningsutbyte till den 
ena eller andra funktionen. (Då vi här talar om den deliberativa funktionen 
syftar vi alltså inte särskilt på det i dag så populära begreppet ”deliberativ 
demokrati” utan inkluderar alla former av meningsutbyte och kunskaps-
utveckling i sakfrågor, oberoende av om de uppfattas utgöra ett led i det demo-
kratiska beslutsfattandet.) 

För tydlighetens skull skall understrykas att alla föreningar naturligtvis inte 
uppfyller alla fyra funktionerna i samma utsträckning. Det kan i vissa föreningar 
vara diskutabelt om de verkligen tillför medlemmarna någon nytta, i andra kan 
den sociala interaktionen vara obetydlig, formalistisk eller rent av fientlig. I åter 
andra föreningar kan det demokratiska inflytandet vara mera skenbart än reellt, 
och det torde inte heller vara svårt att hitta föreningar där diskussionen och 
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opinionsbildningen i allmänna frågor inte lyser med mer än sin frånvaro. 
Särskilt stor torde risken för problem av detta slag vara i föreningar där det 
formellt frivilliga medlemskapet i realiteten uppfattas som obligatoriskt, därför 
att det är kopplat till vissa rättigheter eller nyttigheter. Man kan lätt föreställa 
sig att en mer eller mindre påtvingad formell gemenskap skulle ge sämre 
förutsättningar för positiva bieffekter än en ömsesidig anpassning som även 
reellt uppfattas som frivillig. (Ett exempel från boendet är bostadsrätts-
föreningen, där medlemskap är obligatoriskt för den som har bostadsrätt i före-
ningens fastighet. Därmed förstås inte sagt att bostadsrättsföreningar skulle 
kännetecknas av särskilt stora demokratiska, sociala eller deliberativa problem; 
vi kommer för övrigt att använda just bostadsrättsföreningar som jämförelse-
objekt då vi presenterar våra resultat om de lokala hyresgästföreningarna.)  

De fyra funktioner som diskuterats ovan är således generellt formulerade och 
har i princip relevans för alla föreningstyper – i realiteten dock alltså i högre 
eller lägre grad. För vissa bestämda föreningstyper kan det även vara relevant 
att göra en mera specifik indelning i olika funktioner, knutna till medlems-
nyttan. Ett exempel på detta är de så kallade invandrarorganisationerna, som 
ofta beskrivs som flerfunktionella, där materiella, kulturella och sociala aspekter 
av verksamheten existerar sida vid sida (Emami 2003, ss 50–51). Statsvetaren 
Henry Bäck skiljer t.ex. då det gäller invandrarföreningar mellan (1) en kulturell 
funktion som går ut på att bevara den egna gruppens identitet, (2) en politisk 
funktion som går ut på att tillvarata gruppens intressen i det nya hemlandet, (3) 
en funktion som försöker minska avståndet till majoritetskulturen och (4) en 
funktion inriktad på ursprungslandets politik (Bäck 1983, ss 5–7).  

Man kan diskutera om inte hyresgästföreningar också bör betraktas som 
flerfunktionella i fråga om medlemsnyttan. Då vi i det följande diskuterar 
medlemsnyttan av den lokala hyresgästföreningen skiljer vi t.ex. mellan 
hyresgästorganisationens inflytande på bostadsmarknaden, i hyrespolitiken och 
i enskilda bostadsområden. Denna distinktion skulle sannolikt kunna utvecklas 
till en modell motsvarande Bäcks för invandrarföreningar. Här nöjer vi oss dock 
med att konstatera att sådana föreningstypsspecifika funktionsindelningar är av 
en annan karaktär än vår generella åtskillnad mellan medlemsnytta, demo-
kratiskt inflytande, social interaktion och deliberation. 

Folkrörelsetanken: samhällsnytta, demokratiskolning, socialt 
kapital och opinionsbildning 
Medlemsnytta, demokratiskt inflytande, social interaktion och deliberation kan 
ses som en förenings fyra huvudfunktioner på mikronivå, d.v.s. för sina 
medlemmar. I Sverige kanske mer än i andra länder har emellertid förenings-
livet också betraktats som ett viktigt inslag i förverkligandet av ett gott 
samhälle. Enligt denna folkrörelsetanke kommer föreningsmedlemskapet inte 
bara medlemmarna till direkt nytta genom det kollektiva handlandet inom 
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föreningens ram. Medlemskapet och föreningsengagemanget gör dem även till 
mer aktiva och engagerade medborgare, vilket i sin tur bidrar till att stärka 
samhällsgemenskapen i stort. Föreningslivet tillmäts på så sätt viktiga 
funktioner även på makronivå (jfr Lundkvist 1977, ss 215–224).  

Det organiserade föreningslivet har sedan 1900-talets början betraktats som 
ett viktigt inslag i den svenska demokratin. Genom att föreningslivet ger 
medlemmarna möjlighet att tillsammans uttrycka och driva sina intressen antas 
det också bidra till ökad social integration och ett mer fullvärdigt medborgar-
skap inom samhällslivets olika sektorer. Samtidigt har deltagande i det frivilliga 
demokratiska samarbete som kännetecknar föreningslivet kommit att betraktas 
som ett sätt att ge medborgarna skolning i de former för meningsutbyte och 
gemensamt beslutsfattande som är ett grundläggande inslag i en demokratisk 
kultur (SOU 1988:39, Micheletti 1994, Vogel & Amnå 2003, ss 17–20).  

Under det senaste decenniet har ytterligare en förmodad positiv inverkan av 
föreningsdeltagande fått växande uppmärksamhet i den akademiska debatten, 
nämligen tanken att ett rikt föreningsliv skulle bidra till att bygga upp nätverk, 
samarbetsnormer och ömsesidig tillit mellan människor, vad som i den 
amerikanske statsvetaren Robert Putnams efterföljd brukar betecknas som 
socialt kapital. Socialt kapital kan i och för sig utvecklas i ett litet kollektiv, 
men det som särskilt uppmärksammats i den akademiska debatten är den 
betydelse som det sociala kapitalet på mikronivån sägs ha för ett demokratiskt 
styrelseskick och en gynnsam ekonomisk utveckling på samhällsnivå. Dessa 
idéer ligger tämligen nära den svenska och skandinaviska folkrörelsetanke som 
beskrivits ovan (Putnam 1993, 2000; jfr Amnå & Munck 2003, Rothstein 2003).  

Dessa föreningslivets tre funktioner på makronivå, att åstadkomma 
samhällsnytta genom kollektivt handlande, att fungera som skola i demokrati 
samt att bidra till utvecklingen av socialt kapital är direkta motsvarigheter till de 
funktioner på mikronivå som diskuterats ovan. Om föreningsbildande och 
föreningsdeltagande är frivilligt och öppet förväntas den medlemsnytta som 
produceras på mikronivå kunna bidra till ökad samhällsnytta på makronivå. Om 
inflytandet på mikronivå är demokratiskt organiserat förväntas det bidra till en 
utbredning av demokratiskt tänkande och andra så kallade medborgardygder på 
makronivå. Och om den sociala interaktionen på mikronivå kännetecknas av 
öppenhet och ömsesidig tillit förväntas den på makronivå bidra till att öka det 
sociala kapitalet i samhället.  

Den fjärde föreningsfunktionen på mikronivå som diskuterades i föregående 
avsnitt, den som forum för deliberation, har också sin motsvarighet på 
makronivå. Att medborgare med ett gemensamt sakintresse har tillgång till ett 
forum för att diskutera frågor som är politiska – i vid mening – kan ses som ett 
viktigt inslag i en deliberativ samtalsdemokrati i Habermas’ anda (Habermas 
1996, Elster 1998; jfr Gilljam & Hermansson 2003, ss 22–25). Varje gång en 
person som ägnat sig åt meningsutbyte och kunskapsutveckling inom en 
förening deltar i en politisk diskussion, svarar på en opinionsundersökning eller 
medverkar i politiskt beslutsfattande gör han eller hon det med bättre 
förutsättningar än vad som hade varit fallet utan föreningsmedlemskapet. Detta 
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är tanken. På motsvarande sätt som föreningen kan fungera som en ”skola i 
demokrati” kan den fungera som en ”skola i politiska sakfrågor”, och på så sätt 
bidra till en mer välgrundad opinionsbildning i samhället.  

Folkrörelsetanken förutsätter att föreningens prestationer verkligen är till 
nytta för samhället. En rasistisk eller våldsinriktad förening bidrar knappast till 
någon samhällsnytta – tvärtom. Och även om den i och för sig möjligen kan 
tänkas styras enligt föreningsdemokratiska former, ge medlemmarna ett positivt 
socialt utbyte eller erbjuda tillfällen till deliberation förefaller det ändå tveksamt 
om detta skulle kunna bidra till några positiva bieffekter på samhällsnivå i form 
av demokratiskolning, uppbyggnad av socialt kapital eller välgrundad opinions-
bildning. 

Det förda resonemanget sammanfattas i figur 1.1. 

                 Prestation         Beslutsprocess                Interaktion         Argumentation 
  
Makro   samhällsnytta      demokratiskolning           socialt kapital       opinionsbildning 
 

 
Mikro    medlemsnytta   demokratiskt inflytande     socialt samspel         deliberation 

Figur 1.1. Föreningslivets funktioner enligt folkrörelsetanken 

Det är ingalunda givet att de eventuella makroeffekterna av det lokala 
föreningslivets mikrofunktioner kommer till uttryck inom ramen för en och 
samma folkrörelse. Modellens grundtanke är snarare att de inte gör det utan att 
det lokala föreningsengagemanget kommer att påverka förhållandena i det 
omgivande samhället i stort. Med undantag för omvandlingen av medlemsnytta 
till samhällsnytta rör det sig alltså om positiva bieffekter på mikronivån som 
skulle förändra medlemmarnas förutsättningar för att agera även i andra 
sammanhang än inom rörelsen. 

Liksom på mikronivå antas olika typer av föreningar bidra i olika omfattning 
och på olika sätt till samhällsnytta, demokratiskolning, socialt kapital och 
opinionsbildning på makronivå, beroende på inriktning, medlemskader, arbets-
sätt och annat. Varje föreningstyp har sina särdrag i fråga om vad som skall 
räknas som medlemsnytta och samhällsnytta, vilka inflytandeformer och vilken 
skolning i demokrati som erbjuds, vilken typ av interaktion och socialt kapital 
som utvecklas samt vilken deliberation och opinionsbildning som äger rum. 

I det följande diskuterar vi vilka särdrag som de lokala hyresgästföreningarna 
kan förväntas ha på mikro- och makronivå. Eftersom vår undersökning rör sig 
på föreningsnivån är det främst mikrofunktionerna som kommer att behandlas 
empiriskt i denna bok. I slutkapitlet kommer vi dock även att diskutera i vilken 
utsträckning de lokala hyresgästföreningarna kan förväntas bidra till samhälls-
nytta, demokratiskolning, socialt kapital och opinionsbildning på makronivå. 



 20

Det skall understrykas att den idealmodell av folkrörelsetanken som 
rekonstruerats ovan och som sammanfattas i figur 1.1 har starkt normativa 
inslag. Vi tar inte här ställning till om modellen ger en sann eller realistisk eller 
rättvisande bild av föreningslivets funktioner i samhället. Vi hävdar bara att den 
innehåller de variabler som är relevanta för att diskutera de lokala 
hyresgästföreningarnas olika roller – eller typer av uppgifter. Modellen blir där-
med först och främst en utgångspunkt för preciseringen av våra frågeställningar.  

Innan vi går in på denna precisering finns det dock anledning att ge en kort 
bakgrundsöversikt över de lokala hyresgästföreningarna och den folkrörelse i 
vilken de ingår. Utan en sådan mer allmän organisatorisk bakgrundskunskap 
kan det vara det svårt att förstå förutsättningarna för de lokala hyresgäst-
föreningarnas olika funktioner och roller.  

Hyresgäströrelsen och de lokala hyresgästföreningarna  
– en översikt 
I ett internationellt perspektiv är den svenska hyresgäströrelsen som nämnts 
unik såväl genom sin höga anslutningsgrad och organisatoriska stabilitet som 
genom sitt starka inflytande på bostadsförsörjningen, både via hyresmarknaden 
och politiken. 

Hyresgäströrelsen är enligt sina stadgar partipolitiskt obunden. Både 
historiskt och ideologiskt finns dock starka anknytningar till socialdemokratin 
och arbetarrörelsen, och organisationen har varit en aktiv tillskyndare av 
efterkrigstidens generella bostadspolitik. Vid sidan av den etablerade hyresgäst-
rörelsen framträder ibland lokalt verksamma fristående hyresgästorganisationer, 
men deras antal har alltid varit litet och de har i de flesta fall varit tämligen kort-
livade. 

I november 2004 uppges antalet medlemmar i hyresgäströrelsen vara ca 
535 000. Efter en kraftig uppgång under 1990-talets första hälft från ca 440 000 
medlemmar 1990 till en topp på 640 000 medlemmar 1996 har medlems-
utvecklingen vänt i negativ riktning. Till skillnad från vad som gäller för en del 
annan föreningsverksamhet tycks detta dock inte bero på medlemmarnas 
ålderssammansättning: 1998 var hela 46 procent av medlemmarna 40 år eller 
yngre och mindre än en fjärdedel över 60 år. Organisationsgraden beräknades 
1999 till 42 procent av alla hyresgästhushåll, och den uppskattas i dag till ca 38 
procent (Hyresgästföreningen 2004a).  

De tidiga hyresgästföreningarna startades för att stärka de enskilda 
hyresgästernas position mot de privata hyresvärdarna, men i modern tid har 
anslutningsgraden varit betydligt högre i det allmännyttiga beståndet. De 
senaste årens medlemsminskning har emellertid helt och hållet skett i denna 
delsektor, samtidigt som organisationsgraden gått upp stadigt i det privatägda 
beståndet. År 1990 bodde bara 30 procent av rörelsens medlemmar hos privata 
värdar, men 2004 är denna andel uppe i 46 procent, vilket betyder att an-
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slutningsgraden i dag är i stort sett densamma inom båda sektorerna av 
hyresmarknaden (Hyresgästföreningen 2000, ss 15–18, Hyresgästföreningen 
2004a). 

Medlemsomsättningen har alltid varit hög, och även under den kraftiga 
nettotillväxten i början av nittiotalet låg den årliga andelen annullerade 
medlemskap på 15–20 procent (Hyresgästföreningen 2000, s 18; jfr även Lind, 
Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 51). Den genomsnittlige nye medlemmen 
lämnar således organisationen igen efter fem eller sex års medlemskap – för att 
sedan eventuellt återkomma vid en senare tidpunkt. Till stor del sammanhänger 
denna rörlighet med boendesammansättningen i hyresboendet och upplåtelse-
formens karaktär. Det är lätt att flytta, omflyttningen är hög och för många 
hushåll är hyresboendet första steget i en åldersrelaterad boendekarriär på väg 
mot äganderätt eller bostadsrätt.  

Då enkäterna till vår undersökning besvarades (1997) fanns liksom nu fyra 
nivåer inom rörelsen: riksnivå, regional nivå, kommunal nivå samt bostads-
områdesnivå. Den formella basen utgjordes av 21 regionala hyresgästföreningar 
(”storföreningar”), en organisatorisk enhet som infördes 1964 genom en 
sammanläggning av ca 200 mindre föreningar. Var och en av dessa 21 före-
ningar utgjorde en juridisk person, i vilken de mindre enheterna, d.v.s. 
hyresgästavdelningar och lokala hyresgästföreningar (tidigare kontakt-
kommittéer), ingick. De regionala föreningarna var i sin tur medlemmar i 
Hyresgästernas Riksförbund. Det individuella medlemskapet var knutet till den 
regionala föreningen, och det var också denna nivå som hade huvudansvaret för 
hyresförhandlingarna. Hyresgästavdelningarna fungerade länge som rörelsens 
parlamentariska grundorganisation, men under perioden 1984–1992 övertogs 
denna roll successivt av de lokala hyresgästföreningarna (Hyresgästföreningen 
2000, ss 19–20). 

Under 2000-talets första år har hyresgäströrelsen genomfört betydande 
organisationsförändringar, och numera är hela hyresgäströrelsen en enda 
juridisk person med beteckningen Hyresgästföreningen. De tidigare stor-
föreningarna har upplösts och organisationens formella bas är numera förlagd 
till kommunnivån, där de tidigare avdelningarna ersatts med nuvarande 184 
hyresgästföreningar, vilka tagit över huvudansvaret för förhandlings-
verksamheten. Organisationsledet på regional nivå har numera helt enkelt 
beteckningen hyresgästregion, av vilka det finns 10. Riksförbundet har i stort 
sett behållit sin tidigare roll, men den hyresgästkongress som sedan rörelsens 
barndom varit organisationens högsta beslutande organ avskaffade sig själv år 
2000 (Hyresgästföreningen 2004b). 

För de lokala hyresgästföreningarna (i det följande förkortat LH) innebär 
organisationsförändringen framför allt att de inte längre fungerar som 
demokratisk grundorganisation i rörelsen. I den utredning som förberedde 
beslutet framhålls dock att LH så långt möjligt bör behålla sin karaktär av 
förening med en styrelse som kan ställas till ansvar för sina beslut. I bostads-
områden där ingen LH etablerats eller där LH fungerat mindre väl sägs dock 
förändringen öppna möjligheter för friare verksamhetsformer (Hyresgäst-
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föreningen 2000, ss 82–83). Vi återkommer i kapitel 2 till frågan om vad 
organisationsförändringen betyder för slutsatserna av vår undersökning. 

I november 2004 anges det totala antalet förtroendevalda inom hyresgäst-
rörelsens olika enheter vara 16 400, efter en kraftig nedgång under de senaste 
åren. Det totala antalet LH uppskattas till ca 3 000 och antalet husombud, d.v.s. 
enskilda kontaktpersoner i olika bostadsområden, till 2 000 (Hyresgäst-
föreningen 2004a). I princip bör en LH ha ett sammanhållet bostadsområde som 
bas, men det finns även sådana som har ett mera splittrat verksamhetsområde, 
t.ex. ett antal fastigheter belägna på olika håll i en stadsdel eller samtliga 
hyreslägenheter i ett mindre samhälle. 

Under hyresgäströrelsens första decennier fanns inte några särskilda enheter 
med bostadsområdet som bas, även om de tidigaste föreningarna ofta de facto 
hade sin verksamhet begränsad till bestämda stadsdelar. Hyreskampen och 
intressepolitiken dominerade länge verksamheten. I slutet av 1950-talet, då 
förhandlingsordningar började träffas med allmännyttiga bostadsföretag 
aktualiserades frågan om lokala kontaktorgan i bostadsområdena, och vid 
kongressen 1964 beslöts att föreningarna skulle bilda ”känselspröt” i form av 
kontaktkommittéer i mindre tätorter och i allmännyttiga bostadsområden (Lind, 
Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 39–41).  

Beslutet att inrätta kontaktkommittéer ingick paradoxalt nog som en del av en 
allmän centralisering av hyresgästorganisationen – de nya kommittéerna var 
tänkta att fungera som en motvikt till denna centralisering. Det var nämligen vid 
1964 års kongress som de 194 hyresgästföreningar som då existerade fördes 
samman till ursprungligen 22 storföreningar, med de tidigare föreningarna som 
sektioner – allt i syfte att samla och stärka rörelsens kompetens och 
förhandlingskapacitet. Sektionerna ombildades senare till hyresgästavdelningar, 
vilka efter kongressbeslut 1980 övertog föreningarnas roll som demokratisk 
grundorganisation med årsmöte, styrelse och egna stadgar. I avdelnings-
stadgarna reglerades även kontaktkommittéernas roll inom rörelsen. Vid 
följande kongress 1984 tilldelades avdelningarna en mera självständig roll med 
ansvar för fritids- och boinflytandeverksamheten och lokala förhandlingar 
(Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 40–42). 

En annan förändring som beslutades vid kongressen 1984 var att 
föreningarna gavs rätt att ombilda kontaktkommittéerna till grundorga-
nisationer. Varje regional förening skulle därvid få välja sin egen modell för 
detta, och tanken var att föreningen också själv skulle avgöra takten för denna 
decentralisering. Under den kommande kongressperioden genomfördes försök 
med kontaktkommittéer som grundorganisation i sex eller sju föreningar och ett 
fyrtiotal avdelningar. Vid kongressen 1988 togs nästa steg, och föreningarna 
fick nu ytterligare fyra år på sig att fullfölja ombildningen. Från 1992 var den 
nya ordningen obligatorisk, och kontaktkommittéerna bytte nu även namn till 
lokala hyresgästföreningar (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 43–50, 
Hyresgästföreningen 2000, s 20). 

Antalet kontaktkommittéer ökade snabbt efter kongressbeslutet 1964, och 
framför allt under sjuttiotalet. År 1970 fanns det ca 500 kontaktkommittéer i 
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hela rörelsen och 1980 var antalet uppe i ca 2 000, med omkring 10 000 per-
soner verksamma i arbetet. I början av 1990-talet redovisade hyresgäst-
föreningarna över 3 100 kontaktkommittéer och lokala hyresgästföreningar, och 
fem år senare uppnåddes en toppnotering på närmare 3 900 LH. Den senaste 
officiella, mer precisa uppgiften är från 1996 och anger antalet LH till 3 521. 
Vid samma tidpunkt uppskattades det att ca 6 000 kommittéer skulle behövas 
för att täcka in hela landets hyresbestånd (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 
1996, s 41, Högberg & Österberg 1982, s v, Hyresgästföreningen 2000, s 21). 

Det skall genast understrykas att alla uppgifter från olika tidpunkter om 
antalet LH är mycket osäkra. Det rör sig om lokalt bildade och upplösta enheter, 
och det centrala registret över LH torde hela tiden ha varit behäftat med 
betydande brister. Detta bekräftades då vi skulle använda registret för att göra 
urvalet för vår undersökning. Efter den uppdatering av registret som projektets 
tidigare medarbetare Stefan Svensson gjorde inför vårt urval (1997) bedömde vi 
antalet ligga strax under 3 500, vilket alltjämt torde vara den mest välgrundade 
uppskattning som gjorts (se vidare bilaga 1). 

Nittiotalet innebar en höjdpunkt för hyresgäströrelsens medlemsrekrytering, 
kanske även för dess organisering och mobilisering ute i bostadsområdena. 
Omvandlingen från kontaktkommitté till LH och upphöjelsen av dessa enheter 
till parlamentarisk grundorganisation i början av decenniet följdes som nämnts 
av en ökning i antalet LH fram till mitten av decenniet. Därefter vände 
utvecklingen, och rörelsens ambition att organisera LH i större delen av 
hyresbeståndet ersattes av en acceptans av att de boende i vissa områden kunde 
företrädas av ett enskilt kontaktombud. Denna uppluckring av regeln om LH 
som grundorganisation hade just beslutats vid tidpunkten för vår undersökning, 
och undersökningen speglar därmed den lokala organiseringen vid en tidpunkt 
då denna var som starkast – även om en viss nedgång i antalet LH redan då 
kunde anas. 

I organisationsutredningen inför kongressen 2000 betecknas uppgifterna om 
antalet LH som ”svårgripbara”. Vid kongressen 1996 hade möjligheten öppnats 
att ersätta LH med ett lokalt husombud i de fall man inte lyckas välja en 
styrelse, och sedan dess har det enligt organisationsutredningen blivit ännu 
svårare att centralt beräkna antalet LH. Samtidigt är det inte entydigt vad som 
skall menas med att det finns en LH i ett område, om det räcker med att det 
finns en vald styrelse eller om verksamheten också skall nå upp till någon 
miniminivå (Hyresgästföreningen 2000, s 21). 

Det är uppenbart att LH som organisation är mer föränderlig och svårgripbar 
än många andra typer av föreningar, och detta även efter den formalisering som 
skedde under åttio- och nittiotalen. Omsättningen på både förtroendevalda och 
föreningar är betydande, och de förteckningar som funnits hos riksförbundet 
och de regionala hyresgästföreningarna har sällan eller aldrig varit helt aktuella 
och tillförlitliga. 

Ursprungligen inrättades alltså kontaktkommittéer enbart i det allmännyttiga 
beståndet, och det har hela tiden varit där som organisationsformen haft sin 
största utbredning. I början av åttiotalet uppskattades tre fjärdedelar av kontakt-
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kommittéerna finnas i allmännyttiga bostadsområden och tio år senare anges 
alltjämt samma andel (Högberg & Österberg 1982, s 69, Lind, Lennartsson & 
Soidre-Brink 1996, s 41). Vid tidpunkten för vårt urval var enligt hyresgäst-
föreningens register knappt 20 procent av LH verksamma i det privata beståndet 
och resten i allmännyttan.  

Det finns flera förklaringar till skillnaden mellan sektorerna i förekomsten av 
LH. För det första har det traditionellt varit svårare för hyresgäströrelsen att 
värva medlemmar i det privatägda beståndet – ett förhållande som i och för sig 
kan framstå som paradoxalt. Som framgått ovan har det under senare år skett en 
betydande utjämning i organisationsgraden mellan de båda sektorerna, men 
denna utjämning hade inte gått lika långt vid tidpunkten för våra enkäter. För 
det andra skiljer sig strukturen i det allmännyttiga bostadsbeståndet från den i 
det privata. I allmännyttan rör det sig ofta om större samlade enheter som kan 
ge bättre förutsättningar för lokal organisering. Det privata beståndet består i 
större utsträckning av äldre fastigheter i innerstadslägen, där det kan vara svårt 
att bygga upp en territoriellt avgränsad lokal identitet kring en fastighet. 
Slutligen har uppbyggnaden av kontaktkommittéer och LH till stor del skett i 
nära anslutning till fritidsverksamhet och boinflytande, frågor som de allmän-
nyttiga företagen intresserat sig för mer och varit mer beredda att stödja 
ekonomiskt än de privata. 

Medlemsnyttan och den lokala hyresgästföreningen 
Efter beskrivningen i föregående avsnitt av de allmänna organisatoriska 
förutsättningarna är det dags att återvända till vår modell över föreningslivets 
funktioner enligt folkrörelsetanken. Vad är det närmare bestämt som 
kännetecknar de lokala hyresgästföreningarna i fråga om medlemsnytta och 
samhällsnytta, inflytandeformer och skolning i demokrati, interaktion och 
socialt kapital respektive deliberation och opinionsbildning? Det är de frågorna i 
anslutning till figur 1.1 som vi kommer att fördjupa oss i på de närmaste 
sidorna. 

Medlemsnyttan inom hyresgäströrelsen baseras naturligtvis primärt på den 
enskilde medlemmens roll som hyresgäst. En hyresgästförening kan gynna sina 
medlemmar först och främst genom att förbättra deras möjligheter att skaffa sig 
och behålla en god bostad till rimlig hyra. Detta kan organisationen i första hand 
bidra till genom att å medlemmarnas vägnar agera gentemot hyresvärdar och 
fastighetsägare. Är föreningen framgångsrik i detta sitt agerande stärker den de 
enskilda medlemmarnas ställning på bostadsmarknaden, främst kanske genom 
att det samfällda agerandet gör det svårare för hyresvärden att spela ut den ene 
hyresgästen eller potentielle hyresgästen mot den andre, t.ex. vid bostadsbrist. 
Föreningen kan också, i kraft av samlad kompetens och förhandlingsstyrka, 
fungera som talesman för den enskilde medlemmen gentemot hyresvärden i ett 
konkret ärende om hyran eller andra bostadsförhållanden. 
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I andra hand kan föreningen försöka påverka bostadspolitiken och framför 
allt den del av detta politikområde som går under beteckningen hyrespolitik. 
Genom att politiskt agera för sådana marknadsarrangemang som gynnar 
hyresgästerna på fastighetsägarnas bekostnad kan en framgångsrik 
hyresgästorganisation bidra till att spelreglerna på marknaden förändras på ett 
sådant sätt att det blir svårare för hyresvärden att utnyttja den enskilde 
hyresgästens ofta utsatta marknadsposition. Och genom att verka för sub-
ventioner och andra politiska styrmedel som gynnar hyresboendet kan 
föreningen förbättra de ekonomiska förutsättningarna för sina medlemmar. 
Sådant politiskt inflytande kan i första hand utövas på nationell nivå, genom 
försök att påverka regering och riksdag, men även på kommunal nivå kan en 
hyresgästförening agera som påtryckare i frågor som gäller bostads- och hyres-
politikens lokala tillämpning och implementering. 

Detta är hyresgäströrelsens båda klassiska uppgifter: å ena sidan att agera på 
marknaden genom kollektiva förhandlingar eller som talesman för enskilda 
medlemmar, å andra sidan att försöka påverka den offentliga politiken, centralt 
eller lokalt, för att åstadkomma gynnsammare spelregler på hyresmarknaden. 
Dessa frågor har traditionellt hanterats av hyresgäströrelsens nationella och 
regionala enheter. Den regionala hyresgästföreningen har haft huvudansvaret 
för de kollektiva förhandlingarna, och det är också till denna enhet som enskilda 
hyresgäster har kunnat vända sig för att söka stöd i hyresjuridiska och andra 
tvister gentemot värden. Och det är centralorganisationen, riksförbundet, som 
har haft huvudansvaret för den politiska opinionsbildningen, inklusive 
remisskrivande och lobbyverksamhet. 

I själva verket är som nämnts den svenska hyresgäströrelsen unik i fråga om 
anslutningsgrad, marknadsinflytande och politiska makt. Detta har också givit 
speciella förutsättningar för svensk bostadsförsörjning. Hyresgäströrelsen är en 
viktig aktör i bostadspolitiken, samtidigt som organisationens starka inflytande 
på marknaden möjliggjort institutionella lösningar som inte varit tänkbara i 
andra länder. Framför allt bygger det svenska bruksvärdessystemet för 
hyressättning och de kollektiva hyresförhandlingar som är kopplade till detta 
system på förekomsten av en stark och politiskt accepterad hyresgäst-
organisation (Bengtsson 1993, SOU 2001:27). 

Inriktningen på dessa målområden – hyresmarknaden och bostadspolitiken – 
torde också ha bidragit till den tämligen centraliserade organisatoriska 
uppbyggnad som kännetecknat och alltjämt kännetecknar den svenska 
hyresgäströrelsen. Kraven på kompetens, överblick och samordning för att 
kunna agera med styrka och trovärdighet på marknaden och i politiken har fått 
motivera en maktkoncentration till de nationella och regionala nivåerna. 
Rörelsens grundorganisation, där de enskilda medlemmarna kunde utöva direkt 
inflytande vid årsmöten öppna för alla, utgjordes som vi sett länge av 
hyresgästavdelningen, som ofta hade en hel kommun som sitt verksamhets-
område, medan de lokala kontaktkommittéerna länge var helt informella enheter 
utan något stadgereglerat inflytande.  
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Då bostadspolitiken under 1970-talet började uppmärksamma även för-
valtningen av befintliga bostäder och bostadsområden och inte enbart ny-
produktionen innebar detta både en viss förskjutning av tyngdpunkten från 
centrum till periferi inom hyresgäströrelsen och en omprövning av hur 
medlemsnyttan skulle definieras. Det gällde inte längre bara att bevaka med-
lemmarnas intressen på marknaden och i politiken utan även att se till att den 
yttre boendemiljön var acceptabel – och för detta krävdes gräsrotsengagemang 
och kännedom om lokala förhållanden snarare än politisk makt och 
expertkunskap. Därtill innebar de ökade kraven på lokalt boinflytande, såväl 
från hyresgästerna själva som från den politiska nivån, både en möjlighet för 
rörelsen att flytta fram positionerna och en utmaning att ompröva de 
centraliserade interna organisationsformerna.  

Det var i detta sammanhang som rörelsens lokala enheter bytte namn från 
kontaktkommittéer till lokala hyresgästföreningar och successivt övertog rollen 
som grundorganisation från avdelningarna (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 
1996, ss 29–30). Någon mer avgörande omfördelning av makten inom organi-
sationen har dock inte ägt rum, och alltjämt ligger tyngdpunkten på de 
nationella och regionala enheternas verksamheter riktade mot marknaden och 
politiken, där de lokala hyresgästföreningarnas inflytande endast är indirekt. 

Sammanfattningsvis kan en lokal hyresgästförening bidra till medlemsnyttan 
på två olika vägar. För det första kan den verka direkt för att förbättra 
förhållandena i det egna bostadsområdet, antingen som motpart till fastighets-
ägaren eller genom att själv organisera olika aktiviteter. För det andra kan 
föreningen verka indirekt, via högre nivåer i rörelsen, för att förbättra 
förhållandena på marknaden eller i politiken. I det förra fallet fungerar den 
lokala hyresgästföreningen själv som talesman för de boende i området 
gentemot hyresvärden, i det senare som en gräsrotsenhet inom ramen för den 
större rörelsen. 

I redovisningen av våra resultat gör vi en åtskillnad mellan de lokala 
hyresgästföreningarnas direkta och indirekta arbete för medlemsnyttan. De 
lokala hyresgästföreningarnas roll som vad vi betecknar som gräsrot analyseras 
i kapitel 5, där vi redovisar våra resultat om relationen mellan lokalföreningarna 
och övriga nivåer inom hyresgäströrelsen. Deras roll som vad vi betecknar som 
språkrör behandlas i kapitel 6, där vi redovisar våra resultat om boinflytande 
och om LH:s direkta relation till hyresvärden i övrigt. 

Det demokratiska inflytandet och den lokala 
hyresgästföreningen  
Då det gäller den andra funktionen på mikronivå enligt figur 1.1, det 
demokratiska inflytandet, har den lokala hyresgästföreningen formellt sett 
betydande likheter med andra föreningar. Formerna för beslutsfattande följer i 
huvudsak de som är brukliga inom en förening med demokratisk uppbyggnad. 
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Ett särdrag är att den lokala hyresgästföreningens demokratiska beslutsfattande 
inte bara innefattar den egna interna verksamheten utan även förhållandet till 
andra nivåer i rörelsen, t.ex. då man utser föreningens representanter i olika 
högre organ inom hyresgästorganisationen eller då man avger motioner till 
dessa nivåers beslutande församlingar. Detta särdrag delar föreningen med 
basorganisationer i all föreningsverksamhet som är uppbyggd med flera 
organisatoriska nivåer såsom lokala fackklubbar och bostadsrättsföreningar 
inom HSB. 

På en annan punkt skiljer sig de lokala hyresgästföreningarna mer uttalat från 
föreningar i allmänhet. De kan nämligen sägas ha två olika kategorier av 
individuella intressenter eller huvudmän. Formellt utgörs huvudmännen för den 
lokala föreningen av de medlemmar i den regionala hyresgästföreningen som 
bor inom den lokala hyresgästföreningens verksamhetsområde (”LH-området”). 
Det är dessa personer som kallas till årsmöte, har rätt att lämna in motioner, är 
valbara till styrelsen och i övrigt har formell rätt att delta i det gemensamma 
beslutsfattandet om föreningens angelägenheter.  

Så långt är allt normalt; det är medlemmarna som råder över föreningen. Till 
skillnad från vad som gäller i andra typer av föreningar finns dock även ett slags 
”andra klassens medlemmar”, nämligen de personer som bor i LH-området men 
som inte är medlemmar i den regionala hyresgästföreningen. Dessa skall 
visserligen inte enligt stadgarna kallas till den lokala föreningens årsmöte och 
delta i de formella överläggningarna där. Däremot skall de enligt 
boinflytandeavtalen – där sådana avtal gäller – kallas till särskilda bostads-
möten, där frågor av gemensamt intresse kring områdets förvaltning och rörande 
relationen till fastighetsägaren skall diskuteras.  

Ramavtalet för den privata sektorn föreskriver dessutom att de boendes 
företrädare skall utses bland de boende på allmänt bostadsmöte. Här har 
hyresgäster som inte är medlemmar i föreningen därför formellt ett större 
inflytande än i allmännyttan, där avtalet bara kräver att bostadsmöte skall hållas. 
Innan kontaktkommittéerna ombildades till lokala hyresgästföreningar fanns 
också en bestämmelse i det allmännyttiga boinflytandeavtalet som föreskrev att 
kontaktkommittén i frågor som gällde boinflytande och fritidsverksamhet skulle 
kompletteras med högst tre personer – ej nödvändigtvis medlemmar i hyresgäst-
föreningen – utsedda vid ett bostadsmöte dit alla hyresgäster i föreningens 
verksamhetsområde skulle kallas (Bengtsson 1985, ss 43–46, SABO & 
Hyresgästernas Riksförbund 1986, ss 4–5). 

En lokal hyresgästförening har alltså två överlappande kategorier av 
uppdragsgivare: dels medlemmarna i området, dels alla hyresgäster som bor i 
området – inklusive medlemmarna. Bakgrunden till detta speciella ”dubbla 
huvudmannaskap”, där den lokala hyresgästföreningen har ett visst formellt 
ansvar även gentemot hyresgäster som inte är medlemmar, är att 
boinflytandeavtalen omfattar alla boende i området. Det är boendet som skall 
vara basen för inflytande och inte medlemskapet. Detta kan uppfattas som ett 
villkor uppställt av föreningens motpart, fastighetsägaren, och indirekt av staten 
via den offentliga bostadspolitiken. Boinflytande skall kunna utövas av alla 
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boende, och hyresvärden skall också kunna utgå från att de representanter som 
agerar som motpart kan tala för hela hyresgästkollektivet. (Organisations-
sociologen Bengt Abrahamsson inkluderar i begreppet huvudmannagrupp för 
en organisation de personer som har ett mera direkt intresse av att 
organisationen hålls vid liv och är effektiv, vanligen de som tagit initiativ till 
organisationens bildande och tillskjutit kapital. För en lokal hyresgästförening 
motsvarar detta först och främst medlemmarna. I frågor som gäller 
bostadsområdet är det dock, till följd av rådande avtalsförhållanden, rimligt att 
se samtliga hyresgäster i området som ingående i huvudmannagruppen; jfr 
Abrahamsson 1989, s 26.) 

Det dubbla huvudmannaskapet har även betydelse för hur man skall se på 
medlemsnyttan. Ovan framhöll vi att föreningen verkade direkt för 
medlemsnyttan i fråga om förhållandena i det egna bostadsområdet och indirekt, 
via andra nivåer i rörelsen, i fråga om allmänna villkor på marknaden och i 
politiken. Åtminstone formellt kommer föreningen att företräda olika kollektiv i 
dessa båda roller. Då det gäller det direkta inflytandet över det egna området är 
det alla boende i LH-området som – åtminstone enligt boinflytandeavtalen – 
fungerar som föreningens huvudmän, men då det gäller det indirekta inflytandet 
över marknaden och politiken har föreningen i princip bara att företräda dem 
som är formella medlemmar. Det finns därmed en tydlig koppling mellan 
frågorna om medlemsnytta och interndemokrati. 

Det kan möjligen hävdas att en liknande motsättning mellan två grupper av 
individuella intressenter finns inom fackföreningsrörelsen. En fackförening 
sluter kollektivavtal om löner som gäller både för de egna medlemmarna och för 
oorganiserade, på motsvarande sätt som en hyresgästförening kan sluta avtal om 
hyror som gäller för både medlemmar och andra boende. I fråga om inflytandet 
i andra frågor än de direkt ekonomiska finns dock en väsentlig skillnad. Då det 
gäller boendemiljön har den lokala hyresgästföreningen att tala för såväl med-
lemmar som andra boende. Då det gäller förhållandena på en arbetsplats har den 
lokala fackklubben däremot enbart att företräda sina medlemmar, t.ex. i 
MBL-förhandlingar. 

Den inre demokratin – vad vi betecknar som de lokala hyresgästföreningarna 
som demokratisk samfällighet – analyseras i kapitel 4, där vi redovisar våra 
resultat om demokratiskt deltagande, demokratisk konkurrens och represen-
tativitet. I kapitel 8 redovisas hur lokalföreningarna hanterar spänningen mellan 
att å ena sidan företräda sina egentliga medlemmar, å andra sidan se till övriga 
boendes intresse – vad som skulle kunna beskrivas som spänningen mellan 
föreningsdemokrati och boendedemokrati. 

Det sociala samspelet och den lokala hyresgästföreningen 
Då det gäller föreningens tredje funktion på mikronivån, att utveckla ett socialt 
samspel mellan medlemmarna, är det karakteristiska för lokala hyresgäst-
föreningar deras geografiska förankring. I likhet med bostadsrättsföreningar och 
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andra boendeorganisationer har de ett väldefinierat, geografiskt avgränsat 
verksamhetsområde, och interaktionen mellan medlemmarna äger i första hand 
rum inom detta område. Den geografiska förankringen ger också särskilda 
förutsättningar för interaktionen. I de flesta typer av föreningar träffas 
medlemmarna i samband med föreningens möten och andra aktiviteter, men 
normalt inte annars. I ett bostadsområde däremot träffar man sina grannar då 
och då, på gårdar och i trapphus, och om området inte är alltför stort känner 
man igen flertalet till utseendet – även om man förmodligen inte alltid vet om 
de är medlemmar i hyresgästföreningen eller ej. 

Det sociala samspelet i bostadsområdet, men utanför föreningens formella 
beslutsfattande, kan därför antas vara oberoende av medlemskapet. Hyresgäster 
som inte är medlemmar kommer normalt att involveras i den sociala 
interaktionen på samma sätt som medlemmar, och detta gäller även för de 
sociala aktiviteter som initieras av den lokala hyresgästföreningen. 

Att den lokala hyresgästföreningens interaktiva funktion bör komma även 
andra än medlemmarna till del har dessutom fått sitt formella uttryck i avtalen 
mellan fastighetsägarna och hyresgästföreningen. Den avtalsenliga uppgift för 
de lokala hyresgästföreningarna som närmast knyter an till den sociala 
interaktionen är att organisera fritidsverksamhet i området, ett åtagande som 
varit reglerat i särskilda avtal om fritidsverksamhet. Liksom i fråga om 
boinflytandet utgår ofta ersättning till föreningen via hyran för denna typ av 
aktiviteter, varför de måste vara öppna för alla boende och inte bara för 
medlemmarna. 

Även andra typer av föreningar, t.ex. personalföreningar, klientföreningar 
och bostadsrättsföreningar, kan ta på sig liknande sociala funktioner i relation 
till sina medlemmar. Det är dock svårt att hitta exempel på andra föreningar där 
denna uppgift är en så tydligt uttalad och avtalsbunden del av verksamheten 
som i de lokala hyresgästföreningarna. 

Föreningarnas betydelse för det sociala samspelet i bostadsområdet – vad vi 
betecknar som de lokala hyresgästföreningarna som träffpunkt – analyseras i 
kapitel 7, där vi redovisar våra resultat om gemensamt arbete, fritidsverksamhet, 
kontakter, etc. 

Deliberationen och den lokala hyresgästföreningen 
Då det slutligen gäller den fjärde föreningsfunktionen på mikronivå, att fungera 
som forum för meningsutbyte och kunskapsutveckling, är den lokala hyres-
gästföreningens främsta särdrag förstås att deliberationen kan förväntas avse 
just bostads- och hyresfrågor. Eftersom lokalföreningen ingår i en större 
organisation som har ett tydligt intressepolitiskt syfte med sin verksamhet kan 
det emellertid vara svårt att i realiteten skilja denna funktion från rollen som 
gräsrot, där den politiska diskussionen syftar till att föras vidare inom rörelsen 
via motioner eller mer informella meningsutbyten med företrädare för högre 
nivåer. 
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I princip är skillnaden visserligen klar: som gräsrot verkar lokalföreningen 
för att höja medlemsnyttan genom politiskt agerande via rörelsens interna 
kanaler, som forum för deliberation ger den medlemmarna möjlighet att 
utveckla sina argument och ståndpunkter i olika sakfrågor som berör boendet. 
Det förra är en uttalad och avsedd effekt av föreningens verksamhet, det senare 
en oavsedd bieffekt.  

I realiteten är det förstås svårare att skilja mellan en lokalförenings roll som 
gräsrot och som diskussionsforum. Diskussioner kring en motion eller skrivelse 
kan samtidigt bidra till att skärpa deltagarnas argumentation i sakfrågan. Och ett 
informellt samtal medlemmar emellan om allmänna hyresgästfrågor kan 
utmynna i att föreningen gör en framställan till högre nivåer.  

Ännu svårare torde det vara att dra någon klar gräns mellan den 
sakfrågeinriktade deliberationen och den sociala interaktionen i allmänhet. Vi 
kommer därför att behandla båda frågorna samlat i kapitel 7, där vi bland annat 
tar upp den speciella form av målinriktad och interaktiv kunskapsuppbyggnad 
som utgörs av studiecirklar. 

Medlemskap och medborgarskap  
– den lokala hyresgästföreningen och samhället 
Vad gäller då på makronivå? Hur kan vi föreställa oss att de lokala 
hyresgästföreningarna genom sin verksamhet skall kunna bidra till ökad 
samhällsnytta? Hur skulle de genom sina former för beslutsfattande kunna 
tänkas medverka till en utveckling av medborgardygder och en demokratisk 
kultur? På vilket sätt skulle det lokala samspelet mellan medlemmar och andra 
hyresgäster kunna bidra till att stärka det sociala kapitalet i det omgivande 
samhället? Och hur skulle den lokala deliberationen kunna fungera som input i 
den allmänna opinionsbildningen? 

Vad först gäller den eventuella samhällsnyttan av de lokala hyresgäst-
föreningarnas produktion av direkt medlemsnytta ligger det nära till hands att 
ett sådant mervärde i så fall skulle ha att göra med boendet. Det är ju kring 
bostadsfrågorna som föreningen samlat sina medlemmar. 

För att börja med de lokala frågorna är det sedan 1974 års bostadspolitiska 
beslut fullt rimligt att hävda att boinflytandet och den lokala boendemiljön utgör 
en del av bostadspolitiken, åtminstone i den meningen att det är frågor som 
statsmakterna bekymrar sig om. I dessa frågor har staten dock nöjt sig med 
informativa styrmedel – att ställa upp mål – och förlitat sig på att parterna på 
hyresmarknaden skall svara för genomförandet (se t.ex. Prop.1974:150, ss 351–
352). Ett viktigt led i detta genomförande har just varit de centrala ramavtalen 
om boinflytande, i vilka kontaktkommittéerna och senare de lokala hyresgäst-
föreningarna alltså tilldelas en central roll. 

Det finns i dag alltjämt ett betydande politiskt intresse för frågor om lokalt 
boinflytande, även om det på senare tid oftare formuleras i termer av ”lokal 
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egenmakt”, ”självförvaltning” eller ”empowerment”. Detta har bland annat 
kommit till uttryck i de senaste årens offentliga utredningar om de allmän-
nyttiga bostadsföretagen, tydligast kanske i SOU 1999:148 (ss 77–103; för en 
begreppsdiskussion om ”självförvaltning” se Bengtsson m.fl. 2003, ss 20–22). 
Med minskad nyproduktion och sänkt ambitionsnivå i den statliga och 
kommunala bostadspolitiken bestäms medborgarnas bostadsförhållanden i 
mycket av vad som händer ute i områdena, i mötet mellan fastighetsägare, 
förvaltningspersonal och boende. Olika modeller för att uppmuntra lokal del-
aktighet har diskuterats, och den tidigare provisoriska lagstiftningen om 
kooperativ hyresrätt har numera permanentats (Prop. 2001/02:62). 

Också då det gäller möjligheten till en ekologiskt hållbar utveckling knyts 
starka politiska förhoppningar till lokalt samarbete i bostadsområden. Vid 
bedömningen av de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet 
skall regeringen sålunda lägga särskild vikt vid ”åtgärder som medverkar till 
brett deltagande i de lokala insatserna”. Särskilt för miljonprogrammens bo-
stadsområden framhålls att ”aktiv boendemedverkan är en förutsättning för att 
de ekologiska investeringarna skall bli långsiktigt hållbara” (Prop. 1997/98:165, 
s 46). De lokala hyresgästföreningarna utpekas visserligen inte särskilt i den så 
kallade hållbarhetspolitiken, men ofta saknas andra lokala enheter som 
organiserar hyresgästerna i de aktuella områdena. 

Så långt frågorna om den lokala boendemiljön. Men kan de lokala 
hyresgästföreningarna också tänkas ha en roll att spela i den nationella och 
kommunala bostadspolitiken i stort? Svaret är att de i så fall kan göra det dels 
genom att agera via andra nivåer i rörelsen, dels genom att som fora för 
deliberation bidra till den allmänna opinionsbildningen. Till den senare 
funktionen återkommer vi i det följande. 

Den andra funktionen på makronivå gäller föreningslivet som skola i 
demokrati och arena för utveckling av medborgerliga färdigheter. Här avses 
sådant som att lära sig ge och ta argument, att leda och tala på möten, att 
medverka till och acceptera gemensamt bindande beslut, att författa motioner 
och skrivelser, etc. I detta avseende skiljer sig inte de lokala hyresgäst-
föreningarna från andra föreningar mer än möjligen på en punkt, det ovan 
diskuterade särdraget att de har att samtidigt tjäna både sina medlemmar och 
övriga boende inom sitt geografiska verksamhetsområde. 

Detta dubbla huvudmannaskap borde i och för sig inte göra de lokala 
hyresgästföreningarna mindre lämpade som skolor i demokrati och med-
borgerliga färdigheter. I själva verket erbjuder de ju två olika arenor för detta, 
förutom medlemsmötet även bostadsmötet för alla hyresgäster i området, där 
dock det formella beslutsfattandet normalt är begränsat. Däremot kan man tänka 
sig komplikationer i det formella beslutsfattandet som härrör ur att föreningen 
har dubbla uppdragsgivare. 

Den tredje samhälleliga rollen skulle alltså vara att utveckla det sociala 
kapitalet. Makroaspekten av idén om det sociala kapitalet är att de lokala 
nätverk och den tillit som utvecklas genom den lokala interaktionen – inom 
föreningar eller i andra former – kan få en spridning via de enskilda deltagarna. 
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I den mån som dessa ingår även i andra nätverk med andra deltagare kan den 
tillit och de samarbetsnormer som utvecklats i en miljö inverka positivt på 
samarbetet även i andra miljöer. På så sätt kan en infrastruktur av socialt kapital 
och samarbete utvecklas, som – åtminstone enligt Putnam – är en förutsättning 
för såväl ett välfungerande ekonomiskt liv som en demokratisk medborgaranda.  

Genom dessa mekanismer skulle föreningsengagemanget även kunna alstra 
förtroende för de samhälleliga institutionerna och en tro på att politisk aktivitet 
kan vara meningsfull. Därtill kommer att tillhörighet till lokala nätverk också 
ökar sannolikheten för att en person skall mobiliseras till aktivitet i olika 
sammanhang utanför nätverket eller föreningen (Putnam 1993, 2000; jfr 
Rothstein 2003). 

Putnam understryker dock att det i detta sammanhang är viktigt att skilja 
mellan socialt kapital som utvecklas i nätverk som är överbryggande 
(”bridging”) respektive sammanbindande (”bonding”). Sammanbindande – eller 
exkluderande – socialt kapital förstärker sammanhållningen och mobiliseringen 
gentemot omvärlden inom den egna gruppen och kan därmed samtidigt fungera 
utestängande gentemot andra. Överbryggande – eller inkluderande – socialt 
kapital däremot fungerar gränsöverskridande och främjar samverkan med det 
omgivande samhället. Det är enbart den senare formen som Putnam numera 
anser gynna demokratisering genom att öka den ömsesidiga tilliten mellan olika 
människor och grupper (Putnam 2000, ss 22–24).  

De lokala hyresgästföreningarnas eventuella bidrag till det sociala kapitalet 
måste rimligen härröra ur den sociala interaktionen inom föreningens lokala 
verksamhetsområde. I den mån som sociala nätverk, ömsesidig tillit och 
samarbetsnormer utvecklas i enlighet med teorierna om socialt kapital, sker 
detta primärt genom samspelet inom detta geografiskt avgränsade område. Detta 
samspel är som nämnts inte begränsat till medlemmarna, utan alla som bor i 
området har i stort sett samma möjlighet att dras in. 

Förutsättningarna för en spridning av tillit och samarbetsnormer utanför 
föreningens område skulle enligt Putnam alltså hänga samman med om 
nätverken är av inkluderande eller exkluderande karaktär. I vilken utsträckning 
ingår de som är aktiva i den lokala hyresgästföreningen i andra nätverk till-
sammans med andra människor, och i vilken utsträckning fungerar föreningen 
och bostadsområdet som en sluten cell som driver sina egna intressen gentemot 
omgivningen? Redan frågans formulering antyder att det sociala kapital som till 
äventyrs utvecklas inom ett hyreshusområde kan förväntas vara av inkluderande 
karaktär snarare än exkluderande, även om nätverkens karaktär i och för sig kan 
förtjäna att prövas empiriskt, vilket vi i någon mån gör i kapitel 7. 

Också denna möjliga makroeffekt av lokala föreningsformer har numera 
uppmärksammats i den offentliga politiken. I bostads- och integrationspolitiken, 
som numera delvis förts samman i den så kallade storstadspolitiken, ses 
nämligen ett fördjupat lokalt engagemang bland de boende som en avgörande 
förutsättning för att den negativa utvecklingen i vissa bostadsområden skall 
kunna vändas. I den storstadspolitiska propositionen från 1998 framhålls t.ex. 
som ett långsiktigt mål att ”... det demokratiska deltagandet och delaktigheten 
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bör öka i de utsatta bostadsområdena” (Prop. 1997/98:165, s 31). Detta 
uttalande kan ses som ett av flera uttryck för att idéerna om det sociala 
kapitalets välsignelsebringande verkan vunnit gehör i den svenska politiska 
diskursen. Medan det lokala samarbetet förväntas inverka direkt på 
bostadspolitiken och hållbarhetspolitiken via arbetet för medlemsnyttan (jfr 
ovan), skulle inverkan på integrations- och storstadspolitiken alltså vara en 
positiv bieffekt av det gemensamma beslutsfattandet och handlandet. 

Slutligen skall några ord sägas om den fjärde föreningsfunktionen på 
makronivån, opinionsbildningen i politiska sakfrågor. Denna bygger alltså på 
föreningens roll som forum för deliberation. Enligt folkrörelsetanken erbjuder 
föreningslivet arenor där de enskilda medborgarna direkt kan diskutera frågor 
av politisk betydelse inom de sektorer där föreningen är verksam. Dessa 
diskussioner kan sedan föras vidare till det omgivande samhället, inte bara via 
föreningarna utan även via de enskilda medlemmarna formella eller informella 
politiska handlande. Med detta synsätt kan de lokala hyresgästföreningarna 
således även betraktas som diskussionsfora där medlemmarna i sin roll som 
medborgare kan pröva och utveckla ståndpunkter kring allmänna bostadsfrågor. 

Samfällighet, gräsrot, språkrör och träffpunkt  
– den lokala hyresgästföreningen på mikronivå  
Den empiriska undersökning som redovisas i denna bok har alltså sitt fokus på 
de lokala hyresgästföreningarnas egen verksamhet. Det betyder att vi i första 
hand kommer att intressera oss för föreningarnas betydelse på mikronivån, 
alltså för frågor kring medlemsnyttan, det demokratiska inflytandet, den sociala 
interaktionen och deliberationen i bostadsområdet. Dessa föreningens funk-
tioner för medlemmarna motsvaras i föreningens perspektiv av LH:s olika roller 
eller typer av uppgifter. 

Föreningens lokala roller utövas inte i ett slutet rum. Även om vi i första 
hand intresserar oss för vad de lokala hyresgästföreningarna åstadkommer i det 
egna området undersöker vi också deras syn på mera allmänna bostadspolitiska 
frågor. Även om vi i första hand intresserar oss för den interna demokratin inom 
föreningarna, undersöker vi också samspelet med övriga nivåer i hyresgäst-
organisationen. Och även om vi i första hand intresserar oss för den sociala 
interaktionen och deliberationen lokalt, kommer vi också att diskutera i vilken 
utsträckning föreningarna bidrar till uppbyggande av socialt kapital och till en 
välgrundad opinionsbildning i det omgivande samhället. 

Vi studerar således de lokala hyresgästföreningarna på mikronivån i relation 
till fyra principiellt skilda roller: som demokratisk samfällighet, som gräsrot i 
rörelsen, som de boendes språkrör samt som social träffpunkt och forum för 
deliberation. Därtill prövar vi vilka konflikter som kan finnas mellan de olika 
rollerna samt vilka prioriteringar mellan dem som föreningarna själva gör. I 
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figur 1.2 relateras de lokala hyresgästföreningarnas olika roller till den tidigare 
presenterade modellen över föreningslivets funktioner enligt folkrörelsetanken. 

 
               Prestation          Beslutsprocess           Interaktion        Argumentation 
 
Makro   samhällsnytta      demokratiskolning        socialt kapital      opinionsbildning 
 
 
 
 
Mikro   medlemsnytta      demokratiskt inflytande    socialt samspel        deliberation 
 
Roll    språkrör, gräsrot           samfällighet                    träffpunkt             träffpunkt 
 

Figur 1.2 De lokala hyresgästföreningarnas olika roller relaterade till 
föreningslivets funktioner enligt folkrörelsetanken 

Undersökningens övergripande frågeställningar kan sammanfattas i fem punk-
ter: 
• Hur fungerar den interna demokratin i föreningarna? (LH som demokratisk 

samfällighet.) 
• Hur fungerar föreningarna som basorganisation inom hyresgäströrelsen? (LH 

som gräsrot.) 
• Hur fungerar föreningarna som företrädare för de boende i området gentemot 

fastighetsägaren? (LH som språkrör.) 
• Hur bidrar föreningarna till den sociala interaktionen och deliberationen i 

bostadsområdet? (LH som träffpunkt.) 
• Vilka prioriteringar gör föreningarna mellan de olika rollerna och hur 

hanterar de eventuella spänningar mellan dem? 
Rollen som demokratisk samfällighet handlar alltså om den interna demokratin 
och om huruvida LH:s beslutsfattande fungerar på ett demokratiskt acceptabelt 
sätt. Deltar medlemmarna i val och beslutsfattande, finns det reella möjligheter 
att byta ut styrelseledamöterna, och är styrelsen representativ för medlemmarna 
och de boende? Detta är de övergripande frågorna i kapitel 4. 

I rollen som gräsrot fokuseras demokratins vertikala aspekt i relationen till 
andra nivåer inom rörelsen. LH har att verka för de lokala medlemmarnas 
intressen på högre nivåer inom rörelsen, men också att sprida information av 
olika slag uppåt och neråt i organisationen. Detta sker genom att representanter 
för LH på olika sätt medverkar i aktiviteter på andra nivåer inom rörelsen och i 
övrigt håller kontakt med ombudsmän och förtroendevalda. Dessa frågor 
behandlas i kapitel 5. 

I rollen som språkrör har LH att företräda hyresgästerna i sitt verksamhets-
område gentemot hyresvärden. Här representerar LH alltså inte enbart sina 
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medlemmar utan även övriga hyresgäster i området. Liksom i rollen som gräsrot 
gäller det att föra fram och verka för de boendes (i detta fall alltså inte bara 
medlemmarnas) intressen gentemot en motpart, men här representerar mot-
parten inte andra nivåer i den egna rörelsen utan en privat eller allmännyttig 
fastighetsägare. Detta sker vid samråd kring områdets förvaltning, men det 
handlar även om att ta emot och föra vidare information från hyresvärden. Det 
kan också vara fråga om att delta i hyresförhandlingar eller att själv fatta beslut 
inom ramen för en delegerad områdesbudget eller liknande. Allt detta är ämnet 
för kapitel 6. 

I rollen som träffpunkt har LH alltså uppgiften att bidra till den sociala och 
diskursiva interaktionen i bostadsområdet (i det följande behandlar vi delibera-
tionen och den övriga interaktionen tillsammans). Detta kan ske genom att LH 
ordnar fester, utflykter och andra fritidsaktiviteter för dem som bor i området 
eller genom att man organiserar studiecirklar. Det kan också vara fråga om 
aktiviteter som gränsar till rollen som språkrör, t.ex. då de boende genom städ-
dagar eller andra gemensamma arbetsinsatser försöker påverka förhållandena i 
sitt område. LH som träffpunkt behandlas i kapitel 7. 

Om vi knyter an till den idealtypiska modellen över folkrörelsetanken i figur 
1.1 kan vi koppla samman rollerna som språkrör och gräsrot med funktionen 
”medlemsnytta” (och på makronivån ”samhällsnytta”). Rollen som samfällighet 
sammanhänger med de demokratiska funktionerna på mikro- och makronivån, 
medan rollen som träffpunkt innefattar såväl socialt samspel som deliberation 
(på makronivån ”socialt kapital” och ”opinionsbildning”). 

Historiskt har rollerna som gräsrot, språkrör och träffpunkt i stort sett 
uppkommit i motsatt ordning. LH föregicks som nämnts av kontaktkommittéer 
och enskilda kontaktombud, vilka fungerade som informella länkar mellan 
hyresgästföreningen och de boende i ett område. De fick tidigt också uppgiften 
att dra i gång och ta ansvar för olika typer av fritidsverksamhet. Denna roll blev 
senare formaliserad i avtal, och då kontaktkommittéerna gjordes om till LH 
överfördes fritidsverksamheten till den nya organisatoriska enheten. 

Kontaktkommitténs, och senare LH:s, roll som företrädare för de boende i ett 
område gentemot hyresvärden utvecklades i anslutning till de boinflytandeavtal 
som tecknades med början under 1970-talets sista år. Det var i detta 
sammanhang som det föreskrevs att kontaktkommittén skulle företräda samtliga 
hyresgäster i området, inte bara dem som var organiserade som medlemmar i 
hyresgästföreningen, liksom att alla boende skulle kallas till de bostadsmöten 
där boinflytandefrågor skulle diskuteras. 

Rollen som formell demokratisk grundorganisation inom hyresgäströrelsen 
tilldelades LH efter beslut på förbundskongresserna 1988 och 1992. Detta 
innebar samtidigt en uppstramning av stadgarna för rörelsens lokala enheter. 
Bara ett tiotal år senare, vid hyresgästkongressen 2000, upphävdes alltså denna 
ordning åter, och sedan dess är de lokala hyresgästföreningarna inte längre 
grundorganisation i rörelsen. Som utvecklas närmare i kapitel 2 tycks detta 
emellertid än så länge inte ha lett till några avgörande förändringar, utan på 
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överskådlig sikt torde LH behålla sin reella betydelse både för den lokala 
verksamheten och för den interna demokratin inom rörelsen. 
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Kapitel 2. Att studera lokal organisering i boendet  
– syfte, uppläggning och material 

Undersökningens uppläggning och syfte 
Vår empiriska undersökning omfattar ett statistiskt urval på 342 lokala hyres-
gästföreningar i hela Sverige, vilket motsvarar ungefär en tiondel av hela 
populationen av lokala hyresgästföreningar vid tidpunkten för studien. 
Undersökningen bygger på fyra olika enkäter med huvudsakligt fokus på LH:s 
roller som demokratisk samfällighet, gräsrot, språkrör och träffpunkt. En av de 
fyra enkäterna – den mest omfattande – har adresserats till LH-styrelsen att 
besvaras gemensamt. En annan enkät, med en större andel subjektiva attityd-
frågor, har skickats till LH:s ordförande personligen. En tredje enkät har gått till 
den ombudsman vid berörd regional hyresgästförening som haft huvudansvaret 
för kontakterna med den aktuella LH. Den fjärde enkäten slutligen har riktats 
till motsvarande kontaktperson hos den fastighetsägare i vars bostadsbestånd 
LH bedriver sin verksamhet. Inalles har alltså ca 1 400 enkäter skickats ut.  

Tillsammans har de olika enkätsvaren givit oss ett dubbelt (eller i några fall 
tredubbelt) perspektiv på LH och dess verksamhet: både inifrån – via styrelse 
och ordförande, och utifrån – via LH:s viktigaste kontaktpersoner i omvärlden. 
Genom att ställa svaren på de olika enkäterna mot varandra samt relatera dem 
till olika egenskaper hos bostadsområdena och till andra bakgrundsvariabler får 
vi fram en samtidigt bred och nyanserad bild av LH:s sammansättning, 
verksamhet och attityder, en bild som kan anknytas till föreningarnas olika 
roller och funktioner. 

Undersökningens direkta empiriska syfte har varit att ta fram tillförlitlig 
kunskap om LH, deras sammansättning och verksamhet samt deras attityder till 
frågor kring bostadspolitik, bostadsförvaltning, boinflytande, etc., allt relaterat 
till den lokala föreningens olika roller som demokratisk samfällighet, gräsrot, 
språkrör och träffpunkt. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i teorier om demokrati, makt och 
inflytande, socialt kapital och andra samhällsvetenskapliga begrepp. Den är 
dock inte teoriprövande i någon formell mening. Teorierna har, tillsammans 
med tidigare empirisk kunskap om LH, boendeinflytande och kollektivt hand-
lande i bostadsområden, använts för att formulera frågeställningar och hypoteser 
och på så sätt också fungerat som tolkningsram för våra empiriska resultat. 
Undersökningens huvudsyfte är alltså empiriskt, även om resultaten också 
diskuteras i relation till generell samhällsvetenskaplig teori.  

Vi vill understryka att de teorier som vi använder oss av är hämtade från 
olika grenar av samhällsvetenskapen, och att teorierna befinner sig på högst 
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varierande punkter på en skala från allmängiltighet till precision. Den 
sammanhållande teoretiska utgångspunkten är den normativa modell över 
folkrörelsetanken som presenterades i kapitel 1 (se figur 1.1). De teoretiska 
perspektiv som används i vår analys av var och en av föreningarnas olika roller 
enligt denna modell har däremot fått väljas med utgångspunkt från vilka 
relevanta teorier som finns utvecklade kring respektive roll. Då det gäller rollen 
som språkrör har vi kunnat utnyttja oss av teorier avsedda just för att analysera 
organisering och inflytande i boendet, och för rollen som demokratisk sam-
fällighet har vi dragit nytta av en version av allmän demokratiteori som i tidi-
gare arbeten anpassats för att studera demokratifrågor i bostadsområden. Rollen 
som träffpunkt analyseras med utgångspunkt från generella teorier om socialt 
kapital, och rollen som gräsrot relateras till en grundläggande distinktion 
mellan olika maktbegrepp. 

Teorianknytningen av den empiriska analysen gör det också möjligt att 
uppfylla vårt bredare kunskapsutvecklande syfte, att bidra till ökad generell 
kunskap om förutsättningarna för lokal organisering, demokrati och samarbete i 
boendet. I det följande utvecklas våra teoretiska perspektiv närmare i anslutning 
till de specifika empiriska kapitel där de olika teorierna kommer till användning. 
För detta bredare syfte har vi också stor nytta av de jämförelser som vi gör med 
tidigare studier av lokal organisering i bostadsområden, genomförda i olika 
geografiska och institutionella kontexter. 

Slutligen vill vi även peka på ett metodologiskt syfte. Genom att vi tillämpar 
olika teoretiska perspektiv på lokal organisering i bostadsområden och försöker 
oss på olika operationaliseringar av de teoretiska begreppen kan vi samtidigt 
pröva i vilken mån dessa ansatser är fruktbara för empirisk analys inom detta 
område. 

I slutkapitlet kommer vi att diskutera våra resultat i ljuset av alla dessa tre 
syften: det direkta empiriska, det mer generella empiriska och det metodo-
logiska. 

Material och metod 
Det finns två skilda vägar att erhålla ökad allmängiltig kunskap om LH:s roller 
som demokratisk samfällighet, gräsrot i en folkrörelse, språkrör gentemot 
hyresvärden och social träffpunkt för de boende. Den ena vägen är genom en 
surveyundersökning av ett större urval LH, vilken ger statistiskt säkerställd 
kunskap av mer översiktlig natur, samtidigt som ansatsen möjliggör analyser av 
samband i termer av oberoende och beroende variabler. Den andra vägen är 
genom intensiva fallstudier av ett mindre antal strategiskt utvalda lokal-
föreningar med syfte att vinna insikt i de sociala mekanismer som verkar i 
anslutning till föreningarnas utövande av sina olika roller. Idealet är kanske om 
man kan kombinera båda ansatserna med varandra, men det kräver större 
forskningsresurser än vad vi haft tillgängligt för denna studie. 
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Vi har i stället fått välja en av vägarna, och vi har valt surveyansatsen. Valet 
motiveras dels av att en sådan ansats, förutom att erbjuda statistiskt säkerställda 
beskrivningar och förklaringar av skillnader och likheter mellan olika typer av 
LH, också ger en allmän och översiktlig kartläggning av LH:s sammansättning, 
förutsättningar och aktiviteter. Eftersom denna allmänna kunskap hittills saknats 
har vi bedömt att en sådan kartläggning har ett betydande värde i sig. Dessutom 
gör en kvantitativ ansats det ofta lättare att göra direkta jämförelser med andra 
studier – även om alla sådana jämförelser mellan studier genomförda med olika 
syften och material bör göras med viss försiktighet.  

Förhoppningsvis skall våra resultat också kunna användas som underlag för 
framtida fördjupade studier av mera specifika frågeställningar kring de sociala 
mekanismer som verkar vid utövandet av de olika rollerna – i LH och i andra 
typer av lokala boendeorganisationer. I detta senare avseende kan en survey-
undersökning av denna typ bidra med att peka på intressanta hypoteser. 

Vi vill gärna framhålla att flera av de frågor som vi behandlar hade kunnat 
ges en både bredare och djupare behandling om vi också hade genomfört en 
enkät riktad till vanliga hyresgäster. Våra forskningsresurser har dock inte 
medgivit en sådan breddning och fördjupning, utan också detta får ses som en 
uppgift för framtida forskning. Även om vi indirekt försökt inhämta en del 
uppgifter om övriga boende i våra enkäter blir undersökningen i första hand en 
studie på vad som skulle kunna beskrivas som ”lokal elitnivå”. Oavsett att en 
enkät till vanliga hyresgäster hade varit ett värdefullt komplement menar vi 
ändå att det är hos de förtroendevalda och övriga aktiva som en förenings olika 
roller – och eventuella konflikter mellan dessa – kommer till tydligast uttryck. 

Undersökningsobjekten är ett urval på ca 10 procent av de lokala 
hyresgästföreningarna i Sverige, vilka alltså studeras med hjälp av fyra olika 
enkäter. Den mest omfattande av dessa enkäter (med 133 frågor) riktades till 
LH-styrelsen att besvaras gemensamt. Denna styrelseenkät har som nämnts 
kompletterats med en något mindre omfattande individuell enkät till ord-
förandena i samma föreningar. I dessa ordförandeenkäter har bland annat 
inkluderats en del attitydfrågor av mer kontroversiell natur, som vi bedömde 
vara mindre lämpade att besvaras kollektivt. Enkäter har också utgått till LH:s 
båda viktigaste kontaktpersoner i omvärlden, närmare bestämt en ombuds-
mannaenkät som distribuerats till den ombudsman vid den regionala hyresgäst-
föreningen som har huvudansvaret för kontakterna med aktuell LH samt en för-
valtarenkät som skickats till den person hos fastighetsägaren som svarar för 
samråd och andra kontakter med samma LH. I de fall då samma person – 
ombudsman eller förvaltare – ansvarat för kontakterna med mer än en LH i vårt 
urval, har han eller hon därför fått besvara en enkät för varje LH. (Mer allmänna 
attitydfrågor, som inte rör en viss LH, har dock bara besvarats en gång av varje 
svarsperson.) 

Enkäternas innehåll tar sin utgångspunkt i LH:s roller som demokratisk 
samfällighet, gräsrot, språkrör och träffpunkt. Frågor har ställts såväl kring 
föreningens verksamhet som kring de svarandes erfarenheter av och attityder till 
frågor om demokrati, boinflytande och social interaktion, både allmänt och 
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relaterat till den aktuella LH och dess område. Därtill kommer ett antal frågor 
kring bostadsområdet och om svarspersonerna själva. Den kollektiva enkäten 
till styrelsen gemensamt har sin tyngdpunkt på bakgrundsdata, formella 
arrangemang och föreningens aktiviteter, medan flertalet frågor om attityder har 
ställts i de tre individuella enkäterna. För vissa attitydfrågor har vi dock bedömt 
det vara en poäng att ha ”genomdiskuterade” svar, varför vi inkluderat ett antal 
sådana frågor också i styrelseenkäten. 

Enkätmaterialet kompletteras med vissa bakgrundsdata om bostadsområdets 
läge och utformning, kommun, ortstyp, m.m. Däremot har vi till följd av bristen 
på aktuell statistik på relevant nivå inte haft tillgång till oberoende bakgrunds-
data om områdenas boendesammansättning, fysiska skick, etc. utan tvingats 
hämta även sådana uppgifter från enkätsvaren. Denna subjektiva lösning gör 
naturligtvis uppgifterna betydligt mer osäkra som verklighetsbeskrivningar än 
om vi haft tillgång till kvantitativa data sammanställda på annat sätt. 

Samtliga fyra enkätformulär återfinns som bilaga 3. (I tabeller och figurer 
hänvisar vi till enkätfrågorna med förkortningarna ”Styr.” för styrelseenkäten, 
”Ordf.” för ordförandeenkäten, ”Omb.” för ombudsmannaenkäten respektive 
”Förv.” för förvaltarenkäten, följt av frågenummer.) 

Population, urval och bortfall 
I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av population, urval och bortfall. 
En mer detaljerad genomgång av dessa och andra metod- och materialfrågor 
återfinns i bilaga 1.  

Undersökningen bygger alltså på ett slumpmässigt urval av de knappt 3 500 
lokala hyresgästföreningar som existerade vid urvalstillfället. Som urvalsram 
använde vi det register över LH som fanns hos Hyresgästernas Riksförbund. 
Efter uppdatering och korrigeringar av detta register kunde urvalsramen så små-
ningom låsas till 3 491 LH.  

Urvalsstorleken bestämdes till ca 10 procent av populationen. Urvalet skedde 
som ett proportionellt stratifierat urval (PSU), ordnat efter sex storleksklasser 
och tre ägarkategorier: allmännyttiga, privata och blandade. Fördelningen 
mellan dessa strata motsvarar i princip den i urvalsramen. 

Under 1997 skickades enkäterna ut till styrelsen respektive ordföranden, följt 
något senare av enkäterna till hyresgästombudsmän och förvaltare. Det fram-
kom senare att sex av de utvalda enheterna egentligen inte borde ha ingått i 
populationen eftersom de inte längre existerade. Det slutliga urvalet omfattar 
därför 342 LH (340 för förvaltarenkäten, eftersom i två fall ägarförhållandena 
hade förändrats radikalt). 

Svarsfrekvenserna för de fyra enkäterna efter två skriftliga påminnelser och 
en uppföljning per telefon framgår av tabell 2.1. (”Samtliga enkäter” står för att 
vi fått in svar från styrelsen, ordföranden, ombudsmannen och förvaltaren. 
”Någon enkät” betyder att vi fått in svar från minst en av dessa fyra). Vi 
bedömer svarsfrekvenserna som fullt godtagbara, inte minst med tanke på 
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enkäternas omfattning. Svarsfrekvenserna är genomgående något högre än dem 
som vi fick i en liknande undersökning av HSB:s bostadsrättsföreningar i början 
av nittiotalet, trots att det i den undersökningen rörde sig om mer stabila 
organisatoriska enheter (Bengtsson & Svensson 1995; jämförelser med 
resultaten från HSB-undersökningen görs för övrigt i den följande analysen). 

Tabell 2.1. Svarsfrekvenser för de fyra enkäterna (antal och procent) 
Enkät Antal svarande % 
Styrelseenkäten 237 69 
Ordförandeenkäten 240 70 
Ombudsmannaenkäten 264 77 
Förvaltarenkäten 225 66 

Samtliga enkäter 121 36 
Någon enkät 336 98 

Vi har alltså fått in samtliga fyra enkäter för 36 procent av urvalet. Inte helt 
oväntat är det i stort sett samma LH som besvarat styrelseenkäten och 
ordförandeenkäten. Däremot finns inget tydligt samband mellan vilka LH som 
besvarat styrelse- och ordförandeenkäterna å ena sidan och för vilka som vi fått 
in de båda ”externa” enkäterna å den andra. Den positiva sidan av detta är att vi 
i flertalet fall där vi saknar svar från styrelsen och ordföranden i stället ofta har 
uppgifter från ombudsmannen, förvaltaren eller båda. Det är endast för 6 LH 
som vi inte fått in någon enda av våra fyra enkäter. 

Om vi ser till vår viktigaste enkät, styrelseenkäten, är täckningen rimligt god 
för alla storleksklasser, och svarsfrekvensen är densamma för LH med allmän-
nyttiga och privata värdar. Även svarsfördelningen över landet och mellan de 21 
regionala hyresgästföreningar är förhållandevis jämn. 

Efter två skriftliga påminnelser bedömde vi alltjämt svarsfrekvensen på 
styrelseenkäten som mindre tillfredsställande, framför allt mot bakgrund av de 
ovan relaterade problemen kring population och urval. Vi befarade nämligen att 
en betydande del av bortfallet trots allt kunde bestå av föga aktiva eller rent av 
vilande föreningar, något som i så fall skulle menligt påverka representativiteten 
hos våra svar.  

Projektets medarbetare Cathrine Uggla genomförde därför en rundringning 
till ordförandena för de 126 LH som inte besvarat styrelseenkäten. Syftet var 
dels att uppmana dem att trots allt besvara styrelse- och ordförandeenkäterna, 
dels att direkt per telefon ställa ett mindre antal frågor som kunde användas för 
en bortfallsanalys. Kontakt erhölls därvid med 107 LH, däribland de 6 LH för 
vilka vi helt saknade enkätsvar. Det betyder att vi därefter har någon 
information om samtliga LH i vårt urval.  

Resultaten av bortfallsstudien redovisas i bilaga 2. Den viktigaste slutsatsen 
är att våra farhågor om en väsentligt lägre aktivitetsnivå i de LH som ingår i 
bortfallet dessbättre visade sig obefogade. I själva verket tycks inte någon större 
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skillnad föreligga mellan bortfallet och de LH som svarat i fråga om 
organisering eller aktivitetsnivå. Det betyder att vi kan betrakta våra resultat 
som representativa för LH vid den tidpunkt då undersökningen gjordes. 

Beträffande ett antal centrala uppgifter av baskaraktär har samma frågor 
ställts i mer än en av enkäterna. Ett syfte med detta var att kunna kontrollera 
svarens reliabilitet, ett annat att få en högre svarsfrekvens på dessa frågor – även 
om svaren alltså kommer från olika svarspersoner. För var och en av dessa 
”kombivariabler” har vi, med utgångspunkt från vilka insikter vi bedömer att de 
olika kategorierna av svarspersoner har i frågan, fastställt en rangordning, där vi 
avgör vilket svar vi skall använda i första hand, i andra hand och – i före-
kommande fall – i tredje hand. Det skall betonas att tekniken med kombi-
variabler inte använts för attitydfrågor och liknande starkt subjektiva uppgifter 
utan endast för frågor om i princip objektiva men i praktiken ibland svårmätta 
förhållanden beträffande bostadsområden, fastigheter, boendesammansättning, 
etc. (De olika kombivariablerna och hanteringen av dessa redovisas i bilaga 1. I 
tabeller och figurer hänvisar vi till kombivariablerna med förkortningen 
”Kombi” följt av variabelnummer enligt lista i bilagan.) 

Lokala hyresgästföreningar i utsatta bostadsområden 
Som berördes inledningsvis har man i de senaste årens bostads- och 
integrationspolitiska debatt uttryckt en växande tilltro till betydelsen av lokala 
organisationer och nätverk för att komma till rätta med problemen i utsatta och 
segregerade bostadsområden. Ett belysande exempel är den i kapitel 1 citerade 
formuleringen från den storstadspolitiska propositionen om att det demokratiska 
deltagandet och delaktigheten bör öka i de utsatta bostadsområdena (Prop. 
1997/98:165, s 31). Ofta förknippas dessa områden med det så kallade miljon-
programmet från perioden 1965–1974, även om långt ifrån alla byggdes under 
denna period. 

Som framhölls i inledningskapitlet har dessa politiska idéer starka 
beröringspunkter med Putnams och andra forskares teorier om socialt kapital. I 
dessa teorier betonas alltså det frivilliga organisationsväsendets betydelse för att 
skapa tillit mellan människor, något som i sin tur ses som en förutsättning både 
för en fungerande demokrati och för ekonomisk utveckling. 

Den bostads- och integrationspolitiska satsningen på lokala organisationer 
och nätverk i utsatta och segregerade bostadsområden borde innebära en 
betydande utmaning för LH i sådana områden. I stort sett är LH den enda 
demokratiskt uppbyggda organisationsform som har just ett hyreshusområde 
både som sin geografiska bas och som objekt för sin verksamhet. I den 
utsträckning som ett större ansvar läggs på de boendes egna nätverk och 
organisationer ställs därför inte bara frågorna om LH:s interna demokrati på sin 
spets utan även deras betydelse som språkrör och träffpunkt för de boende i 
området. Hittills tycks dock hyresgäströrelsen och dess lokala enheter ha spelat 
en anmärkningsvärt blygsam roll i storstadspolitiken (jfr Bengtsson 2004).  
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Redan oavsett den bostads- och integrationspolitiska problematiken kan en 
LH i ett lågstatusområde tänkas ha en del särskilda problem. Om en stor del av 
hyresgästerna är låginkomsttagare kan de av ekonomiska skäl tänkas prioritera 
ned medlemskap i hyresgästföreningen. Områden med låg attraktivitet 
kännetecknas oftare än andra områden av sociala problem, hög arbetslöshet, 
lägre utbildning och högre andel socialbidragstagare, vilket också kan inverka 
negativt på verksamheten. Därtill kommer att dessa områden ofta har en hög 
andel hushåll med invandrarbakgrund, i många fall från en rad olika länder och 
kulturer, vilket kan innebära etnisk och språklig splittring – en faktor som också 
kan försvåra arbetet med att organisera hyresgästerna. 

Vilken är LH:s aktivitet i områden av denna karaktär? Engagerar verk-
samheten till ett brett deltagande bland de boende? Bidrar föreningen till upp-
byggandet av socialt kapital i förorterna? Hur fungerar samarbetet med för-
valtaren och hyresgästföreningen? Och vad krävs för att en LH i ett sådant 
område skall vara framgångsrik? Det är sådana frågor som är relevanta för 
förståelsen av LH:s förutsättningar att bidra positivt till utvecklingen i områden 
med sociala problem, och vår förhoppning var att kunna belysa dem genom att 
identifiera en grupp LH som besvarat vår enkät och som verkar i utsatta 
områden. Detta visade sig dock inte helt enkelt att göra med utgångspunkt från 
vårt material. Vi har försökt att konstruera ett ”utsatthetsindex” med utgångs-
punkt från enkätsvaren, men det visade sig svårt att på detta sätt entydigt identi-
fiera någon grupp LH-områden som klart urskilde sig från övriga. Inte heller har 
vi i vårt urval ett tillräckligt antal LH från t.ex. storstadssatsningens förorts-
områden för att det skall vara meningsfullt att genomföra en särskild analys av 
dessa. (Redan detta konstaterande är i sig intressant; det kan mycket väl vara ett 
tecken på att hyresgäströrelsen allmänt sett har haft problem med att organisera 
sig i denna typ av bostadsområden. Den frågan kräver dock en egen under-
sökning.)  

I stället har vi fått nöja oss med att särskilt studera de 45 områden där enligt 
LH-styrelsens egna uppgifter andelen hyresgäster med utländsk bakgrund är 
hög (18 områden med ”mycket hög andel” och 27 områden med ”ganska hög 
andel”). Detta blir alltså inte en studie av lågstatusområden, utan snarare av 
områden som är invandrartäta – eller ”svenskglesa” för att tala med kultur-
geografen Roger Andersson (Andersson 2001, s 121). Denna specialstudie 
redovisas i kapitel 8. 

Frågan är bland annat om den höga andelen personer med utländsk bakgrund 
som finns i dessa områden givit något avtryck i LH:s verksamhet. Tidigare 
erfarenheter visar nämligen att hyresgäströrelsen haft problem med att engagera 
invandrade personer i sin verksamhet (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, 
s 51). Vilka grupper som är representerade i styrelsen och på andra förtroende-
poster har betydelse för föreningens demokratiska representativitet, men även 
förutsättningarna för att bygga upp socialt kapital i ett område påverkas av vilka 
grupper som deltar i olika aktiviteter. Samspelet mellan demokratisk representa-
tivitet, resursanvändning och social interaktion torde vara avgörande för upp-
komsten och upprätthållandet av lokal tillit och tillhörighet i ett bostadsområde. 
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Tidigare forskning 
I vår redovisning kommer vi att göra jämförelser med en del tidigare 
kvantitativt inriktade studier av boendeorganisationer. Två enkätundersökningar 
av de tidigare kontaktkommittéerna och boinflytandet genomfördes av Anna-
Lena Högberg och Siv Österberg åren 1981 respektive 1985; den senare studien 
har dock endast redovisats i form av ett antal råtabeller (Högberg & Österberg 
1982, Högberg & Österberg 1986). Undersökningen från 1981 var en 
totalundersökning och svar erhölls från 1184 kontaktkommittéer eller 56 
procent av utskicket; en tredjedel av bortfallet uppskattas emellertid inte ha 
existerat som kontaktkommittéer vid tidpunkten för utskicket (Högberg & 
Österberg 1982, ss 10–11). Undersökningen från 1985 skickades ut till 25 
procent av LH inom var och en av de regionala hyresgästföreningarna. Återigen 
visade det sig att en betydande del av kommittéerna upphört med sin 
verksamhet. Av återstående 636 kontaktkommittéer i urvalet erhölls svar från 
416 eller 65 procent (Högberg & Österberg 1986, ss 12–14). Högberg har också 
gjort en specialstudie av de 53 kontaktkommittéer i den senare studien som 
bestod av antingen enbart kvinnor eller enbart män (Högberg 1989, ss 12–34). 

Högberg och Österberg sammanfattar sin kartläggning från 1981 i termer av 
vad som kännetecknar en ”medelkommitté”, baserat på aritmetiska medelvärden 
och typtal. En sådan medelkommitté består av 6 ledamöter, ansvarar för ett 
bostadsområde med 269 lägenheter och disponerar en egen lokal. (I den senare 
undersökningen ansvarade medelkommittén för 223 lägenheter, Högberg & 
Österberg 1986, s 53.) Medelkommittén har en eller två medlemmar med 
förtroendeuppdrag på andra nivåer i hyresgäströrelsen. Dess huvudsakliga 
målsättning är att skapa gemenskap och trivsel samt att påverka bostadsmiljön, 
vilket också överensstämmer väl med upplevda förväntningar från övriga 
boende. Medelkommittén har försökt påverka bostadsföretaget i någon eller 
några frågor och vanligen lyckats med det, helt eller delvis. Däremot tar 
företaget sällan eller aldrig kontakt med kommittén. Den angelägnaste frågan 
för det egna området uppfattas vara att de boende får ökat inflytande 
(”beslutsrätt”) över skötsel och planering av yttre miljö och därnäst över 
fastighetsskötsel, drift och underhåll av inre miljö (Högberg & Österberg 1982, 
ss i–iv). 

Uttryckt med vår begreppsapparat var kontaktkommittéerna i början av 1980-
talet främst inriktade på rollen som social träffpunkt, även om de också fyllde 
rollen som gräsrot inom rörelsen. De försökte också fungera som språkrör 
gentemot fastighetsägaren, men med blandad framgång. Det är också för den 
senare rollen som behovet av ändrade förutsättningar uppfattas som mest ange-
läget. Vi skall ha denna bild i minnet då vi, främst i kapitel 8, kommer att 
diskutera vilka prioriteringar som de lokala hyresgästföreningarna gör ett par 
decennier senare. 

En studie av den organisatoriska övergången från kontaktkommitté till LH i 
början av 1990-talet har genomförts vid sociologiska institutionen i Göteborg 
(Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996). Denna undersökning, som genom-
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fördes under perioden 1990–93, byggde främst på fallstudier av 32 lokala 
hyresgästföreningar i hela landet, strategiskt utvalda för att få med kommittéer 
med olika egenskaper och olika grad av boinflytande. En mindre enkät ingick 
också i studien, dock ej till LH utan till organisationsnivån över dem, 
hyresgästavdelningarna (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 53–54).  

Den bild som förmedlas av slutrapporten är att övergången från kontakt-
kommitté till lokal hyresgästförening inte varit särskilt dramatisk. Trots att 
reformen betraktas som ett initiativ uppifrån har flertalet lokala enheter 
uppfattat att den haft ett väsentligt innehåll för den egna nivån. LH-styrelserna 
uppfattar också att själva övergången varit tämligen smärtfri och väl förberedd 
inom rörelsen. I de flesta fall var arbetsformer och arbetsfördelning i stor 
utsträckning formaliserade redan tidigare, med protokoll, verksamhetsberättelse 
och budget. Det nya huvudansvaret för medlemsinflytandet uppfattas inte heller 
som någon viktig förändring och årsmötena hålls öppna även för icke-
medlemmar (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 103–105).  

Vad gäller boendeinflytandet menar författarna att man knappast kan tala om 
något demokratiskt och förvaltningsmässigt genombrott. Spännvidden i 
inflytandet är stor och variationerna många. Information och samråd har blivit 
accepterade arbetsformer – om än med varierande innehåll och regelbundenhet. 
I några fall har LH också tilldelats delegerad beslutsrätt eller lokal 
förhandlingsrätt i vissa frågor. Alltjämt identifieras samma problem som då det 
lokala boinflytandet introducerades i slutet av sjuttiotalet, nämligen å ena sidan 
brister i företagens beredskap att svara upp mot de boendes önskemål, å andra 
sidan ett svagt intresse för inflytandefrågor bland de boende (Lind, Lennartsson 
& Soidre-Brink 1996, ss 172–174).  

Med våra termer tyder Göteborgsstudien på att LH efter reformen alltjämt 
prioriterar rollen som språkrör gentemot hyresvärden högre än den som gräsrot 
inom rörelsen. Det är också i den förra rollen som de tydligaste problemen 
identifieras. 

Göteborgsstudien medger inte några direkta statistiska jämförelser med vår 
undersökning. Däremot tillhandahåller den intressanta exempel på LH:s 
aktiviteter, som vi kunnat dra nytta av då vi formulerat våra hypoteser och 
enkätfrågor. Rapporterna från fallstudieområdena ger också konkretion åt 
förutsättningarna för LH:s arbete och visar inte minst på spännvidden mellan 
olika LH i fråga om verksamheter och prioriteringar. Göteborgsstudiens resultat 
används i det följande, liksom Högberg och Österbergs, som referenspunkt då vi 
diskuterar våra egna resultat. 

Vi kommer också att göra jämförelser på relevanta punkter med resultat från 
två andra studier av boendeorganisationer, i vilka vi själva medverkat. I den ena 
undersöktes demokrati och ekonomi i HSB:s bostadsrättsföreningar år 1992. 
Demokratidelen av den studien bygger på enkäter till ett urval på 409 
föreningar, motsvarande 12 procent av HSB:s bostadsrättsföreningar vid denna 
tid (Bengtsson & Svensson 1995). I detta fall skickades enkäter till styrelsen, 
ordföranden, två andra styrelseledamöter, valberedningen, samt HSB- 
representanten i styrelsen. Svarsfrekvensen för styrelseenkäten – som även här 
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var den största – var 64 procent eller 261 föreningar (Bengtsson & Svensson 
1995, ss 277–279).  

Deltagandet vid HSB:s årsstämmor är högt jämfört med liknande förenings-
verksamhet, särskilt i de mindre bostadsrättsföreningarna, men det rör sig i 
huvudsak om ett passivt deltagande. Även andelen förtroendevalda är hög, och 
det är sällan svårt att finna kandidater till styrelseposterna. Däremot är öppen 
konkurrens om posterna mycket ovanlig och omsättningen i styrelserna relativt 
hög. Kvinnor är underrepresenterade i styrelsearbetet. Några signifikanta 
samband mellan det demokratiska deltagandet och föreningarnas ekonomi 
kunde inte konstateras (Bengtsson & Svensson 1995, ss 265–266). 

Den andra undersökningen är en utvärdering av det allmännyttiga bostads-
företaget Poseidons program för lokal demokrati och självförvaltning (Bengts-
son m.fl. 2003). Det material från den utvärderingen som mera direkt kan 
användas för jämförelse med resultaten från föreliggande studie bygger på en-
käter till aktiva hyresgäster, ordförande i lokala hyresgästföreningar samt 
företagets husvärdar, vilka genomfördes i två omgångar år 2000 och 2001. Det 
rörde sig i princip om totalundersökningar och svarsfrekvensen varierade 
mellan 51 och 80 procent (Bengtsson m.fl. 2003, ss 84–85). 

I Poseidon lyckades de boende, trots ett minimum av formell reglering och i 
stort sett utan traditionella föreningsformer, få ett reellt inflytande främst på 
utemiljön i det egna området. Medelålders och äldre, ofta med föreningsvana, 
utgör majoriteten av de aktiva, och andelen kvinnor är hög. Andelen personer 
med utländsk bakgrund är också högre bland de aktiva än vad som varit vanligt 
i liknande lokala projekt i bostadsområden (Bengtsson m.fl. 2003, ss 336–337). 

Enkätfrågorna i HSB-studien och Poseidonstudien är delvis identiska eller 
likartade med dem i den här aktuella undersökningen, vilket gör det möjligt att 
direkt jämföra svaren. Man måste dock hela tiden ha klart för sig de 
institutionella skillnaderna. Självförvaltningen i Poseidon innebär ett tämligen 
formlöst inflytande, medan boinflytandet via LH utgår från en formell 
partsrelation. Bostadsrättsföreningen är än mer formaliserad, och här bygger 
inflytandet, till skillnad från vad som gäller i hyresrätten, på de boendes 
kollektiva ägande av fastigheten. 

Mera punktvis görs även jämförelser med annan forskning om bostads-
förvaltning liksom med föreningsforskning från andra samhällssektorer. 

Vi relaterar också våra resultat till två danska studier. Det danska lokala 
hyresgästinflytandet (”beboerdemokratiet”) är mer utvecklat än i något annat 
land. Medan det svenska boinflytandet bygger på hyresgästorganisationen och 
dess lokala partsrelation till fastighetsägaren är den danska boendedemokratin 
en form av självförvaltning. I den danska allmännyttiga sektorn ägs 
fastigheterna inte av kommunen utan av ca 700 självständiga bolag som drivs 
enligt självkostnadsprincipen. Dessa bolag är i sin tur indelade i sammanlagt 
7 000 ekonomiskt oberoende avdelningar som förvaltar de enskilda fastig-
heterna och bostadsområdena. Sedan lång tid tillbaka har styrelserna för flertalet 
av dessa avdelningar bestått av valda boende i området. Efter en lagändring 
1997 kontrollerar de boende även bolagsstyrelserna (Høilund 1997, ss 78–83, 
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Jensen 1997, ss 20–27, Engberg 2000, ss 11–13). (I Sverige har hyresgäst-
rörelsen hittills inte eftersträvat representation i företagens styrelser, eftersom 
man inte velat luckra upp den partsrelation som det svenska systemet bygger på. 
I enstaka fall har det dock förekommit att hyresgästrepresentanter adjungerats 
till styrelserna för allmännyttiga företag, men det rör sig då om inflytande på en 
mer aggregerad nivå än bostadsområdet; se t.ex. beskrivningen av den så 
kallade Hälsingborgshemsmodellen i Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, 
ss 168–171) 

En större undersökning av den danska boendedemokratin genomfördes 1990 
av de allmännyttiga bolagens centralorganisation BL (Boligselskabernes 
Landsforening 1990). I undersökningen ingick bland annat en enkät till ett urval 
av boende som var styrelseledamöter i bolag eller avdelningar. Enkäten 
utsändes till alla boendevalda styrelseledamöter i de 346 bolag som accepterat 
att medverka, men det totala antalet utsända enkäter redovisas inte i rapporten. 
1 050 svar inkom, varav 923 från ledamöter i avdelningsstyrelser (Bolig-
selskabernes Landsforening 1990, ss 17–19). 

I slutet av nittiotalet genomfördes en ny större studie av boendedemokratin i 
den danska allmännyttan, denna gång av Statens Byggeforskningsinstitutt, SBI, 
i samarbete med statsvetenskapliga institutionen i Köpenhamn (Jensen, 
Kierkegaard & Pedersen 1999). Denna gång kombinerades kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Det kvantitativa materialet kommer från besöksintervjuer 
genomförda under 1998 med ett urval på 1 048 hushåll i Odense och en 
svarsfrekvens på 71 procent, medan den kvalitativa analysen baseras på 
gruppintervjuer i så kallade fokusgrupper genomförda samma år med för-
troendevalda och anställda i bostadsorganisationer i elva kommuner (Jensen, 
Kierkegaard & Pedersen 1999, ss 29, 80–81). 

I slutsatserna från den tidigare danska studien understryks att boende-
demokratin är en permanent institution av representativ karaktär. Deltagandet är 
högre än i de flesta motsvarande demokratiska system och tillfredsställelsen 
med styrelseskicket är god. De aktivas sammansättning återspeglar i stort sett de 
boende i allmänhet, och det är sällan svårt att få ihop en styrelse, även om 
kvinnor och ungdomar är underrepresenterade i styrelsearbetet (Boligsel-
skabernes Landsforening 1990, ss 12–14). Den senare studien pekar dock på 
ökade svårigheter med rekryteringen till styrelsearbetet. Däremot ligger 
deltagandet vid avdelningsmötena alltjämt på cirka en tredjedel, och en 
majoritet av de boende säger att boendedemokratin har stor eller någon 
betydelse för deras tillfredsställelse med bostadsområdet (Jensen, Kierkegaard 
& Pedersen 1999, ss 5–9). 

I sammanhanget skall också nämnas en engelsk studie, som borde vara 
särskilt intressant för oss eftersom den behandlar just lokalt aktiva 
hyresgästföreningar. Den bygger på en enkät till hyresgästföreningar och på 
intervjuer med enskilda hushåll i sex kommuner genomförda 1988–1989 
(Cairncross, Clapham & Goodlad 1997). Antalet svarande föreningar var 142 
och antalet svarande hushåll 984; någon information om bortfallet återfinns inte 
i rapporten (Cairncross, Clapham & Goodlad 1997, s viii). De institutionella 
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förutsättningarna skiljer sig dock betydligt mellan Sverige och England. De 
engelska hyresgästföreningarna är rent lokala enheter och ingår inte som 
underavdelningar i någon riksomfattande hyresgästorganisation. Vanligen har 
de inte heller någon avtalsreglerad formell relation till hyresvärden, vilken i 
flertalet fall är en kommunal bostadsförvaltare. I stället fungerar de i första hand 
som fristående påtryckningsgrupper, inte olika de svenska hyresgästföre-
ningarna i rörelsens barndom. 

De engelska föreningarna var genomgående tämligen resurssvaga och 
saknade sådana grundläggande resurser som möteslokal och kontorsutrustning. I 
flertalet fall byggde aktiviteten på ett litet antal eldsjälar – som ofta lade ner 
betydande tid på verksamheten. Den viktigaste drivkraften var att förbättra 
förhållandena i bostadsområdena (vara ”språkrör” enligt vår terminologi), men 
några hänvisade också till ett intresse för att bygga upp en gemensamhetsanda i 
området (”träffpunkt”). En viktig uppgift var att företräda de boende i allmänna 
sociala frågor, men även samråd med hyresvärden förekom – eftersom en stor 
del av det allmännyttiga bostadsbeståndet i England ägs direkt av kommunen 
kan dessa samråd sannolikt avse även sociala frågor. Ett problem som tas upp är 
att det ibland är oklart vem som hyresgästföreträdaren egentligen företräder – 
vilket antyder att konflikten mellan att företräda de egna medlemmarna och alla 
boende i ett område kan finnas även här (Cairncross, Clapham & Goodlad 1997, 
ss 134–154). 

På grund av de stora skillnaderna i de institutionella förutsättningarna är det 
ofta svårt att systematiskt jämföra resultaten med våra. Dessutom är de engelska 
föreningarna inte på motsvarande sätt som LH geografiskt avgränsade till vissa 
bostadsområden. Vi hänvisar därför bara på enskilda punkter till den engelska 
studien. 

I våra analyser fyller resultaten från de tidigare undersökningarna en dubbel 
funktion. För det första ger de en kontrast till våra resultat om LH, genom att 
visa på skillnader och likheter mellan boendeorganisationer med olika 
förutsättningar och i olika nationella kontexter. De ger också jämförelsepunkter 
som hjälper oss i bedömningen av om nivån på någon aktivitet i LH bör 
uppfattas som hög eller låg. Av särskilt intresse i detta sammanhang är Högberg 
och Österbergs tidigare studier av kontaktkommittéerna och Göteborgs-
projektets studier av övergången från kontaktkommitté till lokal hyresgäst-
förening. Genom att jämföra våra resultat med dessa undersökningar kan vi ge 
en bild av utvecklingen över tid av de minsta enheterna inom hyresgäströrelsen. 

För det andra kan de tidigare undersökningarna användas för att så att säga 
fylla ut våra resultat. Ibland kan andra studier helt enkelt ha tagit upp frågor 
som vi inte berört i våra enkäter – t.ex. genom att de har ställt frågor till vanliga 
boende – och resultaten kan då fungera som en hjälp i tolkningen av våra data. 
Men resultaten från andra studier kan också mera generellt kombineras med 
våra uppgifter om LH för att ge en både säkrare och mera nyanserad bild av 
lokala boendeorganisationers förutsättningar, uppbyggnad och verksamhet. 
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Vad betyder hyresgäströrelsens organisationsförändring? 
Som framgick i kapitel 1 beslutades vid hyresgästkongressen år 2000 om 
organisationsförändringar och stadgerevisioner som betyder att LH inte längre 
fungerar som rörelsens grundorganisation. I den utredning som låg bakom 
förändringen motiveras denna med att man vill åstadkomma en ökad flexibilitet 
genom att inte föreskriva en viss form för lokal organisering utan i stället skapa 
”möjlighet för ett aktivt medlemsengagemang i andra verksamhetsformer än 
den traditionella föreningen”. Den ökade flexibiliteten skulle främst gynna 
områden där LH inte funnits eller har fungerat dåligt. Där LH finns och fungerar 
väl finns det ingen anledning att upplösa föreningen; den enda skillnaden är att 
man inte längre väljer representanter till högre nivåer i rörelsen. I utredningen 
betonas också vikten av att LH finns kvar i huvudsak i oförändrad form i 
områden som tillämpar lokalt boinflytande (Hyresgästföreningen 2000, ss 65, 
82–83; cit. s 65). 

Frågan är nu vilken betydelse kongressbeslutet och utvecklingen därefter har 
haft för LH:s ställning. Detta har ju stor betydelse för vilken relevans resultaten 
från vår undersökning kan ha i dagens situation. För att besvara den frågan har 
vi dels gått igenom de register över lokala förtroendevalda som vid nyåret 
2002/03 alltjämt fanns hos riksförbundet, dels under våren 2003 skickat ut en 
mindre enkät till de personer i de nybildade hyresgästregionerna som bedömts 
ha den bästa inblicken i LH:s utveckling. 

Antalet LH-områden där det fanns personer med förtroendeuppdrag i LH var 
enligt förbundets register sammanlagt 2 223 vid nyåret 2002/03 (totala antalet 
potentiella LH-områden enligt samma register var 8 800). Registret tycks dock 
inte ens ha hållits hjälpligt à jour under senare år, vilket torde sammanhänga 
med den avformalisering av LH:s uppgifter som genomförts efter beslutet år 
2000. I november 2004 uppger förbundet på sin hemsida antalet LH vara ca 
3 000 (Hyresgästföreningen 2004a). 

I vår enkät till regionernas företrädare bad vi dem uppskatta hur många LH 
som fanns i deras verksamhetsområde. Om vi summerar dessa uppskattningar 
blir resultatet 2 252, d.v.s. en betydligt lägre siffra än den som förbundet anger 
på sin hemsida, men ganska nära den som vi räknat fram ur registret. Även 
fördelningen på regioner stämmer ganska väl med den som vi fått fram ur 
registret. 

I regionenkäten frågade vi också om antalet LH ökat eller minskat i de olika 
regionerna sedan omorganisationen år 2000. Fem av regionerna, d.v.s. exakt 
hälften, svarade att antalet hade minskat något, en att det minskat mycket. Tre 
menade att antalet varken ökat eller minskat och en enda att det hade ökat. Detta 
kan möjligen tyda på att det verkliga antalet ändå skulle kunna vara något högre 
än summan av uppskattningarna. Givetvis är dessa uppskattningar – liksom de 
som gjordes på basis av de äldre registren – högst osäkra. Det verkliga antalet 
torde dock i dag vara lägre än de 3 000 som anges av förbundet, och troligen 
ligga någonstans mellan 2 000 och 2 500. 
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Kan vi säga något om vilka LH som försvunnit sedan vår undersökning? För 
att göra det krävs en särskild undersökning. Först och främst sker hela tiden en 
omsättning i beståndet av lokalföreningar, här som inom andra rörelser, så den 
minskning som skett är en följd av att nya LH inte bildats i samma utsträckning 
som tidigare LH lagt ner sin verksamhet. Om den ökade flexibilitet som 
motiverade organisationsförändringen verkligen har åstadkommits borde 
minskningen i första hand innefatta sådana LH som fungerade mindre väl som 
grundenhet, dels genom ”naturlig avgång”, dels genom att nya LH inte längre 
bildas där de lokala förutsättningarna är mindre gynnsamma. Dessutom borde, 
om intentionerna bakom organisationsförändringen uppfyllts, nedgången främst 
gälla i områden utan lokalt boinflytande. Sammantaget pekar det mot att 
aktivitetsnivån i genomsnitt mycket väl kan vara högre i de LH som finns i dag 
än i det större antal som fanns vid tidpunkten för våra enkäter. 

I samma riktning pekar nedgången i företagens bidrag till boinflytande och 
fritidsverksamhet, som utgör en viktig del av finansieringen av LH:s 
verksamhet. Enligt intern statistik från Hyresgästföreningen Riksförbundet 
(tidigare Hyresgästernas Riksförbund) har de totala boinflytandemedlen minskat 
från ca 89 miljoner kronor 1998 till ca 65 miljoner kronor 2003, vilket dock är 
en mindre procentuell minskning än den vi uppskattar för antalet LH (någon 
samlad central statistik över fritidsmedlens utveckling under motsvarande 
period finns inte).  

Räknat per LH är alltså boinflytandemedlen något högre i dag än vid 
tidpunkten för vår enkät. Eftersom det tycks vara en utbredd uppfattning att 
företagen blivit mer restriktiva med att betala ut bidrag av det här slaget tyder 
även detta på att de LH som existerar i dag har en högre aktivitetsnivå än de 
som existerade före organisationsförändringen. Det enda säkra sättet att 
fastställa detta är dock en särskild undersökning.  

Viktigare för att bedöma relevansen av vår undersökning i dag än det totala 
antalet LH är frågan om LH:s verksamhet ändrat inriktning på något avgörande 
sätt. Vi frågade därför hyresgästregionerna om LH:s roll inom hyresgäströrelsen 
enligt deras bedömning förändrats efter omorganisationen. Vi ställde tre olika 
frågor: om LH:s roll i respektive förhandlingsverksamheten, boinflytandet och 
fritidsverksamheten. Dessutom frågade vi om LH:s roll internt inom rörelsen 
hade förändrats. Frågorna var alltså knutna till LH:s roller som språkrör mot 
hyresvärden, träffpunkt för de boende respektive gräsrot inom rörelsen. Vi bad 
också uppgiftslämnarna ge en kommentar i de fall då de angav att någon 
bestämd roll hade förändrats. 

Av de tio regionerna svarade två att LH:s roll i förhandlingsverksamheten 
förändrats, tre att deras roll i boinflytandet förändrats och fyra att deras roll i 
fritidsverksamheten förändrats. Fyra svarade dessutom att det skett en för-
ändring av LH:s roll internt inom hyresgäströrelsen. Av kommentarerna framgår 
dock att det inte tycks röra sig om några mera djupgående förändringar – 
åtminstone inte än så länge. Två av regionerna hävdade dock att LH försvagats 
till följd av rekryteringssvårigheter och minskat stöd från de anställda inom 
rörelsen. Några pekar också på att en del bostadsföretag numera tar ett större 
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eget ansvar för boinflytande och fritidsverksamhet, och att detta kan ha lett till 
större skillnader mellan olika LH och till en viss vilsenhet hos några LH.  

Några mera långtgående slutsatser bör inte dras på basis av denna minienkät. 
Vad det rör sig om är ett antal systematiskt insamlade expertbedömningar från 
de personer som kan bedömas ha den bästa överblicken över frågorna. Syftet 
har främst varit att avgöra om det skett några mer avgörande förändringar i de 
lokala hyresgästföreningarnas förutsättningar och arbetssätt sedan kongress-
beslutet år 2000. Så tycks dock inte vara fallet, och vi anser oss därmed kunna 
hävda att resultaten av vår undersökning bör kunna ge ett viktigt bidrag till 
kunskapen om de lokala hyresgästföreningarna och deras arbete i dag. 

Ytterligare en indikation på detta är att förändringar av den lokala organi-
seringens villkor i bostadsområden tycks vara en utdragen process. På de 
punkter där vi kunnat jämföra våra resultat med studier från 1980- och 1990-
talen av kontaktkommittéer och lokala hyresgästföreningar har vi, som kommer 
att framgå i de empiriska kapitlen, funnit en anmärkningsvärd kontinuitet i 
verksamhetens inriktning och omfattning, trots formella organisatoriska för-
ändringar. 

Att våra resultat har relevans för dagens LH betyder förstås inte att de 
kommer att ha det för LH i framtiden. Vi återkommer i slutkapitlet till en 
diskussion om de lokala hyresgästföreningarnas roll i framtiden. Vi vill också 
påminna om att våra resultat och analyser inte enbart syftar till att ge en bild av 
de lokala hyresgästföreningarna, utan lika mycket skall ses som ett bidrag till 
vår allmänna kunskap om lokal organisering i bostadsområdena. I det samman-
hanget har det ingen avgörande betydelse att våra enkätsvar inte är helt dags-
aktuella.  

Bokens disposition 
Vi kommer att presentera resultat kring var och en av LH:s fyra roller, som 
demokratisk samfällighet, gräsrot, språkrör och träffpunkt, och vi kommer även 
att diskutera hur de olika rollerna förhåller sig till varandra. Resultaten avser 
både LH:s aktiviteter och de förtroendevaldas attityder. Bland annat kommer vi 
att pröva på vilket sätt aktiviteter och attityder som kan relateras till en av de 
fyra rollerna påverkar förutsättningarna för övriga roller. Harmonierar rollerna 
med varandra eller förekommer det rollkonflikter? Finns det positiva synergi-
effekter mellan satsningar på intern demokrati, agerande inom rörelsen, bo-
inflytande och social interaktion, eller är det en fråga om att prioritera det ena 
eller andra? Ser sambanden kanske olika ut för föreningar med olika egenskaper 
och förutsättningar? 

Efter de båda introduktionskapitlen gör vi i kapitel 3 med stöd av vårt 
material en kartläggning av LH i Sverige, vilka de är och var de finns. Kapitlet 
utmynnar i en diskussion av de bakgrundsvariabler och hypoteser baserade på 
områdesegenskaper och boendesammansättning som kommer att användas i den 
fortsatta analysen. Mot denna bakgrund tar vi oss sedan an LH:s olika roller. I 
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kapitel 4 behandlas först LH som demokratisk samfällighet. Vi undersöker hur 
LH fungerar med avseende på de boendes deltagande, demokratisk konkurrens 
och styrelsens representativitet. På köpet får vi också en kartläggning av LH- 
styrelserna, vilka som ingår, hur länge de varit med och hur styrelserna arbetar. 

I kapitel 5 går vi över på LH:s roll som gräsrot, d.v.s. som organisationsled 
inom hyresgäströrelsen. Hur ser relationen ut till övriga led i rörelsen, vilka 
erfarenheter och förväntningar finns? Och överensstämmer LH-företrädarnas 
syn på olika hyresgästfrågor med rörelsens officiella ståndpunkter? Temat för 
kapitel 6 är LH som språkrör, d.v.s. som förhandlingspart och talesman för de 
boende i området gentemot hyresvärden. En central fråga här är vilka skillnader 
som finns mellan inflytandet i allmännyttiga och privatägda bostadsområden. I 
kapitel 7 behandlas så den fjärde rollen, som träffpunkt för de boende, då våra 
resultat kring frågorna om fritids- och studieverksamhet och annan social inter-
aktion diskuteras.  

Vart och ett av kapitlen 4–7 inleds med att ett teoretiskt perspektiv anläggs på 
frågorna, varefter de empiriska resultaten presenteras och ställs mot teorin och 
mot tidigare studier. I slutet av varje kapitel redovisas också ett index som 
sammanfattar i vilken utsträckning olika LH uppfyller den aktuella rollen. 

Efter att vi behandlat de fyra rollerna var för sig tar vi i kapitel 8 upp frågan 
om det föreligger några konflikter mellan några av de olika rollerna och, i så 
fall, vilka prioriteringar mellan rollerna som LH gör. För att pröva den saken 
använder vi oss bland annat av de index som vi presenterat i de tidigare 
kapitlen. Vi tar också upp till behandling den inbyggda spänningen mellan att 
företräda medlemmarna som gräsrot i rörelsen och att företräda samtliga boende 
som språkrör gentemot hyresvärden. Vi undersöker även förekomsten av 
konflikter eller synergieffekter och gjorda prioriteringar mellan övriga roller, 
t.ex. mellan intern demokrati och boinflytande, mellan demokrati och social 
interaktion eller mellan partsrollen i boinflytandet och arbetet med lokala 
nätverk. I kapitlet redovisar vi också två specialstudier, dels av LH i områden 
med hög andel hyresgäster med utländsk bakgrund, dels av LH med ensidig 
könsfördelning i styrelsen (både mansdominerade och kvinnodominerade). 

I kapitel 9 sammanfattas de viktigaste slutsatserna av undersökningen, och en 
mera generell diskussion förs kring de vidare implikationerna av våra resultat. 

Noterna under figurer och tabeller i kapitel 3–8 hänvisar som nämnts till 
enkätformulären i bilaga 3, samt till listan på kombivariabler sist i bilaga 1. 



 53

Kapitel 3. Lokala hyresgästföreningar – en översikt 

Detta kapitel ger en allmän och översiktlig bild av de lokala hyresgäst-
föreningarna i Sverige med utgångspunkt från våra enkätsvar. Vi gör också 
jämförelser med de tidigare kontaktkommittéerna på basis av data från Högberg 
och Österbergs undersökningar, liksom med andra typer av lokala boende-
organisationer, framför allt med stöd av uppgifter från våra tidigare studier av 
HSB:s bostadsrättsföreningar och av självförvaltning i Poseidon. Vissa jäm-
förelser görs också med de danska och engelska studier som presenterades i 
kapitel 2.  

Det skall framhållas att den bild som vi ger i kapitlet är tämligen schematisk 
och baserad på fördelningar och medelvärden. Styrkan med vår kvantitativa 
kartläggning är att den ger en tillförlitlig bild av hela gruppen lokala hyres-
gästföreningar, svagheten är att denna bild med nödvändighet måste bli 
tämligen översiktlig. För en mer dynamisk bild av ett antal olika lokala 
hyresgästföreningar hänvisas till den i kapitel 2 presenterade Göteborgsstudien 
från nittiotalets början (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, särskilt  
ss 1–24). 

I kapitlet diskuteras också vilka mått som kommer att använda som 
bakgrundsvariabler då vi i de följande kapitlen analyserar LH:s roller som 
demokratisk samfällighet, gräsrot, språkrör och träffpunkt. Denna diskussion 
sammanfattas sist i kapitlet genom att vi formulerar några hypoteser kring de 
olika variablernas betydelse för de olika rollerna. 

LH-områdenas storlek och fysiska utformning 
Vårt urval är som nämnts stratifierat efter storleksklass (antal lägenheter i 
LH-området, 6 strata) och ägarkategori (privat, allmännyttig och blandad). 
Fördelningen på storleksgrupper i urvalet och bland de LH som besvarat 
styrelseenkäten framgår av tabell 3.1. Som framgår är bortfallet tämligen jämnt 
fördelat mellan storleksklasserna. 
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Tabell 3.1. LH-områden efter storleksklass – urval och besvarade 
styrelseenkäter (antal och procent) 

Storleksklass Urvalet Svaren 
(antal lgh) Antal % Antal % 
      <    50   33  10  20   8 
  50 –   99   71  21  49  21 
100 – 199   87  25  59  25 
200 – 499 114  33   81  34 
500 – 999   30    9  24  10 
       > 999    7    2    4    2 

Totalt 342 100 237 100 
(Kombi 1) 

En av de tydligaste lärdomarna från vår studie av HSB:s bostadsrättsföreningar 
var förenings- och områdesstorlekens betydelse. Andelen medlemmar som 
deltog på möten och i andra gemensamma aktiviteter var betydligt högre i små 
föreningar, medan förekomsten av arbetsgrupper, medlemsblad, studiecirklar 
och annat som kräver ett visst medlemsunderlag uppvisade det motsatta 
mönstret. Områdesstorleken tycks alltså vara en viktig bakgrundsvariabel för 
rollerna som demokratisk samfällighet och social träffpunkt, men den kan också 
antas ha betydelse för förvaltningen och därmed för boinflytandet. Man kan 
även föreställa sig att rollen som gräsrot påverkas av antalet boende. Så LH- 
områdets storlek blir en av våra viktigaste bakgrundsvariabler. 

I det sammanhanget är ett särskilt problem att de fem största LH som ingår i 
vårt urval visar sig avvika tämligen markant från övriga. För det första är de 
extremt stora räknat i antal lägenheter, mellan 2 000 och 4 000. För det andra 
ägs de områden i vilka de verkar av ett extremt stort antal olika fastighetsägare, 
mellan 60 och 180. För det tredje betyder detta sannolikt också att deras 
verksamhetsområden är utspridda geografiskt. Detta betyder att dessa LH 
egentligen inte är LH annat än formellt. De kan inte gärna sägas verka som 
hyresgäströrelsens organ i ett bostadsområde eller företräda de boende i ett 
bostadsområde gentemot en fastighetsägare, och förutsättningarna för att vara 
en demokratisk samfällighet eller att fungera som gräsrot, språkrör eller 
träffpunkt blir åtminstone helt andra än för de LH som har ett avgränsat område 
som geografisk bas och en eller ett par fastighetsägare som motpart. 

Trots detta har vi valt att behålla de största LH i vår databas. I några fall då vi 
testar hypoteser i vilka områdesstorleken ingår har vi dock gjort hypotes-
prövningen även utan dessa fem stora och splittrade LH. 

I de fall då vi vill göra direkta jämförelser med HSB-studien slår vi ihop alla 
LH med minst 200 lägenheter till en grupp. I figur 3.1 redovisas LH:s för-
delning på områden av olika storlek jämfört med motsvarande fördelning för de 
tidigare kontaktkommittéerna i undersökningen från 1981 samt HSB:s bostads-
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rättsföreningar i vår tidigare studie (Högberg & Österberg 1982, s 12, 
Bengtsson & Svensson 1995, s 26). 
 

Figur 3.1. LH i urvalet, kontaktkommittéer 1981 samt HSB:s bostadsrätts-
föreningar 1991 efter storleksklass (procent) 
(Kombi 1) 
 
Som framgår av figuren skiljer sig storleken på de minsta organisatoriska 
enheterna väsentligt mellan hyresrätt och bostadsrätt. Hälften av bostadsrätts-
föreningarna har under 50 lägenheter mot bara 10 procent av LH. För gruppen 
med minst 200 lägenheter gäller praktiskt taget det omvända; 45 procent av LH 
ingår i denna grupp mot endast 10 procent av bostadsrättsföreningarna. Endast 6 
av 409 bostadsrättsföreningar i urvalet hade 500 lägenheter eller fler mot drygt 
10 procent av LH. Medianstorleken ligger på 170 lägenheter för LH (och 
ungefär detsamma för kontaktkommittéerna 1981) mot bara 49 för bostads-
rättsföreningarna. Fördelat på storleksklasser liknar spridningen bland kontakt-
kommittéerna 1981 den bland våra LH, bortsett från att Högberg och Österberg 
redovisar en högre andel i gruppen under 50 lägenheter.  

I självförvaltningen i Poseidon var enheterna ofta mer eller mindre spontant 
bildade och inte alltid entydigt definierade, men de var i de flesta fall betydligt 
mindre än en LH. Över 60 procent av enheterna bestod av mindre än 50 
lägenheter, men det fanns även några med över 300 (Bengtsson m.fl. 2003, ss 
100–101). Alltså en fördelning liknande HSB:s bostadsrättsföreningar. 

I redovisningen av de danska undersökningarna framgår inte fördelningen på 
områdesstorlekar. För BL-undersökningen från 1990 kan man dock räkna fram 
en genomsnittlig avdelningsstorlek för avdelningar med boendevalda styrelser 
på 97 lägenheter (Boligselskabernes Landsforening 1990, s 51). I fråga om 
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storlek ligger alltså grundenheten i den danska beboerdemokratin mellan 
bostadsrättsföreningen och den lokala hyresgästföreningen. 

Majoriteten av de hyresgästföreningar som ingick i den engelska studien som 
presenterades i kapitel 2 hade mindre än 200 medlemmar, vilket tycks likna 
storleken på de svenska LH-områdena. De engelska föreningarna har dock 
verksamhetsområden som är betydligt större än så. Bara en tredjedel av de 
hyresgäster som kände till någon hyresgästförening i sitt område var också 
medlemmar i den (Cairncross, Clapham & Goodlad 1997, ss 143–144).  

Vi har frågat våra LH-styrelser och deras kontaktombudsmän inom hyres-
gäströrelsen hur de ser på föreningsområdets storlek, med avseende både på 
antalet lägenheter och på den geografiska utbredningen. LH-styrelserna är 
ganska nöjda med storleken på sina områden. Tre av fyra tycker att antalet 
lägenheter är lagom, alltså varken för stort eller för litet, och fyra av fem tycker 
att den geografiska utbredningen är lagom. Av de styrelser som inte tycker att 
området är lagom tycker flertalet att det är för stort – i båda avseendena. Samma 
mönster visar svaren från ombudsmännen, även om de är något mindre nöjda: 
64 procent tycker att antalet lägenheter är lagom och 75 procent att den 
geografiska utbredningen är det. Också i denna grupp tenderar de som inte är 
helt nöjda att betrakta det aktuella LH-området som för stort, men det finns 
också en grupp ombudsmän som tycker att det aktuella LH-området borde bestå 
av fler lägenheter. Som väntat har samtliga fyra fördelningar ett signifikant 
samband med faktisk områdesstorlek, d.v.s. större LH-områden uppfattas i 
större utsträckning som för stora och mindre i större utsträckning som för små. 

Dessa resultat kan relateras till ombudsmännens och förvaltarnas allmänna 
uppfattningar om vilken som är den idealiska områdesstorleken för en LH. Här 
varierar svaren kraftigt – från 50 till 1 000 lägenheter, men medianvärdet för 
ombudsmännens idealstorlek ligger på 175, d.v.s. ganska exakt lika med den 
faktiska medianen. Förvaltarnas storleksideal har ungefär samma spridning och 
samma medianvärde. 

Även i kontaktkommittéstudien från 1981 tyckte flertalet svarande att deras 
område var lagom stort. Då områdesstorleken går över 300 lägenheter börjar 
dock allt fler tycka att området är för stort (Högberg & Österberg 1982, s 60). 
Fyra år senare betecknar drygt tre av fyra kontaktkommittéer det egna området 
som lagom stort (Högberg & Österberg 1986, s 53). 

Lind, Lennartsson och Soidre-Brink föreslår 100 lägenheter som en nedre 
gräns under vilken medlemspotentialen kan bli för liten för olika aktiviteter, och 
befarar att en LH med mindre än 50 medlemmar kan få det svårt att ordna 
medlemsmöten och rekrytera förtroendevalda. De understryker dock att det inte 
bara är storleken som kan ha betydelse. Andra faktorer som har framhållits som 
gynnsamma är att bostäderna är något så när enhetliga så att de kan utgöra en 
gemensam intressebas för de boende, vidare att området ligger väl avgränsat 
från andra områden, att det är stabilt och homogent i socialt avseende samt att 
det bara finns en enda fastighetsägare, så att de boende har en gemensam 
motpart (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 53–54). Även andra för-
fattare har framhållit betydelsen av en ”områdesidentitet” (Bengtsson, Svensson 
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& Uggla 2000, ss 176–177, 194–195). Vi återkommer till dessa faktorer i det 
följande. 

Då det gäller hustyp finns närmare 90 procent av alla hyreslägenheter i 
Sverige i flerfamiljshus. Därför föreställer man sig kanske att LH främst är 
verksamma i sådana fastigheter, kanske med flera våningar. Denna bild är i så 
fall förenklad. Om vi tar fasta på svaren från förvaltarna är fördelningen 62 
procent flerfamiljshus (inkl. tvåvåningshus), 12 procent radhus och 26 procent 
med både radhus och flerfamiljshus. Endast en sjättedel av våra LH finns i 
områden som uteslutande består av trevåningshus och högre. 

I figur 3.2 har varje storleksklass fördelats efter hustyp. Svaren från 
förvaltarna omfattar visserligen bara 216 LH men fördelningen på storleks-
grupper överensstämmer med samtliga LH, så bilden borde inte vara alltför 
missvisande. Flerfamiljshus är visserligen den vanligaste hustypen inom alla 
storleksgrupperna, men sådana områden dominerar bara i gruppen stora LH, där 
de utgör 80 procent. Områden med enbart radhus är främst representerade i den 
minsta storleksklassen, där de utgör 27 procent av LH. 
 

Figur 3.2. LH efter hustyp och storleksklass (antal) 
(Förv. E7) 

I HSB-studien fanns 85 procent av de svarande bostadsrättsföreningarna i fler-
familjshus och 15 procent var småhusföreningar (Bengtsson & Svensson 1995, 
s 35).  

Vi förväntar oss att hustyp är en viktig bakgrundsvariabel främst då det gäller 
förutsättningarna för den sociala interaktionen. Däremot är det svårare att se hur 
den skulle kunna påverka interndemokratin, boinflytandet eller rollen som 
gräsrot i rörelsen. Som framgår av figur 3.2 samvarierar hustyp alltså starkt med 
områdesstorlek. 
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En annan fysisk egenskap hos ett bostadsområde som brukar framhållas som 
betydelsefull för gemenskapskänsla och social interaktion är om husen är 
byggda så att de bildar en gård eller inte. (I Poseidon uppvisade denna 
egenskap något oväntat snarast en negativ inverkan på effekterna av 
självförvaltningen, vilket möjligen kan förklaras av att dessa områden haft ett 
bättre utgångsläge; jfr Bengtsson m.fl. 2003, ss 119–121.) I föreliggande 
undersökning har vi dock inga uppgifter om bebyggelsens utformning utöver 
storlek och hustyp. 

Ytterligare en resurs som brukar lyftas fram som viktig är förekomsten av 
lämpliga lokaler (jfr Uggla 1993, s 35). I tabell 3.2 redovisas LH-styrelsernas 
svar på frågan om tillgången på lokaler för olika typer av aktiviteter. Även om 
lokalbrist inte tycks vara något generellt problem för våra LH är det ändå en inte 
obetydlig andel som saknar en lämplig samlingsplats för funktionen som social 
träffpunkt. Mera ovanligt – men nog så allvarligt där det förekommer – är att 
lokal saknas även för de direkta demokratiska funktionerna. Då det gäller 
styrelsemötena får man förmoda att dessa äger rum i någon ledamots bostad om 
annan lokal saknas, något som i och för sig inte behöver vara helt problemfritt. 
Då det gäller årsmöten och bostadsmöten torde avsaknad av lokal dock vara ett 
större hinder. Vi återkommer till frågan i kapitel 4 då vi analyserar det 
demokratiska deltagandet. 

Tabell 3.2. Tillgång till lokaler för olika ändamål (procent)  
Ändamål I LH-området I närheten Saknas 
Årsmöten, hyresgästinformation 83 11   6 
Styrelsemöten, studiecirklar 84   7   9 
Kultur/hobbyverksamhet 69   6 24 
Allmänna fester 70 12 18 
(N=233–235)    

(Styr. 7) 

Vi har genomfört regressioner med tillgång till olika typer av lokaler som 
beroende variabel och områdesstorlek, organisationsgrad (andelen medlemmar i 
hyresgästföreningen i området) och ägarkategori (allmännyttig eller privat) som 
oberoende variabler. Det enda tydliga sambandet är att LH i allmännyttiga 
områden har bättre tillgång till alla typer av lokaler, antingen i det egna området 
eller i närheten. Då det gäller de större lokalerna för årsmöten och fester är 
skillnaden signifikant på femprocentsnivån. (Här och i det följande gör vi alla 
statistiska signifikanstest på femprocentsnivån. Om ett observerat samband är 
signifikant på denna nivå betyder det att sannolikheten är mindre än fem procent 
för att sambandet skall vara en ren tillfällighet.) 

I rapporten om de tidigare kontaktkommittéerna 1981 sägs inte mer än att 
medelkommittén disponerar en egen lokal inom sitt område men saknar 
”gemensamma lokaler för bedrivande av gårdsvis verksamhet” (Högberg & 
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Österberg 1982, s 12). Detta kan tyda på en viss förbättring av lokalsituationen i 
bostadsområdena sedan dess. Av bostadsrättsföreningarna i vår HSB-studie 
hade 49 procent egen lokal för stämmoförhandlingar och liknande, medan 42 
procent hade tillgång till en närbelägen lokal för sådana ändamål (Bengtsson & 
Svensson 1995, s 68). Det lägre antalet med egen lokal förklaras nog delvis av 
de mindre enheterna inom bostadsrätten. I Poseidon-studien fick vi ungefär 
samma svarsfördelning om tillgången till olika typer av lokaler som för LH 
enligt tabell 3.2 (Bengtsson m.fl. 2003, s 299). 

LH-områdenas attraktivitet och status 
I våra enkäter bad vi respondenterna bedöma LH-områdenas läge och status, 
husens skick, etc. I tabell 3.3 redovisas först dessa subjektiva bedömningar av 
hur attraktivt områdets läge i kommunen uppfattas vara. (Det stora antalet 
redovisade svar i tabellen beror på att vi här har kombinerat svaren från de olika 
respondenterna till en så kallad kombivariabel; se vidare bilaga 1.) 

Tabell 3.3. LH efter lägets attraktivitet (antal och procent) 
Attraktivitet Antal % 
Mycket attraktivt  58   17 
Ganska attraktivt 122   36 
Varken eller 100   30 
Ganska oattraktivt   48   15 
Mycket oattraktivt    6    2 
Totalt 335 100 

(Kombi 2) 

Mer än hälften av LH fanns alltså i områden vars läge av de svarande betecknas 
som mycket eller ganska attraktivt, medan endast en sjättedel fanns i områden 
med oattraktivt läge och bara sex LH i lägen som beskrivs som mycket 
oattraktiva. Det är dock en välkänd tendens att många gärna vill tänka positivt 
om sitt boende då de besvarar denna typ av enkätfrågor. (Detta torde gälla trots 
att vi konstruerat kombivariabeln så att både ombudsmannens och förvaltarens 
uppfattning går före LH-styrelsens.) 

I tabell 3.4 redovisas de svarandes uppfattningar om LH-områdets status 
inom kommunen. Områdenas status skattas alltså något lägre än lägets attrak-
tivitet, även om balansen också här är positiv. Åter avviker kategorin med över 
500 lägenheter från mönstret i övrigt, då närmare hälften av dessa anses ha lägre 
status och endast en fjärdedel högre status än genomsnittet i respektive 
kommun. 
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Tabell 3.4. LH efter områdets status (antal och procent) 
Status Antal % 
Mycket högre än genomsnittet   27    8 
Något högre än genomsnittet 101   30 
Genomsnittligt 135   40 
Något lägre än genomsnittet   51   15 
Mycket lägre än genomsnittet   20    6 
Totalt 334 100 

(Kombi 3) 

Som framgår av figur 3.3 ligger de minsta områdena något högre och de större 
något lägre i fråga om lägets attraktivitet och områdets status. Av LH-styrelser 
med under 50 lägenheter var det bara 3 procent som ansåg läget vara ganska 
eller mycket oattraktivt mot ca 30 procent av gruppen med över 500 lägenheter. 
Det ligger nära till hands att förmoda att de mindre LH-områdena i större 
utsträckning är lokaliserade till städernas centrala områden. 

Figur 3.3. Lägets attraktivitet och områdets status efter storlek (medelvärden; 1 
= ”mycket låg”, 5 = ”mycket hög”) 
(Kombi 2, Kombi 3) 

Våra respondenter har också uppmanats att uppskatta husens skick i 
LH-området. Resultaten redovisas i tabell 3.5. I närmare två tredjedelar av LH 
bedöms husen vara i ganska eller mycket gott skick, medan bara 10 procent 
uppskattar dem vara i ganska eller mycket dåligt skick. Också här kan vi tänka 
oss en tendens till optimism i värderingarna, även om bedömningen från 
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förvaltaren, som kanske är den som har störst anledning att ge sig hän åt positivt 
tänkande i detta avseende, beaktats endast i de fall då varken styrelsen eller 
ombudsmannen svarat. 

Tabell 3.5. LH efter husens skick (antal och procent) 
Skick Antal % 
Mycket gott   45    13 
Ganska gott 166    50 
Varken eller   87   26 
Ganska dåligt   27     8 
Mycket dåligt    9     3 
Totalt 334 100 

(Kombi 4) 

I figur 3.4 har vi ställt samman svaren (på en skala från 1 till 5) från styrelsen 
och förvaltaren på några frågor om olika typer av problem som kan förekomma 
i ett bostadsområde. Det gäller onödig förslitning eller vandalisering, inbrott i 
lägenheter eller gemensamma utrymmen, om hyresgästerna är rädda att gå ut i 
området när det blivit mörkt, samt hur vanligt det är att hyresgästerna utsätts för 
våld eller hot om våld i området. 

Figur 3.4. Förekomst av vandalisering, inbrott, rädsla och våld enligt 
LH-styrelsen och förvaltaren (medelvärden; 1 = ”mycket ovanligt”, 5 = 
”mycket vanligt”) 
(Styr. 48, Styr. 49, Förv. 4, Förv. 5) 
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I stort sett härskar alltså ordning i våra LH-områden, åtminstone om vi skall tro 
våra svarspersoner. I en femtedel av områdena anses dock onödig förslitning 
och vandalisering förekomma i ganska eller mycket stor omfattning. Liksom då 
det gäller områdets status finns en klar tendens till att situationen är sämre i de 
större LH-områdena. 

Ett områdes status, attraktivitet och uppfattade problem är naturligtvis viktiga 
förutsättningar för det gemensamma handlandet. Eftersom våra mått är starkt 
subjektiva avstår vi ändå från att använda dem som bakgrundsvariabler i våra 
analyser. I nästa avsnitt redovisar vi ett par mer objektiva mått som ibland 
används som indikatorer på status och attraktivitet, nämligen omflyttning och 
vakansgrad. 

Omflyttning och vakansgrad 
Omflyttningen är en klassisk indikator på tillståndet i ett bostadsområde. Den 
enkla tanken är att människor flyttar om de inte trivs. Det behöver dock inte 
alltid vara så, resonemanget förutsätter t.ex. att det finns en sådant utbud på 
marknaden att den hyresgäst som vantrivs verkligen har något rimligt och 
realistiskt alternativ. I LH:s perspektiv medför hög omflyttning problem av flera 
slag. Förutom att hyresgästernas förankring i området minskar, kan det också 
betyda en hög medlemsomsättning som kräver särskilda insatser för rekrytering. 

I tabell 3.6 redovisas förvaltarnas skattningar av omflyttningen i de studerade 
LH-områdena. (Förvaltarna bedömdes vara den grupp av våra svarande som har 
tillgång till något så när tillförlitlig information om flyttningar.) 

Tabell 3.6. LH efter omflyttningsgrad (antal och procent) 
Omflyttningsgrad (%) Antal LH % 
    –  5   17   10 
  5–10   38   23 
10–20   59   36 
20–50   45   27 
50–   45   27 
Totalt 164 100 

(Förv. E3) 

Eftersom vi här saknar uppgifter för mer än hälften av våra LH finns det 
anledning till viss försiktighet vid tolkningen. Det är ändå värt att notera att så 
mycket som 30 procent av de LH som vi har uppgifter om verkar i bostads-
områden med en omflyttning på över 20 procent. Inte mer än en tredjedel finns i 
områden med en omflyttning under 10 procent. I gruppen LH-områden med 
över 500 lägenheter har drygt hälften en omflyttningsgrad på minst 20 procent. 
Som jämförelse kan nämnas att mindre än var tionde bostadsrättsförening i vår 
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HSB-undersökning från 1990-talets början hade en omflyttning på 20 procent 
eller däröver (Bengtsson & Svensson 1995, s 35). 

Ett annat mått som ofta används för att mäta tillståndet i ett bostadsområde är 
vakansgraden, d.v.s. andelen outhyrda lägenheter. Liksom för omflyttnings-
graden är tanken att den som inte trivs lämnar området, här dock i kombination 
med att det kan vara svårt att få nya hyresgäster att flytta till ett bostadsområde 
med dåligt anseende.  

Den angivna vakansgraden i våra LH-områden redovisas i tabell 3.7. 
Visserligen finns två tredjedelar av alla LH i områden där mycket få lägenheter 
står outhyrda, men samtidigt arbetar mer än var femte LH i områden där 
vakansgraden är 10 procent eller högre, vilket är en mycket hög andel. 

Tabell 3.7. LH efter vakansgrad (antal och procent) 
Vakansgrad (%) Antal % 
    –  5 205  69 
  5–10   30  10 
10–20    43  14 
20–30    11    4 
30–   10    3 
Totalt 299 100 

(Kombi 5) 

Som nämnts påverkas såväl omflyttning som vakansgrad inte bara av ett 
områdes status och attraktivitet utan även av den rådande situationen på bo-
stadsmarknaden. Vi avstår därför för att använda dessa mått som bakgrunds-
variabler. 

Hyresnivån 
Hyresnivån i ett område är givetvis en faktor av stor betydelse för de boende, 
och den torde även påverka förutsättningarna för en lokal hyresgästförenings 
arbete. Visserligen är LH:s möjligheter att direkt påverka hyran begränsade, 
eftersom bruksvärdesreglerna och förhandlingssystemet sätter upp starka 
restriktioner. Men hyresnivån kan tänkas påverka de boendes inställning till 
hyresvärden, till hyresgäströrelsen och till LH, vilket i sin tur kan inverka på de 
boendes engagemang i olika aktiviteter. 

Den genomsnittliga hyresnivån för våra områden (1997) redovisas i figur 3.5. 
Undre kvartilen ligger vid 628 kr per kvadratmeter och år, medianen vid 670 kr 
och övre kvartilen vid 721 kr. Bilden förefaller tämligen samlad, men vi vet inte 
något om lägenhetsbeståndet i de olika områdena. Detta gör det också mindre 
lämpligt att använda hyresnivån som bakgrundsvariabel. 
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Figur 3.5. Genomsnittlig hyresnivå i intervall om 20 kr/m2 och år (procent) 
(Kombi 6) 

Av större intresse är kanske hur LH-styrelserna själva ser på hyresnivån i sitt 
område, vilket framgår av tabell 3.8. Endast var femte LH-styrelse är nöjd med 
hyresnivån, medan över hälften är mer eller mindre missnöjda. I sammanhanget 
skall man förstås inte glömma bort att en viktig uppgift för hyresgästföreningen 
är att förhandla för att hålla hyrorna nere, något som kanske sker mer fram-
gångsrikt om man inte gillar läget alltför mycket. 

Tabell 3.8. LH efter inställning till hyresnivån (antal och procent) 
Inställning Antal % 
Mycket nöjda    2     1 
Ganska nöjda  44   19 
Varken eller  69   29 
Ganska missnöjda  80   34 
Mycket missnöjda  39   17 
Totalt 234 100 

(Styr. 45) 

Var i landet finns lokala hyresgästföreningar? 
De 342 LH som ingår i vårt urval är fördelade på 130 kommuner över hela 
landet. Alla landets 21 regionala hyresgästföreningar är representerade i urvalet, 
den största, Storstockholmsföreningen, med 81 LH och den minsta, Blekinge, 
med två. Liksom hyresboendet är hyresgäströrelsen i första hand en stads-
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företeelse. I figur 3.6 framgår hur vårt urval fördelar sig efter ortstyp mellan (1) 
de tre storstäderna, (2) övriga kommuner med över 50 000 invånare och (3) 
kommuner med under 50 000 invånare. Där framgår också motsvarande 
fördelning för olika storleksklasser av LH. 

En femtedel av våra LH finns således i någon av de tre storstadskom-
munerna, medan övriga fördelar sig ungefär lika på större och mindre 
kommuner. I vår HSB-studie var fördelningen mellan ortstyperna ungefär 
densamma (Bengtsson & Svensson 1995, s 35). I motsats till vad man kanske 
kunde förvänta sig finns inte något signifikant samband mellan LH-storlek och 
kommunstorlek, bara en svag tendens. Inte heller tycks det finnas några 
intressanta storleksskillnader mellan LH i olika delar av landet. 

Figur 3.6. LH efter kommunstorlek och storleksklass (procent) 
(Vårt register) 

Om vi i stället för storstadskommunerna ser till de olika storstadsregionerna 
finner vi den fördelning mellan dessa och landet i övrigt som framgår av tabell 
3.9. Att det finns så få LH i Malmö/Lundområdet förklaras till stor del av att 
andelen hyresrätt i bostadsbeståndet i såväl Malmö som Lund är betydligt 
mindre än i de flesta andra större svenska städer. 
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Tabell 3.9. LH i urvalet efter region (antal och procent) 
Region Antal % 
Stor-Stockholm   78   23 
Stor-Göteborg   34   10 
Malmö/Lund   12     4 
Övriga Sverige 218   64 
Totalt 342 100 

(Vårt register) 

Låt oss se litet närmare på den dryga tredjedel av våra LH som återfinns i stor-
stadsregionerna. Fördelningen av dessa på innerstad, närförort och krans-
kommun framgår av tabell 3.10.  

Tabell 3.10. LH i storstadsregioner i urvalet efter läge (antal och procent) 
Läge Antal % 
Innerstad   29   23 
Närförort   40   32 
Kranskommun   57   45 
Totalt 126 100 

(Vårt register) 

Att döma av denna fördelning är LH mindre en innerstadsföreteelse än ett 
förortsfenomen, något som delvis kan sammanhänga med skillnader i be-
byggelse- och upplåtelseformsstrukturen mellan storstädernas centrum och peri-
feri. Vad gäller fördelningen mellan LH-områden av olika storlek finns inte 
heller här något klart och entydigt mönster förutom att kranskommunerna – men 
inte närförorterna – har höga andelar både av mycket små LH (under 50 
lägenheter) och mycket stora (över 500 lägenheter). 

Det ligger nära till hands att förvänta sig att förutsättningarna för kollektivt 
handlande och föreningsverksamhet kan skilja sig åt mellan små och större 
orter. Vi kommer därför att använda ortstyp – preciserat som kommunstorlek – 
som bakgrundsvariabel i våra analyser av LH:s båda roller som demokratisk 
samfällighet och social träffpunkt. 

Vilka bor i LH-områdena? 
I vår undersökning av bostadsrättsföreningarna i HSB kunde vi koppla våra 
LH-områden till befolkningsstatistik. Några sådana möjligheter har vi inte haft i 
denna undersökning. I stället har vi bett svarspersonerna att översiktligt upp-
skatta befolkningssammansättningen i sina respektive områden. Dessa uppgifter 
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kan naturligtvis bara med största försiktighet användas som indikatorer på den 
verkliga boendesammansättningen. Å andra sidan kan svarspersonernas 
subjektiva uppfattningar ha sitt intresse alldeles oavsett de objektiva förhållan-
dena.  

I figur 3.7 redovisas LH-styrelsernas egna uppskattningar av andelen barn-
familjer, äldre hushåll, unga hushåll respektive invandrarhushåll i det egna 
området. 

Figur 3.7. Uppskattade andelar av olika hushållstyper i LH-områdena (procent) 
(Styr. 52a) 

Barnfamiljerna uppskattas utgöra en mycket eller ganska hög andel av 
hushållen i något mer än vart tredje LH-område, medan de i nästan lika många 
fall bedöms utgöra en låg andel. Andelen barnfamiljer tenderar att vara lägre i 
de minsta LH-områdena. Enligt SCB:s bostads- och hyresundersökning (BHU) 
för år 2000 var den totala andelen barnhushåll i hyresrätt i Sverige 21 procent 
(Bostads- och hyresundersökningen 2000, egen bearbetning). Det är svårt att 
med ledning av dessa uppgifter säga något om huruvida LH är vanligare i 
områden med hög andel barnhushåll eller ej. 

En hög andel äldre hushåll redovisas i mer än hälften av de fall där en 
bedömning gjorts. Endast i vart sjätte LH-område anges en låg andel för denna 
kategori. Andelen hushåll med hushållsföreståndare över 65 år i hela 
hyresbeståndet uppskattas i BHU till 27 procent (Bostads- och hyresunder-
sökningen 2000, egen bearbetning). Möjligen är lokala hyresgästföreningar 
vanligare i områden med en äldre och mer bofast befolkning, men för att avgöra 
det med säkerhet krävs en särskild undersökning. 
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De unga hushållen utan barn uppfattas vara mer ovanliga. Endast var femte 
LH-styrelse rapporterar en hög andel och 40 procent en låg. Närmare hälften av 
LH-områdena med mindre än 50 lägenheter säger sig dock ha en mycket eller 
ganska hög andel av denna hushållstyp. Enligt BHU var 25 procent av alla 
hushåll i hyresrätt år 2000 barnlösa hushåll med hushållsföreståndare som var 
30 år eller yngre (Bostads- och hyresundersökningen 2000, egen bearbetning). 
Möjligen tyder detta på att LH är ovanligare i områden med hög andel unga 
hushåll utan barn, vilket i så fall inte är särskilt förvånande med tanke på 
hyresgästernas rörlighet i denna ålder och hushållssituation. 

I stort sett tycks LH-områdena inte ha någon särskilt hög andel invandrare. 
Endast i 15 procent av områdena bedöms invandrarna utgöra en ganska eller 
mycket hög andel av de boende, medan andelen i närmare två tredjedelar av 
områdena uppskattas som ganska eller mycket låg. En storlekskategori avviker 
dock klart från detta mönster, nämligen LH med över 500 lägenheter. I ca 40 
procent av dessa områden uppskattas andelen invandrare vara ganska eller 
mycket hög.  

Uppgifter om födelseland finns inte i BHU. I den senaste folk- och bostads-
räkningen från 1990 var andelen invandrarhushåll – definierat som hushåll med 
minst en person 16 år eller äldre född utomlands – 15 procent (Statistiska 
centralbyrån 1992, s 147). Siffran torde vid tidpunkten för vår undersökning ha 
närmat sig 20 procent. Hur kan det komma sig att andelen invandrare ändå 
bedöms vara låg i det stora flertalet av våra LH-områden? Vi bör först och 
främst komma i håg att det rör sig om subjektiva skattningar, och att vi inte kan 
veta vilken jämförelsepunkt olika svarspersoner föreställer sig då de talar om 
höga respektive låga andelar. Men man kan ändå fråga sig i vilken utsträckning 
den högra stapeln i figur 3.7 återspeglar hyresgäströrelsens svårigheter att 
etablera en varaktig organisation – en lokal hyresgästförening – i områden som 
domineras av människor med utländsk bakgrund.  

I vår HSB-studie kunde vi alltså använda befolkningsstatistik på fastighets-
nivå för att mäta befolkningssammansättningen i bostadsrättsföreningarna. Den 
totala andelen barnhushåll i vårt urval var 14 procent, andelen boende över 65 
år var 28 procent och andelen utrikes födda personer var 12 procent, varav 
närmare hälften från de nordiska länderna. Andelarna överensstämde ganska väl 
med uppgifterna om bostadsrättsboende i 1990 års folk- och bostadsräkning. 
Generellt är barnhushåll underrepresenterade och äldre hushåll överrepresen-
terade i upplåtelseformen bostadsrätt, medan andelen utrikes födda i stort sett 
motsvarar den i hela bostadsbeståndet (Bengtsson & Svensson 1995, ss 29–30). 

I Högberg och Österbergs undersökningar av de tidigare kontaktkom-
mittéerna görs inga försök att kartlägga boendesammansättningen, och de 
uppgifter som redovisas i de båda danska undersökningarna kan inte heller 
direkt översättas till våra kategorier. I hela det danska allmännyttiga beståndet 
1997 var 42 procent av de boende under 40 år och 22 procent 67 år och äldre. 
Samma år var 15 procent av de boende i allmännyttan utländska medborgare 
mot bara 6 procent i hela befolkningen (Jensen, Kirkegaard & Pedersen 1999, ss 
31, 36.) I stora drag överensstämmer alltså mönstret med den svenska 
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hyressektorn, vilket understryker att jämförelser mellan organisationsformerna 
bör vara intressanta. 

Eftersom skattningarna av de olika hushållskategoriernas storlek i LH- 
områdena är subjektiva och vi inte kan bedöma vilka jämförelsenormer som 
våra svarspersoner föreställt sig, avstår vi från att generellt använda boende-
sammansättningen som bakgrundsvariabel. Vi kommer dock som nämnts att i 
kapitel 8 särskilt analysera de LH vars styrelser bedömer sig ha en ganska eller 
mycket hög andel invandrare i sitt område. Dessutom kommer vi att i kapitel 4 
undersöka om de grupper som sägs utgöra stora andelar av befolkningen i ett 
område också är representerade i LH-styrelsen. I detta fall är ju den subjektiva 
uppskattningen mera relevant, eftersom det torde vara den som en LH-styrelse 
utgår från i sin bedömning av vilka grupper som den representerar. 

Lokala hyresgästföreningar och rörelsen 
Många LH-styrelser känner inte till när den egna föreningen eller den 
föregående kontaktkommittén bildades. Trots att de som inte kunde svara exakt 
uppmanades att ange ett ungefärligt årtal var det bara drygt hälften som 
besvarade frågan. Tidpunkterna för bildandet av dessa LH framgår av figur 3.8. 

Figur 3.8. LH efter bildandeår (procent) 
(Styr. 1) 

Av de LH vars ålder är känd uppges alltså närmare 40 procent ha tillkommit 
under 1980-talet och ungefär lika stor andel under 1990-talet, d.v.s. det 
decennium då enkäterna genomfördes. Endast fyra LH sägs ha tillkommit under 
1960-talet eller tidigare. Man kunde möjligen ha väntat sig att hyres-
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gäströrelsens starka expansion under 1970-talet skulle ta sig tydligare uttryck i 
åldersfördelningen, men här kan kombinationen av föreningarnas korta livs-
längd och styrelsernas korta minne ha inverkat på utfallet. Med tanke på 
inverkan av dessa osäkerhetsmoment är medianåldern på 12 år bland dem som 
svarat på frågan ändå tämligen aktningsvärd. 

Ser man till storleksfördelningen har flertalet små LH bildats under 
nittiotalet. I vilken utsträckning detta beror på att utvecklingen gått mot mindre 
LH-områden, på att små LH tenderar att vara kortlivade, eller helt enkelt på att 
små LH har kortare kollektivt minne än stora undandrar sig dock bedömning. 

I studien från 1981 var det 61 procent av de tidigare kontaktkommittéerna 
som svarade på frågan om bildandeår. Medelåldern för dessa var bara 3 år och 
så mycket som en tredjedel uppgav sig vara bildade samma år som enkäten 
(Högberg & Österberg 1982, s 68). Detta kan tydas som att dagens LH 
åtminstone är något mer långlivade än sina föregångare, men det är också 
möjligt att Högberg och Österbergs respondenter tolkat frågan annorlunda; noga 
taget motsvarar en kontaktkommitté inte en LH utan en LH-styrelse, varför de 
svarande kan ha tolkat frågan som gällande tidpunkten för konstitueringen av 
nuvarande kommitté/styrelse. 

HSB:s bostadsrättsföreningar uppvisar av naturliga skäl en helt annan 
åldersstruktur. Föreningens bildande motsvarar ju där i de flesta fall husens 
färdigställande. I urvalet för vår HSB-studie var 44 procent bildade före 1960, 
34 procent under sextio- och sjuttiotalen och 22 procent under åttiotalet 
(Bengtsson & Svensson 1995, s 26). 

En LH:s ålder och mognad kan tänkas inverka på alla dess fyra roller. På 
grund av den låga svarsfrekvensen använder vi ändå inte bildandeår som någon 
genomgående bakgrundsvariabel i vår analys. Vi har dock med ledning av 
svaren på frågorna om hur länge ordföranden respektive de olika styrelse-
ledamöterna suttit i styrelsen kunnat beräkna en lägsta möjliga ålder för ett 
antal av de LH där styrelserna inte kunnat ange något bildandeår. Med hjälp av 
dessa mått och de uppgivna bildandeåren har vi därefter konstruerat variabeln 
minimiålder, som vi använt som bakgrundsvariabel i några sammanhang där vi 
misstänkt att åldern borde spela särskilt stor roll – väl medvetna om variabelns 
uppenbara brister. Framför allt har vi inkluderat måttet i några regressioner där 
vi som beroende variabel använt index baserade på ett antal olika mått på 
rollerna som demokratisk samfällighet, gräsrot, språkrör respektive träffpunkt. 
Endast då det gäller ”språkrörsindex” finner vi någon signifikant inverkan av 
vår konstruerade åldersvariabel (se vidare kapitel 4 och kapitel 6). 

Vi har beräknat organisationsgraden i LH-områdena, d.v.s. den andel av 
hushållen som är anslutna till hyresgästföreningen. Vi har bett styrelserna och 
ombudsmännen att ange antalet medlemmar i hyresgästföreningen i det aktuella 
området och därefter beräknat organisationsgraden som kvoten mellan detta tal 
och det totala antalet hyreslägenheter i området. (Möjligen hade kvoten mellan 
antal medlemmar och antalet uthyrda lägenheter varit ett bättre mått, men 
eftersom bortfallet var stort på frågan om outhyrda lägenheter väljer vi att utgå 
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från det totala antalet lägenheter.) Frekvensfördelningen av svaren (i första hand 
ombudsmannens, i andra hand styrelsens) framgår av figur 3.9. 

Figur 3.9. Frekvensfördelning för organisationsgrad (antal medlemmar delat 
med antal hyreslägenheter x 100; kumulativ procent av alla LH) 
(Kombi 7) 

I det stora flertalet LH-områden är ungefär hälften av de boende organiserade i 
hyresgästföreningen. En betydande ansamling finns i intervallet 40–50 procent 
och medianen ligger strax under 50. Detta överensstämmer ungefär med den 
samlade anslutningsgraden i landet vid tiden för enkäten. Bara en tiondel av 
LH-områdena har en organisationsgrad under 30 procent, och ungefär lika 
många har en anslutning till hyresgästföreningen på över 70 procent. I 
Göteborgsstudien från nittiotalets början låg organisationsgraden också ungefär 
på denna nivå (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 87–88). 

Föga oväntat med tanke på vad vi vet om områdesstorlekens betydelse för 
organisering och deltagande, ligger organisationsgraden signifikant högre i LH 
med små verksamhetsområden. Men vi vet också att större enheter ger större 
underlag för olika aktiviteter och bättre förutsättningar för att reproducera 
verksamheten. Den högre organisationsgraden i små LH-områden kan därför 
också vara en selektionseffekt av att det inte uppfattas som meningsfullt att 
starta en LH i ett litet bostadsområde annat än om anslutningen till hyres-
gästföreningen är hög. 

Däremot finns det ingen nämnvärd skillnad mellan organisationsgraden i 
allmännyttiga och privatägda fastigheter (51 respektive 49 procent). Detta kan 
synas överraskande mot bakgrund av vad som sades i kapitel 1 om den högre 
anslutningen till hyresgästföreningen i det allmännyttiga beståndet. Här har vi 
av allt att döma en selektionseffekt. Lokala hyresgästföreningar förekommer 
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som nämnts i mindre utsträckning i det privatägda beståndet, och vi kan 
förmoda att det i första hand är i sådana privatägda områden där organiserings-
graden är hög som man trots allt bildat en LH. 

En hög andel anslutna hushåll torde bidra till att stärka LH:s legitimitet både i 
rollen som gräsrot i rörelsen och i rollen som språkrör för de boende i området. 
Dessutom kan organisationsgraden tänkas inverka på hur LH hanterar even-
tuella konflikter mellan dessa båda roller. Organisationsgraden kan också tänkas 
ha betydelse för rollerna som demokratisk samfällighet och träffpunkt. Vi 
kommer därför att använda detta mått som en av våra viktigaste bakgrunds-
variabler. 

De lokala hyresgästföreningarna verkar inte inom en konkurrenssektor, även 
om de inte har någon formellt monopolställning som företrädare för 
hyresgästerna i ett område. Några starka incitament för att starta en konkurre-
rande hyresgästförening tycks dock inte föreligga. Lokalt bedrivs verksamheten 
på ideell basis, även om en LH inom den etablerade hyresgäströrelsen kan 
erhålla visst stöd från andra nivåer inom rörelsen. Inte heller ger bruks-
värdessystemet särskilt stort utrymme för hyressänkningar ens om en kon-
kurrerande hyresgästförening skulle lyckas bättre i förhandlingarna än den 
etablerade.  

Det mest närliggande skälet för att starta en konkurrerande hyresgästförening 
i ett bostadsområde torde därför vara om det föreligger ett betydande missnöje 
med den etablerade föreningen. Att i ett sådant fall starta en konkurrerande 
förening kräver dock ett starkt engagemang, och antalet föreningar utanför den 
etablerade rörelsen har alltid varit obetydligt. Detta bekräftas av svaren på vår 
fråga om det finns någon konkurrerande hyresgästförening i LH-området. 
Denna besvarades jakande bara av en handfull LH-styrelser, ombudsmän och 
förvaltare – dock sällan åsyftande samma LH-område(!), något som också 
bekräftar bilden att konkurrerande föreningar sällan är särskilt väletablerade. 
Ingen svarande har heller angivit att någon konkurrerande förening existerat 
mer än högst ett par år vid tidpunkten för enkäten. 

Lokala hyresgästföreningar och fastighetsägarna 
En av de viktigaste förutsättningarna för en lokal hyresgästförening är natur-
ligtvis motparten, fastighetsägaren. Detta är också skälet till att vi valt ägar-
kategori som stratifieringsgrund för vårt urval, tillsammans med områdes-
storlek.  

Den grundläggande distinktionen på den svenska hyresmarknaden är sedan 
lång tid tillbaka den mellan privat och allmännyttig hyresrätt. Vi har definierat 
allmännytta – liksom i hyreslagstiftningen – som fastigheter ägda av företag 
utan enskilt vinstintresse, där kommunen har ett dominerande inflytande. Alla 
övriga fastighetsägare förs därmed till den andra gruppen, alltså inte bara 
privata bolag och enskilda personer som äger fastigheter för uthyrning. I 
gruppen ”privata ägare” ingår även hyresfastigheter ägda av de kooperativa 
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organisationerna HSB och Riksbyggen samt sådana som ägs direkt av kommun, 
landsting, staten eller av andra offentligägda bolag än allmännyttiga bostads-
företag. Ett starkt skäl till denna indelning är att hyressättningen via bruks-
värdessystemet gör de allmännyttiga bostadsföretagen till hyresledande, vilket 
inte gäller för annan offentlig juridisk person. (Av de 60 LH i urvalet som vi 
klassat som privata ägs 53 av enskilda bolag eller privatpersoner och 
återstående 7 av HSB eller Riksbyggen.) 

Fördelningen av LH på allmännyttiga och privata fastighetsägare – enligt vår 
vida definition – i urvalet och bland de LH som besvarat styrelseenkäten 
framgår av tabell 3.11. (I urvalet ingick 12 LH som formellt sett var ”blandade”. 
I så gott som samtliga fall dominerades dock deras LH-område helt av en 
fastighetsägarkategori, varför vi bedömde det som tämligen oproblematiskt att 
inordna även dessa under antingen allmännyttig eller privat. Endast två LH har 
en något jämnare fördelning, men i analyserna behandlar vi dem ändå som 
privata – i de fall vi inte utesluter dem helt.) 

Tabell 3.11. LH-områden efter ägarkategori – urval och besvarade 
styrelseenkäter (antal och procent) 

Ägarkategori Urvalet Svaren 
 Antal % Antal % 
Allmännyttig 280   82 195   82 
Privat/övrigt   60   17   41   17 
Blandad    2     1     1     0 
Totalt 342 100 237 100 

(Vårt register, Styr. E) 

Som synes dominerar allmännyttan kraftigt bland LH:s motparter, trots att det 
totala hyresbeståndet fördelar sig ganska jämnt mellan privat och allmännyttigt. 
Detta framgår också av figur 3.10, där vi även kan se att andelen privata 
LH-områden är något högre i den minsta storleksgruppen. 

En sak som inte framgår av figuren, där alla LH med över 500 lägenheter 
redovisas tillsammans, är att 27 av de 29 områdena i vårt urval som tillhör 
storlekskategorin 500–1 000 lägenheter är allmännyttiga. Däremot består den 
speciella kategorin av LH-områden med över 1 000 lägenheter som nämnts 
nästan uteslutande av privatägda fastigheter, ofta med ett stort antal olika 
fastighetsägare kanske inom en församling eller stadsdel. De allmännyttiga 
kontaktkommittéerna 1981 hade en genomsnittsstorlek på 310 lägenheter mot 
162 för de privata, så motsvarande storleksskillnad fanns redan då (Högberg & 
Österberg 1982, s 54). 
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Figur 3.10. LH efter ägarkategori och storleksklass (procent) 
(Vårt register, Styr. E) 

Det finns, som diskuterades i kapitel 1, en rad tänkbara förklaringar till denna 
stora skillnad mellan sektorerna: den åtminstone tidigare högre anslutnings-
graden bland hyresgästerna i allmännyttan, mera långtgående boinflytande och 
fritidsverksamhet i denna sektor, samt det faktum att det privatägda beståndets 
splittring, geografiskt och ägarmässigt, ibland kan försvåra kontinuerlig lokal 
föreningsverksamhet. 

Förhållandet var för övrigt ungefär detsamma 1981, då tre fjärdedelar av 
kontaktkommittéerna fanns i det allmännyttiga beståndet. Hela 45 procent av 
kontaktkommittéerna i Stockholmsregionen fanns dock i privata fastigheter, 
vilket förklaras av att det vid den tiden pågick omfattande stadsdelssaneringar, i 
vilka hyresgästföreningen medverkade (Högberg & Österberg 1982, s 69). I vårt 
material skiljer Stockholmsregionen inte längre ut sig i fråga om antalet LH i 
det privata beståndet. 

Ett problem för LH som vill ta på sig ett ansvar för utvecklingen i sitt område 
är att de kan ha mer än en motpart att vända sig till. Av våra LH har var nionde 
mer än en hyresvärd. Någon enstaka procent har tio eller fler hyresvärdar inom 
sitt område, med ca 500(!) som extremfall. Att i just detta fall tala om 
”fastighetsägaren” blir närmast orimligt; annars har vi i enkäten bett respon-
denterna att utgå från den fastighetsägare som har flest lägenheter i LH-området 
då de besvarar frågor om relationen till motparten. LH med många värdar finns 
främst inom den privata sektorn och i de större städerna, bland annat i 
Stockholms innerstad. LH inom allmännyttan är vanligtvis knutna till ett enda 
företag, och de har dessutom i flertalet fall en avgränsad fastighet och ett 
sammanhängande bostadsområde som sin geografiska bas. 
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De företag i vilka LH verkar är av mycket varierande storlek. Tre 
fastighetsägare har mindre än 100 lägenheter – en har inte mer än 15. Det 
största företaget har ca 55 000 lägenheter. Medianen för företagsstorlek går vid 
4 500 lägenheter, 25 procent av LH finns hos fastighetsägare med under 1 350 
lägenheter och 25 procent hos ägare med minst 12 000 lägenheter. Vi har också 
frågat förvaltarna om det totala antalet LH i deras bestånd och svaren varierar 
från 1 till 175. En fjärdedel av våra LH finns i företag med högst 4 LH, 
medianen går vid 10 LH och övre kvartilen vid 25.  

Några företag har alltså ett betydande antal LH att verka mot och samråda 
med. I princip skulle man kunna tänka sig att stora företag med många LH 
skulle ha större anledning – och resurser – att utveckla en tydlig och enhetlig 
policy gentemot de lokala föreningarna, medan en mindre hyresvärd kan ha 
svagare incitament och mindre resurser för sådant. En tredjedel av förvaltarna 
har svarat att fastighetsägaren har en policy vad avser lokala hyresgäst-
föreningar. Då vi bett dem sammanfatta denna policy visar det sig dock att den i 
de allra flesta fall är synnerligen allmän och vag, om man inte helt enkelt 
hänvisar till ramavtalet om boinflytande. 

Lokala hyresgästföreningar – en sammanfattning 
LH-områdena fördelar sig ganska jämnt på de tre storleksgrupperna under 100, 
100–200 och 200–500 lägenheter. Dessutom finns ett icke obetydligt antal 
områden med över 500 lägenheter. De allra största områdena, med över 1 000 
lägenheter, är så gott som undantagslöst spridda geografiskt och på flera 
fastighetsägare. Storleksfördelningen liknar den som de tidigare kontakt-
kommittéerna hade på 1980-talet. LH-områdena är i genomsnitt betydligt större 
än HSB:s bostadsrättsföreningar och även klart större än basenheterna för den 
danska boendedemokratin. Såväl LH-styrelserna, som ombudsmännen och 
förvaltarna tycker att flertalet LH-områden är lagom stora. 

Närmare två tredjedelar av LH finns i rena flerfamiljshusområden. Denna 
bebyggelsetyp dominerar framför allt i de stora LH-områdena. Endast en 
minoritet av områdena uppfattas ha oattraktiva lägen, låg status eller fastigheter 
i dåligt skick. Problem med vandalisering förekommer på en del håll, men 
inbrott, rädsla och våld eller hot om våld är relativt sällsynta företeelser. 
Omflyttningen och vakansgraden är relativt höga i många av områdena. 
Områdenas hyresnivåer är tämligen samlade och majoriteten av LH-styrelserna 
är missnöjda med hyresnivån. 

Drygt en tredjedel av våra LH finns i de tre storstadsområdena, flertalet av 
dessa i förorter och kranskommuner. Övriga LH fördelar sig tämligen jämnt 
mellan kommuner med över och under 50 000 invånare.  

Enligt styrelsernas egen uppfattning är andelen äldre bland de boende mycket 
eller ganska hög i hälften av LH och andelen barnfamiljer i ca 40 procent. 
Andelen unga hushåll och andelen invandrare anges som hög eller ganska hög i 
mindre än vart femte LH-område. Detta pekar på att LH kan vara lättare att 
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etablera i områden med höga andelar äldre hushåll och barnfamiljer och svårare 
i områden med höga andelar unga hushåll och hyresgäster med utländsk 
bakgrund. I brist på befolkningsstatistik på LH-områdesnivån är dessa 
bedömningar dock osäkra. 

I flertalet LH-områden ligger anslutningsgraden till hyresgästföreningen 
mellan 40 och 60 procent. Mer än 80 procent av LH finns i allmännyttiga 
bostadsområden, andelen med privat hyresvärd är något större i gruppen LH 
med högst 50 lägenheter än i övriga storlekskategorier. 

Bakgrundsvariabler och hypoteser 
Några av de uppgifter som i detta kapitel använts för att ge en översiktlig bild 
av vad som kännetecknar de lokala hyresgästföreningarna och deras 
bostadsområden kommer i de följande kapitlen att användas som bakgrunds-
variabler och som utgångspunkt för hypoteser om samband med olika mått på 
hur LH uppfyller sina olika roller och prioriterar mellan dem.  

I tabell 3.12 sammanfattas de bakgrundsvariabler som kommer att användas 
och de hypoteser som kommer att testas mot mått på LH:s olika roller. I tabellen 
står ett plus för att vi förväntar oss ett positivt samband mellan bakgrunds-
variabeln i fråga och den aktuella rollen, och ett minus står för att vi förväntar 
oss ett negativt samband. Markeringen ”+, –” innebär att vi förväntar oss ett 
positivt samband för vissa aspekter av en roll och ett negativt för andra aspekter. 
Vi har satt några tecken under rubriken ”demokrati” inom parentes, och det 
betyder att vi föreställer oss att variabeln i fråga kommer att inverka bara på 
några av våra mått, närmare bestämt på dem som beskriver det demokratiska 
deltagandet, men inte på måtten avseende den demokratiska konkurrensen och 
representativiteten. 

Tabell 3.12. Bakgrundsvariabler och hypoteser om sambandens riktning 
 Demokrati Gräsrot Språkrör Träffpunkt 
Områdesstorlek  
(”+” = större) 

+,– +,– +,– +,– 

Hustyp  
(”+” = flerfamiljshus) 

(–)   – 

Ortstyp  
(”+” = större) 

(–)   – 

Organisationsgrad  
(”+” = högre) 

+ + + + 

Ägarkategori 
(”+” = allmännytta) 

+ +,– + + 

Lokal  
(”+” = tillgång) 

(+)    
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På basis av tidigare studier förväntar vi oss att områdesstorleken skall inverka 
negativt på de mått som uttrycker social sammanhållning och gemenskaps-
känsla och positivt på sådana aktiviteter som är beroende av ett visst medlems- 
eller befolkningsunderlag. Detta föranleder hypoteser om såväl positiva som 
negativa samband i rollerna som demokratisk samfällighet, språkrör och 
träffpunkt. Beträffande rollen som språkrör förväntar vi oss att förvaltningens 
karaktär kan påverkas av områdets storlek, men det är svårare att säga något om 
hur detta i sin tur kan påverka boinflytandets innehåll. I vissa fall kan ett större 
LH-område tänkas ge ett större handlingsutrymme i valet mellan olika 
förvaltningslösningar, beträffande andra åtgärder kan det lilla områdets starkare 
sociala sammanhållning och kontroll ge bättre förutsättningar. 

Vad gäller hustyp misstänker vi att förutsättningarna för demokratiskt 
deltagande och fritidsverksamhet, allt annat lika, kan vara bättre i småhus-
områden än i flerfamiljshus. Däremot borde hustypen inte påverka rollerna som 
gräsrot och språkrör. I fråga om ortstyp ställer vi upp hypotesen att 
förutsättningarna för demokratiskt deltagande och socialt samspel i bostads-
området är bättre på mindre orter. En hög organisationsgrad i hyresgäst-
föreningen borde ge högre värden för samtliga fyra roller. 

Ägarkategori antar vi först och främst inverkar på förutsättningarna för 
boinflytandet, eftersom detta av tradition är betydligt mer utvecklat i 
allmännyttan. Detsamma gäller för fritidsverksamheten. Detta motiverar 
plustecknen för rollerna som språkrör och träffpunkt. Eftersom dessa båda 
funktioner är så centrala för de lokala hyresgästföreningarna kan vi kanske även 
förvänta oss ett högre deltagande från hyresgästerna i allmännyttiga 
bostadsområden, vilket förklarar varför vi har satt ett plus också i kolumnen för 
demokrati. Vi kan även föreställa oss en inverkan på rollen som gräsrot, men 
här är riktningen mer oklar. Hyresfrågor har traditionellt varit mera kontro-
versiella i den privata hyressektorn, och i den utsträckning som sådana frågor 
står i centrum för interaktionen mellan de olika nivåerna kan vi förvänta oss ett 
större engagemang i rollen som gräsrot från LH i privatägda områden. Om 
däremot boinflytandefrågorna ägnas det mesta av intresset i utbytet mellan 
rörelsens olika nivåer förväntar vi oss ett större engagemang från LH i allmän-
nyttiga områden. Det är detta som motiverar de dubbla tecknen i den spalten.  

Tillgång till lokal borde inverka positivt på de funktioner som kräver någon 
form av möten för hyresgästerna, d.v.s. det demokratiska deltagandet och rollen 
som träffpunkt. I det senare avseendet skiljer sig emellertid behovet av lokal 
mellan olika typer av fritidsverksamhet, varför det är svårt att precisera någon 
bestämd hypotes. Vi nöjer oss därför med att testa denna variabel mot del-
tagandet vid årsmöten, bostadsmöten och styrelsemöten. 

Vi påminner också om att vi i några fall kommer att testa föreningsålder som 
bakgrundsvariabel, och att vi då använder oss av vårt beräknade mått 
”minimiålder”, som delvis baseras på uppgifter om hur länge olika styrelse-
ledamöter suttit i LH-styrelsen. 

Ett klassiskt problem vid hypotesprövning är den om sambandens riktning. 
Ofta kan vi inte med data insamlade vid en och samma tidpunkt – som våra 
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enkätsvar – avgöra vad som är orsak och vad som är effekt då vi konstaterar en 
samvariation. Det problemet kommer vi att ställas inför åtskilliga gånger i de 
följande kapitlen. Just då det gäller bakgrundsvariablerna i tabell 3.12 är dock 
problemet betydligt mindre än för många andra samband. Bakgrundsvariablerna 
i tabell 3.12 är nämligen av en sådan karaktär att det är svårt att se att lokala 
regler, aktiviteter och attityder i ett bostadsområde skulle kunna påverka dem, 
utan de måste tolkas som den oberoende variabeln vid en samvariation. Det 
enda undantaget från detta är organisationsgraden (och möjligen förekomst av 
lokal) där även samband i motsatt riktning är tänkbara. 

Slutligen kommer vi som tidigare nämnts att redovisa två special-
undersökningar baserade på hypoteser om betydelsen av vissa speciella bak-
grundsvariabler. För det första prövar vi om LH i områden som styrelsen 
uppfattar ha en hög andel invånare med utländsk bakgrund skiljer sig från 
övriga LH i intressanta avseenden. För det andra prövar vi om LH med manlig 
eller kvinnlig dominans i styrelsen utmärker sig på något annat sätt än genom 
den ensidiga könsfördelningen. 
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Kapitel 4. Den lokala hyresgästföreningen som 
demokratisk samfällighet 

I detta kapitel betraktar vi den lokala hyresgästföreningen som en demokratisk 
samfällighet i liten skala. Vi presenterar och analyserar våra empiriska resultat 
om den interna demokratin i föreningen, och vi gör det med utgångspunkt från 
de tre demokrativärdena deltagande, konkurrens och representativitet. Den 
empiriska analysen innebär dels en beskrivning av demokratin i LH, i termer av 
de nämnda demokrativärdena, dels en statistisk prövning av vilken inverkan de 
bakgrundsvariabler har som diskuterades sist i kapitel 3, d.v.s. områdesstorlek, 
hustyp, ortstyp, organisationsgrad, ägarkategori och förekomst av lokal. 

Kapitlets uppläggning betyder att det också ger en översiktlig bild av 
LH-styrelsernas sammansättning och aktivitetsnivå. Genom att vi ser styrelsens 
aktivitet som ett uttryck för demokratiskt deltagande får vi på köpet en 
kartläggning av styrelsearbetets omfattning i föreningarna. Och genom att vi 
prövar i vilken utsträckning LH-styrelserna är representativa för de boende i 
sina områden får vi på köpet en kartläggning av styrelsernas sociala samman-
sättning. Kapitlets huvudperspektiv är dock det interndemokratiska av del-
tagande, konkurrens och representativitet. 

Demokrati i liten skala 
Utgångspunkten för analysen är att LH-området idealtypiskt betraktas som en 
demokratisk samfällighet i liten skala. Det betyder att de boende och med-
lemmarna ses som ett slags medborgare i LH-området, vilka deltar i demo-
kratiskt beslutsfattande och i demokratisk ordning väljer sina representanter. 
Resultaten från vår undersökning relateras till denna idealtypiska tankemodell. 
(Vi återkommer i det följande till den spänning mellan ”första och andra 
klassens medborgare” som berördes i inledningskapitlet och som ligger i att LH 
förväntas företräda inte bara sina medlemmar utan även övriga hyresgäster i 
området.) 

Innan vi kan använda denna modell måste vi diskutera i vilken utsträckning 
idealtypen för demokrati i liten skala verkligen kan vara fruktbar för studiet av 
lokala hyresgästföreningar.  

Den äldsta demokratin, i de grekiska stadsstaterna på 400-talet f.Kr., var 
småskalig och byggde på att alla ”medborgare” – närmare bestämt alla fria, 
vuxna, infödda män – kunde samlas på torget och direkt besluta om de gemen-
samma angelägenheterna. I modern tid har dock statsvetenskapens demokrati-
begrepp framför allt utvecklats i diskussioner om hur stora nationalstater bör 
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styras och i relation till idéer om indirekt och representativ demokrati där 
politiska partier har en central roll. Detta gäller i huvudsak, även om frågan om 
demokrati i stor och liten skala behandlats från principiella utgångspunkter, t.ex. 
av Dahl & Tufte (1973), och demokratin i de svenska kommunerna analyserats 
empiriskt, från sjuttiotalets stora kommunalforskningsprojekt (t.ex. Westerståhl 
& Johansson 1981) till det sena nittiotalets demokratiutredning (t.ex. SOU 
2000:1, ss 139–159). Också på kommunal nivå rör det sig dock om repre-
sentativa demokratiformer och om ett beslutsfattande som bygger på politiska 
partier. 

Även kommundelsnämnder och andra lokala demokratiexperiment har 
undersökts (t.ex. Jönsson m.fl. 1997, Montin 1998, Bäck m.fl. 2001). På dessa 
subkommunala nivåer är det dock mera sällan som invånarna i respektive 
kommundel eller område har rätt att själva fatta beslut eller välja representanter.  

I föreningslivet existerar ett stort antal demokratiskt organiserade enheter i 
ännu mindre skala än kommunen eller kommundelen, enheter där i stort sett alla 
“medborgare” känner varandra till namn och utseende. De flesta föreningar har, 
liksom de lokala hyresgästföreningarna, en stämma eller ett årsmöte öppet för 
alla medlemmar. Där fattas dels vissa beslut i sakfrågor i direktdemokratiska 
former, dels väljs en styrelse för den verkställande ledningen och det löpande 
beslutsfattandet, vilken sedan i den representativa demokratins anda får stå till 
svars för sitt fögderi vid följande årsmöte. Stämman eller årsmötet fungerar 
alltså som ett forum både för direktdemokratiskt beslutsfattande och för val och 
ansvarsutkrävande inom ramen för en representativ demokrati. 

En lokal hyresgästförening som fungerar på detta sätt skulle kunna ses som 
ett exempel på föreningsdemokrati i allmänhet. En LH, liksom en 
bostadsrättsförening, skiljer sig dock från de flesta andra föreningar i två viktiga 
avseenden. För det första har medlemskapet i dessa boendeföreningar en väl 
definierad geografisk avgränsning på motsvarande sätt som nationalstatens – 
eller kommunens – medborgarskap. För det andra innebär boendeföreningens 
inriktning just på boendet i realiteten ett bredare verksamhetsområde än för 
flertalet andra föreningar. Som vi ser på saken innefattar nämligen boendet i 
stort sett alla angelägenheter som är av gemensamt intresse för medlemmarna i 
bostadsområdets lokala samfällighet. Det lilla territoriet och det breda verk-
samhetsområdet i kombination gör det mera rimligt än för andra föreningstyper 
att tala om en demokratisk samfällighet i liten skala. 

I vår tidigare studie av demokratin i HSB:s bostadsrättsföreningar (Bengtsson 
& Svensson 1995) visade det sig fruktbart att analysera dessa som demokratiska 
samfälligheter i liten skala. Tankefiguren om en demokratisk organisation med 
ett bostadsområde som sitt territorium ligger nära till hands för en 
bostadsrättsförening vars medlemmar ju äger fastigheten tillsammans. För en 
LH med dess betydligt svagare kontroll över fastigheten kan idealtypen i 
förstone synas mera långsökt. I avtalen om boinflytande och fritidsverksamhet 
betraktas dock LH som en demokratisk företrädare för de boende i frågor som 
rör områdets förvaltning och ordnandet av gemensamma aktiviteter. Denna 
institutionaliserade förväntan talar för att idealtypen för en demokrati i liten 
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skala kan vara av relevans även här, åtminstone som jämförelsepunkt för att 
analysera den interna demokratin. 

Det som talar emot att tillämpa detta perspektiv på en lokal hyresgästförening 
sammanhänger framför allt med två problem: Är det rimligt att betrakta de 
boende i ett LH-område som ett slags medborgare i demokratiteoretisk mening? 
Och är det rimligt att föreställa sig en demokratisk samfällighet med så 
begränsad kontroll över sitt territorium? Det är dessa båda frågor som vi 
diskuterar i det följande. 

Den lokala hyresgästföreningen och medborgarskapet i den 
lilla demokratin 
Idén om demokrati i liten skala utgår från att alla samfällighetens medlemmar 
har rätt att delta på lika villkor i det gemensamma beslutsfattandet. I praktiken 
kan det finnas undantag från detta, i nationalstaten brukar sålunda barn och 
nyanlända invandrare inte medges fullständiga medborgerliga rättigheter. I en 
bostadsrättsförening har samtliga bostadsrättsinnehavare rätt att delta i besluts-
fattandet, men inte de som hyr en lägenhet av en bostadsrättsinnehavare eller 
föreningen (jfr Bengtsson & Svensson 1995, ss 42–43).  

En LH organiserar bara de hyresgäster i området som är medlemmar i den 
regionala hyresgästföreningen. Den har därför normalt en mindre fullständig 
medlemstäckning i sitt område än en bostadsrättsförening, vilket gör den mindre 
representativ för områdets invånare – en grupp som alltså varken i bostadsrätt 
eller hyresrätt är identisk med föreningens medlemmar.  

I ett föreningsdemokratiskt perspektiv är detta inget problem – varför skulle 
en förening representera någon annan än sin huvudmannagrupp, d.v.s. 
medlemmarna? I perspektivet av demokrati i liten skala är problemet däremot 
betydande – de hyresgäster som inte är medlemmar befinner sig i detta 
hänseende i samma situation som Atens kvinnor, slavar och invandrare. Hur 
skall en demokratisk enhet kunna tänkas se till deras intressen då de inte har rätt 
att påverka besluten? Icke desto mindre är detta just vad som förväntas av LH 
både i den bostadspolitiska diskursen och enligt avtalen om boinflytande och 
fritidsverksamhet. I ett perspektiv av demokrati i liten skala, till skillnad från det 
rent föreningsdemokratiska, blir det därför av särskilt intresse att undersöka den 
formella och reella relationen mellan LH och de boende i området som inte är 
medlemmar.  

I den stora demokratin bestäms medborgarskapets innehåll i grundlagen, i 
Sverige framför allt i regeringsformen. I en förening är det förenings-
lagstiftningen och stadgarna som fyller motsvarande funktion. I samband med 
organisationsförändringen år 2000 reviderades stadgarna för hyresgäströrelsens 
olika enheter. Tidigare fanns det normalstadgar för varje nivå inom organisa-
tionen, men sedan alla nivåer formellt integrerats i en enhet finns bara en 
normalstadga, dock med särskilda kapitel för varje nivå. Vid tidpunkten för vår 
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undersökning gällde dock alltjämt 1996 års stadgar för de lokala hyresgäst-
föreningarna. 

Medlemskapet i hyresgäströrelsen är individuellt; enligt 2002 års stadgar kan 
dock den som varaktigt sammanbor med medlemmen utöva rösträtten 
(Hyresgästföreningen 2001, s 7). Denna regel fanns inte i 1996 års LH-stadgar, 
så vid den tidpunkten var medlemskapet även reellt sett individuellt.  

Vid LH:s årsmöte har varje medlem en röst. Övriga hyresgäster i LH-området 
ges inga som helst rättigheter i stadgarna och behöver inte kallas till mötet. 
Även i HSB:s bostadsrättsföreningar gäller principen ett hushåll – en röst, så 
enpersonshushållen har ett relativt större inflytande i boendeföreningarna än i de 
allmänna valen. Både i LH och bostadsrättsföreningen kan även make eller 
sambo till medlem ingå i styrelsen (Hyresgäströrelsen 1996, s 35, Hyres-
gästföreningen 2001, s 7; jfr Bengtsson & Svensson 1995, ss 41–42). 

Omvandlingen från kontaktkommitté till LH kring 1990 kan ha inneburit en 
försvagning av de oorganiserade hyresgästernas inflytande. Kontakt-
kommittéerna utsågs länge av hyresgästavdelningen och hade en anspråkslös 
roll som informell gräsrot, ibland med visst ansvar för att bedriva fritids-
verksamhet. I de boinflytandeavtal som slöts med början kring 1980 tilldelades 
de som nämnts rollen att företräda alla boende i området i samråd och 
informationsutbyte med företaget. I det ursprungliga allmännyttiga avtalet 
poängterades att ledamöter i kontaktkommittén skulle utses på ett bostadsmöte 
dit alla hyresgäster i området kallades (i det privata avtalet var frågan om de 
boendes representation oreglerad). Eftersom kontaktkommittén var en del av 
hyresgästföreningen måste dock dess ledamöter – om saken ställdes på sin spets 
– vara medlemmar. Det faktum att valet skulle äga rum vid ett öppet 
bostadsmöte gav dock även ickemedlemmar viss möjlighet till insyn och 
påverkan. Vid en senare revision av avtalet fastslogs att kontaktkommittén 
skulle väljas ”i den ordning som hyresgästföreningen stadgade”, men att den i 
frågor om boinflytande och fritidsverksamhet kunde kompletteras med högst tre 
ledamöter utsedda vid ett öppet bostadsmöte (Bengtsson 1981, s 44, Bengtsson 
1985, ss 43–46, SABO & Hyresgästernas Riksförbund 1986, s 4). 

Hur detta valsystem fungerade i praktiken vet vi inte mycket om. Med 
komplexa regler, principiella intressekonflikter, en lös organisationsstruktur och 
begränsade möjligheter till insyn och prövning ligger det nära till hands att 
förmoda att praxis växlade. Det mesta pekar dock mot att den formella 
uppstramning som skedde då kontaktkommittéerna blev LH och gjordes till 
grundorganisation i rörelsen samtidigt innebar en minskad insyn för andra än 
medlemmar. Vi kommer senare i kapitlet att något redovisa hur det förhöll sig 
med den saken vid tidpunkten för vår studie. 

Den lokala hyresgästföreningens kontroll och autonomi 
För att demokratiska beslutsformer skall vara meningsfulla måste folket ha 
något att besluta om. Det har de uppenbarligen i en bostadsrättsförening, som ju 
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i egenskap av fastighetsägare har ett samlat ansvar för förvaltningen av sitt 
område. LH däremot driver sina intressen i områdets förvaltning via samråd 
med en motpart, ett allmännyttigt bostadsföretag eller en privat fastighetsägare, 
och är normalt beroende av denna motparts goda vilja. I den mån som idéer om 
långtgående boinflytande i form av självförvaltning och beslutsrätt för de 
boende vunnit tillämpning inom hyresrätten blir likheten större med 
bostadsrättsföreningen, men i normalfallet är LH:s kontroll över territoriet obe-
tydlig. 

Det finns dock även en annan aspekt på denna fråga. Genom att med-
lemmarna i en bostadsrättsförening tillsammans äger fastigheten och dessutom 
har en i tiden oinskränkt besittningsrätt till sina enskilda bostäder har föreningen 
visserligen en starkare kontroll över sitt territorium än vad en LH någonsin kan 
få. Å andra sidan blir det också svårare för bostadsrättsföreningen att fatta 
majoritetsbeslut, eftersom den enskilde bostadsrättsinnehavaren har en mycket 
stark ställning gentemot kollektivet, genom lagreglerade stadgekrav på 
enhällighet, på den enskildes samtycke, på kvalificerad majoritet eller på beslut 
vid två stämmor. Dessa begränsningar gör att bostadsrättsföreningens styrelse-
skick har påtagliga likheter med äldre rättsstatliga demokratiideal om en be-
gränsad statsmakt (Bengtsson & Svensson 1995, ss 42–46; jfr Hermansson 
1986, ss 258–259).  

En lokal hyresgästförening är däremot inte en sammanslutning av delägare, 
utan tvärtom en samfällighet som bygger på att medlemmarna i sin egenskap av 
hyresgäster har en gemensam relation till en ägare, normalt rent av till en och 
samma fastighetsägare. I en LH finns inte heller några som helst lagbundna eller 
stadgemässiga inskränkningar i majoritetens beslutsrätt. 

En inskränkning i autonomin som LH har gemensam med HSB:s bostads-
rättsföreningar sammanhänger med relationen till högre nivåer inom rörelsen. 
Det är alltså denna relation som ligger bakom den inneboende konflikten mellan 
LH:s båda roller att vara gräsrot i rörelsen och språkrör för alla som bor i 
området. Vid sidan av denna specifika konflikt finns även en mera generell 
problematik kring förhållandet mellan olika nivåer i federativt uppbyggda 
system. I vår studie av HSB:s bostadsrättsföreningar fann vi emellertid att dessa 
– trots vissa formella inskränkningar i stadgarna – har en betydande grad av 
reell autonomi i förhållande till HSB-organisationen i övrigt, en autonomi som 
till stor del sammanhänger just med äganderätten till de egna fastigheterna 
(Bengtsson & Svensson 1995, ss 207–212). 

För de lokala hyresgästföreningarna är begränsningarna i det avseendet 
betydligt mera långtgående. Först och främst är det avdelningen (från år 2000 
föreningen) som fastställer indelningen i LH-områden inom sitt område 
(Hyresgäströrelsen 1996, s 22). Liksom för en bostadsrättsförening är alltså 
samfällighetens avgränsning från början given utifrån, men till skillnad från vad 
som gäller för bostadsrättsföreningen kan avgränsningen också förändras utifrån 
genom beslut på högre nivå i rörelsen.  

Viktigare torde dock vara att medlemskapet inte primärt avser LH utan den 
regionala hyresgästföreningen (från år 2000 den nationella Hyresgäst-
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föreningen). Medlemmarnas stadgemässiga koppling till LH begränsar sig till 
årsmötet; att man kallas, har rösträtt och motionsrätt, är valbar, etc. De 
individuella medlemsrättigheterna är i och för sig inte mer begränsade än i 
andra föreningar, men det faktum att medlemskapet gäller en annan nivå har 
också betydelse för ekonomin. Vid LH:s upplösning tillfaller eventuella 
tillgångar inte de lokala medlemmarna utan avdelningen. Inte heller 
medlemsavgifterna går till LH, utan finansieringen sker med anslag från 
avdelningen samt med ”medel från det egna verksamhetsområdet”, varmed 
torde avses inkomster som LH lyckas skrapa ihop genom egna arrangemang 
(Hyresgäströrelsen 1996, ss 34–35). I de nya stadgarna från 2000 är den 
formella motionsrätten till LH:s årsmöte avskaffad, och det talas i stället om 
”behandling av förslag från styrelsen och nya frågor”. Vid tiden för vår 
undersökning hade dock enskilda medlemmar alltjämt formell motionsrätt. 

Utan egna medlemmar och egen ekonomi är LH:s kontroll och autonomi 
begränsade, det säger sig själv. Därtill kommer att avsteg från normalstadgarna 
måste godkännas av avdelningens årsmöte och fastställas av den regionala 
hyresgästföreningens årsmöte (Hyresgäströrelsen 1996, s 35). Efter organisa-
tionsförändringen finns inte ens den möjligheten, eftersom stadgarna för alla 
nivåer ingår i ett och samma dokument. Däremot kan hyresgästföreningen på 
kommunal nivå medge dispens från stadgarna för en LH ”beträffande 
tillämpningen” om särskilda skäl föreligger (Hyresgästföreningen 2001, s 29). 
Slutligen är LH enligt stadgarna skyldig att iakttaga förbundets, föreningens och 
avdelningens mål och program samt följa dess stadgar och stadgeenligt fattade 
beslut (Hyresgäströrelsen 1996, s 35). Även om denna formulering är allmänt 
hållen bekräftar den ytterligare LH:s underordning i förhållande till övriga 
nivåer. 

På en enda punkt har de lokala hyresgästföreningarna större formell autonomi 
gentemot högre nivåer än HSB:s bostadsrättsföreningar. I de senare skall näm-
ligen en av styrelseledamöterna utses av HSB, en regel som inte har någon 
motsvarighet i LH-stadgarna. 

En kringskuren demokrati i liten skala  
Vi finner alltså betydande avvikelser från idealtypen för demokrati i liten skala 
redan i det formella regelverket för de lokala hyresgästföreningarna. För det 
första tillkommer de rättigheter som är knutna till ”medborgarskapet” i stort sett 
bara hyresgäster som är medlemmar i hyresgästföreningen. LH har för det andra 
ingen formell kontroll över sitt territorium och för det tredje begränsad formell 
autonomi gentemot högre nivåer i rörelsen. Även om motsvarande inskränk-
ningar finns i HSB:s bostadsrättsföreningar är de i samtliga tre avseenden 
mindre långtgående där. 

Det ligger därför nära till hands att fråga sig om det alls är meningsfullt att ta 
sin utgångspunkt i den demokratiska samfällighetens idealtyp då man studerar 
den interna demokratin i en lokal hyresgästförening. Vi menar att detta trots allt 
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kan vara rimligt; bland annat har just den jämförelsepunkten bidragit till den 
bild som vi ovan kunnat ge av de formella förutsättningarna. Då det gäller det 
empiriska studiet av den reella demokratin, som är ämnet för återstoden av 
kapitlet, menar vi att perspektivet visst kan vara relevant, men att det, givet de 
redovisade formella inskränkningarna i medborgarskapet, kontrollen och 
autonomin, är rimligt att förvänta sig lägre värden på våra demokratimått än 
vad vi fann i bostadsrättsföreningarna. Det begränsade medborgarskapet – eller 
dualistiska huvudmannaskapet – är ju en utgångspunkt för vår distinktion 
mellan rollerna som gräsrot och språkrör, och någon absolut autonomi och 
kontroll är inte nödvändig för ett demokratiskt styrelseskick. Även för 
nationalstaten gäller ju vissa inskränkningar i autonomin och för en kommun 
tämligen långtgående sådana. 

Att vi använder demokrati i liten skala som idealtypisk relief betyder alltså 
ingalunda att vi förväntar oss att LH skall uppfylla kriterierna i någon högre 
grad – eller alls. Det innebär bara att vi menar att detta perspektiv ger en 
relevant och fruktbar jämförelsepunkt då vi studerar demokratin i dessa 
föreningar. Till detta skall läggas att LH alltså även faktiskt förväntas se till de 
hyresgäster som inte är medlemmar, såväl enligt avtal som i den politiska 
diskursen.  

Vi håller därför fast vid utgångspunkten att se den lokala hyresgästföreningen 
som en – starkt kringskuren – demokratisk samfällighet i liten skala. För den 
läsare som till äventyrs finner detta perspektiv alltför djärvt vill vi också betona 
att de demokrativärden som vi kommer att analysera inte på något avgörande 
sätt skiljer sig från de föreningsdemokratiska, den absoluta merparten av de 
resultat som redovisas i det följande är relevant även med sådana utgångs-
punkter. Den viktigaste skillnaden är som nämnts att vi med vårt perspektiv av 
demokrati i liten skala även måste intressera oss för de hyresgäster som inte är 
medlemmar, något som ger ett mera kritiskt perspektiv på den interna 
demokratin än vad som följer av en rent föreningsdemokratisk utgångspunkt. 

De lokala hyresgästföreningarna och den reella demokratin 
Få begrepp – om ens något – torde vara lika diskuterade och omdiskuterade 
inom statsvetenskapen som demokrati. På flera punkter är oenigheten betydande 
(för en aktuell genomgång hänvisas till Gilljam & Hermansson 2003). 
Dessbättre behöver vi inte kasta oss in i den generella diskussionen här. Vad vi 
däremot måste göra är att ta ställning till vad som kännetecknar en 
välfungerande demokrati i liten skala för att med detta som utgångspunkt kunna 
precisera och operationalisera våra mått på den reella demokratin i en lokal 
hyresgästförening. 

Här gör vi först en avgränsning som är vanlig inom statsvetenskapen, 
nämligen att betrakta demokrati som en styrelseform. Vi ställer inga krav på 
något visst substantiellt utfall i form av t.ex. en jämlik eller rättvis fördelning av 
ekonomiska resurser. Beslut fattade i demokratiska former kan i princip gynna 
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en liten minoritet, lika väl som en diktator i princip kan tänkas fatta beslut som 
gynnar hela folket. Med vår avgränsning blir de demokratiska beslutens innehåll 
och konsekvenser en öppen empirisk fråga.  

Ett sätt att markera att det handlar om procedurer och institutioner och inte 
om utfall är att definiera demokrati som politisk jämlikhet (jfr Dahl 1989, ss 
130–131). Därmed säger man att demokrati råder i den utsträckning som alla 
medborgare i ett samhälle (eller medlemmar i en förening) har lika stora 
möjligheter att påverka det gemensamma beslutsfattandet. Redan då vi slår fast 
denna definition inser vi förstås också att den perfekta demokratin inte existerar. 
Den politiska jämlikheten kan vara större eller mindre, samhällen – och 
föreningar – kan vara mer eller mindre demokratiska, men fullkomlig politisk 
jämlikhet torde alltid förbli en ouppnåelig utopi. 

Om vi definierar demokrati som en styrelseform kännetecknad av politisk 
jämlikhet kan man skilja mellan demokratins formella och reella sida. Formellt 
handlar det om vilka regler som gäller för det gemensamma beslutsfattandet, 
reellt om hur beslutsprocesserna faktiskt ser ut. Vi har redan berört den formella 
demokratin i LH, med utgångspunkt från stadgar och andra regelverk. Kort 
sammanfattat gäller alltså principen ”ett medlemshushåll – en röst” och beslut 
enligt majoritetsregeln.  

Vad gäller den reella demokratin tar vi fasta på de tre klassiska demo-
kratikriterierna deltagande, konkurrens och representativitet och undersöker i 
vilken utsträckning de uppfylls i de lokala hyresgästföreningarna. Vi uppfattar 
dessa värden vara relativt oomtvistade inom modern demokratiteori, även om 
olika riktningar tilldelar dem olika vikt och olika funktioner. I det följande 
beskrivs och diskuteras dessa demokrativariabler i syfte att komma fram till en 
operationalisering för den empiriska redovisningen. (Motsvarande genomgång 
med utgångspunkt från demokratin i en bostadsrättsförening görs i Bengtsson & 
Svensson 1995, ss 48–59.) 

Deltagande och konkurrens brukar betraktas som basvärden för varsin 
idealtypisk demokratidoktrin, ofta benämnda participativ demokrati respektive 
elitdemokrati (Lewin talar i stället om ”normativistisk” respektive ”funk-
tionalistisk” demokratitradition). I den förra traditionen definieras demokrati 
som “en styrelseform som förverkligas i samma utsträckning som folket deltar i 
den politiska beslutsprocessen”. I den senare är demokrati “en styrelseform 
varigenom eliter får politisk bestämmanderätt genom konkurrens om folkets 
röster”. Som en tredje ståndpunkt lanserar Lewin sin egen idé om interaktiv 
demokrati, som är “en styrelseform som förverkligas i samma utsträckning som 
det uppstår en växelverkan elitmassa i den politiska beslutsprocessen” (Lewin 
1970, ss 17–20, 228). Det kan tilläggas att den tredje ståndpunkten på modet i 
dagens demokratiteori snarare är den så kallade deliberativa demokratin eller 
samtalsdemokratin, som inspirerats av Habermas´ tankar om det ideala samtalet 
(jfr Karlsson 2003). I det följande skiljer vi inte mellan demokratisk deliberation 
och demokratiskt deltagande utan ser medverkan i debatt och argumentering 
inför beslut som en del av deltagandet. 
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Det tredje begreppet, representativitet, brukar däremot inte ingå i definitioner 
av demokrati, utan kan snarare uppfattas som ett led i idén om “folkviljans 
förverkligande” i en representativ demokrati (jfr Esaiasson 2003). Enligt den 
politiska representativitetens ledande utforskare förekommer begreppet 
knappast alls i den internationella debatten (Westerståhl & Johansson 1981, s 
20).  

Man brukar skilja mellan två slag av representativitet: åsiktsrepresentativitet 
och social representativitet. Åsiktsrepresentativitet innebär att väljare och valda 
har samma åsikter i viktiga politiska frågor. Man kan här skilja mellan å ena 
sidan ett representativitetsbegrepp som innebär att beslutsfattarna passivt 
företräder väljarnas uppfattningar, å andra sidan ett som tilldelar de politiska 
eliterna en aktiv roll i opinionsbildningen, som i Lewins interaktiva modell. 
Social representativitet innebär att de valda företrädarna återspeglar sina väljare 
i fråga om sociala egenskaper som kön, ålder och social klass (Westerståhl & 
Johansson 1981, s 20).  

Tanken om social representativitet bygger på antagandet att sådana 
personliga erfarenheter som sammanhänger med sociala egenskaper som de 
ovan uppräknade är av stor betydelse för människors uppfattningar i väsentliga 
samhällsfrågor och därmed för deras politiska handlingar. Den sociala 
representativiteten har givits ökad uppmärksamhet i de aktuella debatterna om 
jämställdhet och mångkulturell demokrati. (För en klargörande diskussion med 
moderna referenser kring social representativitet hänvisas till Esaiasson 2003, ss 
42–43.)  

Olika demokratiriktningar tillmäter värdena deltagande, konkurrens och 
representativitet olika vikt. Numera värderas dock alla tre positivt av de flesta 
debattörer, medan äldre elitteoretiker ofta var skeptiska till folkligt deltagande 
och menade att ett visst mått av ”apati” kunde bidra till demokratins stabilitet 
(jfr genomgång hos Lewin 1970, ss 82–108). Inte heller brukar dagens 
deltagardemokrater vara negativa till konkurrens om ledande politiska poster 
utan snarast förutsätta att konkurrens föreligger. 

Är mera deltagande, konkurrens och representativitet alltid bättre än mindre? 
Lewin ser en skillnad mellan deltagande och konkurrens i detta avseende. 
Kravet på konkurrens i den kompetitiva modellen är mindre absolut än kravet 
på deltagande i den participativa. ”Det system som har ’mest konkurrens’ 
behöver inte vara det ’mest demokratiska’” (Lewin 1970, ss 20–21). Frågan är 
emellertid om inte något liknande kan sägas också om deltagandet. Även om ett 
högt valdeltagande allmänt brukar ses som något positivt, är det tveksamt om 
ens den mest inbitne deltagardemokrat verkligen vill maximera andra former av 
politiskt deltagande. Få torde se det som önskvärt att alla medborgare ständigt 
deltar i politisk deliberation och demokratiskt beslutsfattande. 

Inte heller kravet på de båda varianterna av representativitet kan ställas 
absolut. Alla medborgare har inte åsikter i alla frågor, och om vi hade absoluta 
krav på social representativitet borde de allmänna valen egentligen ersättas med 
stratifierade statistiska urval.  
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Man kan också ha olika uppfattningar om den inbördes relationen mellan de 
tre kriterierna. Vart och ett kan uppfattas som ett mål i sig eller som ett medel 
att nå andra mål. Sålunda kan t.ex. ett högt deltagande ses som ett mål i sig, som 
ett sätt att öka konkurrensen, som ett sätt att öka representativiteten eller som ett 
medel att utveckla deltagarnas personlighet och medborgaranda.  

Slutsatsen av diskussionen blir att de reella kriterierna på demokrati inte skall 
uppfattas som absoluta. De kan anta högre eller lägre värden utan att systemet 
nödvändigtvis blir mer eller mindre demokratiskt. Det är på det sättet – som 
positivt laddade variabler och inte som absoluta mål – vi kommer att betrakta 
dem i vår undersökning av deltagande, konkurrens och representativitet i de 
lokala hyresgästföreningarna. 

Några ord bör också sägas om begreppet boendedemokrati, som lyftes fram 
som ett bostadspolitiskt mål i samband med 1974 års bostadspolitiska beslut. 
Det som där framhålls är att de som bor med hyresrätt bör ges ökat inflytande 
på bostadens utformning, förvaltning, underhåll, etc. (Prop. 1974:150, ss 351–
352). Detta är emellertid någonting helt annat än de frågor om formellt och 
reellt styrelseskick som inom statsvetenskapen åsyftas med demokratibegreppet, 
och i dagens bostadspolitiska diskurs använder man i stället begreppen ”bo-
inflytande” och ”boendeinflytande” för dessa påverkansmöjligheter (se även 
begreppsdiskussion i Bengtsson 1982, ss 74–76). Det danska begreppet ”be-
boerdemokrati” ligger däremot närmare politiskt styrelseskick, eftersom de 
boende i den danska allmännyttan, liksom de svenska bostadsrättsinnehavarna, 
faktiskt har rätt att fatta bindande beslut i demokratiska former om förvalt-
ningen av sina bostadsområden. 

Vad innebär demokratiskt deltagande, demokratisk konkurrens och demo-
kratisk representativitet i en lokal hyresgästförening? Hur skall de allmänna 
demokrativärdena operationaliseras för en undersökning av dessa enheter? 

Demokratiskt deltagande anses föreligga i den utsträckning som med-
lemmarna och de boende medverkar i föreningens beslutsprocesser, t.ex. i val 
till styrelsen och andra förtroendeuppdrag, i beslutsfattande, samt i opinions-
bildning i anslutning till val och beslutsfattande. (Teorell 2003, ss 324–328, 
skiljer mellan ”deltagardemokrati” – att själv vara med och bestämma, ”respon-
siv demokrati” – att vara med och påverka dem som bestämmer, respektive 
”deliberativ demokrati” – att ”vara med och bestämma sig”, d.v.s. medverka i 
den allmänna åsiktsbildningen inför ett beslut. Vi gör dock ingen sådan åt-
skillnad här utan inkluderar alla tre varianterna i demokratiskt deltagande.)  

Den lilla skalan i en LH gör att gränsen mellan att delta i val och att delta i 
beslutsfattande inte är lika markant som i den stora demokratin. Liksom en 
bostadsrättsförenings stämma är LH:s årsmöten och bostadsmöten fora både för 
val och annat beslutsfattande. Det demokratiska deltagandet kan uppfattas både 
participativt och interaktivt, både som ett demokratiskt värde i sig och som ett 
medel att uppnå ett demokratiskt samspel mellan väljare och valda. Vi kommer 
att diskutera våra resultat i förhållande till båda dessa synsätt. 

Demokratisk konkurrens anses föreligga i den utsträckning som det finns 
flera reella alternativ vid val till förtroendeposter i föreningen. I den stora 



 89

demokratin verkar konkurrensen främst genom partisystemet, vilket bygger på 
relativt permanenta åsiktsskillnader av ideologisk karaktär. I en liten förening 
av hyresgäster finns givetvis inget underlag för ett sådant permanent system för 
demokratisk konkurrens. Manifest konkurrens i en LH kommer främst till 
uttryck på årsmötet. Finns det någon samlad opposition, några alternativa 
kandidater till styrelseposterna eller något som liknar en valdebatt? Latent 
konkurrens syftar på om det finns reella förutsättningar för att få fram 
alternativa kandidater i händelse av missnöje med dem som för närvarande sitter 
i styrelsen. Vi kommer att undersöka såväl manifesta som latenta uttryck för 
demokratisk konkurrens i de lokala hyresgästföreningarna. 

Demokratisk representativitet anses föreligga i den utsträckning som de 
valda företrädarna återspeglar relevanta egenskaper hos medlemmarna och de 
boende i fråga om åsikter och social bakgrund. I en lokal hyresgästförening 
torde åsiktsrepresentativiteten ha betydelse endast i ett fåtal större eller i övrigt 
kontroversiella frågor. Den allmänna inställningen till hyrespolitiken och 
hyresgäströrelsen torde vara exempel på sådana frågor. Eftersom vi inte har 
frågat vanliga medlemmar – eller boende – i vår studie kan vi bara undersöka 
åsiktsrepresentativiteten indirekt. (För en intressant principiell kritik av idén om 
åsiktsrepresentativitet hänvisas till Tännsjö 1978.) 

Även då det gäller social representativitet måste jämförelser göras mellan 
väljare och valda, i vårt fall mellan de boende och styrelseledamöterna. 
Eftersom vi inte har tillgång till befolkningsuppgifter på LH-områdesnivån 
tvingas vi grovt uppskatta olika inslag i boendesammansättningen med 
utgångspunkt från våra enkätsvar. Trots dessa inskränkningar kommer vi att 
diskutera den sociala representativiteten på LH-områdesnivå. 

Mötesdeltagande 
Vi har alltså preciserat demokratiskt deltagande som medlemmarnas och de 
boendes medverkan i LH:s beslutsprocesser, eller närmare bestämt i val och 
övrigt beslutsfattande samt i opinionsbildning i anslutning till val och övrigt 
beslutsfattande. Det vanligaste måttet på politiskt deltagande i den stora 
demokratin är deltagande i val och folkomröstningar. Det klassiska måttet på 
demokratiskt deltagande i den lilla föreningsdemokratin är närvaro vid 
årsmötet, där valen normalt sker och även delar av det gemensamma besluts-
fattandet i övrigt äger rum. Närvaro vid årsmöten är därför organisations-
forskningens motsvarighet till valdeltagandet i forskningen om den stora demo-
kratin.  

Det kan nämnas att i den danska allmännyttan även folkomröstning 
(’urafstemning’) förekommer som lagreglerad demokratisk institution (se 
Høilund 1997, ss 196–204). I Sverige tillämpas liknande procedurer för att 
utröna opinionen bland hyresgästerna i en fastighet inför beslut om övergång till 
bostadsrätt enligt den så kallade omvandlingslagen (SFS 2003:33, 3§). Likaså – 
enligt förarbetena till hyresförhandlingslagen – för att avgöra vilken av två eller 
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flera konkurrerande hyresgästorganisationer som skall ges rätt att teckna 
förhandlingsordning för en fastighet (Prop. 1977/1978:175, ss 114–117, Prop. 
1996/1997:30, s 46). 

I linje med det dubbla huvudmannaskap som innebär att LH företräder både 
medlemmarna i hyresgästföreningen och alla boende i området, finns det också 
två typer av möten där val, beslutsfattande och opinionsbildning kan äga rum. 
Årsmötet är obligatoriskt enligt stadgarna och i princip öppet bara för 
medlemmar, och det är här som de formella förhandlingarna kring val, 
ansvarsfrihet etc. äger rum. Bostadsmötet är inte obligatoriskt enligt stadgarna 
och i princip öppet för alla boende. Som vi såg i kapitel 1 har emellertid 
boinflytandeavtalen satt upp vissa formella regler beträffande bostadsmötet, 
framför allt att samtliga boende i området skall kallas. Dessutom har avtalen 
ibland föreskrivit att vissa val skall ske vid bostadsmöten. 

Varje LH skall enligt stadgarna ha åtminstone ett ordinarie årsmöte. Den 
förhållandevis lösa organisationen skulle möjligen kunna betyda att årsmöte inte 
hålls i alla föreningar. Att döma av svaren har dock alla LH vars styrelse 
besvarat vår enkät verkligen hållit årsmöte det senaste året. I 6 procent av LH 
har även extra årsmöte hållits. I vår HSB-studie hade en majoritet av 
bostadsrättsföreningarna hållit extra årsstämma, vilket dock främst samman-
hängde med att den revidering av HSB:s normalstadgar som genomfördes under 
året krävde två årsmöten för att införas lokalt (Bengtsson & Svensson 1995, ss 
63–64). 

Bostadsmöte har genomförts i 85 procent av alla LH; i det stora flertalet av 
dessa fall (75 procent) har minst två möten hållits, vilket är i enlighet med det 
allmännyttiga boinflytandeavtalet (det privata avtalet föreskriver endast ett 
bostadsmöte om året). Det vanligaste är just två möten under året, men det är 
inte ovanligt med tre eller fyra, och en LH har hållit hela femton bostadsmöten. 
Det finns en tendens till att de LH som inte alls håller bostadsmöten finns i det 
privata beståndet, men den är inte signifikant på femprocentsnivån.  

Enligt reglerna skall alltså bara de som är medlemmar i hyresgästföreningen 
kallas till årsmötet och samtliga boende i området till bostadsmöten. Detta 
stämmer dock bara delvis med verkligheten. I ungefär var fjärde LH kallas även 
andra än medlemmar till årsmöten; framför allt sker det i LH-områden med 
under 50 lägenheter. Detta kan vara ett sätt att få upp deltagandet, samtidigt 
som det är lättare än i en större förening att hålla reda på vilka som är 
medlemmar eller inte, t.ex. vid val av styrelse. Ägarform och organisationsgrad 
i hyresgästföreningen har däremot ingen signifikant inverkan på vilka som 
kallas till årsmötet. I Göteborgsstudien, som genomfördes i samband med 
övergången från kontaktkommitté till LH, höll alla 32 studerade LH utom en 
”öppna årsmöten”, dit medlemmar fick personliga kallelser, men samtliga 
boende välkomnades. Endast medlemmar hade dock rösträtt (Lind, Lennartsson 
& Soidre-Brink 1996, s 94) 

I nio LH (motsvarande mindre än 5 procent) kallas bara medlemmar till 
bostadsmöten. Sju av dessa återfinns bland de 33 LH i privatägda 
bostadsområden som svarat på frågan. Denna entydiga överrepresentation torde 
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sammanhänga med att ungefär hälften av LH i privata områden saknar 
boinflytandeavtal.  

Det finns olika sätt att mäta närvaron vid möten i en boendeförening. Först 
och främst kan man mäta närvaron i absoluta tal, antingen som antalet 
närvarande personer eller som antalet representerade hushåll. En tredje 
möjlighet är att bara räkna antalet närvarande medlemshushåll (det normala är 
alltså ett medlemskap per hushåll). De båda senare alternativen förutsätter dock 
någon form av närvarolista där deltagarna anger vilket hushåll de representerar. 
Detta är obligatoriskt vid bostadsrättsföreningars stämmor men torde vara 
mindre vanligt i LH. Upprättande av röstlängd står inte som obligatorisk punkt i 
stadgarna och sker kanske först om votering begärs.  

Alternativt kan man mäta deltagandet som andel närvarande personer, 
hushåll eller medlemshushåll. Frågan är då om kvoten skall beräknas på alla 
boende i LH-området, alla hushåll i området eller alla medlemshushåll. Det 
logiska är kanske att ha samma mått i täljaren och nämnaren, men detta kan 
vara svårt i praktiken, eftersom det inte alltid är känt hur många personer som 
bor i LH-området. Av dessa praktiska skäl redovisar vi i det följande dels det 
absoluta antalet närvarande personer, dels närvarande personer som andel av 
det totala antalet hushåll i LH-området. 

I figur 4.1 redovisas först antalet närvarande personer vid årsmöten och 
bostadsmöten, fördelade på LH-områden av olika storlek. I figur 4.2 redovisas 
därefter motsvarande uppgifter som andelar av det totala antalet hushåll i 
området. Som jämförelse redovisas i båda figurerna motsvarande värden för 
HSB:s bostadsrättsföreningar i vår undersökning från början av 1990-talet. 

Det genomsnittliga antalet deltagare vid LH:s möten är alltså tämligen lågt, 
kring 20 personer. Ser vi till andelen närvarande är det bara i den lilla gruppen 
av riktigt små LH-områden som denna närmar sig hälften, medan uppslutningen 
i föreningarna med 200 lägenheter eller mer ligger klart under 10 procent. 
Bostadsmötena lockar något fler än årsmötena. Eftersom endast medlemmar 
kallas till årsmötena är emellertid underlaget av möjliga deltagare vid dessa i 
flertalet fall bara ca hälften så stort som vid bostadsmötena. 

Bostadsrättsföreningarna uppvisar ett liknande mönster, om än genomgående 
på högre nivå. Den betydligt högre genomsnittsandelen räknat på alla föreningar 
sammanhänger dock delvis med att bostadsrättsföreningarna genomgående är 
betydligt mindre än LH, samtidigt som en högre andel av de boende normalt har 
tillträde till deras stämmor än vad som gäller för LH:s årsmöten. (De närvarotal 
från HSB-studien som redovisas bygger på röstlängder och de från LH på 
styrelsernas svar. De senare kan ibland tänkas vara – möjligen optimistiska – 
uppskattningar i efterhand, varför det är tänkbart att skillnaderna i själva verket 
är ännu större än vad som framgår av figurerna.) 
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Figur 4.1. Genomsnittligt deltagande vid olika typer av möten efter 
föreningsstorlek (antal närvarande) 
(Styr. 16a, Styr. 26a) 

Figur 4.2. Genomsnittligt deltagande vid olika typer av möten efter 
föreningsstorlek (procent av alla hushåll) 
(Styr. 16a, Styr. 26a) 

I båda rörelserna är spridningen i deltagandet vid årsmötena betydande. 
Spridningen är ännu större för LH än bland bostadsrättsföreningarna, även om 
hänsyn tas till den större andelen små enheter i bostadsrätten. 
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Vi har genomfört regressionsanalyser med antal mötesdeltagare som 
beroende variabel och områdesstorlek, hustyp, ortstyp, organisationsgrad, 
ägarkategori och förekomst av årsmöteslokal som oberoende variabler. För 
närvaron vid årsmötet finner vi en signifikant positiv inverkan (på femprocents-
nivån) av områdesstorlek, andel medlemmar i hyresgästföreningen samt före-
komst av lokal i området. Allt detta är vad man skulle förvänta sig. Då det gäller 
antal deltagare vid bostadsmöten är inverkan av organisationsgrad inte längre 
signifikant – vilket kan förklaras av att samtliga boende kallas till dessa möten. 
Områdesstorlek och tillgång till lokal inverkar däremot signifikant även här, 
och dessutom är deltagandet på bostadsmöten – kanske något oväntat – 
signifikant högre i storstadsområden än på övriga orter.  

Vi har frågat LH-styrelserna vilka hyresgäster som kommer till årsmöten och 
bostadsmöten. Då det gäller årsmötet svarar 58 procent att det i stort sett är 
samma personer varje gång och 40 procent att det är delvis samma personer och 
delvis olika. Då det gäller bostadsmötet är motsvarande andelar 40 procent 
respektive 53 procent, så omsättningen är något högre vid möten dit även 
personer som inte är medlemmar i hyresgästföreningen kallas. Endast enstaka 
LH-styrelser har svarat att det i stort sett rör sig om olika personer vid varje 
möte. 

Andra personer än hyresgäster deltog vid 58 procent av bostadsmötena och 
52 procent av årsmötena. Andelarna ökar med storleken på LH-området. Vid 
bostadsmötena är det vanligen en representant för fastighetsägaren eller för 
hyresgästföreningens högre nivåer som medverkar (42 procent respektive 39 
procent av mötena). På årsmötena är det så gott som alltid hyresgästföreningen 
som är representerad (49 procent). 

Är LH-styrelsen nöjd med deltagandet på årsmöten och bostadsmöten? I stort 
sett inte. Bara 22 procent är mycket eller ganska nöjda med årsmötes-
deltagandet, mot 61 procent som är mycket eller ganska missnöjda. Besvikelsen 
över – det bara något högre – deltagandet vid bostadsmötena är mindre, 39 
procent nöjda mot 43 procent missnöjda. Möjligen oväntat med tanke på den 
faktiska närvaron är det LH-styrelserna i de största enheterna som är minst 
missnöjda. Av LH-styrelserna i områden med över 500 lägenheter säger sig 
hälften vara nöjda med deltagandet på bostadsmötena, och mindre än en 
fjärdedel uppger missnöje, något som onekligen tyder på låga – och alltså 
realistiska – förväntningar. Även i den tidigare Göteborgsstudien uttryckte 
LH-styrelserna bekymmer över det låga deltagandet vid årsmötena. De 
relaterade dock inte detta till övergången från kontaktkommitté till LH, trots att 
denna ju innebar en formalisering av mötesverksamheten (Lind, Lennartsson & 
Soidre-Brink 1996, s 85). 

Missnöje med det demokratiska deltagandet är som bekant inte ovanligt i 
föreningslivet, även om vi inte funnit mycket data om detta i andra studier av 
boendeorganisationer. Delvis är nog missnöjet ett uttryck för höga 
förväntningar hos många av dem som själva är aktiva. I den danska studien från 
1989 var det ca två tredjedelar av avdelningarnas förtroendevalda som 
betecknade de boendes deltagande som icke tillfredsställande och bara en 
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tjugondel som såg det som mycket tillfredsställande (Boligselskabernes Lands-
forening 1990, ss 91–92). 

Vi går nu över till de mer interaktiva inslagen i mötesdeltagandet. I vilken 
utsträckning tar enskilda medlemmar och hyresgäster aktiv del i det demo-
kratiska samspelet genom meningsutbyte, voteringar, motioner och annat? I 
figur 4.3 redovisas förekomsten av diskussion, omröstning och kritik vid 
årsmöten och bostadsmöten. Som jämförelse anges också motsvarande upp-
gifter från vår undersökning av HSB:s bostadsrättsföreningar.  

Figur 4.3. Förekomst av diskussion, omröstning och kritik vid möten (procent 
av alla möten) 
(Styr. 23a, Styr. 24, Styr. 25a, Styr. 27c, Styr. 28a) 

Vi har inte särskilt frågat om förekomst av diskussion vid bostadsmöten, 
eftersom vi utgick från att bostadsmöten är till just för diskussion. I efterhand 
uppfattar vi detta antagande som förenklat; det är inte säkert att det uppstår 
diskussion bara därför att man bjuder in till det, och ett bostadsmöte kan också 
fylla syftet att ge enkelriktad information från styrelsen eller någon särskilt 
inbjuden person. Med reservation för detta framstår diskussionslustan, och inte 
minst det kritiska sinnelaget som mer utvecklat i LH än i HSB:s bostadsrätts-
föreningar, där så mycket som var tredje stämma genomfördes helt utan 
diskussion. Däremot var alltså formella omröstningar betydligt vanligare i 
bostadsrättsföreningarna än i LH. Som ytterligare jämförelse kan nämnas att det 
i Riksbyggens bostadsrättsföreningar 1979 förekom diskussion vid 68 procent 
av årsstämmorna och omröstning vid 16 procent, d.v.s. en andel som ligger 
mellan LH:s och HSB:s (Riksbyggen 1980, ss 4–6). 

Ett annat uttryck för demokratisk interaktion, motioner till årsmötet, förekom 
endast i 14 föreningar (6 procent), och i 8 av dessa avgavs en enda motion. I 
bostadsrättsföreningarna med sin stramare mötesform förekom motioner till 19 
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procent av stämmorna (Bengtsson & Svensson 1995, ss 73–74). Som nämnts är 
den formella motionsrätten till LH:s årsmöten avskaffad efter omorganisationen 
år 2000. 

I figur 4.4 redovisas vilka ämnen som diskuterades vid olika typer av möten. 
Den vänstra stapeln anger andelen bostadsmöten där ett visst tema varit föremål 
för diskussion och den högra stapeln motsvarande andel för årsmötena. Den 
mellersta stapeln anger förekomst av bostadsmötesdiskussioner kring ett visst 
tema som andel av samtliga LH, vars styrelse besvarat enkäten, d.v.s. inklusive 
dem som inte ordnat bostadsmöte. Genom att jämföra den stapeln med den för 
årsmötena får man en bild av var ett visst tema vanligen kommer upp till 
diskussion, vid årsmötet eller vid ett bostadsmöte. 

Figur 4.4. Förekomst av diskussioner om olika teman (procent) 
(Styr. 23b, Styr. 26c) 

Någon tydlig arbetsfördelning mellan de båda mötestyperna i termer av vilka 
teman som diskuteras kan inte urskiljas. Det mönster som framträder är att det 
är frågor om bostadsområdets användning, förvaltning och ekonomi som står i 
centrum vid båda mötestyperna. Vid bostadsmötena ägnas därtill betydande 
uppmärksamhet åt frågor om trygghet och miljö. Mindre diskuteras – vid båda 
typerna av möten – de frågor som relaterar till LH:s roller som gräsrot och 
träffpunkt, alltså sådant som gäller hyresgäströrelsen, den allmänna bostads-
politiken eller studie- och fritidsverksamheten. 

I figur 4.5 redovisas föremålen för den kritik som framfördes vid års- och 
bostadsmötena. Den vänstra stapeln anger andelen årsmöten där kritik riktades 
mot en viss aktör och den högra förekomsten av kritik vid bostadsmöten som 
andel av samtliga LH vars styrelse besvarat enkäten. 
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Figur 4.5. Förekomst av kritik mot olika aktörer (procent) 
(Styr. 25b, Styr. 28b) 

Det vanligaste föremålet för kritik, vid båda mötestyperna, är alltså hyres-
värden. Särskilt gäller detta vid bostadsmöten, där som vi sett företrädare för 
värden inte sällan är närvarande och kan ta del av kritiken och eventuellt 
bemöta den. Alla övriga aktörer undgår i stort sett kritik vid mötena. Att LH- 
styrelsen sällan rapporterar om kritik mot sig själv i enkätsvaren är kanske inte 
ägnat att förvåna, men även hyresgäströrelsen i stort kommer som synes 
tämligen lindrigt undan. 

Vi har gjort regressionsanalyser där våra olika mått på interaktivt deltagande 
vid möten ställs mot samma bakgrundsvariabler som då det gäller mötes-
deltagandet, med undantag för tillgång på lokal. Några tydliga mönster är dock 
svåra att skönja. Frågor om hyror och boendekostnader i området diskuteras 
mer vid årsmöten i privatägda fastigheter än i allmännyttiga, men vad gäller 
övriga ämnen inverkar inte ägarform signifikant. Ett högt medlemstal i hyres-
gästföreningen tycks ge mer diskussioner om yttre skötsel och underhåll vid 
bostadsmöten men mindre diskussioner om bostadspolitik vid årsmöten. (I det 
senare fallet kan sambandet möjligen vara det omvända: att en LH som lägger 
mycket tid på att diskutera bostadspolitik kan avskräcka potentiella medlemmar 
som är mindre politiskt engagerade.) Däremot har organisationsgraden ingen 
signifikant inverkan på diskussionslustan kring det som man kanske skulle 
förvänta sig, nämligen rörelsens idéer och verksamhet. Kritik i allmänhet och 
mot hyresvärden i synnerhet förekommer i signifikant högre utsträckning vid 
bostadsmöten i småhusområden. Däremot finns ingen signifikant skillnad i 
omfattningen av den kritik som riktar sig mot privata och allmännyttiga värdar. 
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I de båda danska studierna har man ställt en rad frågor om mötesdeltagandet 
till vanliga hyresgäster. Ungefär en tredjedel av hushållen hade deltagit vid det 
senaste avdelningsmötet, såväl i Esbjerg 1990 som i Odense 1998. Om vi räknar 
deltagandet som andelar av de boende i varje avdelning för sig sjunker det till 
mellan 20 och 25 procent. Denna skillnad är en följd av att även i Danmark 
andelen mötesdeltagare sjunker snabbt med stigande områdesstorlek. Nivåerna 
tycks ligga högre än för LH, även om skillnaden i andel deltagare också 
återspeglar att avdelningarna i genomsnitt är mindre än LH-områdena 
(Boligselskabernes Landsforening 1990, ss 27–31, Jensen, Kirkegaard & Peder-
sen 1999, s 37). 

De danska studierna har också undersökt vilka personer som deltagit vid 
avdelningsmötena. Andelen mötesdeltagare låg på samma nivå för båda könen. 
Vidare var de äldsta hushållen överrepresenterade och de yngsta under-
representerade. Lågutbildade var intressant nog mer representerade än hög-
utbildade, och de som bott länge i området mer än de som var relativt nyin-
flyttade (Jensen, Kirkegaard & Pedersen 1999, ss 37–40, 45–46). 

Intressant att notera är vidare (1) att de vanligaste skälen som anges för att 
inte delta i avdelningsmötet har att göra med bristande intresse, (2) att hela 60 
procent av dem som deltagit säger att de säkert eller troligen kommer att göra 
det nästa år igen, samt (3) att hela 81 procent av dem som var med vid det 
senaste mötet även deltagit tidigare, medan endast 29 procent av dem som inte 
var med senast har deltagit tidigare (Boligselskabernes Landsforening 1990, ss 
33–35). Av dem som inte deltagit enligt studien från 1998 svarade dock bara 12 
procent att de under inga omständigheter kunde tänka sig att göra det (Jensen, 
Kirkegaard & Pedersen 1999, ss 73–74). 

Flertalet av de hyresgäster i Odense som det senaste året deltagit vid 
avdelningsmötet hade en tämligen positiv bild av interaktionen. De ansåg det 
lätt att komma till tals, fann debatten livlig och menade att viktiga beslut 
fattades vid mötet. 58 procent av deltagarna brukade själva begära ordet, ofta 
eller då och då. Det klart vanligaste skäl som angavs för att delta var att man 
ville hålla sig orienterad om vad som händer i området (82 procent), men 
många såg det också som viktigt att utöva inflytande eller att vara med och välja 
styrelse (42 respektive 31 procent). Drygt en tredjedel av deltagarna sade sig ha 
gått dit av pliktkänsla (Jensen, Kirkegaard & Pedersen 1999, ss 51, 72). 

Tillsammans med uppgifterna från våra LH-styrelser om vilka som brukar 
komma till mötena pekar de danska resultaten på att det i huvudsak är en ganska 
stabil kader av intresserade och tämligen nöjda hyresgäster som deltar i 
formella möten i bostadsområden, och att det nog kan vara svårt att locka dit så 
många andra. 

Deltagande i styrelsearbete 
I den stora demokratin brukar man inte räkna uppdrag i parlament och regering, 
fullmäktige eller kommunstyrelse till det folkliga deltagandet. I den lilla 
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föreningsdemokratin är gränsen mellan ”folket” och de valda ”eliterna” inte lika 
tydlig, utan fullgörandet av ett förtroendeuppdrag kan mycket väl betraktas som 
en mer intensiv form av folkligt deltagande. Så ser vi åtminstone på saken i 
detta avsnitt; då vi längre fram diskuterar LH-styrelsernas demokratiska 
representativitet byter vi perspektiv och gör då en åtskillnad mellan väljare och 
valda.  

Totalt redovisar den svenska hyresgäströrelsen som framgick i kapitel 1 drygt 
16 000 förtroendevalda efter en viss nedgång de senaste åren. En stor del av 
dessa finns i de lokala hyresgästföreningarna. Enligt 1996 års stadgar skall en 
LH-styrelse bestå av 3–9 ordinarie ledamöter med högst 5 suppleanter. 
Ledamöterna väljs på två år, suppleanterna på ett år. Även ordföranden väljs vid 
årsmötet (Hyresgäströrelsen 1996, s 31). Den praktiska skillnaden mellan att 
vara ordinarie ledamot och suppleant behöver inte alltid vara så stor, förutsatt 
att de senare kallas till styrelsemötena. Vi har inte ställt frågan till 
LH-styrelserna, men att döma av hur många personer som brukar närvara vid 
styrelsemötena är det ganska vanligt att kalla även suppleanterna. Detta skedde 
också i 83 procent av styrelserna för HSB:s bostadsrättsföreningar (Bengtsson 
& Svensson 1995, s 80). 
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Figur 4.6. LH och HSB:s bostadsrättsföreningar efter antal valda styrelse-
ledamöter (procent av alla föreningar) 
(Styr. 2a) 

I figur 4.6 redovisas det totala antalet ledamöter i LH-styrelserna, inklusive 
suppleanter. Som jämförelse visas också det totala antalet stämmovalda 
ledamöter, inklusive suppleanter, i HSB:s bostadsrättsföreningar i början av 
1990-talet. I de senare utsågs en ordinarie ledamot och en suppleant av HSB, 
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varför siffrorna inte är helt jämförbara om man ser till hur många personer som 
faktiskt sitter i styrelsen. Om man däremot vill ha ett mått på de boendes 
deltagande i styrelsearbetet blir det mera relevant att, som vi gjort, räkna bort 
HSB-representanterna. 

Genomsnittsstorleken på LH-styrelserna är 6–7 personer, varav 5 ordinarie 
ledamöter och en eller två suppleanter. Den största LH-styrelsen består av 15 
personer, inklusive suppleanter, vilket rent av överskrider stadgarnas generösa 
maximisiffra på 14. Med tanke på den relativt lösliga organisationsformen är 
antalet styrelser med mycket få ledamöter mindre än man kunde förvänta sig; 
bara var sjätte består av fyra personer eller färre. Spridningen är dock större än i 
de mer institutionaliserade bostadsrättsföreningarna, där i stort sett alla ligger 
mellan 6 och 8 stämmovalda ledamöter. Bilden var ungefär densamma som vår 
i Göteborgsstudien som genomfördes några år tidigare (Lind, Lennartsson & 
Soidre-Brink 1996, ss 88–89). I de tidigare kontaktkommittéerna var genom-
snittsantalet 6 ledamöter i allmännyttan och 5 i det privata beståndet med dess 
mindre enheter (Högberg & Österberg 1982, s 54). 

Några enstaka LH (2,5 procent) har utsett hyresgäster som inte är 
medlemmar i hyresgästföreningen till styrelsen. Antalet sådana ledamöter varie-
rar i dessa fall mellan en och fyra. I ett föreningsdemokratiskt perspektiv skulle 
man egentligen förvänta sig noll. I ett perspektiv av demokrati i liten skala 
däremot betyder den låga andelen att gruppen ”andra klassens medborgare” är 
starkt underrepresenterad. 

Figur 4.7. LH och HSB:s bostadsrättsföreningar efter storlek och antal 
styrelsemöten (procent av alla föreningar) 
(Styr. 5) 

För att få ett samlat mått på det deltagande som sker inom ramen för 
styrelsearbetet har vi frågat dels om antalet styrelsemöten per år, dels hur 
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många personer som i genomsnitt medverkar vid dessa möten. I figur 4.7 
redovisas hur många möten per år som hålls i LH respektive HSB:s bostads-
rättsföreningar av olika storlek. 

Återigen ser vi en högre aktivitet i bostadsrätten, vilket delvis kan förklaras 
av att föreningarnas ekonomiska ansvar för fastigheten leder till att fler ärenden 
måste behandlas. Den typiska LH-styrelsen sammanträder högst 5 gånger om 
året, medan styrelsen för den typiska bostadsrättsföreningen ligger mellan 6 och 
10 möten. I HSB är det framför allt de små föreningarna som klarar sig med ett 
litet antal möten, medan de största föreningarna normalt har möten i stort sett 
varje månad. Bland LH finns inte alls samma tydliga samband mellan områdes-
storlek och antal möten. 

Då det gäller antalet närvarande personer per styrelsemöte ligger medianen 
på 5, liksom för bostadsrättsföreningarna. 82 procent av LH ligger i intervallet 
mellan 4 och 8 mot hela 93 procent i bostadsrättsföreningarna (Bengtsson & 
Svensson 1995, ss 82–83). En inte obetydlig grupp av LH-styrelserna (11 
procent) anger sig i genomsnitt ha bara tre ledamöter vid sina möten. 
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Figur 4.8. Styrelseaktivitet efter föreningsstorlek (antal möten x genomsnittligt 
antal närvarande)  
(Styr. 5, Styr. 6) 

I figur 4.8 redovisas volymen på styrelseaktiviteten mätt som antalet styrelse-
möten multiplicerat med genomsnittliga antalet närvarande ledamöter dels för 
LH, dels för HSB:s bostadsrättsföreningar. Inte oväntat uppvisar båda organisa-
tionstyperna samma mönster i förhållande till områdesstorlek, och lika väntat är 
detta mönster mer uttalat bland bostadsrättsföreningarna. Den obetydliga 
skillnaden i genomsnittet för alla storlekar mellan de båda organisations-
formerna kan möjligen överraska, men den är en direkt artefakt av skillnaden i 
fördelning på storleksklasser. 
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Vi har genomfört regressionsanalyser för styrelsedeltagandet med våra bak-
grundsvariabler områdesstorlek, hustyp, ortstyp, organisationsgrad, ägarkategori 
samt tillgång till lokal för styrelsemöten som oberoende variabler. Som väntat 
inverkar områdesstorlek signifikant positivt på såväl antal ledamöter som antal 
möten och därmed även på vårt mått på styrelseaktivitetens volym. Även 
organisationsgraden har en positiv inverkan på styrelseaktiviteten – här kan 
sambandets riktning möjligen vara den motsatta, så att en aktiv styrelse också 
får många medlemmar. Tillgång till lokal för styrelsemöten inverkar signifikant 
positivt via antalet möten men inte via antalet närvarande. De nämnda 
sambanden stämmer med våra hypoteser i kapitel 3. Mera oväntat är att aktivi-
teten är signifikant högre i flerfamiljsområden, främst via antalet närvarande 
personer. Däremot bekräftas inte hypotesen om en skillnad i aktivitet mellan LH 
i allmännyttiga och privata områden. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

S
tu

di
ek

om
m

itt
é

Fr
iti

ds
ko

m
m

itt
é

Tr
ap

p-
/h

us
-

/g
år

ds
om

bu
d

E
ko

no
m

ig
ru

pp

Sk
öt

se
lg

ru
pp

R
ed

ak
tio

n

Fö
rh

an
dl

in
gs

-
gr

up
p

G
år

ds
ko

m
m

itt
é

A
nn

at

M
in

st
 e

n 
gr

up
p

-49
50-99
100-199
200-
alla

 
Figur 4.9. Förekomst av arbetsgrupper vid sidan av styrelsen efter 
områdesstorlek (procent av alla LH) 
(Styr. 8a, Styr. 8b) 

I drygt hälften av våra LH finns arbetsgrupper vid sidan av styrelsen. I figur 4.9 
redovisas förekomsten av sådana grupper fördelad på LH i områden av olika 
storlek. Som synes finns minst en arbetsgrupp vid sidan av styrelsen i mer än 
hälften av LH. Den klart vanligaste är förhandlingsgruppen; här återspeglas 
alltså hyresgästföreningens traditionella roll som förhandlingspart också på 
gräsrotsnivån. Den näst vanligaste gruppen, fritidskommittén, representerar de 
tidigare kontaktkommittéernas traditionella huvuduppgift, att ordna fritids-
aktiviteter för de boende i området. I kategorin ”annan grupp” återfinns kultur-
projekt (4 fall), miljögrupp/ekoteam (13 fall) och grannsamverkan/bosamråd  
(6 fall). 
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Arbetsgrupperna består till stor del av styrelseledamöter. Endast i ca 40 
procent av LH sägs personer utanför styrelsen ha något uppdrag inom före-
ningen, och bara i knappt 20 föreningar är antalet personer med sådana uppdrag 
fem eller däröver. 

Samvariationen med områdesstorlek, som framstår så tydligt i figuren är 
signifikant på femprocentsnivån först om vi genomför regressionsanalysen utan 
de allra största LH, vilka som nämnts är speciella i många avseenden. Ingen av 
våra övriga bakgrundsvariabler har någon signifikant inverkan. Inte heller då 
det gäller förekomsten av de specifika typerna av arbetsgrupper visar våra 
regressioner på några mer intressanta samband. 

Det samband med områdesstorlek som vi kan se i figur 4.9 – och som alltså 
är statistiskt säkerställt om vi bortser från de speciella jätteföreningarna – är 
således det motsatta mot det som gäller för andelen hyresgäster som kommer till 
möten. Underlaget för arbetsgrupper – och för de aktiviteter som dessa ägnar sig 
åt – är större i föreningar som omfattar ett större antal hushåll (ett svårtolkat 
undantag i figur 4.9 är fritidskommittéerna). Samma tendens kan vi se i HSB:s 
bostadsrättsföreningar, vilket framgår av tabell 4.1, där vi redovisar andelen 
föreningar med minst en arbetsgrupp fördelade på storleksklasser för de båda 
organisationskategorierna. 

Tabell 4.1. Förekomst av minst en arbetsgrupp efter föreningsstorlek (procent 
av alla föreningar) 

 Antal lägenheter 
Organisation –49 50–99 100–199 200– alla (N=) 
LH 33 44 55 62 54 (231) 
HSB 40 62 81 86 57 (260) 

(Styr. 8a, Styr. 8b) 

Även om arbetsgrupper finns i nästan lika stor andel av de lokala hyresgäst-
föreningarna som i bostadsrättsföreningarna, sammanhänger detta återigen med 
enheternas storlek. Inom varje storlekskategori har bostadsrättsföreningarna 
genomgående högre siffror. Vanliga grupper var även här studiekommitté och 
fritidskommitté (32 respektive 30 procent). Ekonomigrupper, som väl är det som 
närmast motsvarar LH:s förhandlingsgrupper, fanns inte i mer än 10 procent av 
bostadsrättsföreningarna (Bengtsson & Svensson 1995, ss 84–85). 

Förekomst av valberedning redovisas nedan under rubriken demokratisk 
konkurrens. Andra typer av deltagande än det som är direkt relaterat till den 
lokala styrelseformen, t.ex. medverkan vid städdagar och annat hyresgästarbete, 
fritidsverksamhet och studier redovisas då vi i kapitel 7 beskriver LH som 
träffpunkt. 

Nästan hälften av de danska avdelningsstyrelser som valts av de boende hade 
1990 tre ledamöter eller färre och 42 procent hade fyra eller fem. Medianen för 
antalet styrelsemöten låg på 9 per år. Om alla eller nästan alla ledamöter deltar 
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vid mötena betyder det att den genomsnittliga volymen styrelseaktivitet enligt 
vårt mått bör ligga i närheten av de båda svenska föreningstyperna, men att 
detta är ett resultat av fler möten men färre deltagare. Även i Danmark ökar 
såväl antalet styrelseledamöter som antalet möten med enhetens storlek; vi 
påminner om att avdelningarna i flertalet fall omfattar färre lägenheter än LH. 
Arbetsgrupper vid sidan om styrelsen fanns i 40 procent av avdelningarna, alltså 
något mindre än i de båda svenska organisationstyperna (Boligselskabernes 
Landsforening 1990, ss 52–55).  

Löpande interaktion mellan styrelse och medlemmar 
Huvuddelen av interaktionen mellan väljare och valda i den lilla demokratin 
äger inte rum på möten, utan mer informellt, kanske på telefon eller spontant då 
man ses i trappor och på gårdar. En förutsättning för denna interaktion är att 
styrelseledamöterna är tillgängliga, och vi har därför frågat LH-styrelserna om 
de har särskilda mottagningstider. Endast 8 procent har en fast besökstid minst 
en gång i veckan, medan 13 procent har det mera sällan. Inte heller i HSB:s 
bostadsrättsföreningar hade mer än 20 procent av styrelserna fasta mottag-
ningstider, men tillgängligheten förstärks där av att vicevärden, styrelsens 
verkställande ombud, hade fast expeditionstid i 42 procent av föreningarna 
(Bengtsson & Svensson 1995, s 94). 

I tabell 4.2 redovisas vilken skriftlig information som delas ut till alla boende, 
respektive till medlemmarna. Knappt var fjärde LH har en egen tidning eller ett 
nyhetsblad, som i flertalet fall distribueras till samtliga boende i området och 
inte bara till medlemmar. Här var andelen för övrigt ungefär densamma både i 
de tidigare kontaktkommittéerna 1985 och i de danska avdelningarna 1990 
(Högberg & Österberg 1986, s 42, Boligselskabernes Landsforening 1990,  
s 55). Det är betydligt fler LH som delar ut annan skriftlig information; med 
modern informationsteknik är ju gränsen mellan kvarterstidning, medlemsblad 
och annan skriftlig information flytande.  

Tabell 4.2. Distribution av skriftlig information till hyresgäster och medlemmar 
(procent av alla föreningar) 

 Distribueras till… 
Informationstyp Alla boende Bara medlemmar Totalt 
Tidning 18   5 23 
Verksamhetsplan 19 25 44 
Årsredovisning 10 36 46 
Annan information 65 12 77 
Någon information 88 56 94 

(Styr. 10) 
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Anmärkningsvärt är att mindre än hälften av LH delar ut en skriftlig års-
redovisning. Enligt stadgarna skall en ”styrelsens berättelse” presenteras vid 
årsmötet, men möjligen är denna ibland så informell att man inte ens vill ge den 
beteckningen årsredovisning. LH förfogar ju sällan över några större ekono-
miska medel och andelen som utser revisorer ligger på ungefär samma nivå, 44 
procent. Samtliga typer av dokument utom ”annan information” är mest före-
kommande i stora LH-områden. Samma mönster fann vi i HSB:s bostadsrätts-
föreningar, där i stort sett bara de med över 200 lägenheter gav ut tidningar 
(Bengtsson & Svensson 1995, ss 91–92).  

Tendensen är alltså att mer formella handlingar som verksamhetsplan och 
årsredovisning distribueras till enbart medlemmar, medan tidning och annan 
informell information går till alla hyresgäster. För att knyta an till diskussionen 
om de två medborgargrupperna kan vi vidare konstatera att i 47 procent av de 
LH som skickar ut någon information går all information till alla boende och i 
17 procent går all information bara till dem som är medlemmar i hyresgäst-
föreningen. I övriga 36 procent av LH får samtliga hyresgäster någon informa-
tion, men medlemmarna får mer (dessa andelar kan inte utläsas ur tabellen). 

Av våra bakgrundsvariabler inverkar ägarform på så sätt att informationen i 
privatägda fastigheter i signifikant högre utsträckning delas ut enbart till med-
lemmar. I realiteten gäller detta framför allt för kategorin ”annan information”. 
Denna består sannolikt i första hand av kallelser till bostadsmöten; vi har ju 
tidigare sett att LH i privatägda områden, som ofta saknar boinflytandeavtal, i 
större utsträckning kallar enbart medlemmar till sådana möten. Ju större 
LH-område, desto större sannolikhet för att LH distribuerar tidning och verk-
samhetsplan till alla boende och inte bara till medlemmar. Vi återkommer till 
dessa frågor i kapitel 8 då vi diskuterar LH:s prioriteringar mellan sina olika 
roller. 

I figur 4.10 redovisas hur mycket tid som LH-ordförandena lägger ner på 
hyresgästfrågor under en genomsnittsvecka och i figur 4.11 hur ofta de blir 
kontaktade av andra hyresgäster än styrelseledamöter kring något som rör 
föreningen eller boendet. Medianordföranden ägnar tre timmar i veckan åt sitt 
uppdrag och blir kontaktad någonstans mellan en gång i veckan och en gång i 
månaden. Då det gäller antalet kontakter fördelar sig svaren ganska jämnt 
mellan ”minst en gång i veckan” och ”minst en gång i månaden”. Mer 
anmärkningsvärt är att var tredje ordförande kontaktas mindre än en gång i 
månaden. Manliga LH-ordförande ägnar något mer tid åt hyresgästfrågor än 
kvinnliga. De tycks även i högre grad kontaktas av andra hyresgäster. 

Tre timmar i veckan och någon hyresgästkontakt i veckan eller månaden kan 
förefalla som en blygsam aktivitetsnivå, men man får komma ihåg att det rör sig 
om en rent ideell verksamhet. Endast i var tionde LH erhåller styrelsen arvode, 
och detta är då mycket blygsamt. I de LH som angivit en summa varierar total-
beloppet mellan 300 och 5 000 kronor. Endast en förening anger ett högre 
belopp, 50 000 kronor. Detta är dock en förening med mycket hög aktivitetsnivå 
och ett stort antal förtroendevalda. I HSB:s bostadsrättsföreningar är regeln att 
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styrelsearvoden utgår, även om beloppen även här är tämligen små i förhållande 
till de arbetsinsatser som görs (Bengtsson & Svensson 1995, s 202). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-1 1-5 6-10 10-

Kvinnor
Män 
Alla

 
Figur 4.10. LH-ordförandens tidsåtgång i timmar per vecka för hyresgästfrågor 
(procent av alla ordförande) 
(Ordf. 10) 

Uppräknat till 3 000 LH motsvarar LH-ordförandenas arbetsinsats inte mindre 
än 150 heltidstjänster. Även om detta är en grov skattning illustrerar den 
omfattningen av det ideella arbete som läggs ned på den lilla demokratin i 
Sveriges hyreshusområden. Och skattningen gäller alltså bara ordförandena och 
inte övriga ledamöter. (Se även Bengtsson m.fl. 2003, s 305 för en diskussion 
om det ekonomiska värdet av de boendes arbetsinsatser i förvaltningen av sina 
områden.) 

I studien från 1981 sade sig de tidigare kontaktkommittéerna lägga ner i 
genomsnitt 39 timmar per månad på kontaktkommittéarbete, vilket motsvarar 
1½ timme per ledamot och vecka. Spridningen var dock stor mellan olika 
kontaktkommittéer, och de som verkade i allmännyttan ägnade 50 procent mer 
tid åt uppdraget än de i privata fastigheter (Högberg & Österberg 1982, ss 11, 
54). Fem år senare ägnade den ledamot som lade ner mest tid på arbetet i 
genomsnitt 10 timmar i månaden åt möten och 15 timmar åt annat än möten 
(Högberg & Österberg 1986, s 56), d.v.s. tillsammans 6 timmar i veckan, alltså 
dubbelt så mycket som vår medianordförande. Vi misstänker dock att Högberg 
och Österbergs siffra kan vara en överskattning; bland annat var bortfallet stort 
på just denna fråga. 

Medianvärdet för dem som var aktiva i Poseidons utvecklingsarbete med 
lokal demokrati och självförvaltning var betydligt lägre, bara en timme i 
veckan. Trots detta låg frekvensen av hyresgästkontakter på ungefär samma 
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nivå som för LH-ordförandena enligt figur 4.11, vilket alltså pekar på att 
kontakterna är täta men korta i Poseidon (Bengtsson m.fl. 2003, s 89, 97). 
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Figur 4.11. Hur ofta blir LH-ordförandena kontaktade? (procent av alla 
ordförande) 
(Ordf. 10) 

I figur 4.12 redovisas vilka typer av frågor som brukar tas upp då hyresgäster i 
området kontaktar LH-ordföranden. Som jämförelse har vi lagt in de frågor som 
togs upp när aktiva hyresgäster i Poseidons självförvaltning diskuterade med 
andra boende (Bengtsson m.fl. 2003, ss 97–98; svarsalternativen beträffande 
ämnena för kontakter var delvis olika i de båda enkäterna). 

Liksom vid föreningsmötena (figur 4.4 ovan) är de vanligaste ämnena allmän 
ordning, skötsel och underhåll samt hyror. Över huvud taget tycks LH:s roll 
som språkrör gentemot hyresvärden sätta större spår i kontakterna än rollerna 
som gräsrot i hyresgäströrelsen (hyresgäströrelsens idéer, bostadspolitik) och 
träffpunkt (trygghet/säkerhet, studie- och fritidsverksamhet). Några signifikanta 
skillnader mellan vilka frågor som diskuteras med manliga respektive kvinnliga 
ordförande finns inte, med ett undantag, nämligen att hyresgästerna är mer 
benägna att diskutera bostadspolitik med en manlig ordförande. 

Den stora skillnaden jämfört med de hyresgäster som är aktiva i Poseidons 
självförvaltning är att de senare i högre grad blivit kontaktade i frågor som 
gäller trygghet och säkerhet i bostadsområdena. Möjligen är detta ett uttryck för 
att Poseidons bostadsbestånd till stor del utgörs av förortsområden med sociala 
problem av olika slag, medan LH fördelar sig på flera typer av områden och, 
som utvecklades i kapitel 3, snarast är relativt dåligt representerade i miljon-
programsområdena. 

Styrelseledamöterna i de danska avdelningarna använde i genomsnitt 10 
timmar i månaden på sitt uppdrag, vilket ungefär motsvarar LH-ordförandenas 
arbetsinsats. Även här var dock spridningen stor (Boligselskabernes Lands-
forening 1990, ss 68–69). 
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Figur 4.12. I vilka frågor förekommer kontakter med LH-ordförandena och med 
aktiva hyresgäster i Poseidon (procent av alla kontaktade) 
(Ordf. 15b) 

Demokratisk konkurrens 
Därmed lämnar vi de olika aspekterna på demokratiskt deltagande i LH och går 
över till vårt andra demokrativärde, konkurrensen. Demokratisk konkurrens 
anses alltså föreligga i den utsträckning som flera reella alternativ finns 
tillgängliga vid val till förtroendeposter i föreningen, antingen manifest eller 
latent.  

Även om frågan sällan utretts systematiskt är det en utbredd uppfattning att 
det tämligen sällan förekommer manifest konkurrens till förtroendeuppdragen i 
föreningslivet. Voteringar vid styrelsevalen anses vara ovanliga i flertalet före-
ningstyper. Ofta framställs problemet snarare som att alls hitta personer som är 
beredda att ta på sig ideella uppdrag. I vår studie av HSB:s bostadsrätts-
föreningar bekräftades bilden av bristande konkurrens vid val till förtroende-
uppdrag, däremot framstod det inte som särskilt problematiskt att få ihop en 
styrelse av stadgeenlig storlek (Bengtsson & Svensson 1995, ss 100–102).  

Som redan understrukits behöver demokratisk konkurrens i en liten sam-
fällighet inte ta sig manifesta uttryck vid varje enskild tidpunkt. Man kan i 
stället tala om latent konkurrens i en situation där det finns såväl potentiella 
alternativa kandidater till förtroendeposterna, som reella institutionella förut-
sättningar för att dessa kandidater skulle kunna bli nominerade till uppdragen i 
händelse av missnöje med den sittande styrelsen. I det följande diskuterar vi 
därför både den manifesta och den latenta konkurrensen i de lokala hyresgäst-
föreningarna. 
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Den manifesta konkurrensen förefaller inte vara särskild utbredd. Endast vid 
5 procent av årsmötena förekom alternativa kandidater till styrelseposterna och 
endast vid 2 procent av mötena – i fem föreningar – skedde votering vid valet 
till någon styrelsepost. Denna konkurrens kan synas obetydlig, men den tycks 
ändå vara något större än i bostadsrättssektorn. Endast vid 2 procent av de 
stämmor som undersöktes i HSB-studien förekom alternativa kandidater till 
ordinarie styrelseposter, och endast vid två stämmor av 328 resulterade detta i 
att någon annan kandidat än valberedningens utsågs till en ordinarie styrelsepost 
(Bengtsson & Svensson 1995, s 100). 

Att den manifesta konkurrensen är obetydlig i LH liksom i bostadsrätts-
föreningarna är kanske inte ägnat att förvåna. De poster det rör sig om innebär 
som vi sett en hel del arbete utan att ge särskilt mycket utbyte i form av pengar, 
makt eller ära. Detta gör det än mer rimligt att nöja sig med latent konkurrens 
som demokratikriterium i de lokala boendeorganisationernas lilla demokrati.  

Ett annat argument för att acceptera ett kriterium om latent konkurrens är att 
detta är mer förenligt med forskningsrön om att det är en utilitaristiskt färgad 
social norm om områdesnytta (“att ställa upp om det behövs”) som är den 
främsta drivkraften bakom människors deltagande i kollektivt handlande i 
bostadsområden. Denna norm tycks ha avsevärt större betydelse än den norm 
om ömsesidighet (“jag ställer upp om andra gör det”) som dominerar den 
teoretiska diskursen om kollektivt handlande. De individuella ekonomiska 
incitamenten är som vi sett inte heller särskilt starka i boendet, och även 
möjligheterna till självförverkligande genom gemensamt arbete i bostads-
området förefaller vara måttliga (se vidare Bengtsson, Svensson & Uggla 2000, 
ss 171–174, Bengtsson m.fl. 2003, ss 243–244).  

För att en latent konkurrens baserad på normen om områdesnytta skall 
fungera måste åtminstone två villkor vara uppfyllda. Det första villkoret är att 
det faktiskt finns personer i området som är beredda och kvalificerade att ta 
över styrelseuppdragen. I HSB:s bostadsrättsföreningar ansåg valberedningarna 
att tillgången på styrelse- och ordförandekandidater var i genomsnitt “varken 
god eller dålig” (Bengtsson & Svensson 1995, s 102). Vi har inga motsvarande 
uppgifter från den nu aktuella undersökningen eftersom majoriteten av LH 
saknar valberedning och vi inte har ansett det lämpligt att ställa frågan till 
styrelserna. Vid en första anblick kan det annars förefalla lättare att hitta 
kandidater i en LH än en bostadsrättsförening. Styrelseuppgifterna innebär 
normalt ett mindre ansvar, åtminstone ekonomiskt, och arbetet tar som vi sett 
mindre tid i anspråk än att sitta i styrelsen för i en bostadsrättsförening. De i 
genomsnitt större områdena ger också ett större urval av boende att söka 
kandidater bland.  

Det finns dock även några faktorer som kan försvåra rekryteringen till en 
LH-styrelse jämfört med bostadsrättsföreningen. Framför allt torde normen om 
att ställa upp för den gemensamma områdesnyttan vara mindre stark än i ett 
bostadsrättsområde, som ju i stort sett inte kan fungera utan en förenings-
styrelse. Därtill kommer att omflyttningen som vi sett är betydligt högre i 
hyresrätt än bostadsrätt, vilket ger en mindre andel boende som är starkt 
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förankrade i området. I HSB-studien fann vi inte något positivt samband mellan 
områdesstorlek och bedömd tillgång på kandidater, vilket antyder att den 
sociala normen om områdesnyttan dessutom kan vara mer utvecklad i mindre 
områden, som det ju ofta rör sig om i bostadsrätt (Bengtsson & Svensson 1995, 
s 102).  

Den betydande rörligheten i populationen av LH, som vi diskuterade i kapi-
tel 1, kan mycket väl vara ett uttryck för bristen på villiga styrelse- och 
ordförandekandidater. Den skulle dock även kunna sammanhänga med det 
andra villkoret för en fungerande latent konkurrens, nämligen att det måste 
finnas institutionaliserade former för att föra fram alternativa kandidater till val 
om den sittande styrelsen förlorat sitt förtroende. Den klassiska formen för detta 
i svenskt föreningsliv är att årsmötet utser en från styrelsen fristående 
valberedning. En sådan finns dock bara i 31 procent av våra LH. (Val-
beredningens betydelse för kontinuitet och förnyelse i det kollektiva handlandet 
i boendet diskuteras i Bengtsson, Svensson & Uggla 2000, ss 197–198.)  

Vi har frågat LH-styrelserna hur nomineringen av styrelsekandidater gick till 
inför årsmötet. Av figur 4.13 framgår att den sittande styrelsen haft ett 
betydande inflytande på nomineringarna i de LH som saknar valberedning. I 
nästan hälften av föreningarna har styrelsen på egen hand tagit fram förslag till 
sina efterträdare. I några fall har mer än en metod för nominering angivits, men 
i en tredjedel av alla LH sker all nominering till den nya styrelsen via den 
gamla. Att medlemmarna lämnar förslag vid årsmötet fungerar ofta som ett 
komplement till valberedningens förslag respektive styrelsens nomineringar, 
men i 13 procent av föreningarna har medlemmarnas förslag vid mötet varit den 
enda form av nominering som förekommit. 

Att inte ens formella val alltid är något självklart framgår av Göteborgs-
studien från nittiotalets början, där val av nya styrelseledamöter i en av de 32 
LH som studerades bara genomfördes om frågan aktualiserades av någon 
boende vid ett bostadsmöte. ”Så länge inga förslag på nya ledamöter eller 
klagomål framförs mot oss tas inte frågan om val upp”, framhåller intervju-
personen (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 93). 

I de danska avdelningarna har man ingen valberedning, utan nyrekryteringen 
av förtroendevalda sker genom att styrelsen kontaktar kandidater, ibland med 
hjälp av den professionella förvaltningen. Flera styrelseledamöter säger att de 
inte vill be personer med andra åsikter än deras egna att ställa upp. Även en del 
andra uppgifter från den danska undersökningen är intressanta i detta 
sammanhang. Av de boende som intervjuats var det 4 procent som nu satt i 
avdelningsstyrelsen och 5 procent som tidigare gjort det. Hela 84 procent sade 
sig inte ha “lyst til” att delta i styrelsearbetet. Av dessa sade sig 37 procent inte 
ha tid och lika många var ointresserade. Endast 10 procent tyckte att det var för 
svårt och 2 procent angav språkproblem. 14 procent svarade: “...det går jo fint 
uden mig” (Jensen, Kirkegaard & Pedersen 1999, ss 52–55, 76, 86). Man kan 
tolka dessa resultat som uttryck för problem med den latenta konkurrensen, men 
det är inte säkert. Den bristande tiden och lusten att medverka bekräftar att 
styrelseuppdragen verkligen ses som ett arbete, och de som menar att det går 
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fint utan dem kan ju uppfattas som potentiella kandidater – den dag det går 
mindre fint. Alltså helt i enlighet med en utilitaristisk norm om områdesnytta. 
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Figur 4.13. Metoder för nominering till styrelsen (procent av alla LH) 
(Styr. 21a) 

Kontinuitet och förnyelse 
Bristande demokratisk konkurrens skulle på sikt kunna ta sig uttryck i låg 
omsättning på ordförande- och styrelseposterna. Idealet anses väl vara att uppnå 
en balans mellan kontinuitet och förnyelse. En hög omsättning i styrelsen ger 
fler medlemmar möjlighet att inneha ett förtroendeuppdrag. Detta kan bidra till 
en önskvärd dynamik i föreningen och kan även tänkas öka samhörigheten och 
förståelsen för LH:s verksamhet. En låg omsättning leder till att LH-styrelsen 
samlar på sig större erfarenhet och kompetens, men samtidigt finns en risk för 
slentrian och för att verksamheten fjärmas från övriga hyresgäster. Diskussioner 
om ”pampvälde” och ”betonghäckar” har ju drabbat många svenska folkrörelser 
genom åren, även om kritiken i allmänhet avsett de högre nivåerna inom 
organisationerna, där incitamenten att hålla sig kvar kan uppfattas vara starkare 
än i boendets lokala samfälligheter. 

I figur 4.14 redovisas hur länge sittande ordförande och övriga ledamöter 
deltagit i LH-styrelsen. För ordförandena anges dels hur länge de varit 
ledamöter i styrelsen (mellersta stapeln), dels hur länge de varit ordförande 
(vänstra stapeln). Det mest slående är den kraftiga omsättningen. Median-
ledamoten har bara varit med i styrelsen i ett par års tid, och för ordförandena 
ligger medianerna på 2 år som ordförande och 4 år i styrelsen. I kontakt-
kommittéstudien från 1985 var den genomsnittliga tiden för den medlem som 
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varit med längst fem år och för den som varit med kortast ett år. Omsättningen 
låg alltså på ungefär samma nivå då som nu, och det är svårt att instämma i 
författarnas egen tolkning att den tyder på stabilitet i verksamheten (Högberg & 
Österberg 1986, ss 24, 54). I HSB:s bostadsrättsföreningar var omsättningen 
bland ordförandena bara något lägre. Mediantiden på ordförandeposten bland 
dem som svarade var 3 år och för deras totala tid i styrelsen 6 år (Bengtsson & 
Svensson 1995, s 104). 

Figur 4.14. Antal år i styrelsen för ordförande och övriga ledamöter (procent 
av alla ordförande och ledamöter) 
(Styr. 14, Ordf. 8) 

Också Göteborgsstudien om övergången till LH redovisar en relativt hög om-
sättning i styrelserna, även om materialet presenteras på ett sätt som försvårar 
direkta jämförelser med våra resultat. Under den treårsperiod som 
undersökningen pågick skedde byte på ordförandeposten i 18 föreningar av 32, 
vilket antyder en omsättning i närheten av den bland våra LH-ordförande (Lind, 
Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 89–90, 92). Som kontrast kan nämnas att 
en studie av de förtroendevalda i konsumentkooperationen från slutet av 
1970-talet visade att hälften av dessa hade innehaft sitt uppdrag i minst 13 år 
och en fjärdedel så länge som 23 år (Pestoff 1991, s 61). I boendets organisa-
tioner tycks alltså problemet snarare vara att få kontinuitet än att åstadkomma 
förnyelse. 

Det skall dock betonas att utomstående men initierade bedömare inte tycks 
anse omsättningen i LH-styrelsen vara för hög. Av de ombudsmän i hyresgäst-
föreningen som har kontakt med LH var det knappa 10 procent som instämde 
helt med påståendet att LH i fråga ”har för stor omsättning av ledamöter”, 
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medan mer än hälften inte instämde alls. Av förvaltarna instämde 12 procent 
helt, medan 60 procent inte instämde alls. 

I de danska avdelningsstyrelserna låg mediantiden för alla ledamöter på 4 år, 
och 18 procent av ledamöterna hade suttit 10 år eller längre (Boligselskabernes 
Landsforening 1990, s 67). Här är alltså stabiliteten något större än i LH och 
sannolikt i nivå med bostadsrättsföreningarna – även om data inte är direkt jäm-
förbara. 

Figur 4.15. Antal år i styrelsen och på nuvarande post för manliga och 
kvinnliga LH-ordförande (procent av alla ordförande) 
(Ordf. 8) 

Då det gäller tiden i styrelsen tycks det inte föreligga några större skillnader 
mellan män och kvinnor, vilket framgår av figur 4.15. 

Åsiktsrepresentativitet och de boendes förväntningar 
Åsiktsrepresentativitet innebär alltså att medlemmar och valda har samma 
uppfattningar i väsentliga frågor. Vad detta skall innebära för en lokal hyres-
gästförening är inte en helt enkel fråga att besvara. Skall LH-styrelsen vara 
representativ för alla boende i sitt område eller bara för dem som är medlemmar 
i hyresgästföreningen? Svaret är väl egentligen både och – styrelsen skall som 
gräsrot i rörelsen vara representativ för sina medlemmar och som språkrör 
gentemot värden för alla hyresgäster i området. Om åsiktsskillnaderna är stora 
mellan medlemmar och övriga boende är det dock svårt att se hur det skulle 
vara möjligt att upprätthålla en sådan dualism utan personlighetsklyvning hos 
styrelseledamöterna.  
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Om vi därtill ser representationen inte bara som en enkel avspegling av 
väljarnas preferenser utan även beaktar den representativa demokratins 
interaktiva sida blir frågan än mer komplex. Bör styrelsen försöka övertyga 
medlemmar och övriga boende om sina ståndpunkter och värderingar? Gäller 
detta i så fall bara i lokala frågor om hur området skall förvaltas och 
fritidsverksamheten bedrivas? Eller innebär ett interaktivt demokratiideal att 
styrelsen även bör verka för en spridning av hyresgäströrelsens värderingar 
bland medlemmarna och andra hyresgäster? I frågor som berör LH:s roll som 
språkrör gentemot värden kan man möjligen anta att de skiljelinjer som finns 
bland de boende inte i första hand följer medlemskapet, men i de bostads- och 
hyrespolitiska frågorna är en sådan klyvning betydligt mera sannolik. 

Några av dessa frågor kommer vi in på i kapitel 5, då vi diskuterar 
LH-ordförandenas syn på hyresgäströrelsen och bostadspolitiken, några andra i 
kapitel 8, då vi undersöker hur LH hanterar konflikterna mellan sina olika roller. 
Här nöjer vi oss med att konstatera svårigheten att fastställa hur man skall tolka 
begreppet åsiktsrepresentativitet i en lokal hyresgästförening – utan att vi vare 
sig kan eller behöver utreda frågan närmare. Eftersom vi inte ställt några 
attitydfrågor till enskilda hyresgäster har vi ändå inte material för att undersöka 
den. (Då vi att i kapitel 5 jämför LH-ordförandenas ståndpunkter i några 
bostads- och hyrespolitiska frågor med motsvarande uppfattningar hos hyres-
gäster i allmänhet, ger detta egentligen inte heller någon bild av åsikts-
representativiteten. Dels kan uppdraget som LH-ordförande inte gärna 
betecknas som politiskt, dels bör åsiktsrepresentativiteten i den lilla demokratin 
mätas på den lokala nivån.) 

Det är inte bara vi som forskare som har problem med att hantera åsikts-
representativiteten hos LH-styrelserna. Dessvärre har de boende sannolikt 
samma problem. Deras möjligheter att känna de förtroendevaldas åsikter är 
nämligen högst begränsade. Som vi såg då vi behandlade den demokratiska 
konkurrensen förekommer så gott som aldrig något som liknar en valkampanj, 
och det finns heller inget som tyder på att valberedningarna, där sådana finns, 
skulle lägga ner några ansträngningar på att penetrera eventuella kandidaters 
åsikter om hur föreningen skall drivas. 

Det närmaste vi kommer att analysera åsiktsrepresentativiteten är att redovisa 
vilka förväntningar som LH:s ordförande uppfattar att medlemmarna och de 
boende har på dem. Detta jämförs med en del resultat från andra studier. I figur 
4.16 redovisas hyresgästernas förväntningar i olika avseenden – som 
ordförandena uppfattar dem. Detta jämförs med motsvarande uppgifter från de 
hyresgäster som var aktiva i självförvaltningen hos Poseidon. Staplarna 
redovisar balansmått, d.v.s. skillnaden mellan andelen svarande som angivit att 
de upplever stora respektive små förväntningar i något avseende. (Figurens 
oregelbundenhet beror på att de frågor som ställts i de båda undersökningarna 
bara delvis är desamma.) 

Av figuren framgår för det första att förväntningarna från övriga boende 
upplevs som högre av LH-styrelserna än av de aktiva i Poseidon, både generellt 
och i de jämförbara frågorna med social inriktning. Detta är inte förvånande. 
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LH-ordförandena är valda av andra hyresgäster – om än inte av alla – medan 
flertalet aktiva i Poseidon är hyresgäster som mer eller mindre på eget initiativ 
valt att delta i olika aktiviteter; mindre än 10 procent av dem hade blivit utsedda 
vid ett hyresgästmöte (Bengtsson m.fl. 2003, ss 89–90). I HSB:s bostads-
rättsföreningar var det knappt hälften av ordförandena och drygt en tredjedel av 
övriga styrelseledamöter som sade sig uppleva några särskilda förväntningar 
från övriga boende (Bengtsson & Svensson 1995, s 108).  

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

B
ev

ak
a 

lo
ka

la
in

tre
ss

en
 in

om
hy

re
sg

äs
trö

re
ls

en

S
pr

id
a 

in
fo

rm
at

io
n

om
hy

re
sg

äs
trö

re
ls

en

B
ev

ak
a 

bo
en

de
s

in
tre

ss
en

In
fo

rm
at

io
ns

ka
na

l

A
rb

et
a 

fö
r

try
gg

he
t

O
rg

an
is

er
a

ge
m

en
sa

m
m

a
ak

tiv
ite

te
r

Fö
rb

ät
tra

 s
er

vi
ce

Fö
rb

ät
tra

 y
ttr

e
m

ilj
ö

Fö
rb

ät
tra

 h
us

 o
ch

lo
ka

le
r

LH
Poseidon

 
Figur 4.16. Upplevda förväntningar från övriga hyresgäster (balansmått stora 
minus små förväntningar, procent) 
(Ordf. 18) 

Intressant för vårt syfte är också att notera hur förväntningarna fördelar sig på 
olika typer av frågor. Ordförandena upplever förväntningar på LH-styrelsen i 
alla de tre rollerna som gräsrot, språkrör och träffpunkt, men det finns en tydlig 
rangordning. Det är i frågor som rör rollen som intressebevakare och 
informationsförmedlare gentemot hyresvärden som de boendes förväntningar 
uppfattas vara högst, därefter då det gäller att verka för goda sociala relationer i 
området och först i tredje hand uppfattas förväntningarna avse uppgiften som 
gräsrot i hyresgäströrelsen. (Vi återkommer till förväntningarna på LH från 
ombudsmännen och förvaltarna i kapitel 5 respektive kapitel 6.)  

Några av våra bakgrundsvariabler inverkar signifikant på vilka förväntningar 
som ordförandena upplever. Organiseringsgrad inverkar – något oväntat kanske 
– signifikant negativt på de båda typer av förväntningar som har att göra med 
rollen som språkrör gentemot hyresvärden, d.v.s. ordföranden tycks känna ett 
starkare ”medlemstryck” i dessa frågor i LH där en mindre andel av hyres-
gästerna är medlemmar i hyresgästföreningen. Dessutom upplever ordförandena 



 115

i större LH-områden – mindre oväntat – signifikant högre förväntningar på att 
organisera gemensamma aktiviteter. 

De tidigare kontaktkommittéerna uppgav sig 1981, i likhet med de aktiva i 
Poseidon, känna förväntningar från andra boende främst då det gäller ”skötsel 
och planering av inre och yttre miljö” (42 procent). Därefter följer ordnings-
uppgifter med 29 procent och hyresfrågor med 21 procent (Högberg & Öster-
berg 1982, ss 17–18). 

Vi vet inte heller i vilken utsträckning LH-styrelserna har övriga boendes 
förtroende, eftersom vi inte ställt några frågor till de boende i allmänhet. 
Återigen får vi vända oss till våra utomstående men relativt initierade bedömare 
hos den regionala hyresgästföreningen och hos fastighetsägaren. Det visar sig 
då att tilltron till styrelsens demokratiska legitimitet är begränsad. Av ombuds-
männen var det inte mer än knappa 40 procent som instämde helt i påståendet 
att styrelsen för respektive LH ”har övriga hyresgästers förtroende”. Samtidigt 
var det bara några enstaka procent som inte instämde alls. Förvaltarna var ännu 
mindre övertygade; bara 11 procent instämde helt i påståendet och 18 procent 
instämde inte alls. I båda grupperna låg alltså majoriteten av svaren på ”in-
stämmer delvis”. Starkare än så är ändå inte de dubier som finns hos ombuds-
män och förvaltare om LH-styrelsernas demokratiska legitimitet. 

LH-styrelsernas sociala representativitet  
Till skillnad från åsiktsrepresentativiteten har den sociala representativiteten 
inom föreningslivet i allmänhet och boendeorganisationer i synnerhet ägnats 
viss uppmärksamhet i forskning och utredningar. Framför allt gäller det 
könsfördelningen i styrelser och på andra förtroendeposter, men också 
åldersrepresentativiteten och på senare år även den etniska representativiteten 
har varit föremål för granskning och kritik. Liksom åsiktsrepresentativiteten kan 
den sociala representativiteten mätas dels aggregerat för en hel före-
ningsrörelse, dels på mikronivån för varje enskild förening. Om inga kvinnor 
(eller inga män) ingår i en viss LH-styrelse kan detta vara ett demokratiskt 
problem på mikronivå, även om kvinnorna (eller männen) skulle vara aldrig så 
väl representerade om man ser till samtliga LH-styrelser i landet. 

I det följande analyserar vi den sociala representativiten i LH-styrelserna med 
avseende på fyra egenskaper: kön, ålder, etnisk bakgrund och hushållstyp. Vi 
bedömer att dessa egenskaper motsvarar sådana skillnader i erfarenheter som 
kan tänkas påverka hur man ser på boendet. Om någon betydande grupp enligt 
dessa indelningar inte är rimligt företrädd i en LH-styrelse skulle detta i sin tur 
kunna påverka styrelsens agerande på för gruppen ogynnsamt sätt.  

Genom att analysen utgår från styrelsernas sociala sammansättning får vi på 
köpet en allmän kartläggning av denna. Vi redovisar även i följande avsnitt 
uppgifter om ledamöternas utbildningsnivå, yrkesbakgrund och förenings-
erfarenhet, men dessa data relateras inte till några skattningar av boende-
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sammansättningen, varför vi inte kan säga något om den sociala representa-
tiviteten i dessa avseenden. 

För att börja med könsfördelningen var denna betydligt jämnare i de tidigare 
kontaktkommittéerna än i flertalet andra föreningstyper. Enligt studien från 
1981 var 42 procent av de sammankallande ledamöterna kvinnor och enligt den 
från 1985 var 53 procent av alla ledamöter kvinnor (Högberg & Österberg 
1982, s 69, Högberg & Österberg 1986, s 54). I samband med övergången från 
kontaktkommitté till LH uttrycktes vissa farhågor om att den ökade 
formaliseringen skulle komma att leda till en minskad kvinnorepresentation 
(Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 47). Detta besannades dock inte. De 
32 LH som ingick i Göteborgsstudien fördelade sig ganska lika mellan tre 
grupper: sådana med minst två tredjedelar kvinnor, sådana med minst två 
tredjedelar män och sådana med en jämnare könsfördelning än så. Gruppen 
mansdominerade styrelser var dock något mindre än de båda andra. Den totala 
fördelningen bland styrelseledamöterna var 55 procent kvinnor och 45 procent 
män (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 91–92). 

Inte heller våra resultat pekar mot en förändrad könsfördelning. I våra LH är 
56 procent av samtliga styrelseledamöter kvinnor och 44 procent män, alltså 
ungefär samma fördelning som i de tidigare studierna. Detta motsvarar också 
nästan exakt fördelningen bland vuxna i hyresrätt enligt Bostads- och hyres-
undersökningen (BHU) från år 2000, som var 57–43. Bland LH-ordförandena 
är andelen kvinnor 47 procent.  

Den förhållandevis jämna könsfördelningen i hyresboendets lokala orga-
nisationer står sig alltså över tiden. Som jämförelse kan nämnas att enligt SCB:s 
senaste stora ULF-undersökning av föreningslivet i Sverige 4,4 procent av alla 
män och 2,7 procent av alla kvinnor hade förtroendeuppdrag i någon 
boendeförening (Vogel m.fl. 2003, s 177). Om vi antar att uppdragen i hyres-
gäströrelsen utgör en tredjedel och att dessa är jämnt fördelade mellan kvinnor 
och män, betyder det att två tredjedelar av de förtroendevalda i andra 
boendeorganisationer, främst bostadsrättsföreningar och samfällighetsföre-
ningar, skulle vara män. Som vi snart skall se stämmer detta väl med 
könsfördelningen i HSB:s bostadsrättsföreningar. 

Könsfördelningen varierar dock starkt mellan olika LH-styrelser. Om vi utgår 
från fördelningen i hyresrätt enligt BHU 2000, som alltså var 57 procent 
kvinnor och 43 procent män, och accepterar en avvikelse på plus eller minus 10 
procentenheter jämfört med totalpopulationen, ligger inte mer än en knapp 
tredjedel av LH-styrelserna inom ett intervall för ”rättvis könsfördelning”. Fyra 
styrelser av tio har under 47 procent kvinnor och tre av tio har under 33 procent 
män. Något över 10 procent av styrelserna är helt enkönade, varav nästan två 
tredjedelar består av enbart kvinnor. Ytterligare 10 procent av LH-styrelserna 
har bara en kvinnlig ledamot och 19 procent har bara en man.  

Anna-Lena Högberg har i en specialstudie av enkönade manliga och 
enkönade kvinnliga kontaktkommittéer noterat vissa intressanta skillnader 
mellan dessa. Medan de manliga i stor utsträckning arbetar med boinflytande 
och med företaget som samarbetspartner, inriktar sig de kvinnliga mera på 
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hyresgästernas trivsel, och de är oftare missnöjda med förvaltningen av området 
(Högberg 1989, ss 13–34). I kapitel 8 redovisar vi en särskild analys av de 
mansdominerade och kvinnodominerade LH-styrelserna i vår undersökning. 

Bland de aktiva i självförvaltningen i Poseidon utgör kvinnorna 65 procent, 
alltså en ännu tydligare majoritet än i LH-styrelserna (Bengtsson m.fl. 2003, s 
85). 

Könsfördelningen i hyresrättens organisationer skiljer sig markant från HSB:s 
bostadsrättsföreningar, där i början av 1990-talet andelen kvinnor bland de 
förtroendavalda var 34 procent och endast en förening av fem hade en kvinnlig 
ordförande. Detta trots att även i bostadsrätt majoriteten av de boende är 
kvinnor (55 procent enligt BHU 2000). Andelen helt enkönade styrelser var 
dock lägre än i LH; fem procent av styrelserna bestod av enbart män och ingen 
enda av enbart kvinnor (Bengtsson & Svensson 1995, ss 112–114). 

Bland de boendevalda styrelseledamöterna i de danska avdelningarna 1990 
var könsfördelningen 62 procent män mot 38 procent kvinnor, trots att 
kvinnorna utgör en majoritet av de boende också i den danska allmännyttan 
(Boligselskabernes Landsforening 1990, s 58). Könsrepresentativiteten i 
styrelserna liknar alltså fördelningen i HSB mer än den i LH. Bilden tycks vara 
densamma 1998, samtidigt som det framhålls att kvinnor deltar mer i andra 
aktiviteter än styrelsearbete (Jensen, Kirkegaard & Pedersen 1999, s 136). 
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Figur 4.17. Styrelseledamöternas åldersfördelning i några undersökningar 
(procent) 
(Styr. 3d, Ordf. 2) 

Åldersfördelningen bland ordförande och styrelseledamöter framgår av figur 
4.17. Som jämförelse redovisas även motsvarande uppgifter för HSB:s bostads-
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rättsföreningar och de danska avdelningarna (Bengtsson & Svensson 1995, s 
115, Boligselskabernes Landsforening 1990, ss 61–63; ”BL” i figuren). Hälften 
av LH:s styrelseledamöter tillhör alltså den – i och för sig breda – åldersgruppen 
mellan 40 och 64 år. Nästan var tredje ledamot är under 40 och var nionde 
under 30 år. Åldersfördelningen är i stort sett densamma bland kvinnor och 
män, med en lätt förskjutning uppåt i åldrarna för kvinnorna. Likheten i 
åldersstruktur när vi jämför LH-styrelserna med HSB:s bostadsrättsföreningar är 
påfallande, något som kan förefalla överraskande med tanke på att medelåldern 
bland boende i bostadsrätt är klart högre. Däremot är alltså ordförandena i HSB 
betydligt äldre. Också den danska undersökningen visar god överensstämmelse 
med vad som gäller i LH, även om representationen av äldre bland de 
förtroendevalda är lägre i Danmark än i de svenska boendeorganisationerna. 

I Göteborgsstudien från början av nittiotalet redovisas åldersfördelningen 
med en annan klassindelning än den i figur 4.17. Resultaten antyder att det 
snarast är gruppen yngre medelålders som dominerar LH-styrelserna. Såväl 
1990 som 1993 var inte mindre än 70 procent av de närmare 500 ledamöterna i 
samtliga LH-styrelser i de sju studerade hyresgästavdelningarna mellan 35 och 
50 år. Andelen under 35 år var 9 procent 1990 och 6 procent 1993, och inte mer 
än 4 procent av ledamöterna vid båda tillfällena var 65 år och äldre. Detta 
antyder att åldersspridningen i LH-styrelserna – och därmed åldersrepresen-
tativiteten – har ökat något under 1990-talet.  

Trots att åldersfördelningen i styrelserna är ungefär densamma för kvinnor 
och män är, som framgår av tabell 4.3, de kvinnliga ordförandena i genomsnitt 
betydligt yngre än männen på motsvarande post, bland annat är andelen kvinnor 
under 40 år som håller i LH:s ordförandeklubbor dubbelt så hög som bland 
männen. 

Tabell 4.3. Ordförande efter åldersgrupp (procent av alla ordförande) 
Åldersgrupp LH, kvinnor LH, män Alla LH Alla HSB 
  0–39   33   16   24   20 
40–64   52   54   53   46 
64–74   12   23   18   26 
75–    4    7    5     8 
Totalt 100 100 100 100 

(Ordf. 2) 

Liksom könsfördelningen varierar åldersfördelningen starkt mellan olika 
LH-styrelser. Styrelsernas genomsnittsålder har en imponerande spännvidd från 
25 till 80 år med en median på 48 år. 

I åldershänseende liknar de aktiva hyresgästerna i Poseidon mest ord-
förandena i HSB:s bostadsrättsföreningar. Även här är en tredjedel ålders-
pensionärer, och särskilt bland de aktiva männen är genomsnittsåldern hög. 
Endast en tiondel av de aktiva i Poseidon är under 35 år. Det rör sig i stor 
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utsträckning om personer som också bott mycket länge i sitt område, med ett 
medianvärde på 14 år (Bengtsson m.fl. 2003, ss 85–86). 

Om vi så ser till vad som skulle kunna kallas den etniska representativiteten 
är inte mer än 5 procent av alla styrelseledamöter i våra LH invandrare. I tre 
fjärdedelar av våra LH-styrelser finns inte en enda ledamot som är född utanför 
Sverige. I var sjätte finns en enda ledamot med utländsk bakgrund och bara 8 
procent av styrelserna har två eller flera sådana ledamöter. Flertalet invandrare i 
LH-styrelserna kommer från Norden (31 procent) eller övriga Europa (18 
procent). Ledamöter med utomeuropeisk bakgrund finns i styrelserna för 23 LH. 
Av dessa kommer 5 från Turkiet, 6 från Latinamerika och 5 från Afrika. Av de 
svarande LH-ordförandena är 7 procent födda i något annat land än Sverige. 
Även bland utrikes födda ordförande är fördelningen mellan män och kvinnor 
relativt jämn.  

Om man betänker att andelen hushåll med en eller flera personer med 
utländsk bakgrund kan uppskattas till ca 20 procent i hyresrätt (jfr kapitel 3) står 
det klart att det generellt föreligger en betydande underrepresentation av denna 
grupp i LH-styrelserna. Utan specialstudier av frågan kan tyvärr inte så mycket 
mer än så sägas om den etniska representativiteten i LH-styrelserna. Visserligen 
är utländska medborgare underrepresenterade också som medlemmar i 
boendeföreningar. I gengäld är utrikes födda med svenskt medborgarskap med-
lemmar till och med i högre utsträckning än svenskfödda, något som dock 
förklaras av skillnader i boendemönster – sannolikheten för att vara medlem i en 
boendeförening ökar med hemkommunens storlek (Vogel m.fl. 2003, ss 173–
179; jfr Bengtsson 2004). Enligt en undersökning av Riksorganisationen 
Ungdom Mot Rasism var 16 procent av hyresgäströrelsens medlemmar 1995 
invandrare (Kullander 1999, s 17). Denna procentsats ligger nära den 
uppskattade andelen bland alla hyresgäster i Sverige och bekräftar därmed ytter-
ligare den bristande etniska representativiteten i LH-styrelserna. 

I de LH-styrelser som ingick i Göteborgsstudien var ”ytterst få ledamöter av 
utländsk härkomst”. Detta blev särskilt tydligt i områden där en stor andel av de 
boende var av utländsk härkomst (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 
92). Den bristande etniska representativiteten i LH-styrelserna tycks alltså vara 
en mer eller mindre permanent företeelse som också bekräftas av senare fall-
studier (Kullander 1999, Bigestans 1999).  

I de bostadsrättsföreningar som ingick i vår HSB-studie var 5 procent av 
ordförandena födda utanför Sverige. Av de 14 föreningar där invandrarna 
utgjorde minst en fjärdedel av de boende var det bara 3 som hade någon 
styrelseledamot som var född utanför Sverige, vilket innebär en tydlig 
underrepresentation även i dem (Bengtsson & Svensson 1995, ss 119–120). Det 
generella problemet med den etniska representativiteten kan möjligen sägas 
vara något mindre i bostadsrättsföreningarna än i hyresrätten, eftersom andelen 
boende med utländsk bakgrund är betydligt lägre i bostadsrätt. 

Om vi skall döma av enkätsvaren i vår Poseidonstudie kan personer med 
utländsk bakgrund vara underrepresenterade bland de aktiva även där. I flera 
områden som undersökts mer ingående spelar dock hyresgäster med utländsk 
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härkomst en ledande roll. Det gäller även personer med så begränsade 
kunskaper i svenska att de knappast kan ha besvarat enkäten. Detta kan 
möjligen tolkas som att den relativt formlösa organisationen och inriktningen på 
praktiskt arbete med utemiljön som kännetecknat Poseidonprojektet har verkat 
tilltalande på personer utan bakgrund i den formaliserade svenska förenings-
traditionen (Bengtsson m.fl. 2003, ss 86, 322–323). 

Liknande tendenser kan utläsas ur den senaste danska undersökningen (i 
Odense) där representationen av flyktingar och invandrare i boendedemokratin 
också är svag. Deltagande i styrelsearbete och på avdelningsmöten tycks inte ha 
lockat ickedanska boende. Däremot är denna grupp väl representerad bland de 
hyresgäster som är med och ordnar praktiska aktiviteter i bostadsområdet utan 
att delta i formella möten. Författarna kopplar samman detta med att den danska 
traditionen av konsensusdemokrati kan innebära en rädsla för skillnader i 
livsstil, meningar och perspektiv. Det är inte bara personer med annan bakgrund 
som skall ”lära sig” den danska demokratiska kulturen, utan den danska 
demokratiska kulturen skall också ”lära sig” att skillnader inte är farliga 
(Jensen, Kirkegaard & Pedersen 1999, ss 136–137). Detta resonemang – som 
säkerligen också har relevans för svenska boendeorganisationer – kan anknytas 
till den aktuella diskussionen inom forskningen kring begreppen ”etnifiering” 
och ”rasifiering”, begrepp som syftar på mönster av exkludering baserad på 
schablonmässiga föreställningar om etniska skillnader (se t.ex. Mulinari & 
Neergaard 2004, ss 19–21, 30–32; jfr även Bengtsson 2004). 

En variant av social representativitet som kan ha viss relevans just i boendet 
är vad som skulle kunna betecknas som hushållstypsrepresentativiteten. Tanken 
är att ensamboende och samboende med och utan barn kan ha olika anspråk på 
bostadsområdet, anspråk som ibland kan tänkas komma i konflikt med var-
andra. Som framgår av tabell 4.4 fördelar sig LH-styrelsernas ledamöter 
tämligen jämnt mellan de tre grupperna ensamboende, par utan barn och par 
med barn, medan andelen ensamboende med barn är 12 procent. I tabellen 
jämförs detta med fördelningen på hushållstyper i hyresrätt enligt våra bear-
betningar av BHU. 

Tabell 4.4. Styrelseledamöter efter hushållstyp (antal och procent) och samtliga 
hyresgästhushåll enligt BHU (procent) 

Hushållstyp Antal ledamöter % BHU (%) 
Ensamboende utan barn   429   31   58 
Ensamboende med barn   162   12   13 
Samboende utan barn   395   29   22 
Samboende med barn   385   28    8 
Totalt 1371 100 100 

(Styr. 3a, Ordf. 3, Ordf. 4) 
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Det förefaller alltså som om gruppen samboende med barn är starkt över-
representerad i LH-styrelserna och par utan barn något överrepresenterade. I 
gengäld är de ensamboende utan barn starkt underrepresenterade. Andelen 
ensamboende med barn i styrelserna motsvarar ungefär denna kategoris andel i 
hyresboendet. En del av förklaringen till den stora skillnaden mellan de båda 
fördelningarna skulle dock kunna vara att LH i större utsträckning förekommer i 
områden med många barnhushåll med två vuxna, vilket också antyds av 
LH-styrelsernas skattningar som redovisades i kapitel 3. Utan tillförlitliga 
uppgifter om detta kan vi därför inte säga något med säkerhet om 
hushållsrepresentativiteten, vare sig totalt eller i de enskilda LH-områdena. 

I figur 4.18 jämförs LH-ordförandenas fördelning på hushållstyp med 
motsvarande uppgifter från HSB-undersökningen och från den danska under-
sökningen från 1990 (Bengtsson & Svensson 1995, s 117, Boligselskabernes 
Landsforening 1990, s 59; ”BL” i figuren). Medan likheterna är betydande 
mellan den danska och svenska hyresrätten är skillnaderna i förhållande till 
bostadsrättsföreningarna både stora och intressanta. Särskilt slående är den höga 
andelen HSB-ordförande som är sammanboende utan barn (59 procent, eller 
dubbelt så hög som andelen sådana hushåll i bostadsrätt). Denna diskrepans 
sammanhänger till stor del med att så många av HSB-ordförandena är äldre 
män. Även andelen HSB-ordförande som har hemmavarande barn (15 procent) 
kan tyckas låg, men den motsvarar barnhushållens måttliga andel i före-
ningarnas befolkning. 

Figur 4.18. Styrelseledamöternas fördelning på hushållstyper i några 
undersökningar (procent) 
(Styr. 3a, Ordf. 3, Ordf. 4) 

I tabell 4.5 jämförs hushållssammansättningen för manliga och kvinnliga 
LH-ordförande. Ett visst könsmönster kan skönjas. Andelen ordförande som har 
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barn (ensamboende och samboende) är betydligt högre bland kvinnorna. Om-
vänt är andelen LH-ordförande som är samboende utan barn mer än dubbelt så 
hög bland männen. 

Tabell 4.5. Kvinnliga och manliga LH-ordförande efter hushållstyp (procent) 
Hushållstyp Kvinnor Män Alla 
Ensamboende utan barn   28   26   21 
Ensamboende med barn   16     8   12 
Samboende utan barn   19   39   30 
Samboende med barn   37   27   32 
Totalt 100 100 100 

(Ordf. 3, Ordf. 4) 

Som jämförelse kan nämnas att den danska undersökningen från 1990 fann en 
överrepresentation av samboende med barn och en underrepresentation av 
ensamboende i avdelningsstyrelserna. Samboende utan barn och ensamstående 
föräldrar ingick däremot i styrelserna i en omfattning som motsvarade deras 
andelar av de boende i allmännyttan. I den danska undersökningen noteras 
vidare en kraftig dominans av män bland de förtroendevalda som levde i 
parförhållanden, såväl med som utan barn. Tre av fyra ledamöter i avdelnings-
styrelserna med sådana familjeförhållanden var män (Boligselskabernes Lands-
forening 1990, ss 59–61). I de svenska LH återfinns alltså motsvarande mans-
dominans bara bland de samboende utan barn. Denna skillnad väcker intres-
santa frågor om könsroller och boendeorganisering i de båda grannländerna. 

Som beskrevs i kapitel 3 har vi bett LH-styrelserna uppskatta andelen hushåll 
i området som tillhör olika grupper på en femgradig skala från ”mycket hög 
andel” till ”mycket låg andel”. Då vi ställer dessa skattningar mot uppgifter om 
motsvarande grupps representation i styrelsen finner vi att sambanden i stort sett 
är de förväntade. I områden med hög andel äldre är styrelseledamöternas 
genomsnittsålder högre än i områden med hög andel unga hushåll. I områden 
med hög andel barnfamiljer har styrelsens ledamöter barn i högre utsträckning 
än i områden med låg andel. Även för invandrare är tendensen densamma, men 
på en betydligt lägre nivå. I områden som uppges ha mycket hög andel 
invandrare är 15 procent av styrelseledamöterna invandrare och i områden med 
ganska hög andel 9 procent, vilket alltså kan jämföras med de 5 procent som är 
andelen invandrare bland samtliga styrelseledamöter i våra LH. 

I tabell 4.6 redovisas antalet LH-styrelser där någon betydelsefull grupp av 
boende är helt orepresenterad. Utgångspunkten är de skattningar som 
styrelserna själva gjort om olika gruppers förekomst i området. I tabellen anges 
de fall där en grupp som anses ha en mycket hög eller ganska hög andel i 
området inte har någon enda företrädare i LH-styrelsen. Såväl män som kvinnor 
antas dock förekomma i stor utsträckning i samtliga områden. De siffror som 
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redovisas för dessa båda kategorier avser därför samtliga LH där det aktuella 
könet är helt orepresenterat i styrelsen. 

Tabell 4.6. Avsaknad av representation i LH-styrelserna för grupper som finns i 
stor omfattning i området (antal och procent av relevanta LH) 

Kategori Antal LH %  av relevanta LH 
Män 19   8 
Kvinnor 10   4 
Äldre/pensionärer 42 33 
Yngre utan barn 33 55 
Barnfamiljer   4   4 
Invandrare 28 57 

(Styr. 3a, Styr. 3b, Styr. 3d, Styr. 52a) 

Om vi ser till den extrema form av underrepresentation som sammanfattas i 
tabell 4.6 är alltså inte könsrepresentativiteten det största problemet. Däremot 
finns ett ganska stort antal föreningar där antingen äldre hushåll eller yngre 
hushåll utan barn är helt orepresenterade trots att dessa grupper anses utgöra 
stora andelar i området. Det allra vanligaste är dock att personer med utländsk 
bakgrund är orepresenterade. Ungdomar och invandrare är också de grupper 
som LH-styrelserna själva anser vara svårast att rekrytera till mötes- och 
föreningsverksamheten, och ungdomar är den grupp som flest LH gör särskilda 
ansträngningar att få med i verksamheten. (Mobiliseringen av de boende 
diskuteras vidare i kapitel 7. I kapitel 8 redovisar vi en specialstudie av de LH 
som är verksamma i områden som har en hög andel hyresgäster med utländsk 
bakgrund.) 

Den låga sociala representativiteten i många LH-styrelser kan sättas i relation 
till den måttliga demokratiska konkurrensen. I den utsträckning som styrelsen är 
drivande i nomineringen är risken sannolikt större att frågan om styrelsens 
representativitet inte uppmärksammas än om nomineringen görs av en fri-
stående valberedning. Det kan lätt bli så att styrelsen frågar de personer som de 
känner bäst och upplever störst samhörighet med om de vill gå in på lediga 
poster. Även LH:s begränsade autonomi och de tidigare kontaktkommittéernas 
roll som lokalt ”känselspröt” för rörelsen kan bidra till att frågan om 
demokratisk representativitet inte tillmäts någon avgörande betydelse. Vi har ju 
också sett från de danska studierna att många avdelningsstyrelser ogärna nomi-
nerar personer med avvikande åsikter. 

Utbildning och sysselsättning 
Vi har inte försökt mäta LH-styrelsernas representativitet med avseende på 
utbildningsnivå eller sysselsättning men redovisar ändå som allmän bakgrunds-
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information vissa uppgifter om styrelsesammansättningen i dessa av-seenden. I 
figur 4.19 redovisas först LH-ordförandenas utbildningsnivå fördelat på kvinnor 
och män. Jämförelser görs med HSB-studien och den danska undersökningen 
från 1990 (Bengtsson & Svensson 1995, ss 118–119, Boligselskabernes 
Landsforening 1990, ss 60–61; ”BL” i figuren). 
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Figur 4.19. Ordförande efter utbildningsnivå (procent) 
(Ordf. 6) 

Sex av tio LH-ordförandena har kortare utbildning än treårigt gymnasium och 
15 procent har akademisk examen. Bland männen är det en högre andel som har 
bara folk- eller grundskola och bland kvinnorna en högre andel med akademisk 
examen, vilket dock förklaras av att de kvinnliga ordförandena är i genomsnitt 
yngre. Några avgörande skillnader i förhållande till övriga studier som 
refererats i kapitlet kan inte utläsas. 

Vi har även frågat ordförandena om deras yrke och huvudsakliga arbets-
uppgifter. I tabell 4.7 presenteras resultatet uppdelat i några huvudgrupper. 
Närmare tre fjärdedelar av ordförandena, både manliga och kvinnliga, har 
anställning eller är egna företagare. Fördelningen mellan arbetare och 
tjänstemän är tämligen jämn, i dagens yrkesliv är å andra sidan gränsen mellan 
arbetare och tjänstemän inte knivskarp. Endast ett fåtal ordförande hör till 
övriga kategorier med undantag för ålderspensionärerna med sina 17 procent.  
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Yrke/sysselsättning Kvinnor Män Alla 
Ej facklärda arbetare    23   15   19 
Facklärda arbetare     9   13    11 
Lägre tjänstemän    14   14   14 
Tjänstemän på mellannivå    18    13   15 
Högre tjänstemän     7    11     9 
Egna företagare, fria yrken     4     3     4 
Hemarbetande     3     1     2 
Studerande     5     1     3 
Arbetslös     3     4     4 
Sjuk-/förtidspensionär     5     1     3 
Ålderspensionär     9   24   17 
Totalt 100 100 100 

Tabell 4.7. Kvinnliga och manliga LH-ordförande efter yrke/sysselsättning 
(procent) 
(Ordf. 7) 

Ledamöternas föreningserfarenhet  
En intressant fråga är i vilken utsträckning som styrelseledamöterna är eller har 
varit aktiva i andra föreningar. Sådana personallianser bidrar till att bygga upp 
LH:s nätverk och innebär också att ledamöterna kan tillföra kunskaper från 
annan föreningsverksamhet, erfarenheter som kan fungera som en resurs för 
LH. En fråga för sig är här representationen på andra nivåer inom hyres-
gästorganisationen, som diskuteras närmare då vi kommer in på LH:s roll som 
gräsrot i kapitel 5.  

Inte mer än nio procent av ordförandena har haft förtroendeuppdrag eller 
varit aktiva i andra boendeföreningar, varav hälften i bostadsrättsföreningar. 
Några enstaka har haft förtroendeuppdrag i kollektivhusföreningar, samfällig-
hetsföreningar eller rikskooperativa bostadsorganisationer. 

Om erfarenheterna från boendeorganisationer utanför hyresgäströrelsen är 
måttliga är den från andra slags föreningar desto större, vilket framgår av tabell 
4.8. Tre ordförande av fyra har haft förtroendeuppdrag eller varit aktiva i någon 
annan förening. Andelen med förtroendeuppdrag i politiska partier är hög; att 
döma av hur dessa personer säger sig ha röstat i det senaste valet rör det sig 
främst om socialdemokrater och vänsterpartister. Detta, tillsammans med den 
höga andelen LH-ordförande som är eller har varit aktiva i fackföreningar och 
kooperativa organisationer, bekräftar den traditionella bilden av hyresgäst-
rörelsen som en del av arbetarrörelsen.  
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Tabell 4.8. LH-ordförande med förtroendeuppdrag i några föreningstyper 
(antal och procent) 

Typ av förening Antal Procent 
Politiskt parti   55 23 
Fackförening 113 48 
Kooperativ förening   37 16 
Idrottsförening   46 19 
Någon förening 177 75 

(Ordf. 14a, Ordf. 14b) 

Som jämförelse kan nämnas att år 2000 knappt 2 procent av den vuxna 
befolkningen hade förtroendeuppdrag i politiska partier och drygt 8 procent i 
fackliga organisationer. Motsvarande andelar för idrottsföreningar var knappt 7 
procent och för konsumentkooperationen 1 promille(!) (Vogel m.fl. 2003, ss 
105, 153, 237, 381). Det är således helt uppenbart att LH-ordförandena utgör en 
elitgrupp i samhället då det gäller föreningsengagemang. 

I studierna av kontaktkommittéerna från 1980-talet formulerades frågan som 
om ”Ni i kontaktkommittén” har förtroendeuppdrag i andra organisationer och 
föreningar. Svaren är därför inte direkt jämförbara med våra, eftersom vi frågat 
en bestämd person, ordföranden, och även inkluderat tidigare uppdrag. 
Skillnaderna mellan 1981 och 1985 års undersökningar är också betydande, 
utan att de kommenteras av författarna – sannolikt beror de på skillnader i 
svarsalternativens konstruktion.  

Minst en medlem med förtroendeuppdrag i en politisk förening redovisades 
1981 av 49 procent av kontaktkommittéerna mot 29 procent fyra år senare. 
Motsvarande andelar för uppdrag i fackföreningar var 61 respektive 44 procent 
och för idrottsföreningar 37 respektive 26 procent (Högberg & Österberg 1982, 
ss 16–17; Högberg & Österberg 1986, s 56). Oavsett skillnaden i fråge-
konstruktionen måste även kontaktkommittéledamöternas föreningsvana sägas 
ha varit hög, och fördelningen på föreningstyper tycks ha varit ungefär 
densamma som i LH-styrelserna ett par decennier senare. 

Kontaktkommittéerna ansågs attrahera ett förhållandevis stort antal personer 
som tidigare inte varit aktiva i föreningar (se t.ex. Lind, Lennartsson & Soidre-
Brink 1996, s 91). Detta kan möjligen vara sant, men i så fall kan vi också 
konstatera att många styrelseledamöter har mycket stor föreningsvana, liksom 
ledamöterna av dagens LH-styrelser.   

Också bland de aktiva i självförvaltningen i Poseidon finns en betydande 
föreningserfarenhet. Tre fjärdedelar har eller har haft förtroendeuppdrag i någon 
förening. Det vanligaste är facklig aktivitet (36 procent) eller uppdrag i en lokal 
hyresgästförening (28 procent). Andelen med uppdrag i politiska partier var 
dock bara hälften mot den i LH. Att det rör sig om samhällsengagerade personer 
även här framgår av att 80 procent av de aktiva röstade i valet till EU- 
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parlamentet 1999, där det totala valdeltagandet låg långt under 50 procent 
(Bengtsson m.fl. 2003, ss 87–88).  

Enligt den danska studien från 1990 hade ungefär hälften av avdelningarnas 
styrelseledamöter andra förtroendeuppdrag; 15 procent hade uppdrag i facket, 
10 procent i något politiskt parti och bara 4 procent i hyresgäströrelsen (Bolig-
selskabernes Landsforening 1990, s 68). Dessa jämförelsevis låga siffror torde 
dels belysa att den danska avdelningsorganisationen inte på samma sätt som den 
svenska hyresgäströrelsen ingår i någon arbetarrörelsens ”folkrörelsekoalition” 
(jfr Gustavsson 1980, ss 179–182), dels understryka den danska hyresgäst-
organisationens svaga position, även inom hyresboendet. 

Ett index för demokrati i liten skala 
Ett av syftena med vår undersökning är alltså att ställa de lokala hyres-
föreningarnas olika roller som demokratisk samfällighet, gräsrot, språkrör och 
träffpunkt mot varandra, dels för att utröna vilka prioriteringar som görs, dels 
för att pröva om det föreligger några inbyggda spänningar mellan de olika 
rollerna. Denna analys genomförs i kapitel 8, och som underlag för den behöver 
vi några sammanfattande mått på de olika föreningarnas aktivitetsnivå inom 
ramen för var och en av rollerna. Därför har vi konstruerat index för var och en 
av de fyra rollerna baserat på några mer eller mindre nominella mått på 
verksamheter, aktiviteter och liknande yttre företeelser. Däremot ingår inga 
subjektiva attitydmått i våra index. Genom att vi baserar indexen på nominella 
mått bör de kunna användas som oberoende variabler med olika subjektiva mått 
på framgång som beroende.  

Vårt demokratiindex innehåller inte mindre än 14 av de mått som använts i 
kapitlet. I de följande tre kapitlen kommer vi också att presentera liknande 
index för LH:s roller som gräsrot, språkrör och träffpunkt.  

De ingående elementen i vårt demokratiindex redovisas i tabell 4.9. Måtten 
på de fjorton variablerna har standardiserats, så att samtliga får samma vikt. Det 
betyder ändå i realiteten att vissa företeelser väger tyngre än andra; t.ex. 
inverkar förekomst av valberedning (variabel 13) lika starkt som övriga 
arbetsgrupper tillsammans (variabel 9). Detta motiveras av valberedningens 
betydelse för den demokratiska konkurrensen i denna typ av organisationer. 

Vårt index har en klar tyngdpunkt på demokratiskt deltagande, inklusive 
deltagandets interaktiva aspekter. Mot elva mått på deltagande står två på 
konkurrens och ett enda på representativitet. Vårt motiv för detta är att vi 
uppfattar att deltagandet bör ses som den mest centrala av demokrativariablerna 
i en liten demokratisk samfällighet. Att vi då vi mäter representativitet 
koncentrerar oss just på könsaspekten beror på att vi bedömer att denna har 
relevans i så gott som alla bostadsområden, oavsett boendesammansättningen i 
övrigt. Det är dessutom den typ av social representativitet som fått mest 
uppmärksamhet i den allmänna debatten. 
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Tabell 4.9. Demokratiindex: ingående variabler 
  1. Närvaro vid årsmöte dividerat med antal lägenheter och beräknat som den 

logaritmerade relativa avvikelsen från den nivå som förväntas enligt 
regressionslinjen. 

  2. Närvaro vid bostadsmöte dividerat med antal lägenheter och beräknat som den 
logaritmerade relativa avvikelsen från den nivå som förväntas enligt 
regressionslinjen. 

  3. Antal bostadsmöten under senaste året. 
  4. Kritik vid årsmöte, förekomst eller ej. 
  5. Diskussion vid årsmöte, antal frågor. 
  6. Omröstning vid årsmöte, förekomst eller ej. 
  7. Kritik vid bostadsmöten, förekomst eller ej. 
  8. Omröstning vid bostadsmöten, förekomst eller ej. 
  9. Antal arbetsgrupper, exklusive valberedning. 
10. Styrelseaktivitet, antal möten gånger antal närvarande, dividerat med antal 

lägenheter och beräknat som den logaritmerade relativa avvikelsen från den nivå 
som förväntas enligt regressionslinjen. 

11. Informella kontakter, frekvens enligt ordförandeenkäten. 
12. Öppen konkurrens om styrelseposter vid årsmöte, förekomst eller ej. 
13. Valberedning, förekomst eller ej. 
14. Könsrepresentativitet, rangordnat (1) minst två av minst representerat kön; (2) 

en av minst representerat kön; (3) något kön orepresenterat. 

Vi har beräknat korrelationskoefficienter mellan de fjorton variabler som ingår i 
index. Av 91 koefficienter är 74 positiva och 17 negativa; ingen av de negativa 
är dock signifikant eller i närheten av det. Variationen i r-talen är från –0.08 till 
+0,65, där den högsta korrelationen är mellan voteringar vid årsmötet och 
förekomst av alternativa kandidater vid årsmötet, vilket bekräftar att voteringar 
vid årsmöten sällan avser annat än personval. Den variabel som uppvisar flest 
negativa samband är den interaktiva kritik vid årsmötet, som samvarierar svagt 
negativt med sex av de andra variablerna. Den samvarierar dock positivt med 
övriga sju, och signifikant positivt med tre av dessa, så vi har valt att ändå 
behålla den. 

En intressant fråga är hur våra två konkurrensvariabler och vår enda 
representativitetsvariabel förhåller sig till de elva deltagandevariablerna. Öppen 
konkurrens om styrelseposterna samvarierar positivt med 8 av deltagande-
variablerna (varav signifikant på femprocentsnivån med 5) och negativt med 3. 
Förekomst av valberedning samvarierar positivt med hela 10 deltagande-
variabler (varav signifikant med 6) och negativt endast med förekomst av kritik 
vid bostadsmöten. Könsrepresentativitet, som vi operationaliserat det, sam-
varierar positivt med 8 deltagandevariabler (varav signifikant med 4) och 
negativt med 3. Könsrepresentativitet samvarierar också signifikant positivt 
med förekomst av valberedning, men däremot inte med öppen konkurrens om 
styrelseposterna. Detta är ett väntat resultat, eftersom en valberedning kan 
förväntas beakta även den sociala sammansättningen i styrelsen. Sammantaget 
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förefaller det motiverat att även inkludera konkurrens- och representativitets-
måtten i vårt demokratiindex.  

Några liknande samband mellan deltagande och övriga demokrativärden 
kunde vi inte konstatera i vår studie av HSB:s bostadsrättsföreningar. I dessa är 
valberedning obligatorisk enligt stadgarna. Vi använde därför i stället 
uppskattad tillgång på ordförande- och styrelsekandidater (enligt valbered-
ningen) som mått på latent konkurrens men fann inte några signifikanta 
samband med demokratiskt deltagande. Inte heller fann vi några statistiskt 
säkerställda samband mellan köns- och åldersrepresentativitet å ena sidan och 
demokratiskt deltagande å den andra (Bengtsson & Svensson 1995, ss 105–106, 
122–123). 

Vi skulle gärna vilja testa vårt demokratiindex mot hur de boende och 
hyresgästerna uppfattar att den lilla demokratin fungerar i deras bostads-
områden. Eftersom vi inte riktat några frågor till vanliga boende i den här 
studien får vi i stället hålla oss till utomstående bedömares uppfattning. Vi har 
därför gjort regressioner med ombudsmannens respektive förvaltarens grad av 
instämmande i påståendet att en viss LH-styrelse har övriga hyresgästers 
förtroende som beroende variabler (beträffande svarsfördelningarna på dessa 
frågor hänvisar vi till kapitel 5 respektive kapitel 6; det föreligger en signifikant 
korrelation mellan svaren från de båda bedömarna i de fall där samma LH 
bedömts). Dessutom har vi lagt in de fem bakgrundsvariabler som genom-
gående använts i detta kapitel. 

För den som gillar samband är resultaten nedslående. Varken vårt index eller 
någon av våra bakgrundsvariabler inverkar signifikant på vare sig 
ombudsmannens eller förvaltarens bedömningar av LH:s stöd bland andra 
hyresgäster. Då det gäller förvaltaren är samvariationen till och med negativ. 

Vi tröstar oss med att det kan vara svårt för utomstående – och särskilt för 
motparter – att bedöma interndemokrati, och håller ändå fast vid vårt 
demokratiindex, som vi uppfattar har en stark teoretisk validitet. I kapitel 8 
kommer vi som nämnts att ställa detta index mot motsvarande samman-
fattningsmått på rollerna som gräsrot, språkrör och träffpunkt för att pröva om 
det är samma LH som har höga värden på alla måtten eller om olika LH gör 
olika prioriteringar mellan rollerna. 

Som nämndes i kapitel 3 har vi genomfört regressioner med vart och ett av 
våra fyra index som beroende variabel och med vårt konstruerade mått på LH:s 
minimiålder som oberoende variabel, tillsammans med de generella bakgrunds-
variabler beträffande vilka vi formulerat hypoteser om deras betydelse för 
respektive roll (jfr tabell 3.12). Eftersom vi misstänker att det kan finnas 
kurvlinjära samband mellan föreningens ålder och värdena på våra index, har vi 
testat både minimiålder och kvadrerad minimiålder. (Man skulle t.ex. kunna 
tänka sig en omvänd U-kurva med ett introduktionsskede med låga värden, en 
successiv uppgång till en mättnadspunkt, och därefter en successiv nedgång.) 

Det enda index för vilket vi kan observera en signifikant inverkan av 
föreningsålder (enligt vårt konstruerade mått) är det som avser rollen som 
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språkrör, vilket redovisas närmare i kapitel 6. Övriga index påverkas inte 
signifikant vare sig av minimiålder eller av kvadrerad minimiålder. 

Sammanfattande slutsatser om den lokala demokratin 
Vi har valt att betrakta LH som en demokratisk samfällighet i liten skala, trots 
att det rör sig om en tämligen kringskuren sådan demokrati. LH har ingen 
kontroll över sitt territorium och även i övrigt begränsad formell autonomi 
gentemot högre nivåer i rörelsen. Den territoriella avgränsningen i kombination 
med det avtalsbundna ansvaret för att se även till andra hyresgästers intressen än 
medlemmarnas motiverar att vi ändå tar vår utgångspunkt i ett sådant perspektiv 
och inte i det traditionellt föreningsdemokratiska. 

I vilken utsträckning motsvarar då de lokala hyresgästföreningarna idealtypen 
för den lilla demokratiska samfälligheten? Deltar de boende i gemensamt 
beslutsfattande under demokratiska former? Utser de sina representanter under 
demokratisk konkurrens mellan olika alternativ? Och återspeglar represen-
tanterna de boendes sociala och demografiska karakteristika? 

För att börja med deltagandet ligger detta generellt sett på en förhållandevis 
låg nivå. En genomsnittlig mötesnärvaro på ett tjugotal personer, vilket i större 
bostadsområden motsvarar några enstaka procent av befolkningen, ligger 
onekligen en bra bit från de deltagardemokratiska idealen. Även om flertalet 
föreningar har både årsmöte och ett par bostadsmöten om året, med delvis olika 
deltagare, är det en betydande del av samfällighetens medlemmar som väljer att 
stå utanför det demokratiska beslutsfattandet. I stället för att underkänna LH 
som demokratisk samfällighet vill vi dock påminna om att HSB:s bostads-
rättsföreningar och de danska avdelningarna – alltså två av boendedemokratins 
främsta internationella förebilder – har ett deltagande som inte ligger mycket 
högre om vi tar hänsyn till skillnaden i områdesstorlek. I samtliga tre fall 
återkommer nämligen ett starkt storleksberoende, som innebär att en betydligt 
högre andel av de boende kommer till möten i små enheter.  

Intressant i perspektivet av demokrati i liten skala är att var fjärde LH kallar 
även andra hyresgäster än medlemmar till årsmötet, medan bara några enstaka 
kallar endast medlemmar till bostadsmöten. Bara en LH av 40 har dock någon 
styrelseledamot som inte är medlem. 

Inte heller deltagandets mer interaktiva inslag är särskilt väl utvecklade i LH. 
Diskussion och kritik förekommer visserligen oftare än i bostadsrättsföre-
ningarna, men motioner och omröstningar mera sällan. 

Liksom i andra föreningar finns det i LH en grupp medlemmar som deltar 
mer än andra, nämligen styrelsens ledamöter. LH-styrelsernas genomsnitts-
storlek ligger på 6–7 personer inklusive suppleanter. Det totala styrelsearbetet är 
något mindre omfattande än i bostadsrätten och varierar inte lika mycket med 
områdesstorleken som i denna upplåtelseform. Bilden av en liten grupp positiva 
och intresserade mötesdeltagare och potentiella styrelseledamöter samt en stor 
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grupp som inte deltar alls bekräftas av de danska undersökningarna av vanliga 
hyresgästers syn på boendedemokratin. 

Av våra bakgrundsvariabler är det främst områdesstorleken som inverkar på 
den demokratiska aktiviteten. Liksom i bostadsrätten är det relativa deltagandet 
högre i små enheter och det absoluta deltagandet högre i större områden. Även 
organiseringsgraden samvarierar signifikant med deltagandet i några 
sammanhang liksom förekomsten av lokal. Hypoteserna om betydelsen av 
ägarkategori, hustyp och ortstyp får däremot inget nämnvärt stöd. 

Manifest konkurrens om styrelseposterna förekommer praktiskt taget inte, 
lika litet som i bostadsrättsföreningarna. Den latenta konkurrensen försvåras av 
att flertalet LH saknar valberedning, varför nomineringen av nya ledamöter i 
stor utsträckning görs av den sittande styrelsen. Trots detta tycks dock inte 
bristen på förnyelse vara problemet för LH utan tvärtom den stora omsättningen 
på ledamöter. 

Vi har inte undersökt åsiktsrepresentativiteten utan bara frågat vilka 
förväntningar som styrelsen upplever från övriga boende. Förväntningarna 
uppfattas vara störst i frågor om förvaltningen av bostadsområdet, något lägre 
då det gäller den sociala interaktionen i området och lägst i allmänna hyres-
gästfrågor. Vad gäller den sociala representativiteten är könsrepresentativiteten 
totalt sett god, men det finns samtidigt ett inte obetydligt antal enkönade eller 
nästan enkönade styrelser, framför allt sådana med enbart kvinnor. I övrigt är 
invandrare och unga hushåll utan barn samt i någon mån äldre hushåll 
underrepresenterade. De stora skillnaderna köns- och åldersmässigt mellan olika 
LH-styrelser antyder att frågan om den sociala representativiteten inte är särskilt 
uppmärksammad vid nomineringen av styrelsekandidater. 

På de punkter där jämförelser kan göras med tidigare studier av kontakt-
kommittéer och lokala hyresgästföreningar kan vi inte skönja några stora 
förändringar under de senaste båda decennierna. Detta gäller bland annat mötes-
deltagandet, styrelseaktiviteten, omsättningen på styrelseledamöter, könsrepre-
sentativiteten och styrelseledamöternas andra föreningserfarenheter. 

Det tycks finnas ett positivt samband såväl mellan deltagande och 
konkurrens, som mellan deltagande och könsrepresentativitet. Det förefaller 
också som om könsrepresentativiteten blir bättre i områden där det finns en 
valberedning som nominerar kandidater till styrelsen. Ombudsmännen och 
förvaltarna bedömer övriga hyresgästers förtroende för LH-styrelserna som 
måttligt, och denna bedömning tycks inte ha något samband med de faktiska 
värdena på våra demokratimått. 

En betydande del av styrelseledamöterna har föreningserfarenheter från andra 
områden, framför allt genom fackliga och konsumentkooperativa uppdrag. Flera 
av ordförandena har också haft politiska uppdrag, av allt att döma främst inom 
socialdemokratin eller vänsterpartiet. Detta pekar på att hyresgäströrelsen även 
på denna lokala nivå i någon mån kan ses som en del av arbetarrörelsen. Vi 
återkommer till den frågan i kapitel 5 då vi diskuterar LH som gräsrot. 
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Kapitel 5. Den lokala hyresgästföreningen som gräsrot 
i rörelsen  

I detta kapitel koncentrerar vi oss på den lokala hyresgästföreningens roll som 
den minsta enheten i den svenska hyresgäströrelsen. I denna egenskap ställs LH 
inför samma principiella problem som alla lokala enheter i en större rörelse, 
nämligen hur den skall förhålla sig till de högre nivåerna i organisationen. Det 
centrala dilemmat i den rollen kan beskrivas som en spänning mellan autonomi 
och solidaritet, mellan att självständigt driva en egen lokal linje och att 
solidariskt verka för genomförandet av rörelsens gemensamma policy. I vilken 
utsträckning skall LH-styrelsen driva de lokala medlemmarnas och hyres-
gästernas intresse gentemot andra nivåer i rörelsen, och i vilken utsträckning 
skall de försöka förankra centrala beslut och ståndpunkter? Sett i de högre 
nivåernas perspektiv kan motsvarande dilemma formuleras i termer av en 
konflikt mellan stöd och kontroll, mellan att å ena sidan vid behov bistå den 
mindre enheten på dess egna villkor, å andra sidan kontrollera att denna enhet 
verkligen arbetar i enlighet med rörelsens gemensamma policy. 

De frågor som ställs i detta kapitel är dels om vi kan utläsa någon konflikt 
mellan autonomi och solidaritet i vårt material, dels hur denna konflikt i så fall 
hanteras av LH. Vi diskuterar också något hur de högre nivåerna, här främst 
företrädda av den ombudsman som svarar för kontakterna med en viss LH, 
hanterar spänningen mellan stöd och kontroll i sin samverkan med LH. Dess-
utom prövar vi hur rollen som gräsrot i rörelsen påverkas av bakgrunds-
variablerna områdesstorlek, organisationsgrad och ägarkategori. 

Autonomi, solidaritet och makt – några teoretiska 
utgångspunkter 
Den statsvetenskapliga demokratiteorin, som utgjorde den teoretiska grunden 
för föregående kapitel om LH som demokratisk samfällighet, är en av 
samhällsvetenskapernas mest etablerade och utvecklade normativa diskurser. 
Betydligt mindre finns att hämta i samhällsvetenskaplig teori om man vill ställa 
upp några ideal för relationen mellan högre och lägre enheter i en demokratisk 
organisation med flera nivåer. Närmast till hands ligger i så fall litteraturen om 
federalism – och den om relationen mellan EU och dess medlemsländer. Vi ser 
dock inte hur dessa diskurser på något fruktbart sett kan relateras till frågan om 
autonomi och solidaritet inom hyresgäströrelsen. Även om vi i föregående 
kapitel analytiskt betraktade LH som en territoriellt avgränsad demokrati i liten 
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skala kan vi inte gärna betrakta rörelsens högre nivåer på motsvarande sätt, utan 
här är det enda rimliga perspektivet det föreningsdemokratiska. 

I vår tidigare studie av HSB:s bostadsrättsföreningar analyserar vi relationen 
mellan bostadsrättsföreningen och de regionala och professionella HSB- 
föreningarna i termer av autonomi och med stöd av resonemang hämtade från 
diskursen om federalism och olika former av mellanstatligt samarbete – trots att 
HSB egentligen inte heller har stora likheter med en federal stat. Vi konstaterar 
då att bostadsrättsföreningarna har en relativt hög grad av reell autonomi i 
förvaltningen av det egna bostadsområdet (Bengtsson & Svensson 1995, ss 
207–212, 238–240).  

Vi finner dock inte heller analogin mellan hyresgäströrelsen och HSB- 
rörelsen helt fruktbar i denna fråga. Den främsta skillnaden är att hyres-
gäströrelsen – på alla nivåer – i första hand arbetar i en förhandlingsrelation till 
en motpart, fastighetsägaren. Medan spänningen mellan autonomi och 
solidaritet i HSB-fallet direkt gäller förvaltningen av bostadsrättsföreningens 
fastigheter, handlar den inom hyresgäströrelsen primärt om hur partsrelationen 
till fastighetsägarsidan skall hanteras mellan rörelsens nivåer. 

En mera relevant parallell på denna punkt än till HSB och bostads-
kooperationen är den till fackföreningsrörelsen. Den principiella konflikten 
mellan autonomi och solidaritet borde gälla även för en lokal fackklubb eller 
avdelning. Under efterkrigstiden bedrevs en hel del svensk forskning om 
fackföreningsrörelsen med inriktning på relationen mellan de olika organisa-
toriska nivåerna, ofta med utgångspunkt i begreppen demokrati och centrali-
sering. Bland annat bidrog ett antal kända statsvetare med viktiga bidrag (se 
Olsson 1980, ss 10–38, för en utmärkt översikt över tidigare svensk forskning 
med denna inriktning). Även om vi inte funnit någon motsvarande översikt från 
senare tid står det klart att det statsvetenskapliga intresset för fackförenings-
rörelsen både har minskat och fått en annan inriktning. De viktigaste bidragen 
inom området under det senaste decenniet har uppmärksammat frågor om 
korporatism och om relationen till staten mer än de interna organisations-
frågorna.  

En viktig skillnad mellan facket och hyresgäströrelsen är att fackets lokala 
enheter har en starkare formell ställning än LH, en annan att de lokala enheterna 
inte har samma avtalsenliga ansvar som LH att se till även ickeorganiserades 
intressen. Trots detta är det högst sannolikt att forskningen om fackförenings-
rörelsen kan erbjuda såväl fruktbara idealtypiska perspektiv som rimliga 
normativa utgångspunkter för studiet av hyresgäströrelsen, på motsvarande sätt 
som vi använt idén om demokrati i liten skala som teoretisk relief för vår 
diskussion av LH och den interna demokratin. Vi har dock inte stött på någon 
modell som direkt kan överföras till våra frågeställningar. Axel Hadenius be-
handlar visserligen i sin doktorsavhandling frågor om centralisering, professio-
nalisering och organisatorisk integration inom fackföreningsrörelsen men utan 
att relatera frågorna till någon normativ modell för relationerna mellan olika 
organisationsnivåer (Hadenius 1976). 
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Den kanske mest genomarbetade studien av fackliga organisationsfrågor med 
normativ utgångspunkt är Leif Lewins undersökning av den interna demokratin 
inom fackföreningsrörelsen, vilken bygger på hans modell för interaktiv 
demokrati som vi presenterat i kapitel 4 (Lewin 1977). Eftersom Lewin be-
handlar relationen mellan enskilda medlemmar och rörelsen och inte mellan 
olika organisatoriska nivåer är dock inte heller hans studie helt relevant för våra 
syften i detta kapitel. I det följande väljer vi i stället att ta vår utgångspunkt i två 
synnerligen allmänna teorier om makt och relatera våra resultat till dessa. 

Det finns två olika övergripande sätt att betrakta makt, vilka kan förknippas 
med två av 1900-talets stora tänkare. Makt kan ses antingen som ett noll-
summespel eller ett plussummespel beroende på om man, som Max Weber, 
tänker på makt över andra aktörer – även kallat ”makt över” (jfr Weber 1983, s 
37) eller, som Bertrand Russel, på makt att åstadkomma förändringar, kanske i 
samarbete med andra – även kallat ”makt att” (jfr Russel 1939, s 31).  

En rimlig utgångspunkt för en partsorganisation är nollsummespelet, att 
verksamheten syftar till att stärka medlemmarnas makt – eller minska deras 
maktlöshet – på motpartens bekostnad. I hyresgäströrelsens fall skulle detta 
handla om att öka sin makt på fastighetsägarsidans bekostnad, på olika arenor: i 
politiken, på hyresmarknaden i stort och i de enskilda bostadsområdena. Detta 
är vad vi skulle kunna kalla för den primära maktrelationen.  

Relationen mellan nivåerna inom rörelsen kan naturligtvis också i realiteten 
handla om nollsummespelets ”makt över”, men detta förefaller inte vara någon 
särskilt fruktbar utgångspunkt för analysen av en folkrörelse med frivilligt 
medlemskap. Mera rimligt är i stället att utgå från att målet är att åstadkomma 
ett plussummespel i termer av ”makt att” – tillsammans med övriga nivåer inom 
rörelsen – uppnå så stort inflytande som möjligt i den primära partsrelationen. 
På så sätt blir förhållandet mellan LH och högre nivåer inom rörelsen en 
sekundär maktrelation som skall ge så goda förutsättningar som möjligt i spelet 
mot den gemensamma motparten. Konflikterna mellan nivåerna i den sekundära 
maktrelationen kommer då främst att avse vilka linjer som bör drivas och vilka 
frågor som bör prioriteras i den primära maktrelationen. (Detta är givetvis en 
idealtypisk renodling. I realiteten är det svårt att föreställa sig en maktsituation 
som inte har element av både ”makt över” och ”makt att”. Även förhållandet 
mellan hyresvärd och hyresgäst har förstås i praktiken inslag av såväl 
nollsummespel som plussummespel.) 

Låt oss då se närmare på hur de olika enheterna inom rörelsen kan stärka 
varandras ”makt att” tillsammans utöva ”makt över” motparten. Som vi redan 
varit inne på kan detta ske på åtminstone tre olika nivåer eller arenor: (1) 
partsrelationen kring förvaltningen av det enskilda bostadsområdet, där LH har 
det primära ansvaret för agerandet; (2) partsrelationen på den lokala och 
regionala hyresmarknaden, där den regionala föreningen och den kommunala 
hyresgästavdelningen har huvudansvaret, och (3) politiken på nationell och 
regional nivå, där riksförbundet och föreningen representerar rörelsen. På de 
senare båda arenorna blir LH:s eventuella inflytande därför endast indirekt. 
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På den politiska arenan har LH ingen formell roll. Hyresgäströrelsens 
agerande i bostadspolitiken är en fråga mellan organisationens ledning och de 
enskilda medlemmarna. Reellt kan dock förhållandet vara ett annat. Vi har 
redan i inledningskapitlet berört LH:s funktion som forum för debatt och 
deliberation i bostadspolitiska frågor, och de aktiva i föreningen kan även 
tänkas spela en opinionsbildande roll bland medlemmarna i området. Det är 
därför intressant att veta i vilken utsträckning LH-styrelserna omfattar de 
ståndpunkter i bostadspolitiken i allmänhet och hyrespolitiken i synnerhet som 
drivs av rörelsens ledning. 

Inte heller på marknadsarenan ligger något huvudansvar på LH. Däremot 
kan de stärka den regionala föreningens förhandlingsposition genom att bidra 
med argument och ge stöd åt de förhandlingslinjer som drivs. Ofta medverkar 
LH i hyresförhandlingarna, t.ex. genom representation i förhandlingsrådet, där 
de också kan bevaka att de egna lokala intressena beaktas i förhållande till andra 
bostadsområden. 

På bostadsområdesarenan ligger alltså ett större och mera direkt ansvar på 
LH, och här är de dessutom ålagda att se till även de oorganiserade 
hyresgästernas intressen. På denna arena kan ombudsmän och företrädare för 
högre nivåer först och främst bistå med olika typer av stöd och resurser, t.ex. 
pengar, kompetens och förhandlingserfarenhet. Om samråden med hyresvärden 
inom ramen för boinflytandet inte leder till önskade resultat kan de högre 
nivåerna också driva frågorna vidare, t.ex. inom ramen för hyresförhand-
lingarna. Omvänt kan en ombudsman eller annan företrädare för den regionala 
föreningen också tänkas gå emot en LH:s krav i boinflytandet, t.ex. genom att 
hävda att LH driver ett särintresse på bekostnad av medlemmar i andra 
bostadsområden. 

Den senare spänningen mellan stöd och kontroll kan också finnas när det 
gäller LH:s mer interna roller som demokratisk samfällighet (kapitel 4) och 
träffpunkt (kapitel 7). Samtidigt som det är i LH:s intresse att få hjälp av högre 
nivåer med ekonomiska och andra resurser för sådana aktiviteter, kan det också 
innebära en oönskad formell eller informell kontroll genom att villkor ställs på 
verksamhetens inriktning och genomförande. 

En typ av frågor där det tidigare förekommit öppna konflikter mellan 
rörelsens nivåer är ombyggnad och sanering av äldre fastigheter, där de regio-
nala föreningarna och dess ombudsmän ibland accepterat högre standardnivåer 
än de lokala kontaktkommittéerna (jfr t.ex. Jacobson 1991). En annan och mer 
aktuell sådan fråga kan vara hyresrelationen mellan centralt och perifert 
belägna områden i ett allmännyttigt bostadsföretag. 

En central problematik då det gäller rollen som gräsrot är LH:s ”dubbla 
huvudmannaskap”. Som påpekats skall LH enligt avtal se till alla boendes 
intressen i boinflytandet och fritidsverksamheten, men på övriga arenor är detta 
inte reglerat. Möjligen kan man säga att det är svårt att se några principiella 
konflikter mellan medlemmar och ickemedlemmar då de gäller hyres-
förhandlingarna. Däremot är sådana fullt möjliga på den politiska arenan, sär-
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skilt med tanke på hyresgäströrelsens traditionella kopplingar till den 
socialdemokratiska arbetarrörelsen.  

Som nämnts är det svårt att formulera någon generell norm för vilken 
avvägning som bör gälla mellan autonomi och solidaritet eller mellan stöd och 
kontroll i relationen mellan olika nivåer i en ”federativ” organisation som 
hyresgäströrelsen. Vi avstår därför från att ställa upp några normativa 
utgångspunkter i detta avseende, utan nöjer oss med att beskriva och analysera 
vad som faktiskt gäller för LH:s roll som gräsrot i rörelsen. Vad som däremot 
kan hävdas som ett normativt ideal är att relationen mellan olika nivåer i en 
rörelse baserad på frivilligt medlemskap bör baseras på återkommande 
interaktion under ömsesidig respekt och tillit. Detta är helt centralt för 
möjligheterna att tillsammans utöva ”makt att” – att dra åt samma håll, och detta 
ideal blir därför den normativa grunden för vår analys av LH som gräsrot. Vi 
har därför ställt en rad frågor såväl om den faktiska interaktionen som om 
LH-ordförandenas och berörda ombudsmäns syn på samarbetet. 

I det följande kommer vi att diskutera LH:s roll som gräsrot under sex 
rubriker. Först diskuterar vi vilka maktresurser LH har att ställa upp mot de 
högre nivåerna i rörelsen. I nästa avsnitt undersöker vi vilken uppfattning 
LH-styrelsen har om sina möjligheter att påverka uppåt, samt om det faktiskt 
förekommit några sakkonflikter mellan LH och högre nivåer och hur dessa i så 
fall hanterats. Dessa båda avsnitt kan tillsammans sägas ge en bild den reella 
maktrelationen mellan LH och högre nivåer, om man så vill i termer av ”makt 
över”. Sedan går vi över till att beskriva omfattningen av den faktiska 
samverkan och de kontakter som förekommit. I det därpå följande avsnittet 
behandlas olika frågor om attityder och förväntningar kring samverkan – hos 
båda parter. Därefter jämför vi LH-ordförandenas och ombudsmännens syn på 
olika frågor om hyresgäströrelsen, och slutligen redovisar vi LH-ordförandenas 
syn på en del bostadspolitiska frågor och jämför dessa bostadsideologiska 
attityder dels med hyresgäströrelsens bostadspolitiska ståndpunkter, dels med 
vanliga hyresgästers uppfattningar som de kommit till uttryck i opinions-
undersökningar. 

De lokala hyresgästföreningarnas maktresurser  
Som framgått av beskrivningen av regelverket i kapitel 4 har LH en svag 
ställning inom rörelsen, utan egen egentlig medlemsbas och i huvudsak utan 
egen ekonomi. Kontrasten mot HSB:s bostadsrättsföreningar i dessa formella 
avseenden är iögonfallande. Därtill kommer att LH normalt har obetydliga 
resurser i fråga om tid, expertkunnande och förhandlingsvana jämfört med de 
högre nivåerna med deras tillgång till professionella ombudsmän och admi-
nistrativ kapacitet. Här är likheten dock större med bostadsrättsföreningarna 
som har motsvarande resursunderläge gentemot HSB-organisationen. 

Frågan i detta och nästföljande avsnitt är vad som de facto gäller, i vilken 
utsträckning LH i praktiken tillåts sköta sina angelägenheter utan att bli över-
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körda av högre nivåer. Om båda parter drar åt samma håll i ett ”makt 
att”-perspektiv blir frågan om maktresurser och formell beslutsrätt av 
underordnad betydelse. Men vad som först skall diskuteras här är om LH har 
något att komma med i de situationer där dessa frågor ställs på sin spets. I detta 
avsnitt behandlar vi LH:s resurser och i nästa avsnitt vilken autonomi LH de 
facto har inom rörelsen. Ytterligare en viktig aspekt på denna maktfråga är i 
vilken utsträckning de högre nivåerna låter LH utföra sina centrala aktiviteter, 
t.ex. mötesverksamhet och boinflytandeaktiviteter, utan inblandning. Den 
frågan behandlas i ett senare avsnitt under rubriken ”samverkan mellan 
nivåerna”. 

Vi har redan tidigare diskuterat och redovisat olika typer av resurser som är 
av betydelse för LH:s reella möjligheter att påverka. (I allt väsentligt är det 
samma resurser som har betydelse för att utöva makt i förhållande till 
hyresvärden, så frågan kommer att beröras kort även i ett språkrörsperspektiv i 
kapitel 6.) Legitimiteten att företräda de boende i området sammanhänger med 
det demokratiska deltagandet och representativiteten som behandlades i kapitel 
4. Av betydelse för legitimiteten är också anslutningsgraden till hyresgäst-
föreningen som redovisades i kapitel 3 och som vi använt som bakgrunds-
variabel i flera av våra analyser. I kapitel 3 beskrivs också tillgången till lokaler 
av olika slag och i kapitel 4 LH-ordförandenas föreningserfarenhet, som ger en 
indikation på deras sociala nätverk och deras sammanträdesvana. (Lokal-
tillgången är däremot främst en resurs i LH:s mera sociala roller som träffpunkt 
och demokratisk samfällighet och på sin höjd indirekt för rollerna som gräsrot 
och språkrör.) I kapitel 4 behandlade vi också frågan om hur mycket tid som 
LH-ordförandena ägnar åt hyresgästfrågor och vilka tidsmässiga resurser som 
läggs ner på LH:s styrelsemöten.  

I detta avsnitt återstår att redovisa de uppgifter vi har om ytterligare två typer 
av resurser: LH:s ekonomi samt LH-styrelsernas kompetens för sina uppgifter. 
För att börja med ekonomin redovisas i figur 5.1 från vilka källor våra LH har 
sina inkomster enligt LH-styrelsen, berörd ombudsman och kontaktpersonen 
hos fastighetsägaren (frågorna var något olika formulerade beroende på vad de 
olika svarspersonerna förväntades känna till). 

För det första ser vi att våra olika intervjupersoner ibland ger olika svar. En 
del av detta förklaras av att frågorna är olika formulerade och av att svaren 
delvis avser olika LH. Den största skillnaden tycks dock sammanhänga med att 
en del av de medel som LH-styrelsen och förvaltaren anser vara bidrag enligt 
avtal eller från ägaren i stället av ombudsmannen uppfattas som bidrag från 
hyresgästföreningen – möjligen därför att de förmedlas den vägen. Med 
reservation för detta finner vi att tre fjärdedelar av alla LH har avtalsenliga 
ersättningar för boinflytande och fritidsverksamhet, och att denna andel, som 
förväntat, är högre i det allmännyttiga beståndet med dess generösare avtal än i 
det privata. Särskilda aktivitetsbidrag erhåller ungefär var femte LH och lika 
många har inkomster från egna arrangemang. Det senare är som förväntat 
vanligare i större föreningar, även om ingen av våra bakgrundsvariabler 
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områdesstorlek, ägartyp eller organisationsgrad inverkar signifikant på fem-
procentsnivån. 

Figur 5.1. Inkomstkällor för LH i allmännyttiga och privata områden enligt 
LH-styrelsen, ombudsmannen och förvaltaren (förekomst i procent av alla LH)  
(Styr. 12, Omb. 17, Förv. 9) 

Även beträffande antalet inkomstkällor går svaren isär mellan våra olika 
uppgiftslämnare. Svagast autonomi torde de LH ha som inte har några 
inkomster alls, och enligt styrelsernas egna svar gäller det för hela 13 procent 
(mot 4 procent enligt ombudsmännen och 12 procent enligt förvaltarna). Ju fler 
inkomstkällor desto större autonomi och desto bättre möjligheter för LH att 
själv styra sin verksamhet. Flertalet LH har dock bara en inkomstkälla, vanligen 
alltså avtalsenliga bidrag. Beroende på vem som svarar är det mellan 18 och 26 
procent som har mer än en inkomstkälla. Endast enstaka LH har fler än två.  

Vi har också frågat om beloppens storlek, men frågan har uppenbarligen varit 
alltför mångtydigt formulerad för att vi skall kunna göra några meningsfulla 
analyser av svaren. Enligt Lind, Lennartsson & Soidre-Brink omspände en 
verksamhetsbudget för en lokal förening med 200 lägenheter i mitten av 
nittiotalet ca 10 000 kronor eller 50 kronor per lägenhet och år. Huvuddelen av 
budgeten utgjordes vanligen av så kallade fritidsmedel. Graden av ekonomisk 
självständighet varierade mycket mellan olika LH, till stor del beroende på 
deras eget val (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 70, 95). 

Enligt uppgifter från de regionala föreningarna var det 1981 mellan 70 och 80 
procent av de tidigare kontaktkommittéerna som tilldelades medel för sin 
verksamhet, d.v.s. en något lägre andel än bland våra LH. Fem år senare svarade 
dock hela 94 procent av kontaktkommittéerna själva att de erhöll medel för sin 
verksamhet via hyresgästföreningen (Högberg & Österberg 1982, ss 75–76, 
Högberg & Österberg 1986, s 39). Oavsett den exakta andelen bekräftar den 
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höga nivån att övergången från kontaktkommitté till LH inte innebar någon 
revolutionerande förändring av de lokala enhetens ekonomiska självständighet. 
Som framgick i kapitel 1 har de totala medlen för boinflytande (sannolikt även 
för fritidsverksamhet) minskat i storlek sedan tidpunkten för våra enkäter. 
Däremot är det alltså oklart om också bidragen per LH minskat. 

En annan viktig maktresurs är kunskap och kompetens. Vi har frågat såväl 
LH-ordföranden som ombudsmannen om de anser att LH-styrelsen har de 
kunskaper och den erfarenhet som krävs för att sköta en LH:s uppgifter. 
Svarsfördelningen redovisas i tabell 5.1. 

Tabell 5.1. LH-ordförandenas och ombudsmännens uppfattning om 
LH-styrelsens kunskaper och erfarenheter (procent) 

Bedömd kompetens Enligt ordföranden Enligt ombudsmannen 
Tillräcklig   24   54 
Tillräcklig med stöd av ombudsman   59   22 
Inte fullt tillräcklig   14   17 
Långt ifrån tillräcklig     3     7 
Totalt 100 100 
(N= 239  252) 

(Ordf. 16a, Omb. 32a) 

Att ställa svaren från de båda bedömarna mot varandra på detta sätt visar på en 
intressant paradox. En majoritet av ordförandena framhåller stödet från 
hyresgästföreningens ombudsmän som ett villkor för att deras LH skall klara 
sina uppgifter, medan ombudsmännen själva betydligt mera sällan ser sina 
insatser som en nödvändig förutsättning för detta. Korrelationen mellan svaren 
där de avser samma LH är inte heller särskilt hög (r=0,16). 

En förklaring till skillnaderna mellan bedömningarna kan vara olika 
tolkningar är olika av vad det innebär att ”sköta en LH:s uppgifter”. Om vi tar 
fasta på att det är LH som själv bestämmer sin ambitionsnivå framstår dock 
ombudsmannens stöd som helt avgörande, och vi skall i ett senare avsnitt se om 
LH-styrelserna uppfattar sig ha tillräckligt stöd från det hållet. 

Mer oroväckande är att ombudsmännen uppfattar att så mycket som en 
fjärdedel av styrelserna inte har tillräckliga kvalifikationer ens med ombuds-
männens stöd. Här är ordförandena själva mer optimistiska, men även en sjätte-
del får betraktas som en hög andel.  

Ordförandens omdöme om LH:s kompetens – men inte ombudsmannens – 
blir signifikant mera positivt med högre organiseringsgrad. Ägarkategori och 
områdesstorlek inverkar inte på någotdera måttet. 

Frågan om det är någon särskild kunskap som LH-styrelsen saknar besvaras 
jakande av drygt hälften av båda svarandekategorierna, och de kunskapsbrister 
som anges gäller det mesta från mötesteknik till bostadspolitik, dock utan tydlig 
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tonvikt på något specifikt område. I de fall där ombudsmännen bedömt att en 
LH-styrelse har långt ifrån tillräcklig kunskap och erfarenhet har de vanligen 
pekat ut organisations- och föreningsfrågor samt boinflytande som de områden 
där styrelsen kan eller vet för litet. Något liknande mönster i de kunskapsbrister 
som pekas ut kan inte utläsas ur svaren från de mest pessimistiska ordförandena, 
utan här är bilden mycket splittrad. 

LH är naturligtvis normalt underlägsna de högre nivåerna i fråga om ekono-
miska och kompetensmässiga resurser, liksom i fråga om sammanträdesvana. 
Många LH har dock tillgång till betydande kunskaper och erfarenheter, och de 
lägger, som vi såg i kapitel 4, också ner mycket tid och engagemang i arbetet. 
Trots detta torde LH få svårt att göra sig gällande mot de högre nivåerna den 
dag en fråga går till verklig konflikt. LH:s möjligheter att påverka samman-
hänger därför i stor utsträckning med hur samarbetet fungerar i praktiken, och 
till den frågan återkommer vi i det följande. 

LH:s autonomi inom rörelsen 
Vi har frågat LH-styrelserna hur de ser på den rådande rollfördelningen mellan 
rörelsens enheter: ”Hyresgäströrelsen är uppbyggd så att LH är grund-
organisation, men LH:s verksamhetsområde och budget fastställs av avdel-
ningen. Tycker ni att detta är en bra fördelning?”. Det visar sig att 70 procent av 
styrelserna är nöjda, medan 26 procent tycker att LH bör ha större ansvar och 
bara 4 procent att avdelningen bör ha större ansvar. Det senare är ju vad som 
gäller sedan kongressbeslutet 2000, vilket således inte tycks ha haft särskilt 
starkt stöd av våra LH-styrelser ett par år tidigare. Däremot måste svaren tolkas 
som ett betydande stöd för den tidigare omvandlingen från kontaktkommitté till 
LH. 

Vi har också ställt en radikalare fråga till LH-ordförandena, nämligen om de 
anser att LH:s anknytning till hyresgäströrelsen i stort sett är till fördel eller 
nackdel för LH och dess medlemmar. I tabell 5.2 ställs svaren mot motsvarande 
uppgifter från vår studie av HSB:s bostadsrättsföreningar (Bengtsson & 
Svensson 1995, s 227). 

Solidariteten – eller lojaliteten – med moderorganisationen är stark i båda 
rörelserna. Ungefär hälften svarar att anknytningen är till stor fördel och en klar 
majoritet av återstoden att den är till viss fördel. Endast enstaka föreningar 
menar att anknytningen är till viss eller – i ett enda fall – stor nackdel. Resul-
taten kan egentligen uppfattas som mer anmärkningsvärt positiva för 
bostadsrättsföreningarna. En frikoppling från HSB är faktiskt fullt möjlig utan 
att de grundläggande förutsättningarna för arbetet förändras – och vi vet förstås 
inget om hur svaren skulle ha sett ut i dag då knytningarna mellan moder-
organisation och bostadsrättsförening lösts upp avsevärt. Då det gäller LH 
skulle en existens utanför hyresgäströrelsen innebära att man blev en fristående 
hyresgästförening utan ekonomiskt stöd och utan rätt till förhandlingsordning. 
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Tabell 5.2. Värdering av anknytningen till hyresgäströrelsen  
respektive HSB (antal och procent) 

 
 LH HSB 
Värdering Antal % Antal % 
Stor fördel 109   46 129   50 
Viss fördel   89   38   88   34 
Varken eller   31   13   30   12 
Viss nackdel     7     3   13     5 
Stor nackdel     1     0     0     0 
Totalt 237 100 260 100 

(Ordf. 27) 

Anser LH att de kan påverka andra nivåer inom rörelsen? Vi har frågat 
ordförandena i vilken utsträckning de uppfattar att hyresgästföreningens 
ombudsmän respektive förtroendevalda tar hänsyn till LH:s synpunkter samt 
hur stort inflytande de uppfattar att LH har över avdelningens verksamhet och 
beslut. Svaren sammanfattas i tabell 5.3. 

Tabell 5.3. Ordförandens uppfattning om LH:s inflytande på högre nivåer i 
hyresgästföreningen (procent) 

 
Uppfattning 

Ombudsmännen tar 
hänsyn 

Förtroendevalda tar 
hänsyn 

Inflytande på 
avdelningen 

Mycket hög grad  25  22     7 
Ganska hög grad  40  45   30 
Varken hög eller låg  21  25   37 
Ganska låg grad  10    7   15 
Mycket låg grad    4    2   10 
Balans hög–låg +51 +58 +12 
(N= 235 232  230) 

(Ordf. 25a, Ordf. 25b, Ordf. 26) 

I stort sett tycker LH-representanterna att personer som företräder andra nivåer i 
rörelsen i betydande mån tar hänsyn till deras synpunkter. Fullt ut lika höga 
poäng sätter de inte på LH:s inflytande på avdelningens verksamhet, även om 
balansen även här är positiv. På denna punkt var lägre värden också att förvänta. 
Avdelningen har att ta hänsyn även till andra intressen – inklusive andra LH – 
och kriteriet om återkommande interaktion under ömsesidig respekt och tillit 
kan inte innebära mer än att man lyssnar på varandras ståndpunkter och tar 
argumenten på allvar, inte att man alltid följer dem. Av de tidigare kontakt-
kommittéerna 1985 svarade 43 procent ”ja, absolut” och 40 procent ”ja, delvis” 
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på frågan om de tyckte sig få tillräckligt stöd från hyresgästföreningen i sitt 
arbete (Högberg & Österberg 1986, s 33). 

Vi har också ställt den mera specifika frågan om de LH som varit med vid 
hyresförhandlingar tycker att de haft något inflytande på förhandlingarna och på 
resultaten av dessa. Knappt 40 procent anser att de haft ett ganska stort eller – i 
ett fåtal fall – mycket stort inflytande, mot 26 procent som anser sig ha haft 
mycket eller ganska litet inflytande, vilket alltså ger ett balansmått på plus 14 
procent. Med tanke på att hyresförhandlingarna i huvudsak gäller den totala 
hyrespotten och dess fördelning mellan olika områden – där de enskilda LH 
naturligtvis sällan kan räkna med att få sin vilja igenom – är det själv-
uppskattade inflytandet snarast anmärkningsvärt stort.  

Anslutningsgraden till hyresgästföreningen i området inverkar signifikant 
positivt på vilket inflytande LH anser sig ha på förhandlingarna, vilket är vad vi 
förväntar oss (här kan dock sambandet även tänkas gå i motsatt riktning: från 
inflytande i förhandlingarna till höjd anslutning). Dessutom anser sig LH hos 
privata fastighetsägare ha signifikant högre inflytande på förhandlingarna, 
något som kanske är mer oväntat, men som kan ha flera tänkbara förklaringar. 
Det kan ha att göra med att det finns färre LH i privatbeståndet, och att de som 
ändå finns är mer aktiva och på så sätt får ett större inflytande än sina 
motsvarigheter i allmännyttan. Det kan också sammanhänga med att hyresgäst-
föreningens roll gentemot privata hyresvärdar är mer avgränsad till just 
hyresfrågor än vad den är i allmännyttan. Även skillnader i förhandlingarnas 
uppläggning kan ha betydelse för det uppfattade inflytandet. 

Trots att det egna inflytandet beskrivs som rimligt högt är LH-ordförandena 
inte särskilt nöjda med hyresförhandlingarnas utfall. Fyra av tio anser att den 
regionala hyresgästföreningen lyckats sämre än förväntat med att hålla hyrorna 
nere och 12 procent svarar rent av ”mycket sämre än förväntat”. Det skall dock 
även framhållas att så mycket som en tredjedel av ordförandena tycker att 
föreningen lyckats bättre än förväntat. Redan i kapitel 3 såg vi att andelen 
LH-styrelser som var missnöjda med hyresnivån var ännu större (51 procent; jfr 
tabell 3). Det är dock tydligt att hyresgästföreningen anses ha en betydande del 
av ansvaret för detta. 

Hur uppfattar då ombudsmännen LH:s inflytande? Vi har frågat om hur de 
ser på relationen till en viss LH i termer som kan sägas vara uttryck för 
ömsesidig respekt och tillit. Svaren sammanfattas i tabell 5.4. 

Det tydligaste resultatet är att ombudsmännen i stort uppfattar relationen till 
”sina” LH som god och att de säger sig ta intryck av deras synpunkter. Om vi 
jämför med balansmåtten i tabell 5.3 finner vi att denna positiva bild i huvudsak 
överensstämmer med LH-ordförandenas uppfattning. Mera förvånande är 
kanske att ombudsmännen trots detta, och trots LH:s formellt svaga position i 
rörelsen, inte anser sig kunna påverka LH:s beslut och verksamhet mer än i 
genomsnitt ”i varken hög eller låg grad” – ett svarsalternativ som för övrigt 
valts av nästan hälften. Som något större betraktar ombudsmännen alltså sina 
möjligheter att utöva ideologisk påverkan, även om hälften av svaren även där 
ligger på mittenalternativet.  
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Tabell 5.4. Relationen mellan LH och hyresgästföreningen enligt 
ombudsmännen (procent av alla LH, balansmått) 

Fråga Balans 
Ombudsmannen tar intryck av LH:s synpunkter  
(hög–låg grad) 

+73 

Ombudsmannen kan påverka LH:s beslut och verksamhet  
(hög–låg grad) 

 –1 

Ombudsmannen kan påverka LH:s idéer och uppfattningar  
(hög–låg grad) 

+18 

Relationen mellan ombudsmannen och LH  
(god–dålig) 

+77 

Avdelningens inflytande över LH:s verksamhet och beslut 
(stort–litet) 

–12 

LH:s inflytande över avdelningens verksamhet och beslut  
(stort–litet) 

 –6 

(N=256–258) 
(Omb. 26, Omb. 27, Omb. 28, Omb. 29, Omb. 30, Omb. 31) 

Vad gäller de inbördes påverkansmöjligheterna mellan LH och avdelningen – 
en relation som ombudsmannen kan betrakta utifrån – tycks det föreligga ett 
slags maktbalans mellan de båda nivåerna. Också detta ligger nära LH- 
ordförandenas uppfattning enligt tabell 5.3, även om tecknet framför balans-
måttet skiljer sig. 

I Göteborgsstudien beskriver drygt hälften av LH-styrelserna relationen till 
avdelningen som mycket eller ganska god. Majoriteten känner också en positiv 
identifikation med hyresgäströrelsen. En fjärdedel av de 32 styrelserna beskriver 
relationerna till avdelningen som dåliga, ofta därför att man inte är nöjd med det 
stöd man får. I ett par fall tar styrelserna avstånd både från avdelningen och 
hyresgäströrelsen i stort och ser tillhörigheten enbart som ett hinder, som bland 
annat sägs försvåra rekryteringen till verksamheten. (Om vi ser till tabell 5.1 
ovan tycks denna inställning alltså vara sällsynt i dag.) LH i privatägda områden 
uppfattade också att de hade en något undanskymd position i organisationen 
som ansågs vara dominerad av allmännyttans frågor (Lind, Lennartsson & 
Soidre-Brink 1996, s 103)  

Även flertalet av de tidigare kontaktkommittéerna tycks ha varit tillfreds med 
förhållandet till övriga nivåer inom rörelsen. Av dem som besvarade enkäten 
från 1985 svarade 45 procent ”ja, absolut” på frågan om de tyckte sig få 
tillräckligt stöd i sitt arbete från hyresgästföreningen medan 40 procent svarade 
”ja, delvis” och 14 procent ”nej” (Högberg & Österberg 1986, s 33). Om vi tar 
hänsyn till skillnaden i frågornas formulering framstår resultaten som tämligen 
lika våra. 

En annan indikation på LH:s autonomi kan vara om de finner det mödan värt 
att driva någon fråga gentemot högre nivåer i rörelsen. Av våra LH var det 
enligt ombudsmännen 9 procent som någon gång hade gjort det, och det var 
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signifikant vanligare att LH med större områden hade gjort det än mindre. Av 
det tjugotal LH som drivit någon fråga mot hyresgästföreningen var det bara 
fyra som enligt ombudsmannen hade fått igenom sina krav och åtta som delvis 
hade fått det. Det är alltså sällan som LH försöker agera mot den regionala 
föreningen och ännu mera sällan som den lyckas.  

Båda parter förefaller i allt väsentligt nöjda med den grundläggande 
samverkansrelation som råder mellan LH och högre nivåer. Relationen tycks i 
de flesta fall kännetecknas av ömsesidig respekt och tillit, och inflytandet på 
den andra nivån uppfattas som rimligt stort och förvånansvärt symmetriskt med 
tanke på LH:s underläge i fråga om beslutanderätt och maktresurser. Det 
främsta störningsmomentet tycks vara att många LH-företrädare är missnöjda 
med hur den högre nivån driver hyresförhandlingarna. Dessutom är det bara ett 
fåtal LH som försökt driva någon fråga mot högre nivåer inom rörelsen och 
ännu färre som därvid fått sin vilja igenom. 

Samverkan mellan nivåerna 
I detta avsnitt redovisar vi och diskuterar utifrån enkätsvaren den samverkan 
och de kontakter som finns mellan LH och högre nivåer inom rörelsen, 
inklusive kontaktombudsmannen. 
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Figur 5.2. Deltagande från högre nivåer i olika aktiviteter (procent av alla LH) 
(Omb. 6c, Omb. 18a, Omb. 18b, Omb. 19a, Omb. 20a, Omb. 20b) 

I figur 5.2 redovisas först i vilken utsträckning ombudsmannen själv eller någon 
annan representant för hyresgästföreningen deltar vid olika typer av möten där 
LH är involverad. Staplarna anger den andel av ombudsmännen som besvarat 
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respektive fråga med att de brukar delta i en viss aktivitet antingen ”ibland” 
eller ”så gott som alltid”. 

Den bild som ges i figuren är att de högre nivåerna engagerar sig en hel del i 
LH:s verksamhet. I två tredjedelar av LH brukar ombudsmannen eller någon 
annan vara med vid styrelsemötena, och nästan lika ofta finns en representant 
för rörelsen med då LH samråder med hyresvärden, t.ex. inom ramen för ett 
boinflytandeavtal. Rörelsens högre nivåer är dessutom representerade vid 
ungefär hälften av årsmötena och en tredjedel av bostadsmötena. 

Våra bakgrundsvariabler ger inte något entydigt mönster här, delvis beroende 
på att LH-styrelsernas och ombudsmännens svar i någon mån skiljer sig åt. Med 
ökad LH-storlek deltar ombudsmännen oftare på årsmöten och i styrelsemöten – 
de stadgebundna interna föreningsmötena om man så vill. De deltar också i 
större utsträckning i bostadsmöten ordnade av LH i allmännyttan. Om den 
saken är LH-styrelser och ombudsmän överens, även om de tre sambanden är 
signifikanta på femprocentsnivån enligt svaren från bara endera av de båda 
svarandegrupperna. Slutligen minskar ombudsmännens medverkan i samråd 
med hyresvärden signifikant med stigande organisationsgrad. Detta är i 
förstone något oväntat; möjligen anses medlemsstödet i detta fall kunna ersätta 
ombudsmannastödet. 

Figur 5.3. Deltagande från högre nivåer i LH:s styrelsemöten, årsmöten och 
bostadsmöten (procent av alla LH) 
(Omb. 18a, Omb. 18b, Omb. 19a, Omb. 20a, Omb. 20b) 

Om vi bortser från samrådsmötena och bara ser till de hyresgästinterna aktivi-
teterna i figur 5.2 är det bara var femte LH som bedriver sin mötesverksamhet 
helt utan insyn från rörelsens högre nivåer, se figur 5.3. I nästan lika många fall 
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brukar ombudsmannen eller annan föreningsföreträdare delta i alla de tre mötes-
typerna: såväl i styrelsens sammanträden som vid årsmöten och bostadsmöten. 

I HSB:s bostadsrättsföreningar ingår som nämnts en företrädare för den 
regionala HSB-föreningen obligatoriskt i styrelsen. Motsvarande gäller alltså 
inte för LH, och vi har också frågat styrelserna hur ofta någon representant för 
hyresgästföreningen deltar vid styrelsemötena. Svaren sammanfattas i tabell 5.5. 

Tabell 5.5. Omfattning av deltagande från högre nivåer vid  
LH:s styrelsemöten (antal LH och procent) 

Omfattning Antal LH % 
I stort sett varje möte   42   18 
Ungefär vartannat möte   20     8 
Mer sällan   96   41 
I stort sett aldrig   76   32 
Totalt 234 100 

(Styr. 13) 

Svaren på denna fråga nyanserar bilden av de högre nivåernas involvering. 
Även om de flesta LH-styrelser någon gång har en föreningsrepresentant med 
vid sina möten är det få som har det varje gång. I tre fjärdedelar av LH 
medverkar en representant för hyresgästföreningen mera sällan än vid vartannat 
möte. Detta tyder på att det inte rör sig om någon allmän vilja att kontrollera, 
utan snarare om att LH eller ombudsmannen själv bedömer den högre nivåns 
närvaro som önskvärd vid vissa möten då vissa frågor tas upp. 

Hur ser då representationen i den omvända riktningen ut? I vilken utsträck-
ning medverkar LH på olika sätt på högre nivåer? Detta kan naturligtvis ha 
betydelse för LH:s möjligheter att driva olika frågor uppåt i rörelsen, men också 
för deras möjligheter att bygga upp nätverk som kan användas till nytta för den 
egna enheten den dag man t.ex. vill vinna gehör för en uppfattning eller få stöd i 
något ärende.  

I figur 5.4 sammanfattas omfattningen av en rad olika former av sådan med-
verkan. De tre staplarna längst till vänster anger förekomsten av ”person-
allianser” i form av att någon styrelseledamot i LH också har förtroende-
uppdrag på högre nivåer inom avdelning, hyresgästförening respektive 
riksförbundet. De därpå följande fyra staplarna anger om LH nominerat någon 
person till avdelningens representantskap, avdelningsstyrelsen, föreningens 
förhandlingsråd respektive fullmäktige. De båda staplarna längst till höger i 
figuren anger medverkan i externa kurser, vanligen ordnade av föreningen, 
respektive deltagande i hyresförhandlingarna för området. 
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Figur 5.4. LH:s medverkan i olika aktiviteter inom andra delar av 
hyresgäströrelsen (procent av alla LH) 
(Styr. 7, Styr. 22a, Styr. 22b, Styr. 33a, Styr 60a) 

Figuren visar att samverkan mellan LH och övriga nivåer är långt ifrån 
enkelriktad. I 46 procent av alla LH finns det någon styrelseledamot som också 
har förtroendeuppdrag på andra nivåer. Därtill kommer att 8 procent av LH har 
angivit att någon i styrelsen tidigare haft uppdrag inom avdelning och 10 
procent inom regional hyresgästförening. Av svaren på ordförandeenkäten 
framgår att det ofta är LH-ordföranden som har sådana uppdrag; 37 procent av 
dessa har eller har haft förtroendeuppdrag, vanligen som styrelseledamot, i 
avdelning, förening eller i enstaka fall riksförbundet. Bland manliga 
LH-ordförande är andelen med andra uppdrag inom rörelsen hela 46 procent. 

Av de tre bakgrundsvariabler som testas i detta kapitel är det endast 
ägarkategori som har en signifikant inverkan på förekomsten av uppdrag på 
högre nivåer. LH-styrelser i allmännyttiga områden innehåller i högre 
utsträckning någon person med sådana uppdrag än styrelser i privatägda 
områden. 

Svaren på de fyra frågorna om nomineringar till uppdrag på högre nivåer 
vittnar till att börja med om ett utbrett engagemang i vad som händer i 
avdelningen och föreningen. Vid en majoritet av LH-årsmötena nomineras 
personer till representantskap, avdelningsstyrelse och förhandlingsråd och i 40 
procent av fallen dessutom till föreningens fullmäktige. I flera fall torde man 
också kunna utgå från att nomineringarna avser någon av LH:s egna, varför de 
även bidrar till LH:s möjligheter till insyn och påverkan på högre nivåer. 
Beträffande nomineringar finns inga statistiskt signifikanta samband med de tre 
bakgrundsvariabler som vi förväntar oss kan inverka på rollen som gräsrot. 
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(Genom att LH numera inte är grundorganisation i rörelsen förekommer inte 
längre denna typ av nomineringar på årsmötena.) 

Majoriteten av LH skickar också personer till externa kurser och hela 70 
procent medverkar i hyresförhandlingarna. Även om dessa båda aktiviteter har 
sina bestämda direkta syften torde deltagandet också ha positiva bieffekter i 
form av kontakter och meningsutbyte med företrädare för andra delar av 
rörelsen.  

Det höga deltagandet i hyresförhandlingarna är särskilt remarkabelt med 
hänsyn till att det är den regionala föreningen som driver förhandlingarna, och 
att dessa ofta beskrivs som mycket centraliserade. Sannolikheten för att en LH 
skall medverka i hyresförhandlingarna ökar signifikant med andelen boende i 
området som är organiserade i hyresgästföreningen; här kan sambandets 
riktning dock eventuellt vara den omvända. Den är också signifikant högre i det 
privata beståndet än det allmännyttiga. Det senare vittnar återigen om hur 
inriktade LH i privatbeståndet är på hyresfrågorna. Deltagande i kurser sam-
varierar inte signifikant med vare sig områdesstorlek, ägarkategori eller organi-
seringsgrad, 

Även de tidigare kontaktkommittéerna var väl representerade på högre nivåer 
i rörelsen. Av de kommittéer som svarade på undersökningen från 1985 var 59 
procent representerade i förhandlingsrådet (mot 62 procent 1981), 39 procent i 
avdelningens styrelse (48 procent 1981), 38 procent i föreningens fullmäktige 
(51 procent 1981) och 11 procent i föreningsstyrelsen (21 procent 1981) 
(Högberg & Österberg 1982, ss 14–15, Högberg & Österberg 1986, s 57). Om 
vi bortser från de stora skillnaderna mellan de båda undersökningsåren låg 
representationen på ungefär samma nivå för kontaktkommittéerna som för det 
sena 1990-talets LH, trots att de senare har en mer formaliserad roll inom 
rörelsen. I åttiotalets kontaktkommittéer förekom representation på högre nivåer 
framför allt i det allmännyttiga beståndet – medan mönstret i vårt material alltså 
är mindre entydigt (Högberg & Österberg 1982, s 55).  

Vi har inte jämförbara uppgifter om HSB:s bostadsrättsföreningar annat än 
för medverkan i externa kurser, där andelen var 38 procent, alltså betydligt lägre 
än för LH. Svaren samvarierade dock signifikant med föreningsstorlek, och av 
bostadsrättsföreningarna på 200 lägenheter eller däröver var det 55 procent som 
hade deltagit i externa kurser, vilket närmar sig den andel som vi noterar för LH 
(Bengtsson & Svensson 1995, s 90). 

Ett viktigt medel för uppbyggandet av gemensamma normer inom en 
folkrörelse är den egna organisationspressen. Vi har frågat LH-ordförandena 
om deras läsning av hyresgäströrelsens olika organ. I tabell 5.6 redovisas först 
svaren på frågan ”Hur mycket läser Du i dessa tidningar?” efter en femgradig 
skala. (Månadstidningen Vår bostad ges ut av Hyresgästföreningen tillsammans 
med HSB och går till alla medlemmar i rörelsen. Tidskriften Hyresgästen går 
till alla förtroendevalda.) 

Om vi tar ordförandenas vittnesmål om sina läsvanor på allvar tycks de 
budskap som förs ut via rörelsens tidskrifter ha en betydande spridning, särskilt 
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om man betänker att rubriken ”läser det mesta” i tabellen också innefattar 
svarsalternativet ”läser så gott som allt”.  

Tabell 5.6. LH-ordförandenas läsning av hyresgäströrelsens tidningar (antal 
LH och procent) 

 Får  Läser det mesta 
Tidning Antal %  Antal % 
Vår bostad 236 98  171 72 
Hyresgästen 212 89  145 61 
Tidning från föreningen 155 65  112 47 
Tidning från avdelningen   98 41    78 33 
(N=236–240)      

(Ordf. 17a, Ordf. 17b) 

Men vilket utbyte har ordförandena av sin läsning då det gäller att få 
information i hyresgästfrågor och om bostadspolitik? I tabell 5.7 redovisas 
svaren på frågan ”Tycker du att dessa tidningar ger Dig som förtroendevald 
tillräcklig information i hyresgästfrågor och om bostadspolitik?” efter en fem-
gradig skala. 

Även det egna utbytet av informationen i hyresfrågor och bostadspolitik 
uppfattas således som tillfredsställande. (Under rubriken ”tillräcklig informa-
tion” döljer sig dessutom – det möjligen dubbeltydiga – svarsalternativet ”mer 
än tillräcklig information”.) Allmänt sett tycks hyresgäströrelsens organi-
sationspress fylla en viktig roll för informationsutbytet mellan de aktiva inom 
rörelsen. I vilken utsträckning den fyller en liknande roll för vanliga med-
lemmar kan vi naturligtvis inte avgöra med hjälp av denna undersökning. 

Tabell 5.7. LH-ordförandenas utbyte av hyresgäströrelsens tidningar (antal LH 
och procent) 

 Får Tillräcklig information 
Tidning Antal % Antal % 
Vår bostad 236 98 153 65 
Hyresgästen 212 89 146 63 
Tidning från föreningen 155 65 105 46 
Tidning från avdelningen   98 41   73 32 
(N=228–240) 

(Ordf. 17a, Ordf. 17c) 

Figur 5.5 ger en bild av intensiteten i LH:s interaktion med övriga nivåer i 
rörelsen. Där redovisas svaren på frågor om när någon från LH-styrelsen senast 
hade kontakt med en förtroendevald respektive ombudsman från hyresgäst-
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föreningen eller avdelningen samt när någon från styrelsen senast deltog i möten 
eller andra arrangemang som ordnats av dessa enheter. 

Figur 5.5. LH-styrelsens senaste kontakt med företrädare för andra nivåer 
(procent av alla LH) 
(Styr. 69, Styr. 70a, Styr. 70b) 

Återigen är det nästan anmärkningsvärt hur välutvecklade kontakterna är. Det är 
kanske inte helt oväntat – men ändå ingalunda självklart – att hälften av 
styrelserna har haft kontakt med någon ombudsman den senaste veckan och 80 
procent den senaste månaden. (Ombudsmännen som besvarat vår enkät anger 
något glesare kontakter, men LH-styrelsens svar kan ju också syfta på kontakter 
med andra ombudsmän än den som har huvudansvaret för samverkan med LH.) 
Mer anmärkningsvärt är då att över 60 procent haft kontakt med någon 
förtroendevald på annan nivå under den senaste månaden och att nästan lika 
många deltagit i något möte eller annat arrangemang. Detta är en imponerande 
kontaktverksamhet för en enhet som framstår som så pass svag i organisatoriska 
och ekonomiska termer och som har en så pass måttlig medlemsaktivitet som de 
flesta LH ändå har. 

Av våra bakgrundsvariabler är det bara områdesstorleken som har betydelse 
för kontakterna med högre nivåer. LH i större områden tenderar att ha fler 
kontakter av detta slag, och när det gäller deltagande i möten och andra 
arrangemang anordnade av högre nivåer är skillnaden signifikant på fem-
procentsnivån.  

I figur 5.6 redovisas vilka frågor som enligt ombudsmännen vanligen tas upp 
i kontakterna med LH. 
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Figur 5.6. Frågor som diskuteras i kontakterna mellan LH och ombudsmannen 
(procent av alla LH) 
(Omb. 21b) 

Det är svårt att utläsa något tydligt mönster ur figuren, utöver att kontakterna 
mellan LH och ombudsman kan gälla en lång rad olika frågor. Möjligen kan 
man säga att de mest traditionella gräsrotsfrågorna, bostadspolitiken och 
hyresgäströrelsens idéer, hör till de ämnen som dryftas i minst utsträckning. Inte 
heller hyror och boendekostnader – där ju makten inom rörelsen ligger på de 
högre nivåerna – är så framträdande som man kanske kunde förvänta sig. I 
stället är det yttre skötsel och allmänna ordningsfrågor, två typiska språkrörs-
frågor som ofta diskuteras med hyresvärden, som får de högsta andelarna. Detta 
kan tolkas som att företrädare för båda nivåerna är angelägna om att hitta en 
gemensam linje gentemot fastighetsägaren i boinflytandet. Intressant är också 
att träffpunktsfrågorna studier, fritid och kultur diskuteras i över 60 procent av 
fallen, vilket kanske kan ses som ett uttryck för att nivåerna upplever ett 
gemensamt ansvar för fritidsavtalens uppfyllande. 

Den övergripande slutsatsen av detta avsnitt måste bli att det pågår en 
intensiv interaktion mellan LH och de högre nivåerna. Ombudsmannen och 
andra företrädare för föreningen och avdelningen deltar ofta i möten och 
samråd, men normalt inte med sådan regelbundenhet att det kan tolkas som en 
allmän önskan att detaljkontrollera LH. Omvänt medverkar LH-företrädare på 
en rad olika sätt i verksamheter på högre nivåer, samtidigt som det i de flesta 
fall finns ett utvecklat informellt informationsutbyte kring de flesta frågor av 
betydelse för LH.  

I inledningen av kapitlet ställde vi upp ”återkommande interaktion under 
ömsesidig respekt och tillit” som en norm för relationen mellan LH och de 
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högre nivåerna i rörelsen. Resultaten i föregående avsnitt tydde på ömsesidig 
respekt och tillit. Detta avsnitt har visat att det också förekommer åter-
kommande interaktion. I nästa avsnitt går vi över till att granska de båda 
parternas attityder och förväntningar kring samverkan. 

Synen på samverkan – attityder och förväntningar 
Den ombudsman som svarar för kontakterna med en LH har en viktig uppgift 
både som representant för hyresgäströrelsen i stort och som resursperson för 
LH. Han eller hon har en både kontrollerande och stödjande roll, och 
vederbörandes syn på sina uppgifter gentemot LH är därför av stort intresse. Det 
är LH-företrädarnas och ombudsmännens uppfattningar om sina ömsesidiga 
relationer som är ämnet för detta avsnitt.  

Innan vi går närmare in på den frågan kan det finnas anledning att säga något 
om den sociala sammansättningen av de båda grupperna. Är det personer med 
helt olika bakgrund som möts då LH:s styrelseledamöter har att göra med 
ombudsmännen, eller kan de förväntas tala samma språk? För att kunna säga 
något om den frågan har vi gjort vissa jämförelser mellan de båda grupperna 
LH-ordförande respektive ombudsmän. 

Ordförande och ombudsmän är ungefär jämngamla. Den genomsnittliga 
åldern för alla ordförande är 53 år, medan motsvarande siffra för ombuds-
männen är exakt 50 år. Vi har redan konstaterat en relativt jämn könsfördelning 
bland ordförandena med en viss övervikt för män (53 procent). Den manliga 
dominansen är något större bland ombudsmännen, där 59 procent är män och 41 
procent är kvinnor. (Detta är ändå en jämn könsfördelning jämfört med de 
företrädare för fastighetsägarna som besvarat vår enkät; av dessa var hela 85 
procent män.) 

Bland ordförandena var det som vi sett 60 procent som hade en kortare 
utbildning än treårigt gymnasium. Ombudsmännen har bara aningen högre 
utbildningsnivå, 43 procent av dem har minst treårigt gymnasium. Här kan vi 
notera en viss könsskillnad såtillvida att kvinnliga ombudsmän har en högre 
utbildningsnivå än manliga, medan det finns en motsatt tendens bland 
ordförandena. 

Generellt sett borde inte de relativt måttliga skillnaderna i fråga om kön, 
ålder och utbildning mellan LH-ordförande och ombudsmän betyda några 
problem för samarbetet. Det är förstås ingen garanti för att man inte i enskilda 
fall ändå kan tala förbi varandra. Men som framgick av tabell 5.3 ovan uppfattar 
majoriteten av LH-ordförandena att så åtminstone inte är fallet generellt. 

En viktig förutsättning för samarbetet är att man har något så när samma 
uppfattning om varandras roller. Eftersom detta är en studie av lokala hyres-
gästföreningar och inte av hyresgästombudsmän koncentrerar vi oss här på hur 
ombudsmännen uppfattar LH:s uppgifter och inte det omvända. I figur 5.7 
redovisar vi med tre staplar (1) hur LH-ordförandena uppfattar hyresgäst-
föreningens och avdelningens förväntningar i sex olika avseenden – två vardera 
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motsvarande de tre rollerna som gräsrot, språkrör respektive träffpunkt i 
enlighet med hur vi definierat dessa, (2) hur viktigt ombudsmännen faktiskt 
tycker det är att LH-styrelser i allmänhet utför samma sex uppgifter och (3) i 
vilken utsträckning ombudsmännen faktiskt tycker att en viss LH-styrelse klarar 
av att utföra uppgifterna i fråga. 

Figur 5.7. LH-ordförandenas uppfattning om ombudsmännens syn samt 
ombudsmännens faktiska syn på olika uppgifter för LH-styrelsen (balansmått: 
stora minus små förväntningar, viktigt minus oviktigt, respektive bra minus 
dåligt hanterat, procent) 
(Ordf. 19, Omb. 33, Omb. 39) 

Det första som kan konstateras är att samtliga mått ligger högt. De tal som 
anges är balansmått som anger skillnaden mellan den andel som svarat positivt 
(”ganska bra” eller ”mycket bra” etc.) och den andel som svarat negativt 
(”ganska dåligt” respektive ”mycket dåligt” etc.) på de olika frågorna. Allra 
tydligast är att ombudsmännen tycker att samtliga sex uppgifter är synnerligen 
betydelsefulla, till och med ”att bevaka lokala intressen gentemot andra nivåer 
inom hyresgäströrelsen”. LH-ordförandena har också uppfattat förväntningarna 
på styrelserna som höga – om än på aningen lägre nivå. Vi kan också se att 
ombudsmännen i stort sett är nöjda med hur LH-styrelserna utför de olika 
uppgifterna, även om de ger ett något lägre betyg för gräsrotsuppgifterna – att 
bevaka lokala intressen inom rörelsen och att sprida information om denna – än 
för de båda övriga rollerna. 

Den enda intressanta skillnad som kan utläsas ur dessa höga svarsvärden är 
att ombudsmännen fäster relativt större vikt vid uppgiften ”att arbeta för 
trygghet och social kontroll i bostadsområdet” än vad ordförandena har klart för 
sig. Som vi kommer att se i kapitel 6 är detta en av de frågor som LH-styrel-
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serna själva tillmäter allra störst betydelse, men ombudsmännens höga 
prioritering av de lokala trygghetsfrågorna kan knappast sägas vara något som 
direkt följer av hyresgäströrelsens organisationsintresse. 

Av de tidigare kontaktkommittéerna angav 52 procent (1985) att de kände att 
hyresgästföreningen hade förväntningar om att de skulle ta på sig särskilda 
uppgifter, och tre fjärdedelar av dem uppfattade att förväntningarna helt eller 
delvis stämde med vad de själva tyckte att de skulle syssla med (Högberg & 
Österberg 1986, s 36). I sin specialstudie av manliga och kvinnliga kontakt-
kommittéer finner Anna-Lena Högberg att de kommittéer som består av enbart 
män upplever att hyresgästföreningen förväntar sig att kommittén skall få 
boinflytandet att fungera – d.v.s. vår språkrörsfunktion, medan de som består av 
enbart kvinnor i första hand känner förväntningar på att de skall engagera övriga 
hyresgäster – d.v.s. vår träffpunktsfunktion (Högberg 1989, s 28). Vi analyserar 
skillnaderna mellan ”manliga” och ”kvinnliga” LH-styrelser i vår undersökning 
i kapitel 8. Redan här kan dock sägas att det inte finns några signifikanta 
skillnader mellan manliga och kvinnliga LH-ordförandes uppfattningar om 
ombudsmännens förväntningar i olika avseenden. 

Vi har också frågat ombudsmännen hur de ser på sin egen roll gentemot LH – 
och styrelserna om vad de uppfattar att ombudsmannen lägger vikt vid i det 
sammanhanget. I figur 5.8 sammanfattas balansmåtten för de fem olika 
funktioner som vi tagit upp i frågorna. 

Figur 5.8. Ombudsmännens prioriteringar av olika uppgifter i samarbetet med 
LH (balansmått: stor vikt minus liten vikt, procent) 
(Styr. 14, Omb. 41) 

Återigen ser vi hur ombudsmännen tycks ha svårt att prioritera – alla uppgifter 
framstår som viktiga. Styrelsernas bild – som får antas uttrycka hur de uppfattar 
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ombudsmännens faktiska agerande – är mera nyanserad. Intressant i vårt 
perspektiv är att styrelserna uppfattar att ombudsmännen lägger relativt mindre 
vikt vid de kontrollerande och bevakande uppgifterna (längst till vänster i 
figuren). De upplever att ombudsmännen allra högst prioriterar rollen som 
sakkunnig i medlemsfrågor och bostadssociala frågor. Däremot har de inte 
uppfattat att ombudsmännen fäster samma vikt vid att fungera som kontakt-
person med andra experter, så här kan man föreställa sig en skillnad mellan 
ambitioner och faktiskt handlande från ombudsmännens sida. 

Upplever ombudsmännen några mera bestämda förväntningar på sitt age-
rande gentemot LH? Inte i någon större utsträckning. Som svar på frågan anger 
35 procent att de känner särskilda förväntningar från LH-styrelsen och 16 pro-
cent att de gör det från enskilda hyresgäster. Bara en fjärdedel pekar på 
särskilda förväntningar från hyresgästföreningen eller avdelningen och 21 
procent känner sådana förväntningar från bostadsföretaget. Ombudsmännen har 
också ombetts ange vad de ser som sin viktigaste uppgift i förhållande till en 
viss LH, och här är orden ”stöd”, ”stödja” och ”stötta” samt synonymer till dem 
ofta förekommande i svaren. 

Båda parter förefaller alltså vara överens om att ombudsmännen på olika sätt 
skall fungera som stöd och hjälp för de lokala enheterna – och inte vice versa. 
För att få ett komplement till denna bild har vi emellertid också frågat 
ombudsmännen om det finns exempel på det omvända, några särskilda upp-
gifter eller frågor där hyresgästföreningen eller avdelningen velat ha hjälp från 
den aktuella LH. I en fjärdedel av fallen är svaret ”ja”. I nitti procent av dessa 
fall har ombudsmannen också fått den hjälp som efterfrågats. Något oväntat 
minskar andelen som velat ha hjälp från LH signifikant med organiserings-
graden i hyresgästföreningen bland de boende i området, och svaren på vad 
hjälpen avsett löser inte upp den paradoxen; endast i undantagsfall har det t.ex. 
rört sig om medlemsvärvning. 

En fråga där LH har gemensamma intressen med högre nivåer borde annars 
vara just medlemsrekryteringen. Medlemsantalet är av betydelse för rörelsens 
ekonomiska och politiska styrka, men en hög organisationsgrad är även av vikt 
för LH, som därmed får ett större antal ”första klassens medborgare”, som kan 
kallas till årsmöten och väljas in i styrelsen. Det är också rimligt att anta att ett 
högt medlemstal stärker LH:s legitimitet både gentemot högre nivåer i rörelsen 
och gentemot fastighetsägaren. 

Det är tydligt att många LH-styrelser ser det som en av sina uppgifter att 
värva medlemmar till hyresgästföreningen. Hela 70 procent har under det 
senaste året försökt värva boende i området till föreningen. Av dessa har i sin 
tur nästan nio av tio varit framgångsrika. Flertalet har visserligen bara lyckats 
värva enstaka nya medlemmar, men 20 procent av dem som har ägnat sig åt 
medlemsvärvning säger sig ha lyckats få med flera nya medlemmar i 
föreningen. Denna uppgift har möjligen fått större uppmärksamhet över tid. Av 
de LH som ingick i Göteborgsstudien bedrevs medlemsvärvning bara av var 
tredje, och kontinuerligt av var fjärde (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, 
s 100). Även för de tidigare kontaktkommittéerna var medlemsvärvningen en 
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viktig uppgift, vilket framgår av att 41 procent av dem hade utsett en särskild 
person att sköta denna verksamhet (Högberg & Österberg 1986, s 40). 

I vilken utsträckning man uppfattar det vara mödan värt att försöka värva 
medlemmar till hyresgästföreningen kan också ha att göra med varför man tror 
att människor inte är medlemmar. I Figur 5.9 redovisar vi hur stor betydelse 
ordförandena tillmäter olika tänkbara förklaringar till att en del hyresgäster inte 
är med i hyresgästföreningen. 

Figur 5.9. Ordförandenas bedömning av vilken betydelse olika faktorer har för 
att hyresgäster inte är med i hyresgästföreningen (balansmått: stor betydelse 
minus liten betydelse, procent) 
(Ordf. 28) 

Vi ser att alla fem alternativen får positiva balansmått och att det förslag som 
vinner minst gehör är att de som är medlemmar inte skulle dela hyresgäst-
föreningens värderingar. Detta är ju också det enda ideologiska alternativet, 
medan de övriga fyra är sådana skäl som kan anföras för att avstå från 
medlemskap i de flesta typer av föreningar. Det tycks alltså som om LH- 
ordförandena här uppfattar hyresgästföreningen som en intresseorganisation 
mer än som en idéstyrd förening. 

Vi avslutar detta avsnitt med att i figur 5.10 redovisa ombudsmännens svar 
på ett antal attitydfrågor om de LH-styrelser för vilka de fungerar som 
kontaktpersoner. Helhetsbilden är att de positiva omdömena överväger. För att 
börja med rollen som gräsrot, som är temat för detta kapitel, anses flertalet 
styrelser vara aktiva i hyresgästföreningens verksamhet, något färre uppfattas 
som väl insatta i hyresgäströrelsens idéer, och än mindre entydigt är det att 
styrelserna betraktas som välinformerade i bostadsfrågor. 
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Figur 5.10. Ombudsmännens syn på LH-styrelsen (procent av alla LH) 
(Omb. 37) 

I rollen som språkrör (som behandlas i kapitel 6) kännetecknas LH-styrelserna 
– åtminstone om vi skall döma av dessa svar – mer av nit än förmåga. Nästan 
alla anses i stort sett aktiva gentemot företaget, men då det gäller förmågan att 
driva frågor mot kommunen, kunskaperna i förvaltningsfrågor och det underlag 
som lämnas till hyresförhandlingarna blir ombudsmännens betyg på LH- 
styrelserna klart sämre. Det är dock mycket få som instämmer i påståendet att 
styrelsen mest framför klagomål.  

Vad gäller rollen som träffpunkt får LH-styrelserna goda vitsord för sitt 
sociala engagemang och för sin fritidsverksamhet, men sämre för studie-
verksamheten (frågan om hur det faktiskt ser ut med träffpunktsrollen behandlas 
alltså i kapitel 7). Då det gäller den interna demokratin instämmer så gott som 
alla ombudsmän om inte helt så åtminstone delvis i påståendet att LH-styrelsen 
har övriga hyresgästers förtroende. Inte heller anses omsättningen av ledamöter 
mer än i undantagsfall vara för stor, vilket kan synas förvånande med tanke på 
vad som de facto framkom i den frågan i kapitel 4. Däremot instämmer en 
tredjedel av ombudsmännen helt och hälften delvis i påståendet att ”enstaka per-
soner drar hela lasset”, vilket naturligtvis förefaller problematiskt i ett del-
tagandeperspektiv. 

Av våra bakgrundsvariabler spelar organisationsgraden inte oväntat störst roll 
för ombudsmännens omdömen. Andelen medlemmar i hyresgästföreningen 
inverkar signifikant positivt på betygen om att inte enstaka personer drar hela 
lasset, i fråga om övriga hyresgästers förtroende, aktivitet gentemot bostads-
företaget, att ge bra underlag till hyresförhandlingarna samt kunskaper i 
förvaltningsfrågor. (Några av dessa samband kan möjligen vara skenbara genom 
att såväl den höga organisationsgraden som de goda betygen är resultat av att 
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LH är välskött.) Dessutom inverkar organisationsgraden nästan signifikant i 
fråga om kursverksamheten. Intressant i övrigt är att betygen på LH-styrelsens 
aktivitet i hyresgästföreningens verksamhet är signifikant lägre i de tre stor-
stadskommunerna. 

Vi har frågat ombudsmännen vilken de anser vara den aktuella LH:s 
viktigaste praktiska fråga just nu samt hur de tycker att LH-styrelsen hanterar 
denna viktiga praktiska fråga. Närmare hälften (44 procent) tycker att styrelsen 
sköter frågan mycket eller ganska bra mot 21 procent som svarat mycket eller – 
vanligen – ganska dåligt. Återstoden av de svarande bedömer hanteringen av 
frågan som ”varken bra eller dålig”. (Vi går inte här in på vilka konkreta frågor 
som ombudsmännen pekat på.) 

Det material som redovisats i detta avsnitt motsäger inte den positiva bilden 
av återkommande interaktion under ömsesidig respekt och tillit. Ombuds-
männens roll framstår som stödjande mer än kontrollerande. Den punkt som 
möjligen framstår som problematisk är att ombudsmännen i många fall anser att 
LH inte helt förmår leva upp till sin roll som språkrör gentemot värden. Detta 
överensstämmer också med den tveksamhet beträffande vissa LH-styrelsers 
kunskaper som kommer till uttryck i tabell 5.1. 

Synen på hyresgäströrelsen 
I detta avsnitt diskuterar vi LH-ordförandens syn på olika frågor om hyres-
gäströrelsen och kontrasterar deras svar mot ombudsmännens. Dels vill vi veta 
om ordförandena är kritiska till hur rörelsen fungerar i olika avseenden, dels vill 
vi utröna om det finns betydande skillnader mellan hur ordförandena och 
ombudsmännen ser på dessa frågor. I båda fallen skulle det kunna betyda 
problem med samarbetet och interaktionen, kanske framför allt då det gäller 
LH:s möjligheter att föra fram olika ståndpunkter i förhållande till marknads-
arenan och den politiska arenan. 

I figur 5.11 redovisar vi först LH-ordförandenas uppfattningar i några olika 
frågor beträffande hyresgäströrelsen. Vi har låtit dem ta ställning till tio 
påståenden med svarsalternativen ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” och 
”instämmer inte alls”. 

I påståendet att medlemmarnas inflytande ökat genom att LH blivit grund-
organisation instämmer 46 procent av ordförandena helt och lika många delvis. 
Ordförandena tycks alltså nöjda med den reformen, medan det steg tillbaka som 
togs genom kongressbeslutet år 2000 förefaller mera problematiskt i detta 
perspektiv. 

Därefter följer några påståenden om rörelsen i stort och de högre nivåerna. 
Nästan nio av tio ordförande instämmer helt eller delvis med att hyresgäst-
rörelsen fungerar öppet och är lyhörd för vad medlemmarna tycker, och ännu 
fler tycker att ombudsmännen möter medlemmarna med respekt. Å andra sidan 
instämmer ungefär hälften i att ombudsmännen har för stort inflytande på med-
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lemmars och förtroendevaldas bekostnad, även om det är betydligt färre som 
instämmer helt i detta påstående. 

Figur 5.11. LH-ordförandenas syn på hyresgäströrelsen (procent) 
(Ordf. 30) 

Som nämnts kopplas hyresgäströrelsen ofta politiskt samman med social-
demokratin, även om organisationen formellt är partipolitiskt obunden. Oavsett 
detta instämmer så gott som alla ordförande helt eller delvis i att rörelsen driver 
hyresgästfrågorna på ett effektivt sätt i den bostadspolitiska debatten, och en 
förkrossande majoritet instämmer helt i att rörelsen bör vara partipolitiskt 
obunden. Betydligt färre är dock övertygade om att så verkligen är fallet. 
Knappt 40 procent av ordförandena instämmer helt i att rörelsen är ”fri från 
bindningar till alla politiska partier” och en dryg fjärdedel instämmer inte alls. 
(Som vi kommer att se var det drygt 60 procent av ordförandena som röstade på 
socialdemokraterna i det senaste riksdagsvalet.) 

Längst ner i figuren redovisas ställningstaganden till tre påståenden om 
organisering och konkurrerande hyresgästföreningar, och här är det mindre 
entydigt var ordförandena står. Över 70 procent finner det visserligen viktigt att 
alla hyresgäster är med i rörelsen, men inte mer än 40 procent instämmer helt i 
att de som startar en egen hyresgästförening bara försämrar för alla hyresgäster. 
Och omvänt instämmer närmare hälften i att det är bra att de som är missnöjda 
kan starta en egen förening och driva sina frågor. Vi kanske inte skall dra alltför 
stora växlar på dessa svar, de kan ju också uppfattas som ett allmänt stöd för 
föreningsfriheten, och i så fall är det snarast anmärkningsvärt att inte ännu fler 
ordförande stöder tanken om konkurrerande föreningar. Hur som helst tycks det 
organisationsmonopol som den etablerade hyresgäströrelsen de facto har 
åtminstone inte finna något helhjärtad stöd bland ordförandena i rörelsens 
minsta enheter. 
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Den samlade slutsatsen av de svar som redovisas i figur 5.11 måste bli att 
majoriteten av LH-ordförandena har stort förtroende för hyresgäströrelsen. Att 
så gott som alla instämmer i påståendena om rörelsens öppenhet och lyhördhet, 
dess politiska effektivitet samt ombudsmännens respektfulla attityd måste tolkas 
på detta sätt, liksom att det anses viktigt att alla hyresgäster är med i hyresgäst-
föreningen.  

I figur 5.12 ställer vi några av dessa svar mot motsvarande ställningstaganden 
från de ombudsmän som LH har mest kontakt med. Som synes är samstämmig-
heten tämligen god. För det första ser vi att även en stark majoritet av ombuds-
männen instämmer i påståendet att medlemsinflytandet ökat genom att LH 
blivit grundorganisation, vilket alltså samtidigt kan uppfattas som en tveksam-
het till den förändring som senare genomfördes. På denna punkt har vi också 
riktat ett påstående enbart till ombudsmännen: ”Att de lokala hyresgäst-
föreningarna blivit grundorganisationer har mest lett till formalisering och 
onödig föreningsbyråkrati.” I detta – i och för sig starka – påstående instämmer 
närmare tre av fyra ombudsmän inte alls mot bara en enda procent som 
instämmer helt. 

Figur 5.12. LH-ordförandenas och ombudsmännens syn på hyresgäströrelsen 
(procent) 
(Ordf. 30, Omb. 44) 

Däremot är det – inte oväntat – färre ombudsmän än ordförande som menar att 
ombudsmännen har för stort inflytande på medlemmars och förtroendevaldas 
bekostnad (till ombudsmännen var påståendet dock formulerat som ”de 
anställda” i stället för ”ombudsmännen”). Beträffande vikten av att alla 
hyresgäster är med i rörelsen är ombudsmännen om möjligt än mer övertygade 
än ordförandena. Slutligen är ombudsmännen också mera kritiska än ordföran-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ombudsman

Alternativa hyresgästföreningar
försämrar för alla:    Ordförande

Ombudsman

Bra med alternativ
hyresgästförening:   Ordförande

Ombudsman

Viktigt att alla hyresgäster är med i
hyresgästföreningen:  Ordförande

Ombudsman

Ombudsmännen har för stort
inflytande:          Ordförande

Ombudsman

Medlemmarnas inflytande ökar
genom LH:             Ordförande

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls



 162

dena till konkurrerande hyresgästföreningar, och nästan 70 procent av dem 
instämmer inte alls i att det är bra att de som är missnöjda med hyresgäst-
föreningen kan starta en egen organisation. 

Med en liten reservation för synen på alternativa föreningar är huvudintrycket 
ändå att samstämmigheten är god mellan ordförande och ombudsmän. Att för-
troendevalda och anställda har något olika syn på vilket inflytande respektive 
grupp har och bör ha är trots allt inte ägnat att förvåna. 

Synen på bostadspolitiken  
Vi går nu över till att redovisa LH-ordförandenas syn på olika bostadspolitiska 
frågor. Alldeles oavsett diskussionen om hyresgäströrelsens partipolitiska 
kopplingar finns det skäl att pröva i vilken utsträckning rörelsens viktigaste 
gräsrotsföreträdare delar de uppfattningar i centrala bostadspolitiska frågor som 
förs fram av rörelsens centrala talesmän. 

Figur 5.13. LH-ordförandenas syn på hyrespolitiken (procent) 
(Ordf. 29) 

I figur 5.13 redovisas LH-ordförandenas ställningstagande till femton olika 
påståenden som har att göra med bostadspolitiken i allmänhet och hyres-
politiken i synnerhet. Flera av påståendena har formulerats med utgångspunkt 
från det program som antogs vid Hyresgästernas Riksförbunds kongress 1996, 
och som gällde vid tidpunkten för våra enkäter (Hyresgästernas Riksförbund 
1996). Dessutom har några av frågorna använts i en enkät till ett urval av 
hyresgäster genomförd av SCB på uppdrag av Hyresgästernas Riksförbund 
ungefär vid samma tidpunkt som vår undersökning. 
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Det kan tilläggas att några av frågorna, t.ex. de som avser bruksvärdes-
systemet och hyresförhandlingarna, är helt centrala för hyresgäströrelsen, 
ungefär som den solidariska lönepolitiken för den fackliga arbetarrörelsen. 
Inställningen till denna hos LO-medlemmar har av Lewin använts som mått på 
”demokratisk allmänanda” i förhållande till den fackliga rörelsen (Lewin 1977, 
ss 100–103; jfr kritik av Tännsjö 1978, ss 75–76). Så tillspetsat vill vi dock inte 
tolka svaren i vår undersökning. I stället relaterar vi alltså ordförandenas svar 
till det vid tidpunkten aktuella hyresgästprogrammet utan att ta ställning till i 
vilken utsträckning det rör sig om rörelsens absoluta kärnfrågor eller dess mera 
perifera ställningstaganden. 

Flera av påståendena har en tydlig politisk högervänsterdimension, och 
LH-ordförandena samlas där genomgående på vänsterkanten. (Rent grafiskt 
ligger högerståndpunkterna ibland till vänster i figuren, eftersom vi inte ville 
formulera alla påståendena i enkäten med utgångspunkt från samma ändpunkt 
på högervänsterskalan.) Tre av de ståndpunkter bakom vilka uppslutningen är 
nästan total är att en hyresgäst med vanliga inkomster skall ha råd att bo i en 
nybyggd tvårumslägenhet utan att behöva bostadsbidrag, att samhället genom 
lagstiftning skall garantera sunda, säkra och bra boendemiljöer, samt att 
människor med vanliga inkomster skall ha råd att bo i attraktiva områden. Om-
vänt är stödet näst intill obefintligt för förslagen att sälja ut allmännyttiga 
bostäder, att omvandla hyresrätt till bostadsrätt samt att låta bostadsmarknaden 
sköta sig utan inblandning från samhället. Det är inte heller särskilt många som 
instämmer helt i marknadsståndpunkten att hyrorna skall sättas med utgångs-
punkt från vad den enskilde hyresgästen är beredd att betala. I dessa frågor 
ställer sig ordförandena tämligen entydigt bakom den traditionella generella 
svenska bostadspolitiken, som denna också företräds av hyresgäströrelsen. 

Något svagare men ändå tämligen starkt stöd får två andra politiska 
vänsterståndpunkter, nämligen att alla hushållsmedlemmar skall ha rätt till eget 
rum samt att det är viktigt att allmännyttan har en betydande andel av 
bostadsbeståndet i varje kommundel. Båda dessa krav lyfts explicit fram i det 
bostadspolitiska programmet (Hyresgästernas Riksförbund 1996, ss 8, 13). 

Om vi går över till mera konkreta hyresmarknadsfrågor finner vi först och 
främst att bara 10 procent av ordförandena instämmer helt i att hyrorna bör vara 
högre i attraktivt belägna områden, medan nästan hälften inte instämmer alls. 
Detta är något anmärkningsvärt eftersom en sådan hyresdifferentiering är fullt 
förenlig med de regler för bruksvärdeshyror som reglerar hyresförhandlingarna, 
och här ger inte hyresgästprogrammet uttryck för motsvarande ståndpunkt som 
majoriteten av ordförandena (jfr Hyresgästernas Riksförbund 1996, s 13). 

I övrigt är det en mycket stark majoritet av ordförandena som instämmer helt 
i att man skall kunna få sänkt hyra genom att utföra trappstädning och skötsel 
av gårdar och rabatter. Som vi kommer att se i kapitel 6 är det i själva verket 
mycket få LH som de facto har en sådan form av ekonomiskt inflytande, varför 
denna ståndpunkt möjligen kan uppfattas som en kritik av rådande förhållanden 
– även om man naturligtvis kan vara för möjligheten utan att vilja utnyttja den 
själv. Nästan lika många tycker att man skall kunna få sänkt hyra genom att 
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vara rädd om sin lägenhet, någonting som inte heller gäller de facto i någon 
större utsträckning. Däremot fördelar sig ordförandena jämnt mellan 
”instämmer helt” och ”instämmer delvis” då de tar ställning till påståendet att 
hyresgästen själv – och inte värden – skall bestämma i sin lägenhet. Samtliga 
dessa tre krav återfinns också i hyresgästprogrammet (Hyresgästernas Riks-
förbund 1996, ss 15–16). 

Även de två ekologiska påståendena, att det är viktigt att förvaltningen sköts 
utifrån ekologiska aspekter samt att det är viktigt att de boende har möjlighet att 
kompostera sitt köksavfall, vinner stöd hos en betydande andel av ordförandena. 
Även detta är mål som lyfts fram i hyresgäströrelsens bostadspolitiska program 
(Hyresgästernas Riksförbund 1996, ss 4–5, 9). 

Sammanfattningsvis uttrycker LH-ordförandena starkt stöd för hyresgäst-
rörelsens linje i bostads- och hyrespolitiska frågor. Den mest intressanta 
avvikelsen är att en så hög andel av de svarande tar avstånd från tanken att 
hyrorna borde vara högre i mer attraktiva områden, något som alltså är fullt 
förenligt med det bruksvärdesystem som hyresgäströrelsen ställer sig bakom 
och i hög grad varit med och skapat.  

Figur 5.14. LH-ordförandenas och hyresgästers syn på hyrespolitiken (procent) 
(Ordf. 29) 

I figur 5.14 kan vi för fem av påståendena jämföra LH-ordförandenas 
bostadspolitiska ståndpunkter med vad vanliga hyresgäster tyckte enligt en 
undersökning som gjordes av SCB 1994 (skillnaden i tidpunkt torde inte vara 
något avgörande problem; att döma av motsvarande SCB-undersökningar från 
1988 och 1990 är hyresgästernas värderingar i dessa frågor tämligen stabila). 
SCB:s urval är gjort bland alla hyresboende i Sverige, det innefattar alltså såväl 
medlemmar i hyresgästföreningen som andra hyresgäster. 
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Det skall understrykas att sammanställningen i figuren inte är något försök att 
undersöka åsiktsrepresentativiteten hos ordförandena. I stället är syftet att 
avgöra hur deras bostadspolitiska värderingar förhåller sig till genomsnitts-
hyresgästens preferenser. Åsiktsrepresentativitet mellan väljare och valda bör 
mätas för den politiska enhet som de valda representerar, i vårt fall på 
områdesnivå och inte aggregerat. Då det gäller LH bör åsiktsrepresentativiteten 
därtill i första hand gälla synen på den lokala ”politiken” i LH-området och inte 
inställningen i allmänna bostadspolitiska frågor. 

Vi finner att LH-ordförandenas ståndpunkter inte skiljer sig särskilt mycket 
från hyresgästers i allmänhet. Även dessa är mycket skeptiska till att sälja de 
kommunala bostadsföretagen och att omvandla hyresrätter till bostadsrätt, och 
även de tycker att människor med vanliga inkomster skall ha råd att bo i 
attraktiva områden. Däremot är de alltså mer liberala än LH-ordförandena i sin 
inställning till att låta bostadsmarknaden sköta sig själv, utan inblandning från 
samhället och i viss mån även till högre hyror i attraktivt belägna områden. I 
huvudsak tycks ändå de båda grupperna vara tämligen överens om hyres-
politiken. 

Figur 5.15. LH-ordförandenas och samtliga väljares partival i riksdagsvalet 
1994 samt partisympatier bland boende i hyresrätt i november 1994 (procent) 
(Ordf. 31) 

Det finns som nämnts en utbredd uppfattning att många ledande företrädare för 
hyresgäströrelsen är aktiva socialdemokrater. Vi har därför bedömt det vara av 
visst intresse att fråga LH-ordförandena om hur de röstade i det senaste 
riksdagsvalet. Svaren sammanfattas i figur 5.15, där vi också som jämförelse 
visar dels den totala röstfördelningen mellan partierna i detta val, dels parti-
sympatier bland boende i hyresrätt enligt SCB:s undersökning i november 1994 
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(specialbearbetning av Sven Bergenstråhle, Hyresgästföreningen Riksförbun-
det). 

Vi finner en tydlig vänsterdominans bland våra ordförande. Över 60 procent 
röstade socialdemokratiskt och nästan 20 procent på vänsterpartiet. Övriga fem 
partier är klart underrepresenterade bland ordförandena, och det är bara modera-
terna som når upp till tioprocentsnivån. Bilden av hyresgäströrelsen som 
dominerad av socialdemokratin besannas i någon mån, men modifieras också. 
Visserligen är socialdemokratiska sympatisörer något överrepresenterade bland 
ordförandena, men räknat i procent är vänsterpartisterna det i betydligt högre 
grad. Detta blir ännu tydligare om vi jämför med partisympatierna hos boende i 
hyresrätt, bland vilka socialdemokratin, men inte vänsterpartiet, har klart 
starkare stöd än i väljarkåren i stort. 

Frågan är nu i vilken utsträckning de attityder i bostadspolitiska frågor som 
redovisas i figur 5.13 är uttryck för partisympatier eller för solidaritet med 
hyresgäströrelsens ståndpunkter. För att pröva den saken har vi genomfört 
regressioner på de 15 politiska attitydfrågorna med partisympati (v plus s mot 
övriga) som oberoende variabel, tillsammans med ordförandens kön, ålder samt 
civilstånd och hushållstyp. Dessa regressioner bygger på svaren från bara 183 
ordförande, eftersom de 13 procent som inte röstat eller röstat blankt i det 
senaste valet har uteslutits, på samma sätt som i figur 5.14. Därtill har några av 
ordförandena avstått från att svara på denna fråga – för övrigt den sista i enkäten 
– ibland med kritiska kommentarer till att vi har ställt den. 

Det visar sig att partisympati inte alls har den avgörande betydelse som man 
kunde förvänta sig. Av de 15 frågorna är det bara tre där högervänster-
dimensionen i röstningen inverkar signifikant på ordförandens ståndpunkt, 
nämligen (1) att samhället genom lagstiftning skall garantera sunda, säkra och 
bra boendemiljöer, (2) att alla hushållsmedlemmar skall ha rätt till eget rum 
samt (3) att det är viktigt att allmännyttan har en betydande andel av bostäderna 
i varje kommundel. I dessa tre påståenden, men inte i något av övriga tolv, 
instämmer vänstersympatisörerna i signifikant högre utsträckning än övriga 
ordförande.  

Det tycks alltså vara hyresgäströrelsens värderingar mer än partisympatierna 
som påverkar LH-ordförandenas ställningstaganden i bostadspolitiken. Eller, 
om man beaktar att påverkan kan gå i olika riktningar, det är snarare hyresgäst-
rörelsen som ordföranden identifierar sig med i dessa frågor än det parti som 
han eller hon röstar på.  

Av övriga variabler inverkar ålder signifikant i ett fall och kön i två, medan 
civilstånd och hushållstyp inte har någon nämnvärd betydelse för ordförandenas 
bostadspolitiska uppfattningar. Ju yngre ordförandena är desto mer instämmer 
de i det relativt sentida bostadspolitiska kravet att alla hushållsmedlemmar skall 
ha rätt till eget rum. Kvinnor instämmer signifikant mer än män i att människor 
med vanliga inkomster skall ha råd att bo i attraktiva områden, medan män 
instämmer signifikant mindre i att de kommunägda bostadsföretagen bör säljas 
ut, vilket tillsammans möjligen också säger något om skillnader mellan mäns 
och kvinnors syn på politiken. 
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Ett index för rollen som gräsrot i rörelsen 
Liksom vi gjorde i föregående kapitel för den interna demokratin har vi 
konstruerat ett index som avser att med hjälp av några olika mått sammanfatta 
LH:s roll som gräsrot i hyresgäströrelsen. De element som ingår i detta 
gräsrotsindex redovisas i tabell 5.8. Även här har måtten på de ingående 
variablerna standardiserats så att alla får samma vikt. 

Tabell 5.8. Gräsrotsindex: ingående variabler 
1. Uppdrag på högre nivåer, rangordnat (1) förbundsnivå, (2) föreningsnivå,  

(3) avdelningsnivå, (4) inget uppdrag. 
2. Deltagande på högre nivåer, när senast? 
3. Kontakt med ombudsman, när senast? 
4. Kontakt med förtroendeman, när senast? 
5. Medlemsvärvning, rangordnat (1) värvat flera, (2) värvat enstaka, (3) försökt men ej 

lyckats, (4) ej försökt. 

Vi har beräknat korrelationskoefficienter mellan de fem variabler som ingår i 
index. Med ett undantag är de 10 r-talen positiva, mellan 0,13 och 0,65 (det 
högsta värdet är mellan de båda typerna av kontakter, d.v.s. element 3 och 4 i 
tabell 5.8; det näst högsta r-talet är 0,46). Detta tyder på att alla måtten är 
relevanta för gräsrotsfunktionen, men att de ändå inte mäter samma sak. Det 
enda samband som är (mycket svagt) negativt är det mellan uppdrag och 
medlemsvärvning, men båda måtten samvarierar alltså positivt med övriga tre. 

Vi har genomfört regressioner med vårt gräsrotsindex som oberoende 
variabel, tillsammans med bakgrundsvariablerna områdesstorlek, organisations-
grad och ägarkategori och med fyra olika mått på attityder till relationen mellan 
nivåerna som beroende variabler. Vi finner då att gräsrotsindex samvarierar 
signifikant positivt med LH-ordförandens uppfattning om i hur hög grad såväl 
ombudsmännen som förtroendevalda på högre nivåer tar hänsyn till den egna 
LH:s synpunkter. Det samvarierar också signifikant med hur ombudsmannen 
bedömer relationen mellan sig själv och den aktuella LH, men däremot inte med 
i vilken utsträckning han eller hon säger sig ta intryck av denna LH. Då det 
gäller ordförandens attityder till samverkan inverkar även ägarkategori 
signifikant på så sätt att LH i allmännyttiga områden uppskattar ombuds-
mannens hänsynstagande som högre. I övrigt inverkar ingen av bakgrunds-
variablerna signifikant. 

Att gräsrotsindex inte inverkar signifikant på i vilken utsträckning ombuds-
mannen tar intryck kan möjligen uppfattas som uttryck om en önskan att vara 
”politiskt korrekt”. Vi får komma ihåg att flera av ombudsmännen avgivit svar 
om mer än en LH, och det kan finnas en benägenhet att framstå som rättvis och 
inte favorisera de LH som uppfattas som mest aktiva i gräsrotsrollen. 
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Sammanfattande slutsatser om LH som gräsrot 
Den övergripande bilden av samverkan mellan LH och de högre nivåerna är 
anmärkningsvärt positiv, särskilt om man betänker de hårda inre strider som 
pågick inom rörelsen under sextio- och sjuttiotalen kring hyresregleringens 
avveckling och kring olika saneringsprojekt. I dag tycks relationen verkligen 
kännetecknas av såväl återkommande interaktion som ömsesidig respekt och 
tillit. Ombudsmännens roll uppfattas av båda parter som stödjande mer än kon-
trollerande. 

LH-företrädare medverkar regelbundet på de högre nivåerna och vice versa, 
och båda parter uttrycker tillfredsställelse med hur samverkan fungerar. Den 
rådande harmonin tar sig också uttryck i en betydande samsyn både på 
hyresgäströrelsens uppbyggnad och på bostads- och hyrespolitiken. Åtminstone 
det senare underlättas sannolikt av att flertalet företrädare för båda nivåerna 
sympatiserar med socialdemokraterna och vänsterpartiet, även om parti-
tillhörigheten inte tycks vara avgörande för åsiktsöverensstämmelsen. 

Trots att många LH-styrelser har betydande kunskaper och förenings-
erfarenhet och lägger ner mycket tid och engagemang i arbetet, säger det sig 
själv att LH befinner sig i ett resursmässigt underläge gentemot rörelsens högre 
föreningsnivåer och ombudsmän. Den i huvudsak harmoniska relationen 
betyder dock att de nominella resurserna kan vara av underordnad betydelse, 
eftersom man ofta drar åt samma håll i ett plussummeperspektiv. Det ömse-
sidiga inflytandet mellan nivåerna uppfattas också av båda parter som för-
vånansvärt symmetriskt. En punkt som kan vara problematisk är att så mycket 
som en fjärdedel av LH-styrelserna enligt ombudsmännen inte har fullt 
tillräckliga kunskaper och erfarenheter för sina uppgifter och därför inte helt 
förmår leva upp till sin roll som språkrör gentemot värden. En annan 
komplikation kan vara att många LH-ordförande inte är nöjda med hur den 
regionala föreningen driver hyresförhandlingarna. 

Våra bakgrundsvariabler inverkar delvis på det sätt som vi förväntade oss då 
vi formulerade våra hypoteser i kapitel 3 (se tabell 3.12). Organisationsgraden 
samvarierar signifikant positivt med självuppfattad kompetens, deltagande i och 
upplevt inflytande på hyresförhandlingar samt på en rad av ombudsmännens 
omdömen om LH-styrelsen. Mera oväntat inverkar organisationsgraden negativt 
på ombudsmannens medverkan i samråd med värden liksom med att han eller 
hon bett LH om hjälp i någon fråga. Möjligen bör detta tolkas som att LH i 
områden med högre anslutning till hyresgästföreningen tenderar att få en 
självständigare ställning i förhållande till högre nivåer.  

Medlemmar i LH-styrelser i allmännyttiga områden har i signifikant högre 
utsträckning förtroendeuppdrag på högre nivåer inom rörelsen, medan LH i 
privatägda områden deltar mer i hyresförhandlingarna och även upplever sig ha 
ett större inflytande på dessa. LH i större bostadsområden har en mer om-
fattande interaktion med högre nivåer i form av ömsesidigt deltagande i 
varandras aktiviteter. 
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Kapitel 6. Den lokala hyresgästföreningen som 
språkrör mot hyresvärden 

I detta kapitel behandlar vi de lokala hyresgästföreningarnas roll som språkrör 
för de boende i området gentemot fastighetsägaren, framför allt inom ramen för 
boinflytandet. Vi undersöker både LH:s formella inflytande på förvaltningen av 
det egna området och hur detta inflytande fungerar i realiteten. Boende-
inflytandet har uppmärksammats mer i tidigare forskning än LH:s roll som 
gräsrot i hyresgäströrelsen. I detta kapitel kan vi därför göra flera jämförelser 
med tidigare perioder och andra sammanhang än då vi diskuterade rollen som 
gräsrot i kapitel 5. På motsvarande sätt som i föregående kapitel prövar vi också 
olika hypoteser om inverkan på språkrörsrollen av bakgrundsvariablerna 
områdesstorlek, organisationsgrad och ägarkategori. 

Boinflytandeavtalen 
Den formella basen för LH:s rätt till inflytande i sina områden är de ramavtal 
om boinflytande som slöts kring 1980 mellan å ena sidan Hyresgästernas 
Riksförbund, å andra sidan fastighetsägarnas riksorganisationer, d.v.s. SABO för 
det allmännyttiga och Fastighetsägareförbundet för det privata beståndet. 
Ramavtalen är till formen rekommendationer till medlemsorganisationerna om 
att sluta lokala avtal med visst innehåll. Först då lokalt avtal slutits blir 
avtalstexten giltig inom en viss fastighetsägares bestånd. Avtalen är kopplade 
till förhandlingsordningen om hyror och andra boendeförhållanden mellan 
fastighetsägaren och den regionala hyresgästföreningen, och om enighet inte 
kan uppnås lokalt i en samrådsfråga kan den hänskjutas till högre nivå. (För en 
mera fullständig beskrivning av boinflytandeavtalens uppbyggnad hänvisas till 
Bengtsson 1985.) 

Avtalen ger LH (ursprungligen kontaktkommittén) generell rätt till informa-
tion och samråd om förvaltningen av området och öppnar därtill en möjlighet 
till särskilda överenskommelser om beslutsrätt i bestämda frågor. Det 
allmännyttiga och det privata avtalet skiljer sig åt på en rad punkter och det 
allmännyttiga avtalet ger åtminstone formellt LH ett större inflytande (se 
Bengtsson 1985, ss 39–54). Vi återkommer strax till hur det förhåller sig i 
realiteten. Dessutom har avtalen fått en betydligt större utbredning i det 
allmännyttiga beståndet än i det privata.  

Genom åren har avtalen setts över ett antal gånger, men den allmänna 
uppbyggnaden har förblivit densamma med rätt till information och samråd och 
möjlighet till särskilda avtal om beslutsrätt. På flera håll, särskilt i allmännyttan, 
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har olika former av beslutsrätt prövats, ofta inkluderande någon form av 
ekonomiska incitament för hyresgästerna, som ger dem ersättning för 
genomförda besparingar och nedlagt arbete. Det är en allmän uppfattning att 
boinflytandets utbredning, innehåll och intensitet i realiteten alltid varierat starkt 
mellan olika fastighetsägare, hyresgästföreningar och bostadsområden (jfr Lind, 
Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 33). 

Så länge inflytandet inskränker sig till samrådsrätt ligger det formella 
ansvaret för besluten gentemot de enskilda hyresgästerna och andra berörda 
kvar hos hyresvärden. Det som LH framför i ett samråd är formellt bara förslag, 
och det är fastighetsägaren som avgör – och tar ansvar för – om förslagen skall 
genomföras. (Detta torde gälla i realiteten, även om det i anvisningarna till det 
allmännyttiga boinflytandeavtalet framhålls att hyresgästernas krav bör 
tillgodoses ”om de ryms inom gällande ekonomiska ramar och inte strider mot 
bostadsföretagets förpliktelser enligt lag eller avtal”; se Bengtsson 1985, s 48.) 
En beslutsrätt för LH – särskilt om den är kopplad till ekonomiska konse-
kvenser – lägger däremot ett större ansvar på LH i dess egenskap av företrädare 
för samtliga boende i området. Både formellt och reellt får LH då stå till svars 
för de åtgärder som vidtas, såväl gentemot medlemmarna som gentemot övriga 
boende i området. 

Om hyresgästernas lokala aktiviteter medför ekonomiska besparingar kan 
detta dessutom leda till nya hyresskillnader mellan ett bostadsföretags olika 
områden. Sådana hyresskillnader kan i vissa fall uppfattas som oförenliga med 
den regionala hyresgästföreningens tolkning av vad som är en solidarisk hyres-
sättning inom ett företags bostadsbestånd. Så även här finns en tänkbar konflikt, 
och i anvisningarna till det allmännyttiga boinflytandeavtalet framhålls också 
hyresförhandlingarnas företräde framför boinflytandet (se vidare Bengtsson 
1985, ss 31–37). 

Eftersom LH:s roll som språkrör i stor utsträckning bygger på boinflytandet 
enligt avtalen kommer kapitlet att i huvudsak behandla de frågor som berörs av 
detta avtal. Vi kommer dock även att behandla andra former av interaktion 
mellan LH och hyresvärden. Tack vare våra olika enkäter kan vi belysa frågorna 
ur såväl LH:s som förvaltarens perspektiv och därtill betrakta dem med en tredje 
parts ögon, nämligen den regionala hyresgästföreningens ombudsman. 

En modell för att analysera formellt och reellt 
boendeinflytande 
Den teoretiska utgångspunkten för analysen i detta kapitel är en modell över 
formellt och reellt boendeinflytande som utvecklats av Bo Bengtsson och 
använts i olika empiriska undersökningar i Sverige och övriga Norden (Bengts-
son 1982). Vi skiljer i det följande mellan å ena sidan ”boendeinflytande” som 
vi använder som ett generellt begrepp för de boendes möjligheter att påverka, å 
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andra sidan ”boinflytande”, som står för den specifika form av hyresgäst-
inflytande som regleras av de centrala ramavtalen. 

Modellen bygger på antagandet att de boendes faktiska möjligheter att 
påverka förhållandena i sitt område sammanhänger dels med deras formella rätt 
till inflytande, dels med en rad andra omständigheter som bestämmer de reella 
förutsättningarna för interaktionen mellan dem och deras motpart inom ramen 
för de formella reglerna.  

Fördelningen av det formella inflytandet över en given beslutsdomän mellan 
två parter kan ses som ett nollsummespel där ett ökat formellt inflytande för den 
ene definitionsmässigt betyder ett minskat formellt inflytande för den andre. 
Inflytandet kan då beskrivas med hjälp av en så kallad inflytandestege med sju 
steg som går från (1) inget inflytande, via (2) informationsrätt, (3) samrådsrätt 
och (4) förhandlingsrätt (som innebär att båda parter har vetorätt) till tre olika 
nivåer av beslutsrätt där motparten har i tur och ordning (5) samrådsrätt, (6) 
informationsrätt och (7) inget inflytande (Bengtsson 1982, ss 80–82; en mer 
välkänd inflytandestege, som dock blandar formellt och reellt, finns hos 
Arnstein 1969). Att det formella inflytandet är ett nollsummespel hindrar dock 
inte att förändringar i maktfördelningen reellt kan leda till ökade möjligheter för 
parterna att tillsammans åstadkomma saker som annars inte varit möjliga (jfr 
diskussionen kring plussummespel och ”makt att” i teoriavsnittet till kapitel 5).  

Boinflytandeavtalen ger alltså i normalfallet LH informationsrätt och sam-
rådsrätt (varvid fastighetsägaren behåller sin beslutsrätt), och det kan som 
nämnts även förekomma fall av delegerad beslutsrätt i vissa frågor eller inom 
vissa budgetramar. Utan boinflytandeavtal har LH inte ens informationsrätt utan 
befinner sig på inflytandestegens lägsta pinne, d.v.s. ”inget inflytande”. 

Vad är det – förutom de formella reglerna – som påverkar de boendes reella 
inflytande? Vi vill här peka på fyra olika faktorer, nämligen (1) besluts-
utrymmet på områdesnivå, (2) de boendes insyn i beslutsprocessens olika 
skeden, (3) de boendes resurser samt (4) risken för intressekonflikter med 
motparten (jfr Bengtsson 1982). 

Beslutsutrymmet på områdesnivå bestämmer vad som hyresvärden och LH 
tillsammans har rätt att komma överens om – oavsett vem av dem som sedan 
har den formella beslutsrätten. I realiteten kan en rätt till samråd i ett stort antal 
frågor med en välvilligt inställd motpart ge ett betydligt större reellt inflytande 
än en beslutsrätt som omfattar ett fåtal frågor. Den viktigaste inskränkningen av 
beslutsutrymmet i boinflytandeavtalen är som nämnts att hyrorna sätts på en 
högre organisatorisk nivå, genom förhandlingar mellan fastighetsägaren och den 
regionala hyresgästföreningen.  

I det allmännyttiga avtalet utesluts också en del frågor som sammanhänger 
med det kommunägda företagets roll i den kommunala bostadspolitiken. Det 
kan t.ex. gälla riktlinjer för nyproduktion och ombyggnad eller fördelningen av 
lediga bostäder (se vidare Bengtsson 1985, ss 24–27). Detta är en markering av 
att den kommunala demokratin står över boinflytandet. (Dahlberg & Vedung 
2001, ss 7–17, diskuterar den principiella spänningen mellan brukarorientering 
och representativ demokrati.)  
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Insynen i beslutsprocessen kan analyseras i relation till de olika stegen som 
ett ärende går igenom. Det formella inflytandet enligt inflytandestegen beskriver 
förhållandet vid själva beslutspunkten, men i realiteten bestäms innehållet i ett 
beslut också av vad som händer före och efter denna punkt, av vem som tar 
initiativ till eller bereder ett ärende, liksom av vem som verkställer ett fattat 
beslut eller övervakar dess genomförande. Om fastighetsägaren tar initiativ till 
och bereder ett ärende kan det vara svårt för en oförberedd hyresgästföreträdare 
att argumentera emot förslaget i ett samråd. Det kan också vara problematiskt 
att få en överenskommelse genomförd för den som inte har insyn i verk-
ställigheten eller ens kan övervaka utfallet. Omvänt kan LH:s deltagande i 
beslutsprocessens olika skeden ge dem möjlighet att påverka besluten även då 
deras formella inflytande är obetydligt. 

Det är uppenbart att de boendes beslutsresurser av olika slag kan ha 
betydelse för LH:s möjligheter att ta ställning i olika frågor, utveckla en linje 
och driva den gentemot fastighetsägaren. Sådana resurser kan vara pengar, tid, 
kunskaper av betydelse för bostadsförvaltningen, t.ex. teknisk, ekonomisk eller 
juridisk kompetens, sammanträdesvana, användbara kontakter eller information 
av betydelse, t.ex. om bostadsområdet och dess invånare. En viktig resurs som 
vi redan varit inne på är LH:s demokratiska legitimitet som företrädare för de 
boende i området. 

En ytterligare faktor som kan ha betydelse för det faktiska inflytandet är i 
vilken utsträckning det föreligger intressekonflikter i olika frågor mellan LH 
och hyresgästerna å ena sidan och fastighetsägaren å den andra. I frågor där 
ingen intressekonflikt föreligger borde det spela mindre roll om hyresgästerna 
har samrådsrätt, förhandlingsrätt eller beslutsrätt – man borde ju ändå kunna 
komma överens bara båda parter ges möjlighet att framföra sina argument. I 
situationer där en tydlig intressekonflikt föreligger, t.ex. av ekonomisk karaktär, 
blir däremot den formella beslutsrätten avgörande. 

Det formella inflytandet och övriga fyra faktorer som inverkar på det faktiska 
inflytandet kompletterar varandra. Om det inte finns något beslutsutrymme, om 
hyresgästerna saknar såväl insyn i processen som relevanta beslutsresurser, och 
om det föreligger genuina intressekonflikter mellan parterna, räcker enbart en 
hög grad av formellt inflytande inte långt. Och omvänt, om hyresgästerna inte 
ens har rätt till information, behöver fastighetsägaren inte lyssna på dem, hur 
mycket insyn i övrigt och resurser de än har, och hur stort beslutsutrymmet än 
är. 

I det följande används de fem elementen i modellen för att ordna analysen av 
resultaten från vår undersökning. Vi kommer också att redovisa hur LH- 
styrelsen och övriga parter ser på inflytandets innehåll och på partsrelationen i 
stort. 

Den normativa utgångspunkten för kapitlet är att mer inflytande på för-
valtningen av det egna området betraktas som bättre – åtminstone i LH:s 
perspektiv. Från allmänna utgångspunkter är detta givetvis inte något självklart, 
utan avvägningen mellan värdens och hyresgästernas inflytande kan diskuteras 
från flera olika utgångspunkter. I just det här sammanhanget behöver vi dock 
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inte gå in på denna normativa avvägning. Dels ser vi alltså frågan i LH:s 
perspektiv, dels ligger i svensk hyresrätt den yttersta bestämmanderätten i alla 
frågor utom hyressättningen kvar hos värden genom den så kallade stoppnings-
rätten som sammanhänger med ägarens ansvar mot tredje part (Bengtsson 1985, 
ss 27–31; jfr Victorin 1980, ss 106–107). 

Boinflytande i privat och allmännyttig hyresrätt  
– utgångspunkter och hypoteser 
Skillnaderna mellan de båda boinflytandeavtalen, men också de olikartade 
allmänna förutsättningarna för allmännyttig och privat fastighetsförvaltning 
betyder att ägarform blir en särskilt viktig bakgrundsvariabel i kapitlet.  

Bo Bengtsson har i annat sammanhang (Bengtsson 1985) mera principiellt 
diskuterat skillnaderna i förutsättningar mellan de båda avtalen med utgångs-
punkt från den modell som presenterades i föregående avsnitt. Slutsatsen blev 
att den formella inflytandegraden är högre enligt det allmännyttiga avtalet, 
samtidigt som intressekonflikterna mellan parterna borde utgöra ett mindre 
hinder i allmännyttan än i det privata beståndet. Framför allt spelar det 
ekonomiska vinstintresset en mera central roll för en privat ägare. Dessutom ger 
allmännyttans självkostnadsprincip större flexibilitet åt boinflytandet, eftersom 
den gör det möjligt att ta ut merkostnader till följd av de boendes önskemål på 
hyran. Något motsvarande medger normalt inte bruksvärdessystemet för den 
private ägaren. Kopplingen till kommunen kan å andra sidan göra besluts-
utrymmet mindre i allmännyttan – hyresgästerna skall ju inte ha större 
inflytande än andra medborgare på beslut som i princip är kommunala.  

Vad gäller insynen i beslutsprocessen talar de små företagsenheterna och 
okomplicerade beslutsvägarna till den privata sektorns förmån. Å andra sidan är 
de privata hyresvärdarna erfarenhetsmässigt betydligt mera restriktiva med att 
tillhandahålla ekonomisk information om förvaltningen, något som också 
kommer till uttryck i boinflytandeavtalens utformning. I fråga om resurser torde 
LH vara i ett större underläge i förhållande till ett stort allmännyttigt företag än i 
relationen med en privat fastighetsägare, som kanske bara äger en enda 
fastighet. Beträffande vissa resurser, framför allt kännedom om området, kan 
dock relationen vara den motsatta. Det allmännyttiga avtalet är också mera 
generöst med ekonomisk ersättning till hyresgästföreningen för arbetet med 
boinflytande (Bengtsson 1985, ss 73–77). 

I den följande redovisningen fungerar ovanstående resonemang om 
skillnaderna mellan förutsättningarna för boendeinflytande mellan de båda 
sektorerna som en hypotes att testa mot vårt material. Förutom detta test mot 
ägartyp undersöker vi även vilken inverkan som områdesstorlek och organi-
seringsgrad har på LH:s roll som språkrör. 

Den största skillnaden mellan boinflytandet i privat och allmännyttig 
hyresrätt har dock varit utbredningen. Så sent som 1994 fanns, enligt Hyres-
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gästernas Riksförbund, boinflytandeavtal med privata ägare endast på ett fåtal 
ställen i landet, trots den gemensamma rekommendationen från parterna åtta år 
tidigare. Lind, Lennartsson och Soidre-Brink menar att denna 
hyresgäströrelsens pessimistiska bedömning ligger nära de faktiska 
förhållandena – men uppskattar ändå själva att drygt 100 LH i det privata 
beståndet hade någon form av boinflytandeavtal år1995 (Lind, Lennartsson & 
Soidre-Brink 1996, ss 117–118). 

Det formella inflytandet 
Under hela 1980-talet ökade antalet boinflytandeavtal successivt, framför allt i 
den allmännyttiga sektorn. Under nittiotalets första år avstannade dock 
utvecklingen. Många avtal sades nu upp på bostadsföretagens initiativ, och detta 
såväl med ekonomiska som ideologiska motiveringar. Under tiden 1991–1995 
rådde i ungefär hälften av de 21 regionala hyresgästföreningarna tidvis avtals-
lösa tillstånd med något eller några av de större allmännyttiga bostadsföretagen 
(Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 115–116). 

Boinflytandeverksamheten i våra LH-områden är väl utvecklad, åtminstone 
på det formella planet. Hela 82 procent av föreningarna hade boinflytandeavtal. 
Här finns dock en klar skillnad mellan de båda sektorerna; av LH i allmän-
nyttiga områden är det endast 5 procent som inte har något boinflytandeavtal, 
medan något över hälften av LH i privatägda områden saknar avtal. Detta 
stämmer med den bild som redovisats ovan, att boinflytandeavtalen har större 
utbredning i det allmännyttiga beståndet.  

Som en följd av denna skillnad mellan ägarkategorierna är det främst LH i de 
minsta områdena som saknar avtal – tillsammans med den speciella gruppen 
med över 1 000 lägenheter, som alltså i flertalet fall innefattar ett stort antal 
privata ägare och flera olika bostadsområden. 

Det äldsta avtalet om boinflytande som rapporterats i våra svar tillkom redan 
år 1974 – alltså redan före ramavtalet. Därefter har det tillkommit åtminstone 
något nytt lokalt avtal varje år. En period då många avtal slöts var 1979–1982, 
d.v.s. tiden närmast efter det allmännyttiga ramavtalet. Då tillkom ungefär en 
tredjedel av de avtal som fortfarande gällde vid tidpunkten för enkäten.  

Som nämnts har de centrala avtalen reviderats då och då, och 30 procent av 
LH-styrelserna uppger att deras avtal förändrats någon gång under de senaste tre 
åren. Förändringarna har vanligen inneburit att LH fått ett större inflytande än 
tidigare, även om det i flera fall tycks ha rört sig om förändringar i form snarare 
än innehåll. Endast i ett fall uppgavs att förändringen lett till ”något mindre 
inflytande”. 

Ramavtalen om boinflytande anvisar som nämnts tre olika nivåer av 
inflytande: informationsrätt, samrådsrätt och beslutsrätt. I figur 6.1 redovisas 
hur LH i allmännyttiga och privatägda områden fördelar sig på dessa nivåer. 
Figuren inkluderar även de LH som inte har något boinflytandeavtal. (Samråds- 
och informationsrätt följs alltså åt i boinflytandeavtalen och redovisas därför 
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tillsammans i figuren. Endast en enda LH säger sig ha enbart informationsrätt, 
och den har här förts till ”inget inflytande”.) 

Figur 6.1. Formellt inflytande för LH i det allmännyttiga och privata beståndet 
(procent) 
(Kombi 8) 

Som väntat är inflytandenivån signifikant högre i allmännyttan än i det privata 
beståndet. Även organisationsgraden uppvisar en signifikant positiv sam-
variation med det formella inflytandet, medan områdesstorleken i sig däremot 
inte påverkar detta. 

Boinflytandeavtalen ger alltså utrymme för särskilda avtal om olika former 
av beslutsrätt och ekonomiskt inflytande. Sådana tilläggsavtal gäller vanligtvis 
inte för ett företags hela bostadsbestånd utan för vissa utvalda delar, och fler 
bostadsområden kan eventuellt dras in efter hand. I Göteborgsstudien fann man 
att fördjupat inflytande av olika slag också kunde baseras på mer informella 
överenskommelser (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 116, 121). 

I figur 6.2 redovisas förutom förekomsten av boinflytandeavtal även en rad 
andra former av inflytande som vi frågat om. Vi finner att LH i allmännyttiga 
områden oftare än de i privata får ta del av en områdesbudget, medverkar i en 
områdesstyrelse eller annat särskilt samrådsorgan, oftare har någon form av 
ekonomiskt inflytande och oftare har övertagit arbetsuppgifter från hyresvärden. 
(Även det senare kan ses som en form av inflytande, nämligen i den mån som 
övertagandet också innebär att LH kan påverka genomförandet eller resultatet 
av det övertagna arbetet.) En områdesstyrelse är ett samarbetsorgan mellan 
fastighetsägaren och hyresgästföreningen, vilket har ansvar för t.ex. budget och 
andra övergripande frågor för ett bostadsområde. Sammansättningen varierar 
mellan olika områden (jfr Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 173). 
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Figur 6.2. Olika typer av inflytande för LH i det allmännyttiga och privata 
beståndet (procent) 
(Styr. 55a, , Styr. 56, Styr. 57a, Styr. 59a, Styr. 60a, Styr. 61a) 

Den enda form av inflytande som är vanligare i det privata beståndet är 
deltagande i hyresförhandlingar. Detta bekräftar vad vi redan sett i kapitel 5, att 
hyresfrågan spelar en större roll för LH i det privata beståndet. I Göteborgs-
studien deltog 7 av 12 privata och 11 av 20 allmännyttiga LH i hyres-
förhandlingarna, så även här var andelen något högre i det privata beståndet. LH 
spelade också en mer aktiv roll i de privata förhandlingarna. Omvänt fanns 
områdesbudgetar enbart i de allmännyttiga LH-områdena; en annan sak är att 
dessa budgetar sällan visade sig användbara för hyresgästerna (Lind, 
Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 122, 156, 161, 174). 

Våra regressioner bekräftar att LH i privatägda områden ligger signifikant 
högre i fråga om deltagande i hyresförhandlingar, medan LH i allmännyttiga 
områden ligger signifikant högre i fråga om samtliga övriga former av 
inflytande i figur 6.2. Anslutningsgraden till hyresgästföreningen samvarierar 
signifikant med förekomsten av områdesbudget och ekonomiskt inflytande samt 
med deltagande i hyresförhandlingar – här är det dock svårare att uttala sig om 
sambandets riktning. Däremot inverkar inte organisationsgraden signifikant på 
förekomsten av boinflytandeavtal, medverkan i områdesstyrelse eller över-
tagande av arbetsuppgifter. Områdesstorleken som sådan har ingen signifikant 
inverkan på någon av inflytandeformerna. 

Vi har också frågat LH-styrelserna vilka former av ekonomiskt inflytande 
som förekommer. Svaren redovisas i tabell 6.1. (Med ”pris-/kvalitetsval” åsyftas 
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möjligheten att välja mellan olika standardnivåer på skötsel och underhåll och 
låta prioriteringarna antingen avspegla sig i hyran eller påverka någon form av 
ekonomisk ersättning.) 

Tabell 6.1. Former av ekonomiskt inflytande (antal LH och procent av alla LH) 
Inflytandeform Antal % 
Lokal hyresförhandling 32 14 
Förhandling/samråd om områdesbudgetens användning 37 16 
Förhandling/samråd i form av pris-/kvalitetsval 25 11 
Beslutsrätt om områdesbudgetens användning 19   8 
Förhandling/samråd om områdesbudgetens storlek 27 12 
Beslutsrätt om områdesbudgetens storlek 15   7 
Beslutsrätt i form av pris-/kvalitetsval 11   5 
Någon form av ekonomiskt inflytande 57 25 
(N=229)   

(Styr. 57a, Styr. 57b) 

Samtliga former av ekonomiskt inflytande som vi givit som svarsalternativ 
tycks alltså förekomma i icke försumbar utsträckning, även sådana som kan 
uppfattas som synnerligen långtgående såsom beslutsrätt om områdesbudgetens 
storlek eller rätt att besluta om avvägningen mellan pris och kvalitet. Avgörande 
för vad inflytandet i realiteten betyder är dock vilket beslutsutrymme som finns, 
d.v.s. vilka poster som faktiskt ingår i områdesbudgeten och pris-/kvalitetsvalet, 
och detta vet vi ingenting om.  

I övrigt är det tydligt att det ekonomiska inflytandet i normalfallet innefattar 
mer än en aspekt. De LH som har sådant inflytande har i genomsnitt angivit tre 
olika former.  

Av våra bakgrundsvariabler är det främst organiseringsgraden i hyresgäst-
föreningen som har betydelse. Den inverkar signifikant positivt på fem av de sju 
formerna av ekonomiskt inflytande. Ägarkategori och områdesstorlek inverkar 
signifikant bara på vardera en av de sju formerna. 

Knappt 15 procent av LH har övertagit arbetsuppgifter från fastighetsägaren. 
Det klart vanligaste är att man övertagit mark- och trädgårdsskötsel (87 procent 
av alla LH som tagit över arbetsuppgifter). Därefter följer städning (47 procent) 
samt småreparationer och enklare underhåll (29 procent). Detta överens-
stämmer med det stora intresse hos hyresgästerna för att arbeta med utemiljö 
och grönytor som noterats i andra studier, kanske allra tydligast i Poseidon-
projektet (se Bengtsson m.fl. 2003). 

Som framgår av tabell 6.2 förekommer en rad olika former av ersättning för 
det arbete som utförs av LH eller hyresgästerna utan att någon form dominerar 
(i några fall har flera alternativ angivits i svaren). Sammanlagt är det inte mer än 
22 LH som får någon form av ersättning, vilket betyder att drygt 40 procent av 
de LH som övertagit arbetsuppgifter från värden gör det utan ersättning. Detta 
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bekräftar om inte annat att många LH verkligen uppfattar övertagande av 
arbetsgifter som en form av inflytande och inte bara som en arbetsuppgift som 
man åtar sig mot betalning. 

Tabell 6.2. Form av ersättning för hyresgästarbete (antal LH) 
Ersättningsform Antal 
Till alla hyresgäster  
(kontant 7, hyresnedsättning 1, lägenhetsfond 1) 

  9 

Till deltagande hyresgäster  
(kontant 4, hyresnedsättning 4, lägenhetsfond 2) 

10 

Till LH   7 
Till särskild fond för området   4 
Någon ersättning 22 

(Styr. 61c) 

Även i självförvaltningen i Poseidon bedrevs merparten av arbetet utan eko-
nomisk ersättning. Där svarade 40 procent av de aktiva hyresgästerna att det 
inte skulle ha någon betydelse för deras engagemang om de skulle få betalt för 
sitt arbete mot mindre än en tredjedel som hävdade att ekonomisk ersättning 
skulle få dem att bli mer aktiva (Bengtsson m.fl. 2003, ss 92–93). Det bekräftar 
också tidigare forskningsrön som visar att kollektivt handlande i bostads-
områden ofta styrs av en utilitaristisk social norm om ”områdesnyttan” mer än 
av ekonomiska incitament (Bengtsson, Svensson & Uggla 2000, ss 171–174; jfr 
Bengtsson m.fl. 2003, ss 243–244). 

Sammanfattningsvis förefaller det formella boinflytandet ha kommit ganska 
långt. Så gott som alla LH i allmännyttiga områden har boinflytandeavtal med 
åtminstone samrådsrätt, och i det privata beståndet har över 40 procent av våra 
LH minst samrådsrätt, vilket tyder på en stark tillväxt av boinflytandet i det 
privata beståndet under nittiotalet.  

Även fördjupat boinflytande av olika slag förekommer på flera håll. Nästan 
en fjärdedel av LH i allmännyttan har beslutsrätt och närmare 10 procent i 
privatbeståndet. Områdesbudget redovisas för många LH, och ett inte obetydligt 
antal har ekonomiskt inflytande av något slag eller har övertagit arbetsuppgifter 
från värden. Även dessa former förekommer främst i allmännyttan. 

Beslutsutrymmet 
Efter att ha behandlat olika aspekter av det formella inflytandet går vi nu över 
till att analysera de övriga fyra bestämningsfaktorerna för det faktiska in-
flytandet. Beslutsutrymmet på bostadsområdesnivå undersöker vi helt enkelt 
genom att granska vilka typer av frågor som brukar diskuteras i samråden med 
fastighetsägaren. Vi utgår därmed från det något förenklade antagandet att det 
som inte på något sätt kan påverkas på den nivån inte heller kommer upp till 
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samråd. I figur 6.3 redovisas svaren fördelade på LH i allmännyttiga och 
privatägda områden. 

Figur 6.3. Frågor som diskuteras vid samrådsmöten (procent av alla LH som 
har samrådsmöten) 
(Styr. 58b) 

Av de 14 typer av ärenden som vi angivit som svarsalternativ är det tre som 
urskiljer sig negativt genom att de inte kommer upp i samråden i mer än ca 40 
procent av LH med boinflytande, nämligen nya hyresgäster, områdesbudget 
och hyror. Samtliga övriga frågetyper ligger över 70 procent. De tre frågetyper 
som förekommer mera sällan är alla sådana som brukar anses viktiga av 
hyresgäster, så det mest sannolika skälet till att de inte kommer upp i samma 
utsträckning som de övriga är just LH:s uppfattning att man egentligen inte kan 
göra något åt dem inom ramen för boinflytandet. (Detta betyder naturligtvis i 
och för sig inte att det är förbjudet att diskutera frågorna vid samrådsmötena, 
och vi ser ju också att andelarna ligger avsevärt över noll.) 

Ingen av våra tre bakgrundsvariabler inverkar signifikant på i vilken ut-
sträckning någon av de 14 frågorna diskuteras på samrådsmöten. Det enda lilla 
– och i förstone något förbryllande – undantaget är att nya hyresgäster 
diskuteras i signifikant högre utsträckning med minskad organiseringsgrad i 
hyresgästföreningen. Detta sammanhänger förmodligen med någon gemensam 
bakomliggande variabel; att försöka tolka vilken denna i så fall kan vara 
överlåter vi med varm hand åt läsaren. 

Vi har också frågat om LH någon gång under 1990-talet har deltagit i något 
större projekt, och vilket inflytande man i så fall har haft. Frågan har ställts 
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både till LH-styrelserna och till ombudsmännen. Enligt LH-styrelserna själva 
har 31 procent av LH deltagit i större projekt, enligt ombudsmännen 27 procent 
(svaren gäller ju inte alltid samma LH). I flertalet fall rör det sig om upprustning 
eller förnyelse av byggnader och utemiljö, i några fall även större ombyggnader. 
Nästan genomgående rör det sig om frågor där fastighetsägaren är huvudman, 
men som är av större omfattning än vad som normalt inryms under bo-
inflytandeavtalet. 

Beslutsutrymmet tycks alltså i huvudsak vara begränsat till de frågor som 
faller inom boinflytandeavtalen, även om LH inte är förhindrade att också 
diskutera t.ex. hyror och budget eller att medverka i samråd kring kommunala 
projekt. 

Insyn i beslutsprocessen 
Vi kan inte med ledning av våra svar med någon större exakthet avgöra i vilken 
utsträckning som någon representant för LH har insyn i beslutsprocessen 
Åtminstone kan vi inte i detalj beskriva LH:s möjligheter att följa bostads-
förvaltningens lokala beslutsprocesser i relation till de olika skedena initiativ, 
beredning, beslutsfattande, verkställighet och övervakning. En viss bild av LH:s 
insyn i processen kan vi dock få med ledning av hur omfattande kontakterna är 
mellan LH och företrädare för fastighetsägaren.  

Den viktigaste mötespunkten i sammanhanget är de formella samrådsmöten 
som regelbundet skall ske enligt de boinflytandeavtal som alltså gäller i drygt 
80 procent av områdena. Enligt svaren från förvaltarna förekommer dock 
samrådsmöten i ännu högre utsträckning än så; i hela 94 procent av fallen säger 
förvaltaren att samråd äger rum med den aktuella LH. I tabell 6.3 redovisas dels 
hur många sådana samrådsmöten som äger rum per år, dels hur många personer 
från LH som brukar komma. 

Tabell 6.3. Antal samrådsmöten per år samt antal närvarande personer  
från LH (procent av alla LH som har samrådsmöten) 

Antal möten %  Antal närvarande % 
  1   13    1    2 
  2   37    2  18 
  3–4   42    3–4  33 
  5–6    4    5–6  25 
  7–10    2    7–10  14 
11–    2  11–    8 
Totalt 100  Totalt 100 
(N=198)   

(Förv. 12a, Förv. 12b, Förv. 12c) 
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Ungefär hälften av LH har bara ett eller två samrådsmöten om året och nästan 
lika många har tre eller fyra. Fler möten än fyra om året är ovanligt. Medianen 
för antalet närvarande från LH ligger på fyra personer per möte. Eftersom ett 
betydande antal förvaltare angivit mycket höga närvarotal, och samrådsmöten 
dessutom uppgivits även för LH utan boinflytandeavtal, misstänker vi att några 
företrädare för företagen kan ha redovisat sin närvaro vid bostadsmöten som 
samrådsmöten; flertalet förvaltare har också svarat att de själva eller någon 
annan representant för företaget brukar delta vid LH:s bostadsmöten. Det är ju 
inte heller otänkbart att aktiviteterna bostadsmöte och samrådsmöte verkligen 
har kombinerats vid ett och samma tillfälle. (Frågan om antalet närvarande 
LH-företrädare vid samrådsmötena har bara ställts till förvaltaren.) 

Varken ägarform, organisationsgrad eller områdesstorlek inverkar signifikant 
på vare sig antalet möten eller antalet närvarande LH-företrädare. 

Kontakter mellan företrädare för LH och företaget kan naturligtvis även 
förekomma vid sidan av de formella samrådstillfällena. Det bästa sättet för en 
LH eller andra hyresgäster att utöva inflytande på frågorna i ett tidigt skede, 
innan företaget låst sig för en lösning, kan ofta vara löpande informella kon-
takter med husvärdar eller andra lokalt stationerade företrädare för företaget. 
Detta bekräftas av erfarenheterna från självförvaltningen i Poseidon (jfr Bengts-
son m.fl. 2003, s 336). En grupp befattningshavare som kan tänkas svara för den 
typen av kontakter är just de förvaltare för områdena som har ombetts att 
besvara vår enkät. I tabell 6.4 redovisas hur ofta dessa säger sig ha kontakt med 
någon representant för den aktuella LH angående något som rör boendet och – 
som jämförelse – hur ofta de kontaktas av enskilda hyresgäster i LH-området i 
motsvarande frågor. 

Tabell 6.4. Förvaltarens kontakter med LH-företrädare och enskilda boende 
(antal LH och procent av alla LH) 

Kontaktfrekevens Med LH-företrädare %  Med enskilda % 
Så gott som varje dag     3     1    60   28 
Minst en gång i veckan   23   11    68   31 
Minst en gång i månaden   95   44    36   17 
Mer sällan   93   43    46   21 
Så gott som aldrig    4    2      8    4 
Totalt 218 100  218 100 

(Förv. 18a, Förv. 19a) 

Först och främst ser vi att kontakterna med LH-företrädarna vanligen är 
betydligt tätare än de formella samrådsmötena. Över hälften av LH träffar 
förvaltaren minst en gång i månaden. (Hade vi riktat vår enkät till ”den person 
som har mest kontakt med LH” i stället för ”förvaltaren för det område som 
motsvarar verksamhetsområdet för LH” hade vi sannolikt fått fram ännu tätare 
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kontakter; vissa förvaltare kan ha ansvar för mycket stora delar av ett bostads-
företags bestånd, ibland för hela.) 

Att kontakterna med enskilda boende är i genomsnitt tätare än de med 
LH-företrädarna är knappast ägnat att förvåna. Det rör sig ju om ett betydligt 
större antal personer. Den höga kontaktfrekvensen med personer i LH-området 
visar dock att flertalet av våra förvaltare verkligen är personer som befinner sig 
relativt nära de praktiska skötselfrågorna, något som gör att deras svar 
beträffande områdenas förvaltning bör ha tämligen hög relevans. 

Finns det några skillnader mellan de frågor som förvaltaren diskuterar med 
LH och de som tas upp av enskilda hyresgäster? Som framgår av figur 6.4 
diskuteras ärenden som gäller de enskilda lägenheterna i väsentligt större 
utsträckning med de enskilda hyresgästerna, medan studie-, fritids- och 
kulturverksamhet i områdena – i den mån denna typ av frågor alls kommer upp 
– i första hand dryftas med LH. Detsamma gäller frågor kring miljö och ekologi 
samt, något mindre tydligt, trygghet och säkerhet. Intressant att notera är också 
att hyror diskuteras mer med enskilda hyresgäster än med LH-företrädare.  

Figur 6.4. Frågor som förvaltarna diskuterar med LH och med enskilda 
hyresgäster (procent av alla LH) 
(Förv. 18b, Förv. 19b) 

Ingen av våra tre bakgrundsvariabler har någon signifikant inverkan på i vilken 
utsträckning någon av de tio frågetyperna diskuteras med LH-företrädarna. Då 
det gäller frågor som diskuteras med enskilda hyresgäster finns däremot några 
samband som är signifikanta på femprocentsnivån. Diskussioner om trygghet 
och säkerhet samt om hyror och boendekostnader förekommer i högre 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Felan-
mälan,

lägenheter

Felan-
mälan,

fastighet
och

utemiljö

Allmänna
ordnings-

regler

Trygghet/
säkerhet

Miljö/
ekologi

Yttre
skötsel

Lägen-
hets-

underhåll

Uthyrning Hyror Studier mm

LH

Enskilda hyresgäster



 183

utsträckning i större LH-områden. Hyror och boendekostnader diskuteras oftare 
med de boende i områden med hög organiseringsgrad, och detsamma gäller 
frågor om lägenhetsunderhåll. Vad detta kan bero på är inte helt lätt att avgöra, 
men kanske är organiseringen och diskussionsviljan helt enkelt två olika uttryck 
för engagemang i de ekonomiska frågorna. Däremot inverkar inte variabeln 
ägarkategori signifikant på något av de totalt tjugo måtten på förvaltarens 
interaktion med hyresgästerna. 

Fungerar de informella kontakterna som komplement till eller substitut för 
samråd enligt boinflytandeavtalen? För att utröna det har vi gjort regressioner 
med frekvens av kontakter mellan förvaltare och LH-företrädare samt förekomst 
av kontakter i några typiska boinflytandeärenden som beroende variabler och 
förekomst av boinflytandeavtal som oberoende variabel tillsammans med 
bakgrundsvariablerna ägarkategori, organisationsgrad och områdesstorlek. 

Vi finner att kontakterna är signifikant tätare för LH med boinflytandeavtal. 
Då det gäller enskilda ärendetyper är kontakter om allmänna ordningsfrågor 
signifikant vanligare i LH med boinflytandeavtal, medan inga statistiskt 
säkerställda samband föreligger då det gäller trygghet och säkerhet, miljö och 
ekologi, yttre skötsel och underhåll eller lägenhetsunderhåll. Slutsatsen blir 
alltså att de informella kontakterna varken fungerar entydigt som komplement 
till eller som ersättning för samråd enligt boinflytandeavtalen. Att svaren tycks 
luta något mer åt det förstnämnda torde förklaras av att förvaltarna har 
inkluderat de formella samrådsträffarna i kontakterna. 

Vi har också ställt några frågor som kan relateras till två specifika skeden i 
beslutsprocessen, nämligen initiativ och verkställighet. På frågan till ombuds-
männen om hur ofta den aktuella LH tar initiativ i frågor gentemot hyresvärden 
svarar 45 procent ”ganska ofta”, och balansen mellan (mycket eller ganska) ofta 
och (mycket eller ganska) sällan är plus 38 procent. Då vi frågar förvaltarna 
vilken part som brukar ta initiativ till att frågor tas upp på samråds-
sammanträden svarar 47 procent ”båda parter lika ofta”, men 39 procent väljer 
alternativet ”mest LH, ibland företaget” och balansmåttet ger hela plus 39 i 
LH:s förmån. Närmare hälften av förvaltarna kan också peka på konkreta frågor 
där den aktuella LH:s initiativ har lett till förändringar. Det är uppenbart att 
LH-företrädarna inte går till samrådsmötena bara för att passivt lyssna på vad 
fastighetsägaren har att komma med. 

Beträffande genomförandet har vi frågat LH-styrelsen om det förekommer att 
hyresvärden inte genomfört åtgärder som man kommit överens om, något som 
noterats som ett ofta förekommande problem i tidigare studier av boende-
inflytande (jfr Hjärne, Lennartsson & Soidre-Brink 1979, ss 161–162, Uggla 
1993, ss 33–34, Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 174). Nästan två 
tredjedelar av LH-styrelserna säger att detta förekommer, och på frågan om hur 
vanligt det är fördelar sig svaren enligt tabell 6.5 – där vi även lagt in de LH 
som svarat att det aldrig förekommer. 
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Tabell 6.5. Hur vanligt det är att hyresvärden inte genomför åtgärder  
som man kommit överens med LH om (antal och procent) 

Frekvens Antal LH % 
Mycket vanligt   19    8 
Ganska vanligt   58  25 
Varken eller   31  13 
Ganska ovanligt   33  14 
Mycket ovanligt     5    2 
Förekommer aldrig   86  37 
Totalt 232 100 

(Styr. 64a, Styr. 64b) 

En tredjedel av LH-styrelserna menar att det är mycket eller ganska vanligt att 
hyresvärden inte genomför vad man kommit överens om, vilket är nästan lika 
många som de som aldrig säger sig ha upplevt detta. Vi ser alltså att fastighets-
ägarens kontroll över genomförandeskedet leder till att många åtgärder som 
man, åtminstone enligt LH-styrelsen, enats om aldrig blir verklighet. Där detta 
förekommer är det naturligtvis en allvarlig inskränkning i det reella inflytandet. 

Här har de aktiva hyresgästerna i Poseidon liknande erfarenheter. Trots i 
övrigt goda relationer svarade drygt 20 procent att det ”ganska ofta” eller 
”mycket ofta” hänt att den lokala husvärden inte genomfört eller fört vidare 
deras förslag. Lika många är också mycket eller ganska missnöjda med hur 
Poseidon tagit upp förslag och synpunkter från hyresgästerna. Som skäl anges 
då ofta att det går långsamt eller inte alls att genomföra det som tas upp på 
samrådsmöten. Vi ser alltså att det i tidigare forskning påtalade problemet med 
fastighetsägarens bristande implementering lever kvar, trots de förändringar i 
form av decentralisering och delegering som skett i de allmännyttiga företagen 
(Bengtsson m.fl. 2003, ss 35–38; jfr Lindberg & Karlberg 1988). 

Sammanfattningsvis pekar de återkommande samrådsmötena och de täta 
informella kontakterna i kombination med det stora antalet ärendetyper som 
behandlas i dessa sammanhang mot att flertalet LH har en tämligen god insyn i 
beslutsprocessen kring förvaltningen av det egna området. Det förefaller också 
som om LH ofta är initiativtagare till att olika frågor kommer upp. De 
informella kontakterna med förvaltaren fungerar inte entydigt vare sig som 
komplement till eller substitut för de formella samråden enligt boinflytande-
avtalen. 

Det stora problemet i sammanhanget tycks, liksom tidigare, vara att de 
boende inte har kontroll över genomförandeskedet och att gjorda över-
enskommelser därför inte alltid blir genomförda. 
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Inflytandets resurser 
Vi har redan tidigare, och senast i kapitel 5, diskuterat och redovisat de resurser 
som är av betydelse för LH:s möjligheter att påverka förhållandena i sina 
bostadsområden. I huvudsak är det samma resurser som är av relevans i 
språkrörsrollen som i gräsrotsrollen. Vi nöjer oss därför med en kort uppräkning 
av de resurstyper som redan varit uppe till behandling: Legitimitet att företräda 
de boende i området baserad på det demokratiska deltagandet och representa-
tiviteten samt på anslutningsgraden till hyresgästföreningen. Tillgången till 
lokaler för möten av olika slag samt nätverk och sammanträdesvana, för-
värvade t.ex. genom annan föreningserfarenhet. Tid och kompetens av olika slag 
är också av betydelse liksom tillgången till ekonomiska resurser. I relationen 
gentemot hyresvärden är givetvis också det upplevda stödet från den regionala 
hyresgästföreningen och dess ombudsmän en viktig resurs. 

Som vi konstaterade i kapitel 5 har många LH tillgång till betydande 
kunskaper och erfarenheter, och de lägger också ner mycket tid och 
engagemang i arbetet. Det ligger förstås nära till hands att fråga sig om inte 
hyresvärdens resurser är av lika stor betydelse då vi i detta kapitel diskuterar 
maktresurser i ett språkrörsperspektiv. Borde inte LH:s olika typer av resurser 
ställas mot motsvarande resurser hos motparten? Hade det rört sig om en 
förhandlingssituation med starka inslag av nollsummespel hade svaret på den 
frågan varit ja. Men givet att LH i praktiken sällan har mer än samrådsrätt – och 
en eventuell beslutsrätt i de flesta fall bara avser begränsade delar av 
förvaltningen – gäller det dock snarare för LH att övertyga än att övertrumfa 
hyresvärden i boinflytandet. Hyresvärdens egna resurser blir då också av 
underordnad betydelse. I ett sådant perspektiv av plussummespel skulle man 
rent av kunna hävda att ju större resurser fastighetsägaren har, desto bättre blir 
förutsättningarna för att uppfylla de boendes önskemål, givet att dessa uppfattas 
som rimliga i övrigt.  

Vi har därmed gått igenom fyra av de fem element som ingår i den modell 
över faktiskt boendeinflytande som presenterades i kapitlets inledning. Den 
femte faktorn är alltså sannolikheten för genuina intressekonflikter mellan 
parterna, och där har vi antagit att den centrala distinktionen för vår del är den 
mellan allmännyttiga och privata hyresvärdar. Vi återkommer till den frågan 
nedan då vi sammanfattar betydelsen av variabeln ägarkategori för LH:s roll 
som språkrör. 

Upplevt inflytande 
Vilket är då utfallet? Kan LH påverka förvaltningen av sina bostadsområden? 
Innan vi går in på hur de själva ser på saken skall vi redovisa vad 
ombudsmännen och förvaltarna har för uppfattningar. På frågan om hur ofta den 
aktuella LH får igenom sina krav gentemot hyresvärden svarar 47 procent av 
ombudsmännen ”ganska ofta” och 40 procent ”varken ofta eller sällan”. 
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Balansen mellan (mycket eller ganska) ofta och (mycket eller ganska) sällan är 
plus 40 procent. Skall vi tro på ombudsmännen har således LH ett överraskande 
stort inflytande, givet sitt formella underläge och sina begränsade resurser. 

Beträffande hälften av LH känner ombudsmannen till någon viktig fråga som 
den lokala föreningen drivit gentemot hyresvärden, av någon anledning 
signifikant oftare vid lägre organiseringsgrad. I 85 procent av dessa fall har LH 
fått igenom sina krav, helt eller delvis – och i flertalet övriga fall var frågan 
ännu ej avgjord. Fullt så framgångsrika har LH inte varit gentemot kommunen. 
Bara 20 procent har drivit någon fråga som ombudsmannen känner till, och av 
dessa har en fjärdedel fått igenom sina krav helt och en annan fjärdedel delvis, 
medan 36 procent inte alls vunnit gehör (även här var några fall ännu ej 
avgjorda). Då det gäller framgången i att driva frågor inverkar ingen av bak-
grundsvariablerna signifikant. 

Av Göteborgsstudiens 32 LH var det betydligt fler som drivit frågor gent-
emot kommunen. Av LH i allmännyttiga områden var det 85 procent och i 
privata områden ungefär hälften. De ärenden som det rörde sig om var främst 
trafikfrågor, problem i utemiljön eller byggande i grannskapet, men även bre-
dare frågor kring stadsdelspolitik eller fritids- och kulturpolitik i allmänhet 
fanns representerade (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 161–162). 
Högberg och Österberg konstaterar i sin undersökning att kontaktkommittéer 
med större områden oftare får ge synpunkter på planärenden och bostads-
försörjningsprogram (Högberg & Österberg 1982, s 60). 

Och vad säger LH:s motpart? På frågan om hur stora möjligheter LH- 
styrelsen har att påverka bostadsföretaget i frågor som rör LH-området svarar 
hälften av förvaltarna ”ganska stora” och en tredjedel ”varken stora eller små”. 
Balansen mellan (mycket eller ganska) stora och (mycket eller ganska) små 
möjligheter är plus 52 procent. På frågan om förvaltaren själv brukar ta intryck 
av de synpunkter som den aktuella LH framför svarar drygt två tredjedelar ”i 
ganska hög grad”, och balansmåttet mellan (mycket eller ganska) hög och 
(mycket eller ganska) låg grad är inte mindre än plus 83 procent. Dessutom kan 
43 procent av förvaltarna peka på någon fråga där de velat ha hjälp från den 
aktuella LH, något som de då också nästan alltid fått. Svaren från motparten 
stärker alltså ytterligare bilden av att LH har goda möjligheter att påverka. 

LH i allmännyttiga områden har signifikant högre möjligheter både att 
påverka företaget och att få förvaltaren att ta intryck av deras argument. 
Möjligheterna ökar också i båda fallen signifikant med organisationsgraden i 
området (sambandets riktning är dock oklar). Däremot tycks områdets storlek 
inte ha någon betydelse.  

I vilken utsträckning uppfattar LH-styrelserna själva att de kan påverka olika 
frågor? I figur 6.5 redovisas deras syn på detta i form av balansmått mellan 
(mycket eller ganska) stora och (mycket eller ganska) små uppfattade möjlig-
heter att påverka. 
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Figur 6.5. LH:s möjligheter att påverka i olika frågor (balansmått stora 
möjligheter minus små möjligheter, procent) 
(Styr. 63) 

I stort sett tycker styrelserna att deras möjligheter att påverka är varken särskilt 
stora eller särskilt små. De ser snarast mera pessimistiskt på frågan än vad 
ombudsmännen och förvaltarna gör. Det finns dock viktiga skillnader mellan 
olika frågor. De typer av frågor där påverkansmöjligheterna uppfattas som störst 
är dels de som rör utemiljöns skötsel och underhåll, dels mera sociala frågor 
kring ordning och trygghet. Sämst är möjligheterna då det gäller uthyrningen av 
lägenheter samt i de ekonomiska frågorna kring hyra och områdesbudget (även 
fastighetsunderhållet, som också uppvisar ett negativt balansmått, har ju be-
tydande ekonomiska aspekter). Återigen rör det sig alltså om frågor som for-
mellt ligger utanför boinflytandet. 

Vi har genomfört regressionsanalyser på uppskattat inflytande med ägar-
kategori, organiseringsgrad och områdesstorlek som oberoende variabler. Det 
upplevda inflytandet är högre i allmännyttan i samtliga fjorton frågor och 
signifikant högre i samtliga frågor utom hyran. Vidare är det högre i mindre 
områden i samtliga frågor utom hyran, där tvärtom LH-styrelserna i större 
områden anser sig ha bättre möjligheter att påverka. Inget av sambanden med 
områdesstorlek är dock signifikant på femprocentsnivån, även om det är mycket 
nära för allmänna ordningsfrågor och utemiljö. Slutligen inverkar organisa-
tionsgraden signifikant positivt på en enda av frågorna, nämligen områdes-
budgeten, vilket möjligen kan tolkas som att fastighetsägaren kan tänkas över-
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låta inflytande i denna fråga endast om LH uppfattas representera en stor del av 
hyresgästerna i området. 

Då vi i dessa regressioner också lägger in inflytandegrad enligt figur 6.1 
(beslutsrätt, samrådsrätt, inget inflytande) visar sig denna oberoende variabel ha 
en positiv inverkan på de upplevda påverkansmöjligheterna på samtliga fråge-
typer utom uthyrning och hyra – som ju ligger utanför boinflytandet. Inverkan 
är dock inte signifikant på femprocentsnivån då det gäller sophantering, trafik 
och parkering, lägenhetsunderhåll, fastighetsunderhåll samt områdesbudget. Det 
är tydligt att det formella inflytandet spelar viss roll för det upplevda utfallet, 
men det är långt ifrån helt avgörande. 

För de båda frågor av ekonomisk karaktär, områdesbudget och hyra, där 
LH-styrelserna uppfattar sitt inflytande vara lågt, har vi också genomfört regres-
sioner i vilka även olika former av ekonomiskt inflytande enligt figur 6.2 
inkluderats som oberoende variabler. Överraskande nog har ingen av de olika 
formerna av fördjupat inflytande (områdesbudget, samrådsorgan, ekonomiskt 
inflytande eller deltagande i hyresförhandlingar) någon signifikant inverkan på 
de uppskattade möjligheterna att påverka vare sig områdesbudget och hyra. De 
LH-styrelser som hade svarat ja på frågan om hyresvärden redovisar en 
områdesbudget för LH-området ansåg sig visserligen ha större möjligheter att 
påverka denna områdesbudget ån de som svarat nej, men inte ens detta högst 
förväntade samband var fullt ut signifikant på femprocentsnivån. Det är uppen-
bart att andra faktorer än det formella boinflytandet inverkar starkt på LH:s 
upplevda möjligheter att påverka områdets ekonomi. 

Vi har också frågat de LH som deltagit i något större projekt under 1990-talet 
vilket inflytande de hade på detta. Det stora flertalet (77 procent) anser sig ha 
haft mycket eller ganska stort inflytande, så inte heller i frågor som egentligen 
ligger utanför boinflytandets formella räckvidd uppfattar sig LH som maktlösa, 
givet att de ges möjlighet att vara med. 

I studien av de tidigare kontaktkommittéerna från 1981 ställdes frågan om 
kontaktkommittén försökt påverka företaget i någon eller några frågor. 85 pro-
cent svarade ja, och angav vanligen frågor om yttre miljö och inre skötsel och 
reparationer. Av dem som försökt påverka menade 62 procent att företaget gått 
dem till mötes. På frågan om det hänt att företaget velat ha hjälp av kontakt-
kommittén svarade 41 procent ja, och även här var det frågor om den yttre 
miljön som dominerade (motsvarande andel bland våra LH enligt förvaltarna 
var alltså 43 procent; jfr ovan). Av de tillfrågade kontaktkommittéerna var det 
dock mindre än en tredjedel som sade sig ha kunnat gå företaget till mötes på 
det sätt som önskades – vilket var en betydligt lägre andel än bland de LH som 
tillfrågats av förvaltaren (Högberg & Österberg 1982, ss 27–34).  

Värdet av att kunna utöva inflytande på en fråga borde sammanhänga med 
hur viktig man uppfattar frågan vara, men också med hur nöjd man i 
utgångsläget är med sakernas tillstånd. I figur 6.6 redovisas dessa uppgifter som 
balansmått för de 14 frågetyper som ingår i figur 6.5. (Vi har inte frågat 
LH-styrelserna om hur de uppfattar att projektbudget och hyra ”fungerar” i 
deras område, och i frågan till ordförandena om hur viktigt det är att de boende 
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kan besluta om olika frågor har vi för jämförbarhetens skull slagit ihop 
lekplatser och utemiljö till ”utemiljö/lekplatser”.) 

Figur 6.6. LH:s tillfredsställelse med, prioritering av och möjligheter att 
påverka i olika frågor (balansmått bra minus dåligt, viktigt minus oviktigt 
respektive stora minus små, procent) 
(Styr. 54, Styr. 63, Ordf. 24) 

Vad kan vi utläsa ur figuren? Vad som kunde förväntas är att man är mest nöjd 
med viktiga frågor som man kan påverka och minst nöjd med viktiga frågor 
som man inte kan påverka. Mellan dessa båda poler borde oviktiga frågor som 
man kan påverka ligga, följt av oviktiga frågor som man inte kan påverka.  

Något tydligt sådant mönster kan vi dock inte utläsa ur figur 6.6. Först och 
främst betraktas alla frågor som viktiga av flertalet LH-styrelser. Endast 
uthyrningen bedöms som något mindre viktig, och här bedöms också möjlig-
heterna att påverka som obetydliga, utan att missnöjet för den skull är särskilt 
stort. Något mindre nöjda är styrelserna med fastighetsunderhållet, som är en 
annan fråga där påverkansmöjligheterna har ett klart negativt balansmått, och 
även detta är vad som kunde förväntas. (Än mindre nöjda borde de vara med 
hyra och områdesbudget, något som också framgår av ordförandenas svar på 
frågan om hur väl de anser att föreningen och avdelningen lyckats hålla nere 
hyrorna, vilka redovisades i kapitel 5. Svaren är dock inte direkt jämförbara 
med dem som redovisas i figur 6.6.) 

Samtliga övriga frågor betraktas alltså som viktiga. Därmed borde LH enligt 
resonemanget ovan vara mest nöjda med dem som de har mest inflytande på, 
d.v.s. utemiljö (inklusive lekplatser) och ordningsfrågor och minst med dem 
som de inte anser sig kunna påverka så mycket, d.v.s. trafik och parkering, 
lägenhetsunderhåll, städning och sophantering. Men så enkelt är det uppen-
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barligen inte. LH-styrelserna är mest nöjda med trygghet och säkerhet samt 
skötsel och småreparationer, vilka båda ligger i mellanskiktet i fråga om 
uppskattade påverkansmöjligheter. Därefter följer visserligen ordningsfrågor 
och utemiljö där inflytandet bedöms som gott, men tätt följt av lägenhets-
underhållet för vilket detta inte gäller. Och den fråga som styrelserna är minst 
nöjda med är lekplatserna, där påverkansmöjligheterna är goda. 

Så i stort sett får vi inte något stöd för vår till synes rimliga hypotes att 
LH-styrelserna borde vara mest nöjda med frågor som de kan påverka, förutsatt 
att frågorna betraktas som lika viktiga. Förklaringen kan förstås ligga i 
frågornas olika karaktär, men också i att upplevt inflytande kan väcka för-
väntningar som inte alltid uppfylls. 

I figur 6.7 redovisar vi samma fråga analyserad med ett annat angreppssätt. 
Här har vi ställt varje LH:s svar beträffande betydelse, påverkansmöjlighet och 
tillfredsställelse mot varandra för var och en av de olika frågetyperna, vilket 
totalt ger drygt 2 400 observationer i dessa tre dimensioner. I figuren återges 
predicerade värden utifrån regressionen, dock förenklat genom att bara de 
punkter som representerar heltalsvärden på de oberoende variablerna redovisas. 
 

Figur 6.7. LH:s tillfredsställelse med, prioritering av och möjligheter att 
påverka i olika frågor (medelvärden; 1 = ”mycket dåligt”,” mycket oviktigt” 
respektive ”mycket små”; 5 = ”mycket bra, ”mycket viktigt” respektive 
”mycket stora”) 
(Styr. 54, Styr. 63, Ordf. 24) 

Vi inser att figuren kan uppfattas som svåröverskådlig, men om vi granskar den 
upptäcker vi att vår förfinade analys utpekar klara tendenser i den riktning som 
vi hade förväntat oss. Framför allt ser vi tydligt att LH-styrelserna är mera nöjda 
ju mer de kan påverka i frågor som uppfattas som viktiga (skillnaden mellan 
figurens ”norra” och ”västra” hörn). Mer oväntat ser vi också en stark tendens 
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till att man är mera nöjd ju mindre man kan påverka oviktiga frågor (skillnaden 
mellan det ”södra” och ”östra” hörnet). Det senare kan dock vara en effekt av 
att det rör sig om en regressionslinje som bygger på mycket få observationer i 
närheten av den ”sydöstra” gränsen i allmänhet och det ”östra” hörnet i 
synnerhet. LH-styrelserna tenderar som vi sett att uppfatta de flesta frågor som 
viktiga. 

Sammanfattningsvis uppfattar LH-styrelserna i stort sett sina möjligheter att 
påverka vare sig som särskilt stora eller särskilt små. Både ombudsmännen och 
förvaltarna har faktiskt en högre uppfattning om LH:s inflytande, bland annat då 
det gäller deras förutsättningar att driva frågor mot företaget eller att hjälpa 
hyresvärden i olika avseenden. Det är tydligt att inflytandet uppfattas som störst 
i de frågor som är inkluderade i boinflytandeavtalen, och mindre då det gäller 
hyror och nya hyresgäster, liksom då det gäller ärenden där kommunen är 
motpart. 

Relationen till hyresvärden och förvaltaren 
I tidigare forskning om boinflytande betonas ofta att ett förtroendefullt för-
hållningssätt mellan parterna har en avgörande betydelsen för de boendes reella 
inflytande (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 146, 155, Bengtsson, 
Svensson & Uggla 2000, s 169, Bengtsson m.fl. 2003, ss 235–36, 336). Vi har 
till båda parter ställt ett antal attitydfrågor kring relationen mellan LH och 
företaget. I figur 6.8 redovisas LH-styrelsernas syn på sitt förhållande till 
hyresvärden tillsammans med ombudsmännens svar på hur företaget är som 
hyresvärd respektive motpart. Som vi ser är den allmänna bilden klart positiv i 
alla tre avseendena. 

Vi har genomfört regressioner på de tre måtten i figur 6.8 med ägarkategori, 
organisationsgrad och områdesstorlek som oberoende variabler. Alla tre 
betygen är signifikant högre för allmännyttiga hyresvärdar än för privata, vilket 
möjligen kunde förväntas med tanke på hyresgästföreträdarna har en tydligare 
ställning som motpart till en vinstdrivande fastighetsägare än till ett kommunalt 
självkostnadsföretag. De båda andra bakgrundsvariablerna har däremot ingen 
signifikant inverkan. 

Någon direkt jämförbar fråga ställdes inte i studierna av de tidigare 
kontaktkommittéerna. Av de hyresgästföreträdare som besvarade enkäten från 
1985 var det 25 procent som beskrev kontakten med förvaltningspersonalen 
som ”mycket bra” och 44 procent som ”ganska bra”. Balansmåttet mellan de 
fyra svarsalternativen är plus 41 procent, vilket är klart lägre än för våra LH- 
styrelser, trots att de senare även erbjöds ett neutralt mittenalternativ i 
enkätformuläret. Hela 28 procent av kontaktkommittéerna rapporterar också om 
negativa förväntningar från fastighetsägaren, såväl i allmännyttiga som privat-
ägda områden (Högberg & Österberg 1982, s 55, Högberg & Österberg 1986, s 
49). Möjligen kan den förbättrade relationen i slutet av nittiotalet vara ett 
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uttryck för den decentralisering av organisation och beslutsutrymme som skett 
inom de allmännyttiga bostadsföretagen sedan 1980-talet. 

Figur 6.8. Hyresgästföreträdarnas syn på hyresvärden (procent) 
(Styr. 65, Omb. 5) 

Även LH-ordförandena och de aktiva hyresgästerna i Poseidon har en positiv 
syn på sin motpart. Då det gäller synen på företaget är medelvärdet på en skala 
från 1 (”mycket dåligt”) till 5 (”mycket bra”) 3,9 respektive 3,8 för de båda 
grupperna. Uppfattningen om de lokala husvärdarna är ännu mera positiv med 
medelvärden på 4,0 respektive 4,4 (Bengtsson m.fl. 2003, s 99). 

Vi har dels frågat LH-ordförandena hur de uppfattar hyresvärdens/för-
valtarens förväntningar på LH-styrelsen beträffande sex olika uppgifter, dels 
frågat förvaltarna själva om hur viktigt de tycker att det är att LH-styrelser i 
allmänhet utför dessa uppgifter. Svaren sammanfattas i figur 6.9, som motsvarar 
de båda vänstra staplarna i figur 5.7, där vi redovisade ombudsmännens svar på 
samma frågor. (Vi har inte bett förvaltarna att på motsvarande sätt som 
ombudsmännen sätta betyg på hur väl den aktuella LH-styrelsen faktiskt 
uppfyller de sex uppgifterna, eftersom vi bedömt att de skulle ha svårt att ta 
ställning till gräsrotsuppgifterna.) 

Vi finner till att börja med att förväntningarna från företaget uppfattas som 
lägre än ombudsmännens i samtliga sex avseenden, samtidigt som också 
skillnaderna i upplevda förväntningar mellan de olika uppgifterna är tydligare. 
Att förvaltarna inte tros vara särskilt intresserade av LH:s roll som gräsrot i 
rörelsen (de båda vänstra staplarna) är kanske inte ägnat att förvåna. Däremot 
bedömer LH-ordförandena att förvaltarnas förväntningar både på språkrörs-
rollen (de båda mittersta staplarna) och träffpunktsrollen (de båda staplarna till 
höger) ligger klart på plussidan, om än inte särskilt mycket. Intressant är också 
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att förväntningarna uppfattas som högst då det gäller att fungera som 
informationsförmedlare mellan hyresvärden och de enskilda hyresgästerna; 
informationsrätten är alltså den del av boinflytandet som förvaltarna uppfattas 
ha lättast att ta till sig. 

 
Figur 6.9. LH-ordförandenas uppfattningar om hyresvärdens syn samt 
förvaltarens faktiska syn på olika uppgifter för LH-styrelsen (balansmått: stora 
minus små förväntningar, respektive viktigt minus oviktigt, procent) 
(Ordf. 20, Förv. 35) 

Om vi jämför detta med förvaltarnas egna uttryckta förväntningar finner vi till 
att börja med att dessa genomgående ligger betydligt högre än vad ordförandena 
tror. Med undantag för uppgiften att organisera gemensamma aktiviteter för de 
boende i området ligger de ändå inte lika högt som ombudsmännens mot-
svarande förväntningar (jfr figur 5.7). Förvaltarnas förväntningar är visserligen 
något lägre på gräsrotsrollen (de båda vänstra staplarna) än på de båda övriga, 
men även här ligger balansmåtten på över plus 50 procent. 

LH-styrelser i allmännyttiga områden säger sig uppleva signifikant högre 
förväntningar från hyresvärden än vad styrelser i privatägda områden gör 
beträffande samtliga sex uppgifter. Om vi ser till vad förvaltarna själva svarat 
finner vi dock ingen signifikant skillnad mellan förväntningarna i allmännyttan 
och det privata beståndet beträffande någon av uppgifterna. Även om svaren 
delvis avser olika LH-styrelser är resultatet ändå både paradoxalt och svårtolkat. 
Ingen av de svarande, vare sig förvaltaren eller ordföranden har i och för själv 
kunnat jämföra allmännyttigt och privat, så det behöver inte röra sig om en ren 
misstolkning av motpartens förväntningar. Resultatet kan också sammanhänga 
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med andra skillnader i förväntningar mellan sektorerna som bidrar till att man 
lägger den subjektiva skalan på olika nivåer.  

I övrigt upplever LH-styrelser i mindre områden signifikant högre för-
väntningar i fråga om att fungera som informationskanal mellan de boende och 
hyresvärden. Organisationsgraden har ingen signifikant inverkan på för-
väntningarna i något av de sex avseendena. Förvaltarna själva säger sig däremot 
ha högre förväntningar på LH-styrelser i områden med högre organisa-
tionsgrad, och signifikant högre i fråga om att bevaka lokala intressen både 
inom rörelsen och gentemot hyresvärden. Vidare säger sig förvaltarna ha högre 
förväntningar på LH-styrelserna i små områden då det gäller att ordna 
gemensamma aktiviteter för de boende. Så även här ser vi skillnader mellan 
LH-styrelserna upplevda förväntningar och dem som förvaltarna ger uttryck för. 

Av de tidigare kontaktkommittéerna var det 34 procent 1981 och 27 procent 
1985 som uppfattade förväntningar från bostadsföretaget om att ta på sig 
särskilda uppgifter. De uppgifter som vanligen angavs gällde planering och 
skötsel av yttre miljö samt ordningsuppgifter och trafikfrågor (Högberg & 
Österberg 1982, s 21, Högberg & Österberg 1986, s 35). 

Drygt 40 procent av förvaltarna i vår undersökning pekar på särskilda 
förväntningar som de känner från LH och nästan lika många nämner särskilda 
förväntningar från enskilda hyresgäster i LH-området. Förhållandet till hyres-
gästerna uppfattas genomgående som mycket gott. Hela 83 procent av för-
valtarna beskriver sin relation till LH som mycket eller ganska god och inte 
mindre än 90 procent gör denna bedömning då det gäller förhållandet till hyres-
gästerna i allmänhet i LH-området. Endast fyra förvaltare anger relationen till 
LH som ganska eller – i ett enda fall – mycket dålig, och, kanske mera väntat, 
inte en enda säger sig ha en dålig relation till områdets hyresgäster i allmänhet. 

Ingen av våra tre bakgrundsvariabler för språkrörsfrågorna inverkar signi-
fikant på förvaltarens syn på relationen till LH. Den skillnad mellan allmän-
nyttiga och privata hyresvärdar som framkom vid analysen av hyresgäst-
företrädarnas svar har alltså ingen motsvarighet i fastighetsägarnas egen syn på 
relationen. 

Vi har också frågat förvaltaren vilken han eller hon ser som den aktuella 
LH:s ”viktigaste praktiska fråga just nu” och bett om en bedömning av hur 
LH-styrelsen hanterar denna fråga. Utan att här gå in på vilka frågor som anges 
kan vi notera att 45 procent av de svarande anser att LH hanterar denna uppgift 
mycket eller – i flertalet fall – ganska bra mot bara 18 procent som anser att 
frågan sköts ganska eller, i enstaka fall, mycket dåligt. Denna svarsfördelning 
ligger mycket nära ombudsmännens svar på motsvarande fråga, som 
redovisades i kapitel 5. Även om det alltså delvis rör sig om olika LH, och ofta 
om olika uppgifter för samma LH, pekar också detta mått på att LH:s viktigaste 
motparter i stort sett är tillfreds med hur den lokala föreningen sköter sina 
åligganden. (Till saken hör att den som anger en praktisk fråga som viktig kan 
tänkas underförstå att frågan för närvarande inte är tillfredsställande löst. Med 
detta i åtanke framstår ombudsmännens och förvaltarnas uppfattningar som än 
mer positiva.) 
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I figur 6.10 redovisas hur förvaltaren ser på LH:s betydelse för bostads-
området i fem olika avseenden. Eftersom de fem svarsalternativen går från 
”mycket positiv betydelse” till det starka ”mycket negativ betydelse” skall man 
inte övertolka de positiva balansmåtten. Mellan 73 och 85 procent av svaren 
ligger på antingen ”varken positiv eller negativ” eller ”ganska positiv”. Då det 
gäller den funktion som tilldelats lägst medelbetyg, att hålla kostnaderna nere, 
har närmare 60 procent valt det neutrala mittenalternativet. 

Figur 6.10. Förvaltarens uppskattning av LH:s betydelse för bostadsområdet i 
olika avseenden (balansmått: stor minus liten betydelse, procent) 
(Förv. 28) 

Ingen av våra tre bakgrundsvariabler inverkar signifikant på någon av de fem 
aspekterna. Vi kan dock i samtliga fall konstatera en tendens till att förvaltarens 
uppskattning av LH:s betydelse stiger med ökande områdesstorlek och med 
minskande organisationsgrad, och i några fall ligger sannolikheten för att denna 
samvariation skulle vara en ren tillfällighet mycket nära femprocentsgränsen. 

Vi har slutligen låtit förvaltarna, liksom ombudsmännen, sätta betyg på 
LH-styrelserna i ett antal olika avseenden. Resultatet redovisas i figur 6.11, som 
motsvarar figur 5.8 i föregående kapitel. Utan att man kan säga att förvaltarna 
ger någon negativ bild av LH kan vi ändå konstatera att de är mindre 
entusiastiska än ombudsmännen. Beträffande de påståenden som riktats till båda 
LH:s kontaktpersoner kan vi konstatera att förvaltarna sätter lägre betyg på 
kunnigheten i förvaltningsfrågor, frånvaron av kverulans, fritidsverksamheten, 
det sociala engagemanget, övriga hyresgästers förtroende samt arbetsfördel-
ningen. Då det gäller hur välinformerade LH-styrelserna är ligger betyg-
sättningen på ungefär samma nivå, och endast då det gäller stabiliteten i LH:s 
sammansättning gör förvaltarna en mera positiv bedömning än ombudsmännen. 
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Figur 6.11. Förvaltarnas syn på LH-styrelsen (procent av alla LH) 
(Förv. 32) 

Särskilt betänkligt är förvaltarnas låga betyg då det gäller LH-styrelsernas 
förtroende bland övriga hyresgäster, eftersom detta förtroende är av stor 
betydelse för den demokratiska legitimiteten. Endast 11 procent av förvaltarna 
instämmer helt i påståendet att LH-styrelsen har övriga hyresgästers förtroende 
och 71 procent gör det delvis. Nästan en femtedel ”instämmer inte alls”. Oavsett 
vad som ligger bakom förvaltarnas bedömning bidrar redan uppfattningen i sig 
till att minska LH:s legitimitet i motpartens ögon. Beträffande denna bedömning 
finns ingen signifikant skillnad mellan LH med privata och allmännyttiga 
hyresvärdar, och inte heller någon statistiskt säkerställd inverkan av områdes-
storlek eller organisationsgrad. 

Varken ägarkategori, områdesstorlek eller – särdeles oväntat – organisations-
grad har någon signifikant inverkan på i vilken utsträckning förvaltaren upp-
fattar att övriga hyresgäster har förtroende för LH-styrelsen. 

Sammanfattningsvis måste relationen mellan LH och deras hyresvärdar och 
förvaltare beskrivas som i stort sett god. Hyresgästföreträdarna uppfattar 
relationen som särskilt god till allmännyttiga värdar, men de allmännyttiga och 
privata förvaltarna själva skiljer sig inte åt i sina bedömningar av förhållandet. 

Hyresvärden uppfattas ha lägre förväntningar på LH-styrelserna än ombuds-
männen, men de förväntningar som förvaltarna ger uttryck för är högre än vad 
LH-företrädarna tror. Förvaltarna sätter också genomgående något lägre betyg 
på LH-styrelsen än vad ombudsmännen gör, bortsett från att de har en mera 
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positiv bedömning av LH:s stabilitet. Bland annat uttrycker förvaltarna i flera 
fall tvivel om vilket förtroende LH-styrelsen har bland övriga hyresgäster. 

Ett index för rollen som språkrör gentemot hyresvärden 
Vi har konstruerat ett index även för LH:s roll som språkrör gentemot värden. 
De element som ingår i detta språkrörsindex – eller inflytandeindex – redovisas 
i tabell 6.6. Även här har måtten på de ingående variablerna standardiserats så 
att de får samma vikt. 

Tabell 6.6. Språkrörsindex: ingående variabler 
1. Formell inflytandenivå, rangordnat (1) beslutsrätt, (2) samrådsrätt, (3) inget inflytande. 
2. Antal samrådsmöten per år. 
3. Antal frågor vid samrådsmöten, av 15 uppräknade frågetyper. 
4. Kontakt med förvaltaren, hur ofta? 
5. Antal frågor vid informella kontakter med förvaltaren, av 10 uppräknade frågetyper. 

En nackdel med detta index är att två av de ingående variablerna hämtas från 
svaren på förvaltarenkäten, och att bara en del av de LH som besvarat 
styrelseenkäten också är representerade bland förvaltarsvaren. Vi kan därför 
bara ta fram språkrörsindex för 143 LH. Ett mått som vi avstått från att ta med 
är de olika typer av fördjupat inflytande som sammanfattas i figur 6.2. En 
möjlighet hade varit att inkludera antalet sådana former som ett av elementen, 
men eftersom innebörden av några av formerna är oklar, och fördjupat 
inflytande ändå ger högsta värde på det redan ingående elementet ”formell 
inflytandenivå” har vi avstått från att ta med fördjupat inflytande som särskilt 
mått. 

Vi har beräknat korrelationskoefficienter mellan de fem variabler som ingår i 
index. Samtliga 10 r-tal är positiva och varierar mellan 0,11 och 0,62 (det 
högsta värdet är mellan antal samrådsmöten och antal frågor, i övrigt ligger 
inget r-tal över 0,31). Återigen tycks måtten ha med varandra att göra utan att 
för den skull mäta exakt samma sak. 

På motsvarande sätt som i föregående kapitel har vi genomfört regressioner 
med vårt språkrörsindex som oberoende variabel, tillsammans med bakgrunds-
variablerna områdesstorlek, organisationsgrad och ägarkategori, och med olika 
utfallsmått som beroende variabler. Denna gång har vi som beroende variabler 
valt (1) förvaltarens uppfattning om LH:s möjligheter att påverka företaget i 
frågor som rör det egna området, (2) i vilken utsträckning förvaltaren själv säger 
sig ta intryck av LH:s synpunkter samt (3) LH-styrelsernas uppfattning om sina 
faktiska möjligheter att påverka i fjorton olika frågetyper (enligt figur 6.5).  

Vårt språkrörsindex samvarierar signifikant positivt med de båda första 
måtten som bygger på förvaltarens uppfattning om LH:s möjligheter att på-
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verka. Här inverkar däremot ingen av de tre bakgrundsvariablerna signifikant. 
Då det gäller det upplevda inflytandet på de fjorton frågetyperna är bilden mera 
splittrad. Vårt språkrörsindex inverkar positivt och signifikant på femprocents-
nivån på upplevt inflytande på sex av frågetyperna, nämligen miljö/ekologi, 
utemiljö, lekplatser/lekutrustning, städning, trafik och parkering samt skötsel 
och småreparationer. Det samvarierar positivt och nästan signifikant med upp-
levt inflytande på fem frågetyper, nämligen allmänna ordningsfrågor, trygghet/ 
säkerhet, sophantering, fastighetsunderhåll samt områdesbudget. Det sam-
varierar däremot bara svagt positivt med upplevt inflytande på de båda fråge-
typerna inre underhåll och hyror och slutligen inverkar det svagt negativt på 
uthyrning/nya hyresgäster.  

Trots denna blandade träffbild är resultatet ändå svagt uppmuntrande, både 
för den som tror på betydelsen av det nominella inflytandet och för vårt 
språkrörsindex. För de frågor som typiskt ingår i boinflytandet noterar vi signi-
fikanta eller nästan signifikanta samband. Hyror och uthyrning är ju de frågor 
som traditionellt ligger utanför boinflytandet, och inflytande på inre underhåll är 
i stor utsträckning en fråga mellan värden och den enskilde hyresgästen. 

Vi kan alltså inte ta fram ovanstående index för mer en begränsad del av LH. 
I de analyser i kapitel 8 där språkrörsindex ställs mot index för LH:s övriga 
roller använder vi oss därför av ett begränsat index som bara innefattar de tre 
första variablerna i tabell 6.6. Även detta har sina nackdelar, framför allt därför 
att alla LH som saknar formellt boinflytande och samråd att hamna på noll. 
Detta är i och för sig inte helt omotiverat, men innebär alltså att de informella 
kontakterna mellan LH och hyresvärd inte kommer att beaktas i index. 

Vårt ”miniindex” med bara tre variabler ger oss 218 observationer i stället för 
143, och korrelationen med vårt fullständiga index med fem variabler är hela 
0,90. Även vårt förenklade språkrörsindex inverkar signifikant positivt på de 
båda beroende variabler som bygger på förvaltarens uppfattning om LH:s 
möjligheter att påverka företaget respektive förvaltaren. 

Då det gäller upplevt inflytande på enskilda frågetyper slår vårt miniindex 
bättre än det fullständiga språkrörsindexet. Det har en signifikant positiv 
inverkan på upplevt inflytande på 11 av 14 frågetyper och en positiv men ej 
signifikant på övriga tre (lägenhetsunderhåll, nya hyresgäster samt hyran). 
Därtill är upplevt inflytande alltjämt signifikant högre i allmännyttan på frågor 
om städning, trafik och parkering, uthyrning samt områdesbudget. Vi kan 
uppenbarligen utan större tvekan använda oss av vårt förenklade index i de 
kommande analyserna i kapitel 8. 

Som beskrevs i kapitel 4, där de allmänna idéerna bakom våra fyra index 
presenterades, har vi genomfört regressioner för vart och ett av dessa med vårt 
konstruerade mått på LH:s minimiålder som oberoende variabel, tillsammans 
med övriga bakgrundsvariabler som bedömts som relevanta för respektive roll. 
Endast då det gäller språkrörsindex har vi funnit någon statistiskt säkerställd 
inverkan av föreningens ålder. Närmare bestämt finner vi ett signifikant positivt 
samband mellan beräknad minimiålder och vårt miniindex för språkrörsrollen 
med bara tre ingående variabler. Samtidigt finner vi ett ickesignifikant negativt 
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samband mellan kvadrerad minimiålder och språkrörsindex. Tillsammans pekar 
detta på en successivt avtagande ökning med växande föreningsålder. (Liksom 
tidigare är språkrörsindex också signifikant högre för LH i allmännyttiga 
områden.) 

I detta miniindex ingår alltså tre olika mått på det formella inflytandet och 
dess omfattning, nämligen formell inflytandenivå, antal samrådsmöten per år 
samt antal frågor vid samrådsmöten. Då vi gör motsvarande regressioner med 
vart och ett av dessa enskilda mått som beroende variabler finner vi att det är de 
båda sistnämnda som föreningsåldern inverkar signifikant på. Såväl antalet 
samrådsmöten som antalet frågetyper som tas upp vid dessa stiger alltså med 
föreningens ålder, men däremot inte den formella inflytandegraden. (Återigen 
inverkar samtidigt den kvadrerade föreningsåldern negativt på måtten, vilket 
alltså pekar på en avtagande lutning av ålderskurvan.) Då det gäller rollen som 
språkrör, och närmare bestämt omfattningen av boendeinflytandet, räknat i antal 
samrådsmöten och antal frågetyper, tycks alltså föreningens ålder ha större 
betydelse än vad den har för LH:s övriga roller. 

Formellt och reellt inflytande – sammanfattande slutdiskussion  
Formellt boinflytande finns i de flesta av våra LH-områden och i så gott som 
samtliga allmännyttiga. Den tillbakagång som observerades i allmännyttan i 
början av nittiotalet tycks ha brutits, samtidigt som boinflytande avtalats för ett 
betydande antal LH i det privata beståndet. Även fördjupat inflytande i olika 
former tillämpas på många håll, även detta framför allt i allmännyttan. 
Informella diskussioner med förvaltaren tycks inte utgöra något tydligt substitut 
för det formella inflytandet enligt avtal. 

Om vi ser till övriga faktorer som påverkar det faktiska inflytandet är 
beslutsutrymmet framför allt begränsat till de frågor som regleras i boinflytande-
avtalet. Insynen i beslutsprocessen förefaller i huvudsak vara god, även om 
LH:s bristande kontroll över genomförandet inte sällan tycks leda till att gjorda 
överenskommelser inte blir genomförda. Många LH har betydande besluts-
resurser, även om styrelsens kunskap och erfarenheter inte sällan bedöms som 
otillräckliga. 

LH-styrelserna upplever själva sina möjligheter till inflytande som varken 
särskilt stora eller särskilt små, medan såväl förvaltarna som ombudsmännen 
gör en högre skattning. Återigen är det i de frågetyper som ingår i boinflytande-
avtalen som inflytandet uppfattas som högst. Relationen mellan LH och deras 
hyresvärdar och förvaltare är i stort sett god, och den tycks ha blivit bättre 
jämfört med äldre undersökningar, vilket bland annat kan sammanhänga med 
den decentralisering av förvaltningsorganisationen som skett inom allmän-
nyttan. Hyresgästföreträdarna uppfattar relationen som särskilt god till allmän-
nyttiga värdar, men förvaltarna själva skiljer sig inte åt i sina bedömningar. 

Av bakgrundsvariablerna inverkar ägarkategori mycket starkt på LH:s roll 
som språkrör. LH i allmännyttiga områden har signifikant oftare såväl boinflyt-
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andeavtal som fördjupat inflytande. Förhållandet till hyresvärden värderas 
högre, möjligheterna att påverka hyresvärd och förvaltare uppfattas som större, 
de allmännyttiga värdarnas förväntningarna på LH-styrelsen uppfattas vara hög-
re (och är det också), och det faktiska inflytandet upplevs som högre i alla 
frågor utom hyran. 

Även organiseringsgraden har stor betydelse för agerandet som språkrör. 
Också denna variabel inverkar signifikant positivt på graden av formellt 
inflytande, och inte minst på förekomsten av ekonomiskt inflytande, liksom på 
förvaltarens uppfattning om LH:s möjligheter att påverka. Områdesstorleken 
spelar däremot ingen större roll för språkrörsfunktionen. 
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Kapitel 7.  Den lokala hyresgästföreningen som 
träffpunkt för de boende  

Efter att vi i de föregående kapitlen diskuterat de lokala hyresgästföreningarnas 
roller som lokal demokratisk samfällighet, som gräsrot i rörelsen och som 
språkrör gentemot hyresvärden, går vi i detta kapitel över till LH:s betydelse för 
det sociala livet i bostadsområdena. Rollen som träffpunkt anknyter till LH:s, 
och tidigare kontaktkommittéernas, etablerade uppgift att bidra till fritids-
verksamhet i sina områden. Detta var alltså den första av kontaktkommittéernas 
funktioner som reglerades i avtal mellan fastighetsägarna och hyresgäst-
föreningarna genom de så kallade fritidsavtalen.  

Vi kommer att behandla en rad olika aktiviteter som har det gemensamt att de 
bygger på social interaktion mellan hyresgästerna i ett bostadsområde, ibland 
också med personer utanför området. Även LH:s roller som demokratisk 
samfällighet, gräsrot och språkrör förutsätter någon form av social interaktion. 
Den aktivitet med anknytning till dessa tre roller som har mest uttalade inslag 
av socialt samspel är det demokratiska deltagandet vid möten, i styrelsearbete 
och i andra arbetsgrupper, som behandlades i kapitel 4. Även övertagande av 
arbetsuppgifter från fastighetsägaren, som behandlades i kapitel 6, innebär ofta 
ett socialt samspel mellan de boende i samband med att de övertagna arbets-
uppgifterna utförs. 

I detta kapitel kommer vi att behandla övriga sociala aktiviteter som 
förekommer i bostadsområdena. Dels redovisar och analyserar vi vilka olika 
verksamheter med karaktär av socialt samspel som förekommer, dels frågar vi 
oss hur LH-företrädare och andra uppfattar förutsättningarna i LH-området för 
gemensamma aktiviteter. Vi tar dessutom upp en del former av interaktion med 
det omgivande samhället. Liksom i tidigare kapitel testar vi också hypoteser om 
inverkan av våra generella bakgrundsvariabler, i detta fall områdesstorlek, 
hustyp, ortstyp, organisationsgrad och ägarkategori. 

Socialt kapital i boendet – teoretisk referensram 
Den moderna teoribildningen om socialt kapital, i den amerikanske statsvetaren 
Robert Putnams tappning, har fått betydande spridning i modern samhälls-
vetenskap. Idéerna har starka beröringspunkter med den mera öppet politiska 
folkrörelsetanke som presenterades i kapitel 1, och som anses vara särskilt stark 
i Sverige och övriga skandinaviska länder. Putnam betonar föreningslivets och 
organisationsväsendets betydelse för att bygga upp och upprätthålla sociala 
nätverk, bidra till en sammanhållande normbildning och stärka människors 
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ömsesidiga tillit. Ett utvecklat socialt kapital är enligt Putnam en förutsättning 
såväl för en fungerande demokrati, som för ekonomisk utveckling (Putnam 
1993, 2000).  

Teoribildningen om socialt kapital fungerar som teoretisk utgångspunkt för 
vår analys av LH som träffpunkt i detta kapitel. Om Putnams iakttagelser har 
generell giltighet är det uppenbart att en framgångsrik uppbyggnad och 
förvaltning av ett lokalt socialt kapital skulle vara av utomordentlig betydelse 
för den framtida utvecklingen av våra bostadsområden. Detta gäller inte minst 
de segregerade miljonprogramsområden som ges så stor uppmärksamhet i den 
svenska bostadsdebatten. Här står i så fall LH, tillsammans med annan lokal 
föreningsverksamhet, inför en verklig utmaning. 

Putnam definierar socialt kapital som ”inslag i social organisering, såsom 
förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällets effektivitet genom 
att underlätta samordnade handlingar” (Putnam 1993, s 167, vår översättning). 
Den svenske statsvetaren Bo Rothstein kritiserar, med rätta, denna definition för 
att innehålla alltför många olika element och förutsätta samband som rätteligen 
borde lämnas öppna för empirisk prövning (Rothstein 2003, ss 95–98). 
Rothstein föreslår i stället att man nöjer sig med att inkludera sociala nätverk 
och mellanmänsklig tillit i definitionen av socialt kapital. Han preciserar – 
”operationaliserar” – detta på individuell nivå som antalet sociala kontakter som 
en individ har, multiplicerat med graden av förtroende i dessa relationer. På 
makronivå – i en organisation eller ett samhälle – preciserar han socialt kapital 
som den totala mängden sociala relationer multiplicerat med graden av för-
troende i dessa (Rothstein 2003, s 112).  

Rothsteins precisering av socialt kapital på organisationsnivå får fungera som 
utgångspunkt för analysen i detta kapitel. Det betyder att en LH fungerar väl 
som träffpunkt om den bidrar antingen till att öka antalet sociala relationer i 
bostadsområdet utan att samtidigt minska graden av förtroende i de relationer 
som tidigare fanns eller till att öka graden av förtroende i de relationer som 
finns utan att samtidigt minska det totala antalet relationer. 

Varken nätverken eller tilliten kan stärkas om inte en första förutsättning är 
uppfylld, nämligen att social interaktion alls äger rum. Eftersom allt gemensamt 
handlande inom ramen för en LH förutsätter någon form av arbetsinsats – om 
inte annat så för att få aktiviteten till stånd – krävs att de boende lyckas 
övervinna det kollektiva handlandets dilemma, så att inte alla försöker åka 
snålskjuts på alla andra. Om de inte lyckas med det kommer ingen gemensam 
aktivitet till stånd, och inget socialt kapital kommer att byggas upp. (Förutsätt-
ningarna för kollektivt handlande i boendet undersöks i Bengtsson, Svensson & 
Uggla 2000). 

De lokala nätverken – fritidsaktiviteter och gemensamt arbete 
Vi börjar med att redovisa de fritidsaktiviteter som LH arrangerat. 85 procent av 
alla LH-styrelser som besvarat enkäten säger sig ha ordnat någon sådan aktivitet 
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under de senaste båda verksamhetsåren. Endast i storleksgruppen med under 50 
lägenheter är andelen betydligt mindre än så, knappt 50 procent. 

Vi har genomfört regressionsanalyser med förekomst av fritidsaktiviteter som 
beroende variabel och våra mått på områdesstorlek, organiseringsgrad, ägar-
kategori, hustyp och ortstyp som oberoende variabler. Det enda signifikanta 
samband som vi finner är att LH bedriver fritidsaktiviteter i högre utsträckning i 
allmännyttiga än i privatägda fastigheter. Då vi utesluter de allra största LH- 
områdena (som alltså består av ett flertal privatägda fastigheter med olika ägare) 
blir detta samband med ägarkategori dock inte längre signifikant på fem-
procentsnivån, utan i stället kan vi notera ett signifikant positivt samband med 
områdesstorlek. Inget av dessa båda samband är i och för sig oväntat; orga-
niserad fritidsverksamhet i de tidigare kontaktkommittéernas regi har historiskt 
framför allt förekommit i allmännyttan, och ett större område ger ett större 
befolkningsunderlag för olika gemensamma aktiviteter.  

Av de 85 procent av LH som ordnat fritidsaktiviteter har den stora majori-
teten ordnat flera olika typer av arrangemang. Fördelningen på typer av 
fritidsverksamhet framgår av figur 7.1. Fester och familjearrangemang är de 
vanligaste aktiviteterna och förekommer i närmare 60 procent av LH-områdena. 
Fyra LH av tio har drivit barn- eller ungdomsverksamhet och lika många eller 
nästan lika många har ordnat tipspromenader och utflykter eller resor. Var femte 
LH har arrangerat någon form av kulturevenemang. 

Figur 7.1. Förekomst av fritidsaktiviteter (procent av alla LH) 
(Styr. 31a, Styr. 31b) 

Vi har bett LH-styrelserna svara på vilken fritidsaktivitet som lockat flest 
deltagare, och det stora flertalet har då angivit någon form av fest eller annat 
familjearrangemang. Vissa av de enskilda aktivitetstyperna, men inte alla, 
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förefaller också vara storleksberoende. I synnerhet kulturaktiviteter, utflykter 
och resor samt loppmarknader och basarer organiseras framför allt i de större 
LH-områdena, särskilt de med över 500 lägenheter. Sådana aktiviteter tycks 
underlättas av om det finns ett visst befolkningsunderlag. Däremot förekommer 
barn- och ungdomsverksamhet, familjearrangemang och fester i betydande 
omfattning i samtliga storleksgrupper. Fester har rent av ordnats i samtliga våra 
LH som verkar i områden med upp till 50 lägenheter. För just sådana aktiviteter 
tycks alltså den lilla skalans sociala täthet spela större roll än befolknings-
underlagets storlek. 

En form av fritidsverksamhet som har en särställning i svenskt föreningsliv är 
studiecirkeln (jfr Larsson 1999). I ett folkrörelseperspektiv fyller studiecirklar 
flera funktioner. Förutom att direkt ge deltagarna ökade kunskaper i olika 
ämnen kan de fungera som ett forum för att förankra och diskutera rörelsens 
ideologi bland medlemmarna samt som en plantskola för nya styrelseledamöter 
och till andra förtroendeuppdrag. Dessutom kan studiecirklar alltså, liksom 
andra gemensamma fritidsaktiviteter, bidra till att bygga upp det sociala kapi-
talet inom LH och i området. 

Figur 7.2. Förekomst av studiecirklar i olika ämnen (procent av alla LH) 
(Styr. 32a, Styr. 32b) 

Studiecirklar har ordnats av 22 procent av LH. Fördelningen mellan olika 
ämnen redovisas i figur 7.2. Miljö och ekologi var det mest populära ämnet, 
men varken detta tema eller något annat förekom ens i så mycket som var tionde 
LH. Cirklar om hyresgäströrelsen eller om hyresjuridik, fastighetsförvaltning 
och ekonomi ordnades av ungefär var tjugonde LH, medan bostadspolitik 
studerades i cirkelform endast i var trettionde LH. Tre av tio LH som arrangerat 
studiecirklar har gjort detta kring mer än ett tema. Av våra bakgrundsvariabler 
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är det bara områdesstorleken som har en signifikant – positiv – inverkan på 
förekomsten av studiecirklar. Detta överensstämmer med vad som redan sagts 
om befolkningsunderlagets betydelse. 

Just då det gäller förekomsten av studiecirklar förefaller det rimligt att även 
LH:s ålder kan ha en inverkan. Åtminstone då det gäller studier av hyresgäst-
rörelsen, bostadspolitik, hyresjuridik och liknande skulle man kunna tänka sig 
att det är de relativt nybildade föreningarna som upplever behovet av ökad 
kunskap som störst. Vi har därför även gjort regressioner med det konstruerade 
mått på LH:s minimiålder som vi presenterade i kapitel 3 som oberoende 
variabel, utan att dock finna någon signifikant samvariation. 

Både studiecirklar och en del andra fritidsverksamheter underlättas om LH 
har tillgång till lokal. Förekomsten av olika typer av lokaler har redovisats i 
kapitel 3. Vi fann där att 91 procent av LH hade tillgång till lokal för studie-
cirklar i LH-området eller i närheten, 75 procent hade tillgång till lokal för 
kultur- och hobbyverksamhet och 82 procent för allmänna fester. Dessa höga 
andelar är naturligtvis ändå en klen tröst för de LH som saknar lokal för någon 
viss typ av gemensam aktivitet som de annars hade varit intresserade av. 

Städ- och skötseldagar eller annat gemensamt hyresgästarbete har före-
kommit i något mer än fyra av tio LH. I motsats till flertalet av fritids-
aktiviteterna var gemensamt arbete vanligast i de allra minsta föreningarna. 
Sambandet med områdesstorlek är dock inte fullt signifikant på fem-
procentsnivån, och inte heller våra andra bakgrundsvariabler ger något 
signifikant utslag. (Det enda undantaget är att gemensamt hyresgästarbete är 
mindre förekommande på orter med mindre än 50 000 invånare, och att denna 
skillnad blir signifikant om vi tar bort de allra största, tämligen speciella, 
områdena ur materialet.) 

Som framgår av figur 7.3 är just städ- och skötseldagar den klart vanligaste 
formen av gemensamt arbete, och i de fall där andra typer av hyresgästarbete – 
gemensamt eller individuellt – bedrivs sker det vanligen i samma LH som 
ordnar gemensamma städ- och skötseldagar. Gårdsstädning tycks också vara 
den gemensamma arbetsinsats som drar flest deltagare, närmast följt av 
plantering och annat trädgårdsarbete. Ett liknande mönster återfinns i själv-
förvaltningen i Poseidon, där skötsel av planteringar klart dominerar de aktivas 
arbetsinsatser (Bengtsson m.fl. 2003, ss 101–103). 

För de tidigare kontaktkommittéerna var alltså rollen som träffpunkt kanske 
den mest prioriterade. Detta framgår också av enkätsvaren från 1985. Några 
exempel som är jämförbara med våra uppgifter om LH: 54 procent av alla 
kontaktkommittéer hade ordnat barnverksamhet och 36 procent ungdoms-
verksamhet under det senaste året, 71 procent hade ordnat fester, 55 procent 
studiecirklar och 32 procent städdag (Högberg & Österberg 1986, ss 37–38). 
Med undantag för städdagarna uppvisar alltså de tidigare kontaktkommittéerna 
genomgående en något högre aktivitetsnivå än våra LH, och då det gäller 
studiecirklar en avsevärt högre. 
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Figur 7.3. Förekomst av gemensamt hyresgästarbete (procent av alla LH) 
(Styr. 30a, Styr. 30b) 

I ett perspektiv av socialt kapital kan det vara gynnsamt om det inte hela tiden 
är samma personer som deltar i interaktionen. För att anknyta till Rothsteins 
precisering ökar detta åtminstone mängden sociala relationer – vilket mönster 
som bäst gynnar tilliten är förstås mer osäkert. Vi har frågat LH-styrelserna 
vilka som brukar delta i de olika typerna av sociala aktiviteter – möten, 
gemensamt arbete och fritidsverksamhet. Svarsfördelningarna redovisas i tabell 
7.1 

Tabell 7.1. Vilka hyresgäster deltar i olika aktiviteter? (procent av alla LH som 
ordnat viss aktivitet) 

Deltagare Årsmöten Bostadsmöten Fritidsverksamhet Gem. arbete 
I stort sett samma   59    46   33    60 
Delvis samma   38    53   60    37 
I stort sett olika     7     2    7     3 
Totalt 100 100 100 100 
(N= 229 192 189    96) 

(Styr. 17, Styr. 26d, Styr. 30c, Styr. 31c) 

Vi ser en betydande kontinuitet i vilka som är med i de olika typerna av 
aktiviteter, med ett visst undantag för fritidsverksamheten, som ju också mera 
direkt syftar till att förbättra den sociala interaktionen i området. Att i stort sett 
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samma personer kommer på föreningens formella möten är kanske ett problem 
för interndemokratin mer än för det sociala kapitalet. 

I tabell 7.2 redovisar vi hur nöjda LH-styrelserna är med deltagandet i fritids-
verksamhet, studiecirklar och gemensamt arbete. I de LH som ordnar en viss typ 
av aktivitet är styrelserna också i de flesta fall nöjda med deltagandet. Detta sagt 
med en försiktig reservation för att en tredjedel av styrelserna är ganska eller 
mycket missnöjda med deltagandet i städdagar och annat gemensamt arbete. 
Som vi såg i kapitel 4 var missnöjet betydligt större med mötesdeltagandet, där 
motsvarande balansmått var minus 4 procent för bostadsmöten och inte mindre 
än minus 39 för deltagandet vid årsmöten. 

Tabell 7.2. Hur nöjda är LH-styrelserna med hyresgästernas deltagande i olika 
aktiviteter? (procent av alla LH som ordnat viss typ av aktivitet) 

Inställning Fritidsverksamhet Studiecirklar Gemensamt arbete 
Mycket nöjda  22   18   13 
Ganska nöjda  45   44   37 
Varken eller  11   28   18 
Ganska missnöjda  16     4   20 
Mycket missnöjda    6     6   12 
Totalt 100 100 100 
Balans nöjd–missnöjd +45 +52 +18 
(N= 187   50     94) 

(Styr. 30e, Styr. 31c, Styr 32c) 

Sammanfattningsvis upprätthåller LH i stort sett traditionen från de tidigare 
kontaktkommittéerna då det gäller att samla de boende i området till gemen-
samma aktiviteter. Såväl gemensam ”konsumtion” i form av fester och andra 
fritidsaktiviteter, som gemensamt arbete i form av städdagar och andra 
aktiviteter för att hjälpa till att hålla området i skick arrangeras på många håll, 
liksom gemensamma studier. Just beträffande studiecirklarna kan vi dock notera 
en betydande nedgång jämfört med de tidigare kontaktkommittéerna. 

När det gäller fritidsaktiviteterna, men inte gemensamt arbete, sker i de flesta 
områden en viss omsättning bland hyresgästerna från gång till gång, vilket är 
positivt för nätverkens utbredning. LH-styrelserna är också mera nöjda med 
deltagandet i fritidsaktiviteter och studiecirklar än med hyresgästernas engage-
mang i städdagar och annat gemensamt fysiskt arbete. 

Mobilisering av de boende 
Ett sätt att på sikt stärka de lokala nätverken och få med de boende i LH:s 
verksamhet kan vara att försöka mobilisera de hyresgäster som just har flyttat 
in. Vi har frågat LH-styrelserna hur vanligt det är att de tar kontakt med 



 208

nyinflyttade hyresgäster, och svaren fördelar sig tämligen jämnt på de fem 
svarsalternativ som angavs. Av de 234 styrelser som besvarat frågan säger 18 
procent ”alltid”, 21 procent ”ofta”, 25 procent ”ibland”, 16 procent ”sällan” och 
21 procent ”aldrig”. I gruppen med mindre än 50 lägenheter svarar nästan 
hälften ”alltid”, och detta är naturligtvis en verksamhet som är lättare att upp-
rätthålla i små områden. Som nämndes i kapitel 5 hade sju av tio LH-styrelser 
också försökt värva medlemmar till hyresgästföreningen under det senaste året, 
och här tycks områdesstorleken inte ha någon inverkan på aktivitetsnivån. 

Vi har frågat våra LH-styrelser hur svårt de anser det vara att få med olika 
kategorier av hyresgäster i olika delar av verksamheten samt om några särskilda 
ansträngningar har gjorts för att mobilisera särskilda kategorier. Resultaten 
sammanfattas i figur 7.4.  

Figur 7.4. Insatser för att mobilisera olika kategorier av hyresgäster (procent 
av alla LH) samt bedömd svårighet att få med dessa kategorier i verksamheten 
(balansmått, procent) 
(Styr. 40a, Styr. 40b, Styr. 40c, Styr. 41) 

Vi finner till att börja med negativa balansmått för samtliga de kategorier som 
vi pekat ut – inklusive såväl män som kvinnor. Slutsatsen måste förstås bli att 
LH-styrelserna anser det svårt att över huvud taget mobilisera hyresgäster till 
verksamheten. I synnerhet gäller detta för två kategorier: ungdomar och in-
vandrare. Att få äldre hyresgäster att komma till möten bedöms däremot inte 
vara någon omöjlig uppgift. Även för denna grupp ligger dock medelsvaret 
närmare ”ganska svårt” än ”ganska lätt”. Därutöver är det värt att notera att det 
anses vara så pass mycket svårare att aktivera män än kvinnor till LH:s olika 
verksamheter, särskilt till att delta vid möten och i gemensamt arbete. Skill-
naderna är inte särskilt stora mellan de tre aktivitetstyperna; pessimismen är 
betydande beträffande alla tre. Man kan därför fråga sig vilka siffrorna hade 
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blivit om vi också hade frågat om svårigheter att mobilisera till styrelsearbete, 
som ju normalt ställer högre krav på deltagarna än de verksamheter som 
redovisas i figuren.  

Det kan förefalla paradoxalt att LH-styrelserna upplever sådana svårigheter 
att mobilisera hyresgästerna till olika aktiviteter samtidigt som de, enligt vad 
som framgick ovan, är tämligen nöjda med deltagandet. Betyder det att de trots 
allt lyckas mobilisera hyresgästerna – men med stora ansträngningar? De 
uppgifter om faktiskt deltagande som vi har för årsmöten och bostadsmöten 
tyder inte på det. Snarare ligger förklaringen i en realistiskt låg ambitionsnivå. 
LH-styrelserna har lärt sig att det är svårt att få ett riktigt högt deltagande i olika 
aktiviteter och är därför tämligen nöjda när ett antal personer ändå dyker upp. 

De särskilda mobiliseringsinsatserna riktar sig först och främst till ungdomar 
och därefter till barnfamiljer och invandrare. Den enda av våra fem bakgrunds-
variabler som inverkar signifikant på förekomsten av riktade satsningar på att få 
med vissa boendekategorier är ortstyp. I medelstora kommuner (med över 
50 000 invånare) är insatser av detta slag signifikant vanligare jämfört såväl 
med mindre kommuner som med de tre storstadskommunerna. 

Sammanfattningsvis ser många LH-styrelser det som en viktig uppgift att 
rekrytera nyinflyttade och att få olika grupper av hyresgäster att engagera sig i 
verksamheten. Samtidigt upplever de alltså betydande svårigheter att mobilisera 
så gott som alla kategorier av boende. 

Samverkan med utomstående aktörer  
De samhällsvetenskapliga teorierna om socialt kapital intresserar sig i första 
hand för större enheter än en enskild förening eller ett bostadsområde, samtidigt 
som denna större enhet – ett land, en stad eller en stadsdel – naturligtvis alltid 
består av ett stort antal mikroenheter av en karaktär som motsvarar LH och 
bostadsområdet. Även om vi i detta sammanhang i första hand intresserar oss 
för LH:s olika roller i bostadsområdet har vi också ställt en del frågor som har 
att göra med föreningarnas kontakter med omvärlden, framför allt kring deras 
samarbete med andra föreningar samt med offentliga myndigheter.  

I figur 7.5 redovisas svaren på frågan om LH samverkar med tolv olika 
utpekade typer av föreningar och organisationer eller med någon annan, ej 
uppräknad föreningstyp. Som vi kan se är det inte mer än drygt hälften av alla 
LH som alls samverkar med andra föreningar. Sådan samverkan är signifikant 
vanligare för LH i allmännyttan, för LH i större bostadsområden samt i om-
råden med enbart flerfamiljshus. 

Vad gäller enskilda föreningstyper är det två staplar som höjer sig över de 
andra i figuren. Den ena representerar, inte särskilt förvånande, samverkan med 
andra LH, som 40 procent av LH ägnar sig åt. Förutom att olika LH ofta reellt 
har gemensamma intressen ingår ju angränsande LH formellt i samma 
hyresgästavdelning och deltar kanske i hyresförhandlingarna tillsammans. Mot 
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den bakgrunden är andelen 40 procent kanske snarast att betrakta som oväntat 
låg. 

Figur 7.5. LH:s samverkan med andra organisationer (procent av alla LH) 
(Styr. 35a, Styr. 35b) 

Nästan var fjärde LH har samarbete med arbetarrörelsens studieförbund ABF. 
Vi vet att de studiecirklar som ordnas i bostadsområdena ofta är producerade av 
och genomförda i samarbete med ABF, och de LH som har angivit att de 
samverkar med ABF – eller annat studieförbund – är också till stor del sådana 
som ordnat studiecirklar. (Det finns dock även många LH som ordnar studie-
cirklar helt i egen regi.) 

I övrigt är kontaktnäten mindre utvecklade, och endast samverkan med 
pensionärsorganisationen PRO når upp till 10 procent. Med tanke på vad som 
sagts om LH:s potentiella förutsättningar i områden med hög andel invånare 
med utländsk bakgrund kan det tyckas anmärkningsvärt att inte mer än 6 
procent samverkar med någon invandrarförening. 

Om vi ser till samverkan med enskilda föreningstyper är det först och främst 
områdesstorleken som spelar roll. LH i större bostadsområden samverkar i 
signifikant större utsträckning med andra LH samt med ABF, PRO och miljö-
organisationer. LH i allmännyttiga områden samverkar i högre grad än LH i 
privatägda områden med samtliga föreningstyper, men skillnaden är inte signi-
fikant på femprocentsnivån annat än för det aggregerade måttet. Sambandet är 
dock nästan signifikant för samverkan med andra LH och med PRO.  

Till kontakten med andra föreningar hör också de personallianser som 
sammanhänger med LH-styrelsens uppdrag i andra organisationer. Som redo-
visades i kapitel 4 är dessa nätverk betydande, och tre LH-ordförande av fyra 
har eller har haft förtroendeuppdrag eller liknande inom andra föreningar, 
främst i fackföreningar men ofta även i politiska partier, kooperativa organi-
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sationer, idrottsföreningar och annat. Även om dessa kontakter kan ses som en 
potential att utnyttja vid behov och som ett viktigt bidrag till både ordföran-
denas och LH:s sociala kapital, tycks att döma av figur 7.5 kontaktnäten bara i 
begränsad utsträckning användas till faktisk samverkan i LH:s verksamhet.  

I figur 7.6 redovisas LH:s samverkan med kommunala eller statliga myndig-
heter. Här har vi i enkätfrågan angivit olika typer av ärenden som kontakten kan 
avse samt bett LH-styrelsen att för varje ärendetyp ange med vilken myndighet 
som kontakten skett. 

Figur 7.6. Frågor i vilka LH haft kontakt med myndigheter (procent av alla LH) 
(Styr. 36a, Styr. 36b) 

Totalt har 38 procent av LH haft kontakt med eller samverkat med någon 
myndighet under det senaste året. Kontakter som avser trygghet och säkerhet är 
de vanligaste. Mer än var fjärde har kontaktat någon myndighet – normalt 
polisen – i sådana frågor. Mellan 10 och 15 procent har kontaktat myndigheter 
om sociala frågor, barn- och ungdomsfrågor och trafikfrågor. Den myndighet 
som flest LH haft kontakt med är polisen. Närmare 60 procent av de som 
angivit någon myndighet nämner polisen eller ”närpolisen”, och detta gäller inte 
bara i fråga om trygghet och säkerhet utan även i trafikfrågor, barn- och fritids-
ärenden och sociala frågor. I övrigt nämns en rad olika kommunala förvalt-
ningar, t.ex. skolan, social-, fritids- och miljöförvaltningarna, men ingen av 
dessa kommer upp i 10 procent av svaren. Flera svarande anger ”kommunen” 
utan närmare precisering, några anger även kommundelsnämnder eller olika 
kommunala projekt. Kontakter med myndigheter är signifikant oftare före-
kommande i större LH-områden samt i de tre storstadskommunerna. 

Även andra typer av interaktion med kommunen förekommer, även om de är 
sällsynta. I kapitel 6 redovisade vi att var femte LH hade drivit någon fråga 
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gentemot kommunen. Till detta kan läggas att företrädare för kommunen 
deltagit vid 5 procent av LH:s bostadsmöten (och vid några enstaka årsmöten). 

Jämfört med den täta samverkan inom hyresgäströrelsen som redovisades i 
kapitel 5 då vi diskuterade gräsrotsrollen har LH förvånansvärt begränsade 
kontakter med föreningslivet i övrigt. Det främsta undantaget är att en fjärdedel 
av LH samverkar med arbetarrörelsens studieförbund ABF, men dessa kontakter 
fyller ofta en direkt instrumentell funktion i samband med att man arrangerar 
studiecirklar i området. Särskilt anmärkningsvärt med tanke på boendesamman-
sättningen i många hyresrättsområden är att bara 6 procent av LH har kontakt 
med någon invandrarförening. 

Ömsesidig tillit i LH-området 
Efter att hittills ha behandlat vad LH gör för att stärka omfattningen av de 
sociala nätverken i sina områden övergår vi nu till att redovisa något om den 
andra dimensionen i Rothsteins precisering av socialt kapital, nämligen graden 
av förtroende i dessa kontakter. De frågor som vi tar upp här gäller dels 
förekomsten av konflikter och sociala klyftor i områdena, dels vad LH gör för 
att hantera eventuella sådana problem.  

Öppna konflikter sägs förekomma i drygt tre av tio LH-områden och är 
vanligast i områdena med mer än 500 lägenheter. Flertalet konflikter är mellan 
enskilda hyresgäster eller familjer, och konflikter mellan grupper rapporteras 
endast av 7 procent av LH-styrelserna. I flertalet av dessa fall förekommer även 
konflikter mellan enskilda hyresgäster i samma område. Den enda bakgrunds-
variabel som ger utslag på förekomsten av konflikter är – intressant nog – att 
sådana sägs förekomma signifikant oftare i småhusområden, kanske därför att 
grannarnas agerande är mera synligt där. 

Hur hanterar LH-styrelserna de konflikter som förekommer? I flertalet fall 
gör de ingenting särskilt, men ungefär var femte LH har någon gång ingripit i 
grannkonflikter, så gott som alltid mellan enskilda hyresgäster eller familjer 
men i sju fall också mellan grupper av hyresgäster. Benägenheten att ingripa i 
konflikter ökar signifikant med organisationsgraden men påverkas inte tydligt 
av våra andra bakgrundsvariabler. 

Det skall också noteras att flera LH-styrelser i områden där öppna konflikter 
inte sägs förekomma ändå har svarat att man ingripit i konflikter. Detta gäller 40 
procent av dem som säger sig ha ingripit. Denna till synes paradoxala svars-
kombination kan förstås tolkas som ren inkonsistens, men den kan också vara 
ett uttryck för att man tidigare ingripit i konflikter, men att sådana inte längre 
förekommer – eventuellt som en följd av framgångsrikt ingripande.  

I figur 7.7 sammanfattas vad de LH-styrelser som ingripit i konflikter när-
mare bestämt gjort. (De vänstra staplarna visar olika åtgärder som andel av de 
styrelser som ingripit i konflikter, de högra som andel av alla LH.) De klart 
vanligaste åtgärderna är att LH-företrädarna själva talar med de berörda eller att 
ärendet överlämnas till förvaltaren. I en tredjedel av alla ingripanden görs 
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bådadera, ibland i kombination även med andra åtgärder. En icke försumlig 
andel på 8 procent av alla LH-styrelser har någon gång funnit anledning att ta 
upp en grannkonflikt med polisen. 

Figur 7.7. Vidtagna åtgärder vid grannkonflikter (procent av ingripande 
LH-styrelser samt av alla LH) 
(Styr. 47a, Styr. 47c) 

Vi känner inte till några tidigare kvantitativt inriktade studier av konflikter och 
konflikthantering i bostadsområden, utöver att 28 procent av de aktiva hyres-
gästerna i Poseidons självförvaltning angav att det förekom oenigheter och 
konflikter i deras områden (Bengtsson m.fl. 2003, s 99). För en principiell 
diskussion i frågan relaterad till konkreta exempel från Poseidon hänvisas till 
Bengtsson m.fl. 2003, ss 275–284. 

Vi har frågat LH-ordförandena om det förekommer några ”markanta” 
gruppbildningar i deras område, med det vaga, men möjligen ändå styrande, 
förtydligandet att gruppbildningar ”… kan vara att ungdomar, pensionärer, 
invandrare eller andra grupper sluter sig samman på olika sätt”. Drygt en 
femtedel av ordförandena säger sig uppfatta att det finns sådana gruppbildningar 
i området. De grupperingar som oftast pekas ut i svaren är invandrargrupper, 
men också ungdomar, pensionärer och barnfamiljer pekas ut, i enstaka fall även 
”drogmissbrukare” och ”klottrare”. 

De som svarat ja på frågan om gruppbildningar har också fått följdfrågan om 
de upplever dessa som någonting i stort sett positivt eller negativt och även 
ombetts att motivera sitt svar på den frågan. Det finns en svag övervikt för att se 
gruppbildningen som något negativt. Balansmåttet mellan (mycket eller ganska) 
positivt och negativt är minus 9 procent, och 30 procent av svaren hamnar på 
”ganska negativt”. Nästan lika många, eller 23 procent, ser dock grupp-
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bildningen som något i stort sett positivt, och en lika stor grupp ser den som 
varken positiv eller negativ. De som ser gruppbildningarna som negativa 
motiverar det i de flesta fall med att de leder till motsättningar eller isolering, 
medan de som ser – andra – gruppbildningar som positiva lyfter fram att de 
stärker engagemanget och samhörighetskänslan. 

Vi har också, utan att definiera begreppet, frågat LH-ordförandena om de 
anser att det finns en områdeskänsla bland de boende i området. Vi tolkar 
svaren som ett sammanfattande omdöme om det sociala kapitalet i området, 
men vill ändå peka på en annan möjlig tolkning, nämligen att LH-området 
verkligen uppfattas som ett eget område, avskilt från andra, och därmed som en 
möjlig arena för kollektivt handlande. En sådan ”områdesidentitet” har i tidigare 
studier visat sig vara en viktig förutsättning för att åstadkomma samarbete i ett 
bostadsområde (jfr Bengtsson, Svensson & Uggla 2000, ss 176–177).  

I tabell 7.3 redovisas svaren om områdeskänslan. Som synes är spridningen 
ganska stor, med en viss övervikt för de positiva värdena. Balansmåttet är plus 
18 procent. 

Tabell 7.3. Upplevd områdeskänsla bland de boende enligt ordföranden (antal 
och procent) 

Områdeskänsla Antal % 
Mycket stark   24   10 
Ganska stark   82   34 
Varken eller   69   29 
Ganska svag   39   16 
Mycket svag   24   10 
Totalt 238 100 

(Ordf. 22) 

Av våra bakgrundsvariabler är det bara områdesstorlek och ortstyp som inverkar 
signifikant, och de gör det på så sätt att områdeskänslan – inte oväntat – 
förstärks med minskad områdesstorlek, samt att den – kanske mer oväntat – är 
starkast i de tre storstadskommunerna. 

Det är naturligtvis svårt att dra några långtgående slutsatser om den 
ömsesidiga tilliten i ett bostadsområde utan att ha frågat de enskilda hyres-
gästerna om saken. Bedömningen av områdeskänslan pekar dock på en ganska 
stor variation mellan olika områden. Ett par positiva indikatorer som vi varit 
inne på tidigare är att det är tämligen ovanligt med öppna konflikter mellan 
olika grupper av hyresgäster, samt att förekomsten av ”markanta grupp-
bildningar” i ett område långt ifrån alltid betraktas som något negativt.  

Det är inte alltför långsökt att förmoda att den allmänna känslan av trygghet 
och säkerhet i området också har en betydande inverkan på det sociala kapitalet. 
I 5 procent av våra LH-områden uppfattas det som mycket vanligt att 
hyresgäster är rädda för att gå ut i området efter mörkrets inbrott och i ytter-
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ligare 16 procent som ganska vanligt. I 3 procent av områdena beskrivs det rent 
av som ganska vanligt att hyresgäster utsätts för våld eller hot om våld i 
området (se även kapitel 3 och figur 3.3).  

Oavsett om rädslan och våldet förknippas med hyresgäster i området eller ej 
är det uppenbart att förutsättningarna för social interaktion i annan form än 
medborgargarden är problematiska under sådana förhållanden. 

Sammanfattningsvis har vi redan konstaterat att många LH ser det som sin 
uppgift att mobilisera hyresgästerna i området till gemensamma aktiviteter. Det 
är alltså inte lika vanligt att de också känner ett ansvar för att motverka 
konflikter, och detta är ju inte heller på minsta sätt avtalsreglerat. En icke obe-
tydlig andel av LH-styrelserna har ändå på olika sätt ingripit i grannkonflikter. 

Förekomsten av tydliga gruppbildningar värderas ibland positivt, ibland 
negativt. Den uppskattade områdeskänslan varierar starkt mellan olika LH- 
områden. 

Ett index för rollen som träffpunkt i området 
Liksom för de övriga rollerna har vi konstruerat ett index för LH:s roll som 
träffpunkt i området. De element som ingår i detta träffpunktsindex redovisas i 
tabell 7.4. Även här har måtten på de ingående variablerna standardiserats så att 
de får samma vikt. 

Tabell 7.4. Träffpunktsindex: ingående variabler 
1. Antal typer av fritidsaktiviteter. 
2. Vilka deltar i fritidsaktiviteter? rangordnat (1) i stort sett olika personer, (2) delvis samma, 

delvis olika, (3) i stort sett samma personer, (4) inga aktiviteter. 
3. Antal ämnen för studiecirklar. 
4. Antal former av hyresgästarbete. 
5. Vilka deltar i hyresgästarbete? rangordnat (1) i stort sett olika personer, (2) delvis 

samma, delvis olika, (3) i stort sett samma personer, (4) inget hyresgästarbete. 
6. Kontakt med nyinflyttade, hur vanligt? 

Vi har beräknat korrelationskoefficienter mellan de sex variabler som ingår i 
index. Samtliga 15 r-tal är positiva och varierar mellan 0,06 och 0,84. Det 
senare, extremt höga värdet är mellan antal former av hyresgästarbete och vilka 
som deltar i detsamma (elementen 4 och 5). Även motsvarande relation för 
fritidsaktiviteter (de båda första elementen i tabell 7.4) ligger mycket högt 
(r=0,57). Övriga r-tal ligger under 0,3. 

Liksom för övriga index har vi genomfört regressioner med vårt träffpunkts-
index som oberoende variabel, tillsammans med våra bakgrundsvariabler (i 
detta fall alltså inte bara områdesstorlek, organisationsgrad och ägarkategori 
utan även hustyp och ortstyp). Denna gång har vi valt tre beroende variabler, 
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nämligen (1) förekomst av öppna konflikter, (2) om LH-styrelsen någon gång 
ingripit i konflikter samt (3) den av ordföranden uppskattade områdeskänslan.  

Det visar sig först och främst att sannolikheten för att konflikter mellan 
hyresgästerna förekommer i ett område är signifikant högre i områden med 
högre värden på träffpunktsindex, men detsamma gäller också sannolikheten för 
att LH-styrelsen skall ingripa i grannkonflikter. (Som vi sett ovan är det inte 
ovanligt att en LH-styrelse svarat nej på förekomst och ja på ingripande, t.ex. 
därför att ingripandet varit framgångsrikt.) Dessutom är sannolikheten för 
konflikter alltjämt signifikant högre i småhusområden än i flerfamiljsområden, 
och benägenheten hos styrelsen att ingripa ökar fortfarande signifikant med 
stigande medlemsandel i hyresgästföreningen. 

Där den sociala aktiviteten är omfattande och lockar olika kategorier av 
hyresgäster tycks alltså både konfliktnivån vara högre och benägenheten hos 
LH-styrelsen att ingripa i konflikter större än annars. Vilken som är 
orsaksriktningen är svårare att bedöma med hjälp av vårt material som ju bara 
redovisar läget vid en tidpunkt. 

Vårt träffpunktsindex har vidare en klart signifikant inverkan på områdes-
känslan. Av bakgrundsvariablerna inverkar här bara ortstyp signifikant, på så 
sätt att områdeskänslan är högre i storstadsområdena. 

Sammanfattande slutsatser om LH som träffpunkt 
Vi har funnit att LH i stort sett upprätthåller de tidigare kontaktkommittéernas 
ansvar för fritidsverksamheten i hyresområdena, även om studiecirkelverksam-
heten gått ner en del. I fritidsaktiviteterna, mer än i gemensamt hyresgästarbete, 
sker också en viss omsättning bland de hyresgäster som deltar. Många LH 
engagerar sig i att rekrytera nyinflyttade till föreningen och verksamheten, 
samtidigt som de upplever betydande svårigheter med detta. Lika vanligt är det 
inte att LH-styrelserna ingriper i grannkonflikter. Samverkan med föreningslivet 
i övrigt är betydligt mindre omfattande än den med andra enheter i 
hyresgäströrelsen. Även kontakterna med myndigheter är begränsade. 

Samtliga våra bakgrundsvariabler tycks ha betydelse för den sociala 
interaktionen, fast inte alltid på de sätt som vi förväntade oss då vi formulerade 
våra hypoteser. Områdesstorleken är den som oftast har signifikant inverkan på 
våra mått. I större områden förekommer fritidsaktiviteter och studiecirklar 
signifikant oftare, liksom samverkan såväl med andra föreningar som med 
myndigheter. LH i allmännyttiga områden bedriver oftare fritidsverksamhet och 
har signifikant fler kontakter med andra föreningar. LH i storstadsområden har 
fler kontakter med myndigheter och en starkare områdeskänsla, och LH- 
styrelser i områden med högre organiseringsgrad ingriper oftare i konflikter 
mellan hyresgäster. Slutligen samverkar LH i bostadsområden med enbart fler-
familjshus signifikant mer med andra föreningstyper, medan konfliktnivån är 
högre i områden med enbart småhus. 
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Slutligen skall än en gång understrykas att möjligheterna att kartlägga den 
sociala interaktionen i ett bostadsområde är begränsade om man som vi bara 
frågar de förtroendevalda. Vad detta kapitel visat är i stället dels hur LH- 
styrelserna uppfattar de sociala förhållandena i sina områden, dels vad de själva 
gör för att stärka det sociala kapitalet. 
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Kapitel 8.  Samfällighet, gräsrot, språkrör och 
träffpunkt – konflikter och prioriteringar 

Efter att i fyra kapitel ha diskuterat de lokala hyresgästföreningarnas olika roller 
var för sig och i stort sett oberoende av varandra kommer vi i detta kapitel att 
pröva hur rollerna förhåller sig till varandra. Är en LH som är aktiv och 
framgångsrik i en roll också aktiv och framgångsrik i övriga? Eller handlar det 
om att prioritera den ena eller andra typen av uppgifter? Finns det kanske 
synergieffekter mellan rollerna som innebär att framgång i den ena förbättrar 
förutsättningarna för framgång också i den andra? Eller kan det tvärtom vara så 
att inbyggda konflikter leder till att den LH som prioriterar den ena rollen får 
svårt att lyckas även med den andra? 

Vi kommer först att behandla dessa frågor generellt, med hjälp av enkät-
svaren och inte minst med stöd av de fyra sammanfattande index som vi 
presenterat i de föregående kapitlen. Därefter tar vi upp den mera specifika men 
generella problematiken kring LH:s dubbla huvudmannagrupper, medlemmar i 
hyresgästföreningen respektive boende i området. Uppfattar LH någon konflikt 
mellan att företräda båda dessa grupper och hur hanterar de i så fall denna kon-
flikt?  

Kapitlet avslutas med en särskild analys av två frågor kring några mera 
speciella LH-områden. Först undersöker vi om LH i områden som har en hög 
andel invånare med utländsk bakgrund skiljer sig från övriga LH på något 
intressant sätt. Därefter studerar vi om LH-styrelser som domineras av antingen 
män eller kvinnor bedriver sin verksamhet på annat sätt än vad styrelser med 
jämnare könsfördelning gör. 

Hypoteser om konflikter och prioriteringar mellan rollerna 
Finns det anledning att förvänta sig konflikt eller harmoni mellan LH:s fyra 
olika roller? Rent allmänt är båda utfallen rimliga, beroende på om 
verksamheten styrs av resurstillgång eller prioriteringar. Å ena sidan kan den 
LH som är resursstark i fråga om tid, ekonomi, kompetens, stöd från om-
givningen, etc. förväntas nå framgång i alla fyra rollerna jämfört med den som 
har mindre tillgång till sådana resurser. Å andra sidan tar ett seriöst utövande av 
samtliga fyra roller resurser i anspråk, och då dessa inte är oändliga tvingas LH 
till någon form av prioritering, en prioritering som olika LH kan tänkas göra på 
olika sätt. 

I princip kan vi därför förvänta oss såväl konflikt som harmoni, såväl att 
några LH uppvisar högre värden för alla fyra funktionerna, som att rangord-
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ningen mellan de olika rollerna ser olika ut för olika föreningar. Men kan vi 
formulera några hypoteser med utgångspunkt från vad som mera specifikt 
karakteriserar de olika rollerna som samfällighet, gräsrot, språkrör och träff-
punkt? 

Det finns faktorer som pekar mot att vi kan förvänta oss att olika LH har 
höga värden för olika roller. Vi vet ju redan att arbetsförutsättningarna skiljer 
sig mycket mellan LH med olika egenskaper. Vi har i de tidigare kapitlen sett 
hur våra bakgrundsvariabler, framför allt områdesstorlek, organiseringsgrad och 
ägarkategori, inverkar signifikant på flera av de mått som vi använt för var och 
en av de fyra rollerna. Vi har också sett exempel på hur LH med olika 
bakgrundsegenskaper utmärker sig i olika avseenden eller gör olika priori-
teringar inom ramen för en viss roll. Vad gäller rollen som demokratisk 
samfällighet har LH i mindre områden lättare att locka de boende till årsmöten 
och bostadsmöten än vad LH i större områden har, medan de senare i gengäld 
har större resurser för arbete i styrelse och arbetsgrupper. Och i rollen som 
språkrör fäster t.ex. LH i privatägda områden större vikt vid hyresfrågor än LH i 
allmännyttan. Liknande skillnader i prioriteringar och utfall är fullt rimliga att 
förvänta sig också mellan de olika rollerna. 

Ändå förväntar vi oss i stort sett positiva samband mellan rollerna. Framför 
allt är det tre mekanismer som kan tänkas verka i den riktningen. Den första 
mekanismen är att en välfungerande interndemokrati med ett högt deltagande 
borde bidra till LH:s legitimitet såväl gentemot högre nivåer inom rörelsen som 
i förhållande till hyresvärden, vilket i sin tur borde vara en tillgång i övriga 
roller. Den andra mekanismen innebär att ett utvecklat socialt samspel borde 
bidra till förstärkt områdesidentitet och en ökad benägenhet att ta ansvar även 
för det gemensamma demokratiska beslutsfattandet. Detta samband är en del av 
teoribildningen kring socialt kapital, och specifikt för det kollektiva handlandet 
i bostadsområden har tidigare forskning visat på den lokala fritidsverksamhetens 
betydelse för uppbyggandet av lokala samarbetsnormer och områdesidentitet 
(Bengtsson, Svensson & Uggla 2000, ss 176–177). I nästa steg skulle detta då, 
via den första mekanismen, kunna inverka positivt även på rollerna som gräsrot 
och språkrör. Den tredje mekanismen är att en LH som är aktiv och framgångs-
rik som gräsrot kan ha lättare att få stöd av högre nivåer i rörelsen i sin roll som 
språkrör gentemot värden, vilket ger en förväntan om ett positivt samband även 
mellan dessa båda roller. (Möjligen kan den tredje mekanismen störas om det 
finns en spänning mellan LH:s trovärdighet som gräsrot och som språkrör, t.ex. 
på grund av konflikter mellan medlemmar i hyresgästföreningen och övriga 
boende i området, se vidare nedan.) 

Vi kan även föreställa oss positiva samband som går i den andra riktningen, 
t.ex. att framgångar som gräsrot och språkrör kan påverka det demokratiska 
deltagandet i positiv riktning. Här finns dock även den motsatta föreställningen, 
att ”hälsan tiger still”, d.v.s. att de boende skulle aktivera sig först då de är 
missnöjda. 

Sammanfattningsvis pekar detta resonemang mot att vi i huvudsak förväntar 
oss positiva samband mellan de olika funktionerna. Dessa kan tänkas ha formen 
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av goda och onda cirklar, där LH:s legitimitet, områdesidentiteten bland de 
boende och stödet från högre nivåer fungerar som positiva drivkrafter – och 
brist på legitimitet, områdesidentitet och stöd som negativa. Det som skulle 
kunna peka i motsatt riktning är främst behovet av att prioritera mellan rollerna 
av resursskäl. En annan faktor som möjligen skulle kunna motverka synergi-
effekter mellan rollerna är om den inbyggda spänningen mellan att företräda 
alla hyresgäster i området och att driva medlemmarnas intressen hanteras på 
olika sätt av olika LH. 

Prioritering mellan rollerna 
Vi har redan i tidigare kapitel åtminstone indirekt berört relationen mellan de 
olika rollerna, i synnerhet mellan uppgifterna att vara gräsrot, språkrör och 
träffpunkt. I kapitel 4 fann vi att språkrörsfrågorna tycks vara de som får störst 
utrymme såväl i diskussionerna vid årsmöten och bostadsmöten (se figur 4.4), 
som i LH-ordförandenas kontakter med enskilda hyresgäster (figur 4.12). Detta 
behöver naturligtvis inte med säkerhet betyda att dessa frågor uppfattas som 
viktigare av hyresgästerna än gräsrots- och träffpunktsfrågorna, utan det större 
utrymmet kan ju också sammanhänga med att det rör sig om ett stort antal olika 
vardagsfrågor kring ordningsregler, skötsel och underhåll, frågor som genom 
sitt blotta antal helt enkelt tar mer tid att diskutera. Det är dock även i språkrörs- 
eller inflytandefrågorna som LH-styrelsen upplever de klart högsta förvänt-
ningarna från övriga hyresgäster, närmast följda av de träffpunktsfrågor som har 
att göra med gemensamma aktiviteter och den sociala miljön (figur 4.16). 

Om vi sedan ser till de utomstående intressenterna finns inga större skillnader 
mellan gräsrots-, språkrörs- och träffpunktsfrågorna i ombudsmännens upplevda 
eller faktiska förväntningar på LH, alla anses ungefär lika viktiga (se figur 5.7). 
Däremot uppfattas hyresvärden inte oväntat ha betydligt lägre förväntningar i de 
rörelseanknutna gräsrotsfrågorna än i fråga om de båda andra funktionerna, 
även om denna förväntan – mera oväntat – inte helt stämmer med vad för-
valtarna ger uttryck för (figur 6.9).  

Ombudsmännen sätter ett något lägre betyg på hur väl LH klarar av gräsrots-
rollen än de båda övriga rollerna. De anser dessutom i många fall att LH i rollen 
som språkrör kännetecknas av mera nit än förmåga. Förvaltarna ger genom-
gående något sämre vitsord åt LH-styrelserna än vad ombudsmännen gör, dock 
utan att man kan peka på något tydligt mönster för bedömningen av de olika 
rollerna inbördes (se figur 5.10 respektive figur 6.11). 

Rollen som demokratisk samfällighet kan inte på samma sätt ställas mot de 
övriga tre, eftersom den interna demokratin ofta kommer till uttryck just i frågor 
som har att göra med rollerna som gräsrot, språkrör och träffpunkt. Vi kan dock 
påminna om att förvaltarna ofta – men ombudsmännen betydligt mera sällan – 
ger uttryck för en betydande skepsis till att LH-styrelserna verkligen har övriga 
hyresgästers förtroende. Båda grupperna av utomstående bedömare menar också 
i flera fall att enstaka personer ”drar hela lasset” i LH-styrelsen. 
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Vi har genomfört regressionsanalyser med ombudsmannens bedömning av 
hur väl LH klarar av olika uppgifter som beroende variabel (de sex högra 
staplarna i figur 5.7; dessa utvärderande frågor ställdes inte till förvaltarna) och 
våra fem bakgrundsvariabler områdesstorlek, hustyp, ortstyp, organisationsgrad 
och ägarkategori som oberoende variabler. Det tydligaste, och statistiskt signifi-
kanta, resultatet är att ju högre organisationsgraden är i området, desto bättre 
uppfattas LH klara av sina uppgifter som gräsrot och språkrör – däremot finns 
inget sådant samband för rollen som träffpunkt. 

I övrigt får LH i storstadskommuner signifikant lägre betyg då det gäller de 
båda gräsrotsuppgifterna att bevaka lokala intressen inom hyresgäströrelsen 
samt att föra ut information om rörelsens idéer och verksamhet. LH i allmän-
nyttiga fastigheter anses vara signifikant mera framgångsrika i att organisera 
gemensamma aktiviteter. Slutligen får LH i flerfamiljshus bättre omdömen än 
de i småhus beträffande flera av uppgifterna, ibland signifikant på femprocents-
nivån, ibland inte. Det senare resultatet går emot vår ursprungliga hypotes om 
att aktivitetsnivån skulle vara högre i småhusområden. 

Vi har försökt få våra LH-styrelser att själva göra en prioritering mellan de 
tre rollerna som gräsrot, språkrör och träffpunkt genom att be dem att på en 
femgradig skala ange hur viktiga (1) medlems- och föreningsverksamhet, (2) 
förhandlings- och boinflytandeverksamhet samt (3) fritidsverksamhet och social 
verksamhet är för dem. Svaren redovisas i tabell 8.1. 

Tabell 8.1. LH-styrelsens prioritering av olika uppgifter (procent) 
Verksamhetens vikt Medlem/förening Förhandling/boinflytande Fritid/socialt 
Mycket viktig    40   53     39 
Ganska viktig    36   35     43 
Varken eller    20   10     14 
Ganska oviktig     4    1      2 
Mycket oviktig     1    2      2 
Balans viktig–oviktig +71 +85  +78 
(N= 224 224   221) 

(Styr. 67) 

Försöket att få LH-styrelserna att uttrycka en prioritering visar sig i stort sett ha 
varit förgäves. Så gott som alla svarar att samtliga tre verksamhetstyperna är 
mycket eller ganska viktiga för dem, och de skillnader som kan utläsas ur 
tabellen ligger på mycket hög nivå. Av tre viktiga funktioner tycks ändå 
språkrörsfunktionen uppfattas som allra viktigast. Över hälften av styrelserna 
väljer här alternativet ”mycket viktig” och endast 10 procent mellanalternativet 
”varken eller”. 

Trots att svaren ligger väl samlade kring de höga värdena har vi genomfört 
regressionsanalyser med våra bakgrundsvariabler som oberoende variabler. 
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Ingen av dessa inverkar signifikant på prioriteringen av förhandling och 
inflytande. Däremot uppfattas medlems- och föreningsaktiviteten vara signifi-
kant viktigare i större LH-områden och i mindre kommuner. Slutligen uppfattas 
fritidsverksamheten inte oväntat som signifikant viktigare i allmännyttiga 
bostadsområden. 

Den sista frågan i styrelseenkäten löd: ”Vilka anser ni vara de tre viktigaste 
uppgifterna för er LH just nu?”. Vi har försökt klassificera dessa svar efter de 
tre rollerna gräsrot, språkrör och träffpunkt.  

Klassningen är i de flesta fall tämligen självklar men ibland långt ifrån så. Vi 
har dragit gränsen mellan ”gräsrot” och ”språkrör”, så att frågor om bostads-
förhållanden som kan drivas gentemot hyresvärden har förts till språkrör, medan 
bostadspolitiska frågor, som rimligen måste drivas genom rörelsen, har förts till 
gräsrot. T.ex. har vi räknat ”hyresstopp” och ”motverka försäljning av allmän-
nyttan” till gräsrot men ”hålla nere hyrorna” och ”försäljningen av bostäderna” 
till språkrör. Gränsen mellan ”gräsrot” och ”träffpunkt” har vi definierat så att 
frågor som i första hand gäller generell aktivitet inom organisationen räknats till 
gräsrot, och sådant som primärt gäller aktivitet i bostadsområdet eller för vissa 
kategorier av hyresgäster förts till träffpunkt. ”Aktivera husombud” blir då 
gräsrot, medan ”försöka få ungdomssektion” blir träffpunkt. Slutligen har vi 
bestämt gränsen mellan ”språkrör” och ”träffpunkt” med hänsyn till om vi 
bedömer att verksamhet kan genomföras i huvudsak av de boende själva eller 
om den kräver en insats från hyresvärden. Svar som ”renovera grillplatsen” och 
”få bort skadegörelse” blir då träffpunkt, medan ”nya kvarterslokalen” och 
”fungerande ordningsregler” blir språkrör.  

Även med dessa principer kvarstår några svårplacerade svar, och det är inte 
säkert att alla bedömare skulle ha gjort samma klassning som vi – ens med 
samma principer. I det helt dominerande antalet fall har det dock varit för-
hållandevis klart vart svaren skulle föras, sedan vi väl definierat gränserna. 

Med ledning av vår klassificering har vi därefter ordnat LH i sju olika 
grupper efter vilka roller som finns representerade bland de frågor som angivits 
som de tre viktigaste. Tre grupper består av sådana LH där styrelserna endast 
angivit frågor som förknippas med en enda av de tre rollerna, tre grupper består 
av LH där styrelserna angivit frågor som representerar någon kombination av 
två olika roller och den sjunde och sista gruppen består av de LH vars styrelser 
angivit en fråga inom var och en av de tre rollerna.  

Fördelningen mellan de sju kategorierna framgår av tabell 8.2. Vi finner en 
ganska stor spridning mellan olika rollkombinationer. De största grupperna är 
de som kombinerar två av de tre rollerna, vilket delvis förklaras rent statistiskt 
av att dessa tre grupper innehåller vardera två olika kombinationer med två 
frågor inom den ena rollen och en inom den andra – och omvänt. Det är 
intressant att notera att ingen av de tre tänkbara kombinationerna tycks vara mer 
närliggande eller mer långsökt än de övriga. Däremot finns en tydligare 
rangordning då det gäller de LH som prioriterar en enda av de tre rollerna. 
Flertalet av dessa satsar på rollen som språkrör mot värden och endast en liten 
andel inriktar sig entydigt på att fungera som träffpunkt för de boende. 
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Tabell 8.2. LH efter rollanknytning för viktigaste  
uppgifter enligt styrelsen (antal och procent) 

Rollanknytning Antal % 
Enbart gräsrot   20   10 
Enbart språkrör   36   17 
Enbart träffpunkt   13     6 
Gräsrot och språkrör   38   18 
Gräsrot och träffpunkt   38   18 
Språkrör och träffpunkt   44   21 
Alla tre rollerna   18    9 
Totalt 207 100 

(Styr. 72) 

I figur 8.1 redovisas motsvarande information på ett annat sätt. Där har vi lyft 
fram dels hur ofta en viss roll figurerar i de frågor som anges, dels hur ofta en 
viss roll är den enda roll som är representerad bland de uppgifter som sägs vara 
viktiga. Även här är spridningen stor i fråga om vilken prioritering som görs 
mellan de olika rollerna. Och även här ligger rollen som språkrör något högre än 
de båda andra, och detta oavsett om vi ser till hur ofta frågetyperna förekommer 
bland de tre viktigaste eller hur ofta det är den enda roll som förekommer bland 
de tre angivna frågorna.  

Figur 8.1. LH efter rollanknytning för viktigaste uppgifter enligt styrelsen – 
förekomst respektive dominans (procent av alla LH) 
(Styr. 72) 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gräsrot Endast gräsrot Språkrör Endast språkrör Träffpunkt Endast träffpunkt



 225

Också svaren på denna fråga pekar således mot att alla tre rollerna uppfattas 
som viktiga för flertalet LH. En tredjedel tycks dock klart prioritera en av 
rollerna – vanligen den som gräsrot – framför de båda andra. 

Hur väl stämmer LH-styrelsernas svar om LH:s viktigaste uppgifter med hur 
styrelserna säger sig prioritera mellan de olika rollerna? I tabell 8.3 har vi ställt 
de olika svarskombinationerna enligt tabell 8.2 mot den vikt som styrelser med 
olika rollanknytningar enligt dessa svar säger sig tillmäta medlems- och 
föreningsverksamheten (”gräsrot”), förhandlings- och boinflytandeverksam-
heten (”språkrör”) respektive fritidsverksamheten och den sociala verksamheten 
(”träffpunkt”). (Observera att lägre värden i tabellen innebär högre prioritering 
av rollen i fråga.) 

Tabell 8.3. Prioritering av olika roller efter rollanknytning för viktigaste 
uppgifter enligt styrelsen (medelvärden: 1 = ”mycket viktig”, 2 = ”ganska 
viktig”, 3 = ”varken viktig eller oviktig”) 

Rollanknytning Gräsrot Språkrör Träffpunkt 
Enbart gräsrot 1,95 1,79 2,17 
Enbart språkrör 2,03 1,36 2,11 
Enbart träffpunkt 2,17 1,92 1,92 
Gräsrot och språkrör 1,86 1,54 2,08 
Gräsrot och träffpunkt 1,74 1,81 1,67 
Språkrör och träffpunkt 2,02 1,69 1,58 
Alla tre rollerna 1,94 1,76 1,63 
Totalt 1,94 1,66 1,86 
(N=207)    

(Styr. 67, Styr. 72) 

Återigen noterar vi den höga prioriteringen av samtliga tre roller – i genomsnitt 
strax över ”ganska viktig”. Vi ser också här att flertalet LH-styrelser uppfattar 
rollen som språkrör som allra mest central, ofta även sådana styrelser som väljer 
sina viktigaste konkreta uppgifter från de andra båda rollerna. Det intressanta 
undantaget är att de LH-styrelser som pekar ut både gräsrots- och träff-
punktsfrågor (inklusive de som väljer en uppgift från alla tre rollerna) faktiskt 
anger något högre värden för träffpunktsrollen.  

Synergi eller konflikt? 
I föregående avsnitt har vi diskuterat prioriteringar mellan rollerna med ut-
gångspunkt från de attityder som kommer till uttryck i enkätsvaren och funnit 
att språkrörsrollen sett till hela vårt urval tycks prioriteras något högre än övriga 
roller – även om samtliga roller framstår som viktiga. Men blir bilden den-
samma om vi i stället ser till hur de olika rollerna uppfylls? Är detta en fråga om 
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prioritering eller finns det en samvariation mellan höga värden för de olika 
rollerna? I syfte att besvara den frågan har vi har ställt våra fyra index för de 
olika rollerna mot varandra för att pröva i vilken utsträckning värdena på dem 
samvarierar eller pekar i olika riktning. I tabell 8.4 redovisas korrelations-
koefficienterna mellan index för de olika funktionerna. (För att bibehålla ett 
högt antal observationer använder vi här vårt begränsade index på språkrörs-
funktionen med bara tre ingående element. I kapitel 6 såg vi att detta index hade 
starkare inverkan på upplevt inflytande än måttet med fem element, som även 
inkluderade informella kontakter.) 

Tabell 8.4 Samvariation mellan index för de olika rollerna (r-tal) 
Index Demokrati Gräsrot Språkrör Träffpunkt 
Demokrati – 0,25* 0,29* 0,43* 
(N=)  (154) (161) (157) 
Gräsrot 0,25* – 0,16* 0,15* 
(N=) (154)  (190) (188) 
Språkrör 0,29* 0,16* – 0,30* 
(N=) (161) (190)  (197) 
Träffpunkt 0,43* 0,15* 0,30* – 
(N=) (157) (188) (197)  

*= signifikant på femprocentsnivån 

Vi ser alltså – i enlighet med vår hypotes från kapitlets inledning – att samtliga 
samband mellan index för de olika rollerna är positiva, och därtill signifikanta 
på femprocentsnivån. Åtminstone sett till hela gruppen LH finns det inga starka 
konflikter mellan rollerna utan snarare en positiv synergi. 

Det är också intressant att notera att det genomgående är demokrativariabeln 
som har den starkaste samvariationen med övriga mått. Detta ger visst stöd åt 
tanken om den demokratiska legitimitetens betydelse för övriga roller, alltså den 
första av de tre tänkbara mekanismer som vi ovan pekade på. Det enda enskilda 
samband som kan konkurrera är det mellan de båda avtalsreglerade funk-
tionerna som språkrör och träffpunkt. 

Så långt de aggregerade måtten. För att få en bild av i vilken utsträckning 
enskilda LH gör prioriteringar mellan rollerna har vi också för varje LH tagit 
fram ett medelvärde mellan de fyra indextalen (eller, i de fall då vi inte har 
svarsunderlag för något av indexen, mellan två eller tre indextal) samt standard-
avvikelser från dessa medelvärden. I figur 8.2 har vi lagt in samtliga LH efter 
medelvärde och standardavvikelse (medelvärdena kan variera från 0 till 5). 

Vi finner ett svagt men statistiskt signifikant samband mellan de båda måtten, 
på så sätt att spridningen är större vid högre medelvärden. En betydligt bättre 
passning till regressionslinjen får vi dock om vi ställer standardavvikelsen både 
mot medelvärdet och kvadraten på medelvärdet. Vi finner då att spridningen 
växer med medelvärdet och samtidigt avtar med kvadraten på medelvärdet, 
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vilket betyder att kurvan bryts vid ett standardiserat medelvärde kring 2,5 och 
därefter går mot mindre spridning. Den största spridningen finns således i 
närheten av mitten, vilket möjligen kan tolkas som att det är de LH som varken 
har särskilt låga eller särskilt höga värden på index som väljer att – eller tvingas 
– göra prioriteringar mellan de olika rollerna. 

 
Figur 8.2. Medelvärden mellan demokratiindex, gräsrotsindex, språkrörsindex 
och träffpunktsindex samt standardavvikelser från detta medelvärde. 

Frågan är dock om vi kan dra den slutsatsen. För LH med mycket höga eller 
mycket låga medelvärden är det definitionsmässigt mer osannolikt att vi finner 
prioriteringar mellan rollerna än för LH vars medelvärde ligger närmare mitten. 
Ett mycket högt medelvärde förutsätter att alla fyra index är rimligt höga, och 
ett mycket lågt att inget av index är särskilt högt. Den större spridningen 
närmast mitten kan åtminstone till en del ses som en artefakt av detta för-
hållande. Det är också svårt att säga något i absoluta termer i fråga om huruvida 
figur 8.2 visar på en hög eller låg spridning. Vad figuren däremot visar är att det 
finns ett betydande antal LH – och särskilt i mellanskiktet – med höga 
spridningstal. Dessa LH gör uppenbarligen någon form av – medveten eller 
omedveten – prioritering mellan de olika rollerna, och figuren ger därmed ett 
visst korrektiv till den bild av samvariation och harmoni mellan rollerna som 
framstår som vårt huvudresultatet vid analysen av tabell 8.4. 

Vi har också beräknat samtliga korrelationer mellan de fyra indexen och den 
vikt som LH-styrelserna säger sig tillmäta (1) medlems- och föreningsverksam-
heten – ”gräsrot”, (2) förhandlings- och boinflytandeverksamheten – ”språkrör”, 
respektive (3) fritidsverksamheten och den sociala verksamheten – ”träffpunkt”. 
Korrelationerna mellan prioriteringen av en viss roll och index för motsvarande 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Index: medelvärde

In
de

x:
 s

ta
nd

ar
da

vv
ik

el
se

std

estimerad
std



 228

roll är som väntat genomgående signifikanta, men detta gäller i stort sett även 
mellan prioriteringen av en roll och index för övriga båda roller. I själva verket 
är korrelationskoefficienterna för de väntade sambanden mellan tillmätt bety-
delse och index för aktivitet inom samma roll inte ens märkbart högre än för 
övriga samband. Detta betyder, enkelt uttryckt, att vissa LH ligger högre än 
andra i fråga om såväl angiven betydelse som index, och att detta kan bero 
antingen på skillnader i ambitionsnivå eller på att man använt skalorna olika. 

Efter att vi har prövat prioriteringen mellan rollerna på tre olika sätt – genom 
att direkt fråga, genom att analysera svaren på frågan om viktigaste uppgifter 
och genom att analysera index – blir huvudslutsatsen att LH bedömer samtliga 
roller som viktiga, och rollen som språkrör som något viktigare än de som 
gräsrot och träffpunkt. Empiriskt tenderar de olika rollerna också att verka 
ömsesidigt förstärkande, även om vi också hittar LH med stora skillnader 
mellan värdena på olika index. I synnerhet har det demokratiska deltagandet 
starka samband med övriga tre roller, vilket antyder att den demokratiska 
legitimiteten kan fungera som förstärkande mekanism. 

Boende eller medlemmar  
– hur hanteras det dubbla huvudmannaskapet? 
Som flera gånger påpekats ligger det en inbyggd motsättning mellan LH:s roll 
som basorganisation i hyresgäströrelsen å ena sidan, och dess uppgift att 
företräda samtliga boende i området å den andra, vad som också har kallats en 
spänning mellan partsrepresentativitet och lokal representativitet (jfr Bengts-
son, 1985, ss 57–60). I detta avsnitt redovisar vi hur LH hanterar denna konflikt. 

Den tidigare åberopade Göteborgsstudien från nittiotalets början hade alltså 
sitt huvudsakliga fokus på övergången från kontaktkommittéer med lösare an-
knytning till rörelsen till lokala hyresgästföreningar med en formell roll som 
basorganisation. I samband med en sådan omvandling kan det förväntas att 
avvägningen mellan medlemsnytta och områdesnytta ställs på sin spets. 
Forskarna fann dock att de 32 LH-styrelser som de studerade, med ett enda 
undantag, i allt väsentligt förhöll sig till och behandlade medlemmar och övriga 
boende på samma sätt. Endast vid ett tillfälle, vid årsmötet, gjordes någon 
åtskillnad, vilken dock sällan hade någon reell betydelse. Även årsmötena hölls 
öppna för alla hyresgäster, och först om någon blev aktuell för ett förtroende-
uppdrag aktualiserades frågan genom att krav ställdes på medlemskap i 
hyresgästföreningen. Medlemsarbetet utgjorde en begränsad del av verksam-
heten och handlade uteslutande om praktiska problem, och rollen att företräda 
alla hyresgäster tycks ha uppfattats som överordnad uppgiften som medlems-
organ (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, ss 99–100, 105). 

Frågan är nu hur saken förhåller sig med LH i vår studie. Vi har sett i kapitel 
4 att inte mer än var fjärde LH kallar även ickemedlemmar till sina årsmöten, 
vilket pekar på en klar förändring sedan Göteborgsstudien. Framför allt sker 



 229

detta i LH-områden med under 50 lägenheter. I nio LH (motsvarande knappt 5 
procent och så gott som enbart i det privata beståndet) förekommer det motsatta, 
nämligen att bara medlemmar kallas till bostadsmöten. Några enstaka LH (2,5 
procent) har utsett hyresgäster som inte är medlemmar i hyresgästföreningen till 
styrelsen.  

Ett litet förbehåll är dock på sin plats. Som beskrevs i kapitel 4 tillämpade 
flertalet LH i Göteborgsstudien så kallade ”öppna årsmöten”, som innebar att 
endast medlemmar i hyresgästföreningen fick personliga kallelser och hade 
rösträtt, men samtliga boende välkomnades (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 
1996, s 94). Eftersom vi bara frågat vilka som kallas till föreningens årsmöten 
kan vi inte utesluta att detta förfarande alltjämt förekommer. Vi har inte heller 
frågat om den procedur som framhålls i Göteborgsstudien, att en person som 
inte är medlem och blir aktuell för ett styrelseuppdrag därefter går med i 
föreningen (Lind, Lennartsson & Soidre-Brink 1996, s 100). 

Spänningen mellan partsrepresentativitet och lokal representativitet kommer 
också till uttryck i den interna informationsspridningen. I kapitel 4 (tabell 4.2) 
fann vi att i 47 procent av alla LH som skickar ut någon information går all 
information till alla boende. I 17 procent går all information däremot bara till 
dem som är medlemmar. I övriga LH får samtliga hyresgäster någon 
information, men medlemmarna får mer information än övriga. Då det gäller 
informationen tycks alltså skillnaden mellan medlem och ickemedlem var av 
praktisk betydelse i ungefär hälften av LH men däremot inte i den andra hälften. 

Frågan om medlemmar kontra boende kan också ses i ett rekryterings-
perspektiv. I kapitel 7 framgick att 18 procent av LH-styrelserna alltid tar kon-
takt med nyinflyttade, 21 procent gör det ofta och 25 procent ibland. I kapitel 5 
såg vi att hela 70 procent av styrelserna under det senaste året har försökt värva 
boende i området till föreningen. Båda uppgifterna tycks uppfattas som viktiga, 
men medlemsvärvningen förefaller mest prioriterad, och även i den frågan 
tycker vi oss se en viss förändring sedan Göteborgsstudien. 

Vi har också direkt frågat LH-styrelserna om denna spänning. På frågan om 
de anser sig ha något ansvar gentemot de hyresgäster i området som inte är 
medlemmar i hyresgäströrelsen svarar så mycket som 29 procent blankt nej, och 
här har ingen av våra bakgrundsvariabler någon signifikant inverkan på hur man 
ser på saken. På följdfrågan om hur stort detta ansvar i så fall är jämfört med 
ansvaret för dem som är medlemmar fördelar sig svaren enligt tabell 8.5. 

De som uppfattar sig ha ett ansvar gentemot andra än medlemmarna anser sig 
också i stor utsträckning ha samma ansvar mot dessa som gentemot med-
lemmarna. I synnerhet gäller detta för fritidsverksamheten, där LH:s bredare 
ansvar också betonas i avtalen. 

Trots detta är det tydligt att en skärpning – eller åtminstone en polarisering – 
har skett då det gäller inställningen till andra än medlemmar. I Göteborgsstudien 
sågs denna skillnad mest som en praktisk fråga, här är det en betydande andel 
av LH-styrelserna som inte anser sig ha något som helst ansvar gentemot andra 
än sina medlemmar. I hyresfrågor är grupperna av LH-styrelser som tycker sig 
ha inget ansvar alls respektive mycket mindre ansvar för ickeorganiserade 
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tillsammans rent av större än den grupp som tycker att ansvaret för båda kate-
gorierna av hyresgäster är lika stort. Då det gäller fritidsverksamheten tycker 
däremot majoriteten att ansvaret är lika stort gentemot båda kategorierna av 
hyresgäster. 

Tabell 8.5. Uppfattat ansvar för andra än medlemmar jämfört med medlemmar 
(procent av LH som uppfattar sig ha något ansvar mot andra än medlemmar) 

Ansvar Hyresfrågor Boinflytande Fritidsverksamhet 
Lika stort   57   62   77 
Något mindre   26   26   13 
Mycket mindre   17   12     9 
Totalt 100 100 100 
(N= 157 155   151) 

(Styr. 37a, Styr. 37b) 

Ingen av våra fem bakgrundsvariabler inverkar signifikant på hur man ser på 
graden av ansvar i hyres- eller boinflytandefrågor. Däremot uppfattar LH- 
styrelser i mindre bostadsområden att de har ett större ansvar för icke-
medlemmar i fritidsfrågor än andra LH, något som kan förklaras av den lilla 
skalans betydelse för de sociala relationerna.  

Vi finner sammanfattningsvis att spänningen mellan ansvaret gentemot de 
båda kategorierna av hyresgäster är en realitet för många LH, och att situationen 
av allt att döma har skärpts sedan LH blev grundorganisation i början av 
nittiotalet. Denna utveckling kan naturligtvis i sig uppfattas som problematisk 
för den idé som var vår utgångspunkt i kapitel 4, nämligen att betrakta LH som 
en lokal demokrati i liten skala – och inte bara som en vanlig medlems-
organisation. 

Som jämförelse kan nämnas att betydligt färre av ombudsmännen, bara 8 
procent, menar att LH helt saknar ansvar för andra än medlemmar. Däremot är 
det långt ifrån alla som tycker att LH har samma ansvar för båda kategorierna. 
Drygt hälften av ombudsmännen anser att LH har lika stort ansvar för alla 
hyresgäster i boinflytandet och två tredjedelar då det gäller fritidsverksamheten. 
Däremot är det bara 40 procent av ombudsmännen som menar att LH har lika 
stort ansvar för båda grupperna i hyresfrågor. 

Lokala hyresgästföreningar i invandrartäta områden 
I detta avsnitt diskuterar vi om LH i områden med hög andel invånare med 
utländsk bakgrund skiljer sig från övriga LH i något intressant avseende. I 
kapitel 2 påpekade vi att hyresgäströrelsen och dess lokala enheter har spelat en 
anmärkningsvärt blygsam roll i integrations- och storstadspolitiken i förhållande 
till sin organisatoriska styrka och med tanke på befolkningssammansättningen i 
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många hyresområden (jfr Bengtsson 2004). I kapitel 4 fann vi sedan att 
representationen av utrikes födda i LH-styrelserna är låg. Inte mer än 5 procent 
av alla styrelseledamöter är invandrare och tre fjärdedelar av styrelserna saknar 
helt ledamöter födda utanför Sverige. Detta kan ställas mot en uppskattad andel 
av hushåll med utländsk bakgrund på närmare 20 procent i hyresrätt. 

LH-styrelserna själva anser att invandrare, tillsammans med ungdomar, är 
den kategori som är svårast att mobilisera till verksamheten. Till saken hör 
förmodligen också att inte mer än 6 procent av alla våra LH samverkar med 
någon invandrarförening. 

Här väljer vi nu ut för särskild granskning de 15 procent av LH vars styrelser 
själva bedömt att andelen invandrare i området är ganska eller mycket hög. 
Redan i kapitel 4 noterade vi att den etniska representativiteten tycks vara låg 
även i dessa föreningar. I områden som uppges ha mycket hög andel invandrare 
är 15 procent av styrelseledamöterna invandrare och i områden med ganska hög 
andel 9 procent, vilket alltså är mer, men inte särskilt mycket mer, än den andel 
på 5 procent som gäller bland samtliga styrelseledamöter i våra LH. Hela 57 
procent av LH-styrelserna i de områden som beskrevs som invandrartäta saknar 
helt personer med utländsk bakgrund i styrelsen (jfr tabell 4.6). 

Även om den etniska representativiteten i demokratisk mening alltså är låg i 
dessa LH-styrelser finns det ändå ett tydligt samband mellan invandrarandel i 
befolkningen och förekomst av personer med utländsk bakgrund i LH-styrelsen. 
Vi har gjort regressioner med en dummyvariabel för uppskattad (mycket eller 
ganska) hög andel invandrarhushåll i området som oberoende variabel till-
sammans med våra sedvanliga bakgrundsvariabler områdesstorlek, hustyp, 
ortstyp, organisationsgrad och ägarkategori, och med förekomst av invandrare i 
LH-styrelsen som beroende variabel. Vi finner då att uppskattad andel invandar-
hushåll inverkar signifikant på invandrarrepresentationen i styrelsen och dess-
utom är den enda av de oberoende variablerna som har en statistisk säkerställd 
inverkan. Detta gäller både om vi gör den beroende variabeln till en dikotomi 
(invandrare i styrelsen, ja eller nej) eller till en trikotomi med värdena 0, 1 
respektive minst 2 invandrare i styrelsen. Så även om det finns få invandare i 
våra LH-styrelser generellt, finns det åtminstone något fler i områden där en 
stor del av befolkningen har utländsk bakgrund. 

Vi har jämfört gruppen LH vars styrelser själva bedömer att det finns en 
mycket eller ganska hög andel invandrare i området med övriga LH med av-
seende på våra fyra index för LH:s olika roller och därvid även kontrollerat för 
våra bakgrundsvariabler. Vi finner då att LH i invandrartäta områden har i 
genomsnitt högre värden än andra LH på samtliga fyra index och signifikant 
högre på två av dem, nämligen språkrörsindex och träffpunktsindex. I övrigt 
ligger fortfarande LH i allmännyttan och LH med högre organiseringsgrad 
signifikant högre på språkrörsindex, men inte på övriga tre mått. Dessutom har 
LH i större områden signifikant högre värden på gräsrotsindex. 

Vad betyder den etniska representativiteten i detta sammanhang? Spelar det 
någon roll för värdet på demokratiindex om LH-styrelserna i invandrartäta om-
råden själva innehåller personer med utländsk bakgrund eller ej? Svaret är nej. 
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Det finns inga signifikanta skillnader mellan LH i sådana områden med noll, en 
respektive flera styrelseledamöter med utländsk bakgrund. 

Det förefaller alltså som om LH i invandrartäta områden, trots sin begränsade 
etniska representativitet ändå utmärker sig positivt, i synnerhet i fråga om 
boinflytande och social aktivitet. Detta är en något annorlunda bild än den som 
ges av utvärderingarna av storstadspolitiken, där hyresgäströrelsen och LH 
nästan bara lyser med sin frånvaro. Våra resultat antyder därför att LH borde 
kunna fungera som en större resurs i integrationspolitiska sammanhang än vad 
som hittills varit fallet. 

Lokala hyresgästföreningar med mans- eller 
kvinnodominerade styrelser  
Det finns en hel del forskning om mäns och kvinnors syn på boendet som borde 
vara av relevans också för den lokala demokratin och det kollektiva handlandet i 
bostadsområden (se t.ex. Bengtsson m.fl. 2003, ss 309–310, Lind & Bergen-
stråhle 2004, ss 113–116 och de referenser som anges där). Anna-Lena Högberg 
har som tidigare nämnts gjort en specialstudie av de 53 kontaktkommittéer från 
1985 års enkät som bestod av antingen enbart kvinnor eller enbart män. Där 
noterar hon vissa intressanta skillnader mellan enkönade manliga och enkönade 
kvinnliga kontaktkommittéer. Medan de manliga i stor utsträckning arbetade 
med boinflytande och med företaget som samarbetspartner, inriktade sig de 
kvinnliga mera på hyresgästernas trivsel, och de var oftare missnöjda med 
förvaltningen av området (Högberg 1989, ss 12–34). Högberg finner också att 
de kontaktkommittéer som består av enbart män upplever att hyresgäst-
föreningen förväntar sig att de skall få boinflytandet att fungera – d.v.s. vår 
språkrörsroll, medan de som består av enbart kvinnor i första hand känner för-
väntningar på att de skall engagera övriga hyresgäster – d.v.s. vår träffpunktsroll 
(Högberg 1989, s 28). 

Vi har tagit upp en del könsaspekter redan i kapitel 4. Vi fann då att 
könsrepresentativiteten är bättre i LH-styrelserna (och de tidigare kontakt-
kommittéerna) än i de flesta andra föreningstyper, och betydligt bättre än i de 
klassiska boendedemokratiska institutionerna bostadsrätten och den danska be-
boerdemokratin. Vi tog också upp skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 
LH-ordförande, dock utan att lyckas blottlägga några särskilt intressanta 
skillnader. 

Liksom Högberg har vi valt ut de LH-styrelser som består av enbart män 
respektive enbart kvinnor. För att få en något större grupp har vi dock även 
inkluderat de styrelser där det bara finns en enda man respektive en enda 
kvinna. Vi menar att könsdominansen kan uppfattas som stark även i miljöer där 
det finns en ensam företrädare för det underrepresenterade könet. 

På motsvarande sätt som för de invandrartäta LH-områdena har vi jämfört 
grupperna LH med mansdominerade och kvinnodominerade styrelser med 



 233

övriga med avseende på våra fyra index med kontroll för bakgrundsvariablerna. 
Vi har dock i detta fall uteslutit variabeln könsrepresentativitet ur demokrati-
index (variabel nummer 14 i tabell 4.9) för att inte redan i demokratimåttet 
missgynna de enkönade föreningarna. 

Resultatet av regressionerna är svagt negativt för de enkönade föreningarna. 
LH med mansdominerade styrelser har lägre värden än genomsnittsföreningen 
på alla fyra måtten och kvinnodominerade på alla utom gräsrotsindex. Ingen av 
skillnaderna är signifikant på femprocentsnivån, men de mansdominerade ligger 
precis över gränsen då det gäller demokratiindex. Vi har testat om det är några 
av de 13 enskilda variabler som ingår i demokratiindex (utöver könsrepresen-
tativitet), där LH med mansdominerade styrelser utmärker sig särskilt negativt, 
men så är inte fallet. Den variabel där de mansdominerade framför allt ligger 
lågt är vårt mått på styrelseaktivitet (antal möten multiplicerat med genom-
snittligt antal närvarande, standardiserat på det sätt som framgår av tabell 4.9). 
Men i huvudsak är de lägre värdena på demokratiindex för mansdominerade LH 
summan av ett antal mindre avvikelser. 

Bakgrundsvariablerna inverkar på samma sätt som vid analysen av LH i 
invandrartäta områden, d.v.s. att ägarkategorin allmännytta och organiserings-
grad har ett signifikant positivt samband med språkrörsindex, och att LH i 
större områden uppvisar signifikant högre värden på gräsrotsindex. 

Sammanfattande slutsatser 
LH-styrelserna bedömer alltså alla de fyra roller som viktiga, och rollen som 
språkrör som något viktigare än de som gräsrot och träffpunkt (rollen som 
demokratisk samfällighet går alltså inte att på samma sätt ställa mot de övriga 
tre). Även om olika LH gör olika prioriteringar mellan rollerna tycks dessa i stor 
utsträckning verka ömsesidigt förstärkande på varandra, så att en LH som är 
aktiv i en av rollerna tenderar att vara det även i övriga. Framför allt förefaller 
det som om det demokratiska deltagandet har ett starkt samband med övriga tre 
roller. Ett högt demokratiskt deltagande samvarierar alltså positivt med höga 
värden på rollerna som gräsrot, språkrör och träffpunkt, vilket kan tänkas bero 
på den demokratiska legitimitetens betydelse som mekanism för att stärka 
övriga roller. Vi kan dock inte med denna typ av tvärsnittsmaterial uttala oss 
med säkerhet om vad som beror på vad; möjligen rör det sig om något slags 
positiva respektive negativa cirklar, där framgång eller motgång i de olika 
rollerna verkar ömsesidigt förstärkande. 

Spänningen mellan ansvaret gentemot medlemmar och övriga hyresgäster i 
området hanteras olika av olika LH-styrelser. Några uppfattar sig ha samma 
ansvar mot båda kategorierna, medan andra säger sig inte uppfatta något ansvar 
alls gentemot andra än medlemmar. Denna spänning har av allt att döma skärpts 
sedan LH blev grundorganisation i början av nittiotalet.  

Trots den begränsade etniska representativiteten utmärker sig LH i invandrar-
täta områden positivt i förhållande till andra, i synnerhet i rollerna som språkrör 



 234

och träffpunkt, och detta oberoende av LH-styrelsens etniska representativitet. 
Detta antyder att LH borde kunna fungera som en större resurs i integrations-
politiska sammanhang än vad som hittills varit fallet. 

Könsrepresentativiteten på aggregerad nivå är god i LH, men det finns ändå 
ett betydande antal enkönade eller nästan enkönade styrelser. Dessa har 
genomgående något lägre värden på våra mått för de olika rollerna. Framför allt 
har LH med mansdominerade styrelser något lägre värden på demokratiindex, 
men inte heller denna skillnad är statistiskt säkerställd. 
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Kapitel 9.  Sammanfattning och slutdiskussion 

Det är tid att sammanfatta resultaten av undersökningen. I inledningskapitlet 
framhöll vi att vår studie har två olika men närbesläktade syften. Ett konkret 
empiriskt syfte som går ut på att analysera de lokala hyresgästföreningarnas 
olika roller för att på så sätt förbättra vår kunskap om dessa organisatoriska 
enheter. Och ett bredare kunskapsutvecklande syfte som går ut på att med hjälp 
av våra resultat, tidigare studier och teorier inom området öka vår allmänna 
kunskap om lokal organisering och demokrati i bostadsområden.  

I kapitel 2 pekade vi därtill på ett tredje, metodologiskt syfte. Genom att 
tillämpa olika teoretiska perspektiv på frågorna och försöka oss på olika opera-
tionaliseringar på vårt material prövar vi samtidigt hur relevanta och fruktbara 
dessa ansatser är för empirisk analys inom området. 

I detta slutkapitel kommer vi först att sammanfatta våra resultat i termer av 
det första, direkt empiriska syftet. Vi kopplar också tillbaka till vår modell över 
föreningslivets funktioner enligt folkrörelsetanken och diskuterar om våra 
resultat på bostadsområdets mikronivå har några implikationer på den samhälle-
liga makronivån. Dessutom för vi ett kort resonemang om de lokala hyresgäst-
föreningarnas roll i framtiden. 

Därefter diskuterar vi resultaten i relation till de båda andra syftena. Först 
ställer vi frågan om vi kan dra några generella slutsatser om föreningsliv, 
demokrati och kollektivt handlande i boendet med ledning av våra resultat. 
Sedan dryftar vi till sist frågan om huruvida våra teoretiska perspektiv och 
operationaliseringar kan vara fruktbara i andra studier inom detta och 
närliggande forskningsområden. 

Slutsatser om lokala hyresgästföreningar 
Eftersom varje empiriskt kapitel avslutats med en kort sammanfattning kommer 
vi här bara att åter lyfta fram några av våra mera remarkabla resultat och 
hänvisar i övrigt till de tidigare kapitlen.  

LH tycks i stor utsträckning finnas i relativt väl ansedda hyresområden. 
Endast en minoritet av områdena uppfattas ha oattraktiva lägen, låg status eller 
fastigheter i dåligt skick. Problem med vandalisering förekommer på en del håll, 
men inbrott, rädsla och våld eller hot om våld är relativt sällsynta företeelser. 
Mer än 80 procent av våra LH verkar i allmännyttiga bostadsområden och 
närmare två tredjedelar i rena flerfamiljsområden. I flertalet LH ligger anslut-
ningsgraden till hyresgästföreningen mellan 40 och 60 procent av hushållen.  

LH-områdena fördelar sig ganska jämnt på storleksgrupperna under 100, 
100–200 och 200–500 lägenheter. Dessutom finns ett icke obetydligt antal 
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områden med över 500 lägenheter. LH-områdena är därmed i genomsnitt 
betydligt större än HSB:s bostadsrättsföreningar och även klart större än 
basenheterna för den danska boendedemokratin. Storleksfördelningen har inte 
förändrats nämnvärt jämfört med de tidigare kontaktkommittéerna på 1980- 
talet. 

Då det gäller rollen som demokratisk samfällighet ligger deltagandet på 
förhållandevis låg nivå, och en betydande del av samfällighetens medlemmar 
väljer att stå utanför det demokratiska beslutsfattandet. Liksom i andra boende-
organisationer deltar en betydligt högre andel av de boende i små enheter än i 
stora. Diskussion och kritik vid möten förekommer oftare än i bostadsrätts-
föreningarna, men motioner och omröstningar mera sällan. Betydande resurser 
investeras i styrelsearbetet, om än något mindre än i bostadsrätten. Bilden av en 
liten grupp positivt inställda och intresserade mötesdeltagare och potentiella 
styrelseledamöter samt en stor grupp passiva boende som inte deltar alls liknar 
den som framkommit i danska undersökningar av vanliga hyresgästers syn på 
boendedemokratin. 

Öppen konkurrens om styrelseposterna är lika ovanlig som i bostadsrätts-
föreningarna. Eftersom flertalet LH saknar valberedning görs nomineringen av 
nya ledamöter i stor utsträckning av den sittande styrelsen, vilket betyder 
problem även med den manifesta konkurrensen. Omsättningen på ledamöter är 
ändå stor. Totalt sett är könsfördelningen i styrelserna jämn, men det finns ändå 
ett stort antal mans- eller kvinnodominerade styrelser. Dessa LH är i genomsnitt 
något mindre aktiva i de olika rollerna än övriga. Invandrare är underrepresen-
terade i styrelserna, men LH i invandrartäta områden utmärker sig ändå positivt 
i rollerna som språkrör och träffpunkt. 

Då det gäller rollen som gräsrot framstår bilden av samverkan mellan LH 
och de högre nivåerna inom rörelsen som nästan anmärkningsvärt positiv; 
ingenting märks längre av de inre stridigheter som tidigare skakat rörelsen. 
Relationen mellan nivåerna kännetecknas av återkommande interaktion under 
ömsesidig respekt och tillit, och det inbördes inflytandet uppfattas som oväntat 
symmetriskt med tanke på den obalanserade formella maktfördelningen och de 
ojämna maktresurserna. En problematisk punkt kan dock vara att så mycket som 
en fjärdedel av LH-styrelserna enligt ombudsmännen inte har fullt tillräckliga 
kunskaper och erfarenheter för sina uppgifter. 

Många styrelseledamöter har föreningserfarenheter från andra områden, 
framför allt inom facket och konsumentkooperationen. Flera av ordförandena 
har politiska uppdrag, främst inom socialdemokratin eller vänsterpartiet. 
Hyresgäströrelsen kan således även på denna lokala nivå ses som en del av 
arbetarrörelsen. Samsynen på bostads- och hyrespolitiken är dock ännu starkare 
än vad som kunde förväntas enbart med utgångspunkt från ordförandenas 
partisympatier. 

Då det gäller rollen som språkrör gentemot hyresvärden finns avtal om 
boinflytande i de flesta av våra LH-områden och i så gott som samtliga 
allmännyttiga. Även fördjupat boinflytande i olika former tillämpas på många 
håll. Insynen i beslutsprocessen verkar i huvudsak vara god, även om LH:s 
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bristande kontroll över genomförandet ibland tycks leda till att överenskomna 
åtgärder inte blir genomförda, något som också noterats i tidigare studier.  

LH-styrelserna upplever själva sina möjligheter till inflytande som varken 
särskilt stora eller särskilt små, medan såväl förvaltarna som ombudsmännen 
gör en högre skattning. LH-styrelser i allmännyttiga områden uppfattar sig ha 
större möjligheterna att påverka, utom i hyresförhandlingarna där LH i privat-
ägda områden deltar mer och upplever sig ha ett större inflytande. Relationen 
till hyresvärdar och förvaltare är i stort sett god och tycks ha förbättrats jämfört 
med äldre undersökningar, vilket kan sammanhänga med att förvaltnings-
organisationen decentraliserats på många håll. 

Då det gäller rollen som träffpunkt upprätthåller LH i stort sett de tidigare 
kontaktkommittéernas ansvar för fritidsverksamheten i hyresområdena, medan 
studiecirkelverksamheten minskat över tid. Många LH försöker rekrytera nyin-
flyttade till föreningen och verksamheten, samtidigt som de upplever betydande 
svårigheter med att mobilisera de flesta kategorier av boende.  

Trots att många styrelseledamöter alltså är aktiva också i andra föreningar, är 
samverkan med föreningslivet i övrigt mindre omfattande än den med andra 
enheter i hyresgäströrelsen,. Särskilt anmärkningsvärda är de outvecklade kon-
takterna med lokala invandrarorganisationer. 

LH-styrelserna bedömer alla fyra rollerna som viktiga, men rollen som 
språkrör uppfattas som något viktigare än de som gräsrot och träffpunkt. 
Aktivitet inom ramen för de olika rollerna tycks också i huvudsak verka ömse-
sidigt förstärkande. Framför allt uppvisar det demokratiska deltagandet ett starkt 
positivt samband med övriga tre roller. 

Flertalet LH-styrelser uppfattar sig ha samma ansvar mot övriga hyresgäster 
som mot dem som är medlemmar i hyresgästföreningen. En inte obetydlig 
minoritet erkänner dock bara ett ansvar gentemot medlemmarna. Denna spän-
ning har av allt att döma skärpts sedan LH blev grundorganisation i början av 
nittiotalet.  

Redan i inledningskapitlet kunde vi konstatera att de lokala hyresgäst-
föreningarna är tämligen svaga organisatoriska enheter, i stort sett utan egen 
ekonomi och medlemsbas och med en starkt kringskuren autonomi i förhållande 
till de högre nivåerna i rörelsen. Mot den bakgrunden måste LH sägas vara 
anmärkningsvärt framgångsrika framför allt i sin roll som gräsrot, men också 
som språkrör och träffpunkt.  

Den mest kritiska rollen tycks vara den interndemokratiska. Här noterar vi 
problem med lågt deltagande, ingen manifest och obetydlig latent konkurrens 
samt bristande representation av vissa grupper. Flera av förvaltarna uttrycker 
dessutom skepsis beträffande övriga hyresgästers förtroende för LH-styrelserna. 
Att flera LH-styrelser inte upplever sig ha något ansvar mot andra än med-
lemmar gör det också diskutabelt om vi verkligen bör uppfatta LH som ett 
exempel på demokrati i liten skala och inte som en förening vilken som helst.  
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Lokala hyresgästföreningar i folkrörelseperspektiv 
I kapitel 1 diskuterade vi relationen mellan bostadsområdets mikronivå och den 
samhälleliga makronivån enligt folkrörelseidéns tankemodell (jfr figur 1.1). 
Eftersom vi inte undersökt förhållandena utanför LH-områdena kan vi inte säga 
något med säkerhet om denna fråga med utgångspunkt från våra resultat. Vissa 
resonemang om förutsättningarna för detta kan dock föras med ledning av vad 
vi observerat på områdesnivån. 

Folkrörelsetanken går alltså ut på att en förenings arbete för medlemsnyttan 
också skall vara till nytta för samhället i stort. Det demokratiska inflytandet, den 
sociala interaktionen och den deliberation i olika frågor som blir en bieffekt av 
gemensamt arbete bedrivet i föreningsform förväntas också få effekter på sam-
hällsnivå i form av demokratiskolning, socialt kapital och opinionsbildning. 
Frågan är nu hur väl denna idealbild stämmer med vad vi funnit om de lokala 
hyresgästföreningarna. 

Det direkta arbetet för medlemsnyttan bedrivs av LH främst i rollerna som 
språkrör – direkt – och gräsrot – indirekt, via högre nivåer i rörelsen. Hyres-
gästorganisationens kollektiva inflytande på hyressättningen och de boendes 
gemensamma inflytande på förvaltningen av sina bostadsområden kan även 
betraktas som mål för den svenska bostadspolitiken. I den mån som hyresgäst-
företrädarna är framgångsrika som gräsrötter och språkrör bidrar de därför 
samtidigt till ökad samhällsnytta inom bostadssektorn.  

Skall vi tro på svaren från våra bedömare – som ju ser saken ur tre olika 
perspektiv – är LH i stort sett framgångsrika i dessa båda roller. Invändningen 
att många LH-företrädare inte är nöjda med hyresförhandlingarnas utfall är en 
annan sak; förhandlingarna rör sig ju bland annat om en avvägning mellan olika 
bostadsområdens intressen. Återigen är det den demokratiska legitimiteten som 
möjligen kan vålla bekymmer. Hur vet vi att den linje som LH driver verkligen 
gynnar hyresgästernas intressen om den interna demokratin är outvecklad? 

Detta för oss över till den andra funktionen på makronivån, nämligen demo-
kratiskolningen. Med lågt deltagande och en inbyggd spänning mellan två olika 
kollektiv av huvudmän kan man fråga sig vilket värde LH har som skola i 
demokrati. Om inte annat är det tydligt att en stor andel av hyresgästerna aldrig 
kommer till skolan. 

LH:s roll som träffpunkt och arena för socialt samspel och deliberation i 
bostadsfrågor skulle enligt folkrörelsemodellen bidra till uppbyggnad av socialt 
kapital och en välgrundad opinionsbildning på samhällsnivå. Här verkar förut-
sättningarna åter något bättre. Även om bostadspolitik inte är det ämne som 
diskuteras mest i LH-områdena, och även om studieverksamheten tycks vara på 
tillbakagång, förekommer ändå en lokal deliberation i dessa frågor som säker-
ligen hade varit svår att få till stånd utan LH. Och även om samverkan med 
andra föreningstyper är begränsad, borde den tämligen omfattande fritidsverk-
samhet som bedrivs kunna bidra till ett samhälleligt socialt kapital via de 
enskilda deltagarnas nätverk utanför LH-området. 
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Lokala hyresgästföreningar i framtiden 
Det är nu några år sedan våra enkätundersökningar genomfördes. Som vi argu-
menterade för i kapitel 2 talar ändå det mesta för att resultaten alltjämt har 
relevans. Den minskning av antalet LH som skett efter omorganisationen under 
2000-talets första år torde i första hand ha lett till en minskning av antalet 
mindre väl fungerande LH i områden utan lokalt boinflytande. Den genom-
snittliga aktivitetsnivån är sannolikt därför något högre i de LH som finns i dag 
än i det större antal som fanns vid tidpunkten för våra enkäter. Detta bekräftas 
av att boinflytandemedlen räknat per LH faktiskt ökat under de senaste åren. 

Frågan är vad som kommer att hända på längre sikt. Det är sannolikt att den 
förändrade formella ställningen inom rörelsen kommer att gå ut över LH:s 
betydelse som gräsrot i rörelsen. Då det gäller rollen som språkrör är det 
svårare att sia. Den decentralisering som skett inom bostadsförvaltningen borde 
ge förbättrade förutsättningar för fortlöpande dialog och insyn. I detta avseende 
kan den försvagade ställningen som språkrör rent av vändas till en fördel, 
eftersom den inbyggda konflikten mellan de båda huvudmannagrupperna blir 
mindre uttalad då LH inte längre är formell grundorganisation. Vad som talar 
emot en positiv utveckling av språkrörsrollen är möjligen att vi sett vissa 
tendenser till att fastighetsägarna vill hantera de boendes inflytande vid sidan av 
hyresgäströrelsen och partsrelationen. 

Den stora utmaningen för LH i framtiden ligger dock i rollen som träffpunkt. 
Om inte de lokala hyresgästföreningarna kan bidra till att stärka det de boendes 
inflytande och det sociala kapitalet i segregerade och problemtyngda hyres-
områden är frågan vem som annars kan göra det. 

Träffpunktsperspektivet är framträdande i integrations- och storstadspoli-
tiken, där stor vikt läggs vid den lokala mobiliseringen. Hyresgäströrelsens 
meritlista hittills inom dessa politikområden är dock inte helt övertygande. Som 
vi påpekade i kapitel 2 har rörelsen och dess lokala enheter spelat en 
anmärkningsvärt blygsam roll i förhållande till sin organisatoriska styrka och 
med tanke på befolkningssammansättningen i många hyresområden. Denna 
negativa bild motsägs egentligen inte heller av våra resultat. Redan samman-
sättningen av vårt urval antyder att organisationen inte är så utbyggd i ”utsatta” 
förortsområden som man kanske kunde förvänta. Representationen av utrikes 
födda i LH-styrelserna är dessutom låg enligt våra enkätsvar, och samarbetet 
med lokala invandrarorganisationer outvecklat. 

I den andra vågskålen ligger vår iakttagelse från kapitel 8 att LH i invandrar-
täta områden, trots sin begränsade etniska representativitet, ändå utmärker sig 
positivt, i synnerhet i fråga om boinflytande och social aktivitet. Detta är alltså 
en något annorlunda bild än den som ges av utvärderingarna av storstads-
politiken, där hyresgäströrelsen och LH nästan bara lyser med sin frånvaro. LH 
borde därför kunna fungera som en större resurs i integrationspolitiska samman-
hang än vad som hittills varit fallet. Det borde vara i de ”svenskglesa” 
bostadsområdena som en viktig del av de lokala hyresgästföreningarnas framtid 
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finns, både som språkrör och träffpunkt i områdena och som gräsrot i en 
hyresgäströrelse med starkare mångfaldsinriktning än vad den haft hittills.  

Kanske befinner sig de lokala hyresgästföreningarna i dag i en brytpunkt. 
Detta innebär i så fall inte bara en uppfordran till rörelsens ledning och 
medlemmar. Det pekar också på behovet av mer forskning om rörelsen. Kanske 
en upprepning av vår studie för att se vilka förändringar som skett, men också 
studier av vanliga hyresgästers förhållande till verksamheten. Även lokala 
fallstudier behövs, inte minst för att komma åt de sociala processer i bostads-
områdena som leder till de uppenbara problemen med den etniska representa-
tiviteten. 

Generella slutsatser om föreningsliv, demokrati och kollektivt 
handlande i boendet 
Den lokala hyresgästföreningen är naturligtvis i många avseenden en speciell 
organisationsform, egentligen utan någon direkt motsvarighet i boendet – vare 
sig i Sverige eller i andra länder. Särskilt karakteristiskt är det dubbla huvud-
mannaskapet, där samma organisatoriska enhet samtidigt fungerar som gräsrot i 
en folkrörelse och som språkrör för en lokal konsumentgrupp gentemot dess 
motpart. 

Ändå finns det som vi sett flera inslag i LH:s verksamhet som har sin 
motsvarighet i andra boendeorganisationer. Tydligast är detta då det gäller 
rollen som demokratisk samfällighet, där vi kunnat göra en rad jämförelser med 
andra lokala organisationer, och där vår studie ibland bekräftar, ibland modi-
fierar den bild som kommit fram i andra studier. Mest intressant i det samman-
hanget är kanske den totalt sett jämna könsrepresentationen i LH-styrelserna, 
som andra boendeorganisationer befinner sig långt ifrån. På den punkten har för 
övrigt de farhågor om ökad mansdominans som uttrycktes i samband med 
övergången från kontaktkommitté entydigt kommit på skam. 

Också då det gäller boinflytandet och språkrörsrollen kan intressanta 
paralleller dras till studier i andra typer av organisationer. Vi har sett hur det 
formella inflytandet via boinflytandeavtalen garanterar regelbundna kontakter 
och även bidrar till att LH-företrädarna upplever ett visst reellt inflytande, men 
att den bristande insynen i genomförandeskedet inte sällan leder till att 
överenskomna åtgärder inte blir implementerade. Detta antyder i sin tur att en 
formell samrådsrätt och frånvaro av konflikter kanske inte är tillräckligt för ett 
reellt inflytande. Dessa formella förutsättningar kan behöva kompletteras med 
en decentraliserad organisation och ett beslutsansvar delegerat till områdesnivå 
på motsvarande sätt som i Poseidons självförvaltning. 

En generell problematik kommer även till uttryck i analysen av LH:s roll som 
träffpunkt. Vi finner där att kontakterna med föreningslivet i övrigt är be-
gränsade, trots att många styrelseledamöter också har andra föreningsuppdrag. 
Däremot ser vi då vi studerar gräsrotsrollen att kontakterna med högre nivåer 
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inom hyresgäströrelsen är både talrika och uppfattas som givande. Möjligen 
antyder detta en resurskonflikt som kan vara gemensam för lokala 
boendeföreningar som ingår i större rörelser, nämligen att den interna inter-
aktionen inom rörelsen kan tränga ut kontakterna med andra möjliga samarbets-
partners och på så sätt göra nätverken mindre överbryggande än vad de annars 
skulle kunna vara.  

Teoretiska och metodologiska slutsatser 
Vi har valt de teoretiska perspektiven för våra olika kapitel pragmatiskt. 
Ambitionen har varit att finna perspektiv som kan vara fruktbara för att 
analysera respektive roll och inte att bygga upp ett teoretiskt helhetsperspektiv, 
utöver den övergripande idealtypsmodellen över folkrörelsetanken. De teorier 
och modeller som valts skiljer sig avsevärt i fråga om generalitet och preci-
sering, från den mycket allmänna distinktionen mellan ”makt över” och ”makt 
att” i kapitel 5, via Rothsteins precisering av socialt kapital i kapitel 7 och 
föreställningen om demokrati i mycket liten skala i kapitel 4, ner till den 
tämligen detaljerade modellen för formellt och faktiskt boendeinflytande i 
kapitel 6 

Hur har dessa olika modeller klarat provet? Har de varit fruktbara? Vi svarar i 
stort sett jakande på den frågan, dock med några modifieringar. 

Redan i inledningen av kapitel 4 uttryckte vi viss tveksamhet till att tillämpa 
föreställningen om demokrati i mycket liten skala – som tidigare fungerat väl i 
vår studie av HSB:s bostadsrättsföreningar – på lokala hyresgästföreningar med 
deras begränsade autonomi och dubbla kategorier av ”medborgare”. An-
vändningen av perspektivet gav dock en relief mot vilken vi kunde tolka våra 
observationer av den i flera avseenden bristfälliga interna demokratin i våra LH. 
Den inte obetydliga andelen LH-styrelser som säger sig ha ett ansvar enbart 
gentemot medlemmarna innebär också ett allvarligt hot mot modellen. Vi kan 
trots det inte se att vi hade kommit längre om vi hade tillämpat ett renodlat 
föreningsdemokratiskt perspektiv. Därtill kommer alltså att idén om demokrati i 
liten skala – d.v.s. ansvaret för alla boende i området – också finns inskriven i 
avtalen med hyresvärden. 

Distinktionen mellan ”makt över” och ”makt att” och den ur denna härledda 
åtskillnaden mellan den primära och sekundära maktrelationen fungerade i 
kapitel 5 mest som en grund för att särskilja LH:s roll som gräsrot från den som 
språkrör gentemot en motpart. Vi kompletterade denna distinktion med ett 
normativt värde, hämtat ur egen fatabur, om återkommande interaktion under 
ömsesidig respekt och tillit. Såväl distinktionen som normen visade sig använd-
bara för att ordna materialet och för att förstå den anmärkningsvärt positiva 
relationen mellan de olika nivåerna inom rörelsen. Denna norm skulle möjligen 
kunna användas även för att tolka och utvärdera relationen mellan olika nivåer 
inom t.ex. fackföreningsrörelsen. 
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Modellen för formellt och reellt boendeinflytande är däremot specifikt 
anpassad för studiet av boendeorganisationer och prövad i andra sammanhang, 
där den också visat sig klargörande. Användningen av modellen i kapitel 6 
synes också ha varit empiriskt fruktbar i meningen att den hjälpt oss att lyfta 
fram centrala element i rollen som språkrör. Någon egentlig ytterligare ut-
veckling av modellen har däremot inte gjorts i denna undersökning. 

Rothsteins precisering av socialt kapital utgör en välkommen utveckling av 
Putnams mycket allmänna idéer. I kapitel 7 har den framför allt fungerat som en 
hjälp att ordna materialet. För att pröva modellens relevans för tolkningen av 
empiriska frågor om lokal organisering i boendet krävs material på individnivå 
om enskilda boende och deras nätverk och inbördes tillit. 

Av våra egna operationaliseringar vill vi framför allt lyfta fram våra index för 
de lokala hyresgästföreningarnas fyra roller. En styrka med dem är att vi enbart 
inkluderat nominella indikatorer, vilket gjort det möjligt att ställa dem dels som 
beroende variabler mot olika bakgrundsfaktorer, dels som oberoende variabler 
mot subjektiva värderingar av utfall. Vi uppfattar att dessa index fungerat väl 
för det syfte som vi haft, nämligen att med hjälp av sammanfattande mått pröva 
om det föreligger konflikt eller synergi mellan rollerna.  

Liknande index skulle kunna konstrueras för att analysera potentiella 
rollkonflikter för andra organisatoriska enheter – inom eller utom boendet. En 
ansats baserad på en förenings grundläggande roller, liknande den som vi 
använt oss av, borde vara fruktbar även för att studera helt andra orga-
nisationstyper. Rollerna som träffpunkt och demokratisk samfällighet borde 
nästan definitionsmässigt vara relevanta för alla typer av föreningar, åtminstone 
om de bedriver någon verksamhet. (Däremot torde LH:s problematik med det 
dubbla huvudmannaskapet vara mer ovanlig, om inte nödvändigtvis helt unik.) 
Rollen som gräsrot däremot förutsätter att en förening ingår i en federativt 
ordnad rörelse. En förenings övriga roller kan se olika ut beroende på vilken typ 
av medlemsnytta som den förväntas producera. LH:s roll som språkrör är 
karakteristisk just för en intresseorganisation, och den torde därför vara relevant 
också för t.ex. andra boendeföreningar och för fackföreningar. För mindre 
intresseinriktade föreningstyper, som idrottsföreningar och kulturföreningar, 
måste andra roller formuleras som täcker in deras direkta arbete för 
medlemsnyttan. Men den grundläggande undersökningslogiken kan fortfarande 
vara densamma även om andra föreningars roller delvis skiljer sig från de lokala 
hyresgästföreningarnas uppgifter som demokratisk samfällighet, gräsrot, språk-
rör och träffpunkt. 
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Bilaga 1 Material och metod 

Population och urval 
Undersökningen bygger på ett slumpmässigt urval av de lokala hyresgäst-
föreningar (LH) som 1997 fanns inom de 21 regionala hyresgästföreningarna. 
Som urvalsram använde vi det register över LH som fanns hos Hyresgästernas 
Riksförbund. Det visade sig dock snart att detta register delvis var inaktuellt och 
innehöll såväl nedlagda som aldrig bildade LH. Projektets medarbetare Stefan 
Svensson fick därför med hjälp av brev, rundringningar och individuella 
telefonkontakter lägga upp en aktuell databas. I denna process utrensades ett 
stort antal obefintliga LH ur registret, och många nya kunde i stället föras in. 

Efter denna uppdatering av registret kunde urvalsramen låsas till 3 491 LH. 
För dessa hade vi i flertalet fall tillgång till uppgifter om namn och adress, antal 
lägenheter, tillhörighet till regional förening och hyresgästavdelning samt 
huruvida verksamhetsområdet var allmännyttigt, privatägt eller blandat.  

Urvalsstorleken bestämdes, efter en avvägning mellan kraven på generaliser-
barhet och undersökningsekonomi, till ca 10 procent av populationen. Urvalet 
skedde därefter som ett proportionellt stratifierat urval (PSU), där samtliga LH i 
registret delades in efter två variabler – storleksklass och ägarkategori. Flera 
tidigare studier har visat på områdesstorlekens betydelse för kollektivt hand-
lande i bostadsområden, och erfarenhetsmässigt skiljer sig förutsättningarna för 
förhandlingar och boinflytande avsevärt mellan allmännyttig och privat 
bostadsförvaltning. 

En indelning gjordes i sex storleksklasser med ledning av det antal 
hyreslägenheter som ingick i respektive LH:s arbetsområde. I fråga om ägar-
kategori gjordes en indelning i tre grupper efter vilka typer av fastighetsägare 
som fanns inom verksamhetsområdet: enbart allmännyttiga, enbart privata 
respektive blandat allmännyttiga och privata. Kombinationen av sex storleks-
klasser och tre ägarkategorier ger sammanlagt 18 olika grupper, och urvalet 
gjordes så att fördelningen mellan dessa strata i princip skulle motsvara den i 
urvalsramen. 

Eftersom ett antal aktuella ordförande eller deras adresser saknades i 
förbundets listor tillkom inför utskicket av enkäterna ytterligare arbete med att 
spåra dessa. Därvid kunde ytterligare ett antal ej längre verksamma LH ersättas 
i urvalet. Även uppgiften att få fram namn på ansvariga ombudsmän, liksom 
namn och adresser till förvaltare och fastighetsägare krävde en del ytterligare 
spårningsarbete. 

Vårt ursprungliga urval omfattade 348 LH, men detta fick efter utskicket av 
den första omgången enkäter (till styrelsen och ordföranden) reduceras till på 
342. Det hade då framkommit att några LH som ingått i urvalet inte längre var 
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verksamma. Förvaltarenkäten gick dock endast ut till 340 personer, eftersom i 
två fall ägarbyten gjorde det omöjligt att finna någon relevant svarsperson. Vårt 
slutliga urval fördelar sig på storleksklasser enligt tabell B1.1. Fördelningen på 
storleksklasser återspeglar den i hela populationen. Som synes är nästan 60 
procent av alla LH-områden på mellan 100 och 500 lägenheter. 

Tabell B1.1. Urvalet efter storleksklass (antal och procent) 
Storleksklass (antal lgh) Antal LH % 
      <50    33   10 
  50–99    71   21 
100–199    87   25 
200–499 114   33 
500–999    30     9 
      >999     7     2 
Totalt 342 100 

Ordnat efter vår andra stratifieringsgrund, ägarkategori, fördelar sig urvalet 
enligt tabell B1.2. I vårt urval ingick alltså 286 LH som ursprungligen klassats 
som allmännyttiga, 60 som klassats som privata och endast 2 LH som klassats 
som ”blandade”. Antalet LH med mer än en ägarkategori inom sitt område 
visade sig dock vara något större än vad som framgick av förbundets register, 
och den verkliga fördelningen är den som redovisas i den högra hälften av 
tabellen. (I realiteten visade det sig dock att nästan alla LH hade en klart 
dominerande fastighetsägarkategori, och vi bedömde att samtliga kunde inord-
nas under antingen allmännyttig eller privat, beroende på vilken ägarkategori 
som var dominerande.) 

Tabell B1.2. Urvalet efter ägarkategori (antal och procent) 
 Ursprunglig indelning Slutlig indelning 
Ägarkategori Antal LH % Antal LH % 
Allmännyttig/kommunal 280   82 273   80 
Privat/övrig   60   17   57   17 
Blandat     2     1   12     4 
Totalt 342 100 342 100 

Urvalets fördelning på ägarkategorier återspeglar det faktum att LH-organisa-
tionen är betydligt mer utbyggd i det allmännyttiga hyresbeståndet än i det 
privatägda. 
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Enkäter och svarsfrekvenser 
Under 1997 skickades för varje LH i urvalet fyra olika enkäter ut: en till 
LH-styrelsen gemensamt, en till LH-ordföranden, en till LH:s kontaktombuds-
man vid hyresgästföreningen och en till LH:s kontaktperson hos fastighets-
ägaren. Den mest omfattande enkäten (133 frågor) riktades till LH-styrelsen att 
besvaras gemensamt. En något mindre enkät, med tyngdpunkt på attitydfrågor, 
skickades samtidigt till LH-ordföranden. Något senare utsändes enkäterna till 
berörda hyresgästombudsmän och förvaltare. Ett av syftena med de senare 
enkäterna var att komplettera svaren från de lokala föreningarna med ett 
utifrånperspektiv.  

Den kollektiva enkäten till styrelsen har sin tyngdpunkt på bakgrundsdata, 
formella arrangemang och föreningens aktiviteter. De tre individuella enkäterna 
innefattar såväl bakgrundsdata om svarspersonen som frågor om verksamhet 
och attityder. För vissa attitydfrågor har vi dock bedömt det vara en poäng att ha 
”genomdiskuterade” svar, varför vi inkluderat ett antal sådana frågor också i 
styrelseenkäten. (De fyra enkätformulären återfinns som bilaga 3.) 

Efter två skriftliga påminnelser för varje enkät och en bortfallsuppföljning 
per telefon uppnådde vi till slut de svarsfrekvenser som framgår av tabell B1.3. 

Tabell B1.3. Svarsfrekvenser (antal och procent) 
Enkät Antal svar % 
Styrelseenkät 237 69 
Ordförandeenkät 240 70 
0mbudsmannaenkät 264 77 
Förvaltarenkät 225 66 

Vi bedömer svarsfrekvenserna som fullt godtagbara, inte minst med tanke på 
enkäternas omfattning. Bortfallen är genomgående något lägre än dem som vi 
fick i en liknande undersökning av HSB:s bostadsrättsföreningar i början av 
nittiotalet. 

Som framgår av tabell B1.4 har vi i några fall fått svar från styrelsen och 
ordföranden, i andra från ombudsmannen och i åter andra från förvaltaren. För 
336 av 342 LH har vi fått in åtminstone någon av de fyra enkäterna. I övriga 6 
fall har vi lyckats kontakta företrädare för LH per telefon i samband med vår 
bortfallsuppföljning. Vi har därför tillgång till åtminstone vissa uppgifter om 
samtliga LH i vårt urval. 

Till detta kommer att frågor om ett antal centrala uppgifter av baskaraktär har 
ställts i mer än en enkät. Denna ansats har givit oss en överblick över 
föreningarna i vårt urval som gör det möjligt att bedöma enkätsvarens represen-
tativitet för hela urvalet och för populationen. I några fall har vi också använt 
svar från olika enkäter som underlag för en och samma undersökningsvariabel. 
På så sätt har vi nått en högre svarsfrekvens för några viktiga variabler, bland 
annat några av våra genomgående bakgrundsvariabler, och därmed kunnat öka 
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tillförlitligheten i våra analyser. Hur vi gått till väga för att konstruera dessa 
variabler beskrivs nedan under rubriken ”kombivariabler”. 

I tabell B1.4 anger varje rad en av sexton möjliga kombinationer av utfall på 
våra enkätutskick med avseende på svar som inkommit. Av översta raden 
framgår således att vi fått in samtliga fyra enkäter från 121 LH eller 35,6 
procent av vårt urval. Av följande rad framgår att vi för 60 LH (17,5 procent) 
fått in alla enkäter utom förvaltarenkäten, och så vidare. Av den sista raden 
framgår att det endast är för 6 LH som vi inte fått in någon enda av våra fyra 
enkäter. Under tablån anges frekvenserna för de sex olika parvisa kombina-
tionerna av enkätsvar. Både styrelse- och ordförandeenkäten föreligger alltså 
från 233 LH (68 procent), både ombudsmanna- och förvaltarenkäten från 170 
LH (50 procent) etc.  

Tabell B1.4. Kombinationer av inkomna enkätsvar 
(antal och procent av urvalet) 

Svar från Antal % 
Styr. Ordf. Omb. Förv. 121  35,6 
Styr. Ordf. Omb. –   60  17,5 
Styr. Ordf. – Förv.   35  10,1 
Styr. – Omb. Förv.     3    0,9 
Styr. Ordf. – –   17    5,0 
Styr. – Omb. –     1    0,3 
Styr. – – Förv. – – 
Styr. – – – – – 
– Ordf. Omb. Förv.   4    1,2 
– Ordf. Omb. –    1    0,3 
– Ordf. – Förv.    2    0,6 
– Ordf. – – – – 
– – Omb. Förv.   42   12,3 
– – Omb. –   32     9,4 
– – – Förv.   18     5,3 
– – – –    6     1,7 
237 240 264 225 342 100,0 
(69 %) (70 %) (77 %) (66 %)   

Styr.+Ordf.: 233 (68 %) Styr.+Omb.: 185 (54 %) Styr.+Förv.: 159 (47 %) 
Ordf.+Omb.: 186 (54 % ) Ordf.+Förv.: 162 (47 %) 
Omb.+Förv.: 170 (50 %) 

Fördelningen på storleksklasser av inkomna svar på vår viktigaste enkät, 
styrelseenkäten, framgår av tabell B1.5. Som synes är täckningen rimligt god 
för alla storleksklasser om än något lägre för kategorin med de allra minsta 
områdena. Också i dessa områden har dock nästan 60 procent av LH-styrelserna 
besvarat enkäten. 
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Tabell B1.5. Svarsfrekvens på styrelseenkäten efter  
LH-områdets storlek (antal och procent) 

Storleksklass (antal lgh) Antal svar % 
      <  50   19 59 
  50–  99   54 76 
100–199   57 66 
200–499   77 67 
500–999   24 80 
      >999     6 86 
Totalt 237 69 

I tabell B1.6 visas svarsfrekvenserna med utgångspunkt från vår andra 
stratifieringsgrund, ägarkategori. Sammanställningen bygger på den ursprung-
liga stratifieringen. Vi har alltså en god täckning både i det allmännyttiga och 
det privata beståndet. 

Tabell B1.6. Svarsfrekvens på styrelseenkäten efter ägarkategori 
(antal och procent) 

Ägarkategori Antal svar % 
Allmännyttig/kommunal 195 70 
Privat/övrig   41 68 
Blandat     1 50 

Totalt 237 69 

I övrigt kan noteras att svarsfrekvensen ligger på 50 procent eller däröver för 
samtliga 21 regionala hyresgästföreningar. Även svarsfördelningen över landet 
är således förhållandevis jämn. Den högsta siffran, 79 procent, har faktiskt 
uppnåtts inom en förening vars förste ombudsman i samband med utskicket 
varnade oss för att LH i distriktet kunde vara alltför ”enkättrötta” för att under-
sökningen skulle vara meningsfull!  

Bortfallsstudien 
Efter två skriftliga påminnelser bedömde vi alltjämt svarsfrekvensen på 
styrelseenkäten – den enkät som är mest central för vår studie – som mindre 
tillfredsställande, framför allt mot bakgrund av de ovan relaterade problemen 
kring population och urval. Vi befarade nämligen att en betydande del av 
bortfallet trots allt kunde bestå av föga aktiva eller rent av vilande föreningar, 
något som i så fall skulle menligt påverka representativiteten hos våra svar.  

Projektets medarbetare Cathrine Uggla genomförde därför en rundringning 
till ordförandena för de 126 LH som inte besvarat styrelseenkäten. Syftet var 
dels att uppmana dem att trots allt besvara styrelse- och ordförandeenkäterna, 
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dels att direkt per telefon ställa ett mindre antal frågor som kunde användas för 
en bortfallsanalys. Kontakt erhölls därvid med 107 LH, och 21 av dem 
besvarade därefter hela styrelseenkäten – i flera fall även ordförandeenkäten. 
Vid denna uppföljning nådde vi bland annat samtliga de 6 LH för vilka vi helt 
saknade svar och kunde genomföra en kort telefonintervju även med dem. Det 
betyder att vi erhållit någon information om samtliga LH i vårt urval.  

Resultaten av bortfallsstudien redovisas i bilaga 2. Den viktigaste slutsatsen 
är att våra farhågor om en väsentligt lägre aktivitetsnivå i de LH som ingår i 
bortfallet dessbättre visade sig obefogade. I själva verket tycks inte någon större 
skillnad föreligga i fråga om organisering eller aktivitetsnivå mellan bortfallet 
och de LH som svarat. Det betyder att vi kan betrakta våra resultat som 
representativa för alla LH vid den tidpunkt då undersökningen gjordes. 

En rundringning gjordes även till de ombudsmän som inte svarat efter 
skriftlig påminnelse, i detta fall dock inte kombinerat med någon motsvarande 
bortfallsundersökning. Enkäterna till ombudsmän och förvaltare skall trots allt i 
första hand ses som komplement till de enkäter som riktats till LH själva. 

Kombivariabler 
Flertalet variabler och analyser baseras på svaren på våra fyra enkäter. 
Beträffande områdesstorlek, ägarkategori samt tillhörighet till regional 
hyresgästförening har vi dock använt oss av uppgifter från Hyresgästernas 
Riksförbunds register, korrigerade med uppgifter som framkommit under vår 
planering av undersökningen. Kommuntillhörighet har vi själva fört på med 
ledning av postadresserna i riksförbundets register. I noterna till tabeller och 
figurer hänvisar vi till enkätfrågorna med förkortningarna ”Styr.” för styrelse-
enkäten, ”Ordf.” för ordförandeenkäten, ”Omb.” för ombudsmannaenkäten 
respektive ”Förv.” för förvaltarenkäten, följt av frågenummer. Uttrycket ”Vårt 
register” hänvisar till registerdata. 

Beträffande ett antal centrala uppgifter av baskaraktär har som nämnts 
identiska eller nästan identiska frågor ställts i mer än en av enkäterna. Ett syfte 
med detta var att kunna kontrollera svarens reliabilitet, ett annat att få en högre 
svarsfrekvens på dessa frågor – även om svaren alltså kommer från olika svars-
personer.  

I några fall har vi som nämnts använt svar från olika enkäter som underlag 
för en och samma undersökningsvariabel. På så sätt har vi alltså bland annat fått 
upp svarsfrekvensen för några av våra viktigaste bakgrundsvariabler. För var 
och en av dessa ”kombivariabler” har vi, med utgångspunkt från vilka insikter 
vi bedömer att de olika kategorierna av svarspersoner har i frågan, fastställt en 
rangordning där vi avgör vilket svar vi skall använda i första hand, i andra hand 
och – i förekommande fall – i tredje och fjärde hand. Det skall betonas att 
tekniken med kombivariabler inte använts för rena attitydfrågor eller andra 
starkt subjektiva bedömningar utan endast för i princip objektiva men i 
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praktiken ofta svårmätta förhållande beträffande områden, fastigheter, boende-
sammansättning, etc. 

I tabell B1.7 presenteras de kombivariabler som vi använt i rapporten 
tillsammans med numren på de enkätfrågor som de bygger på redovisade i den 
ordning som de används för kombivariabeln i fråga. Frågenumren hänvisar till 
enkätformulären som återfinns som bilaga 3. Då det gäller t.ex. lägets attrak-
tivitet (Kombi 2) har vi alltså i första hand använt svaren på fråga 42 i 
styrelseenkäten. Om vi saknar svar från LH-styrelsen har vi andra hand använt 
svaren på fråga 1 i ombudsmannaenkäten. Har vi inte något svar från vare sig 
styrelsen eller från ombudsmannen har vi i tredje hand använt svaren på fråga 1 
i förvaltarenkäten. Genom detta förfarande har vi kunnat basera analysen av 
lägets attraktivitet på 335 svar i stället för de 237 som vi haft tillgång till om vi 
bara hade använt oss av svaren på styrelseenkäten. 

Tabell B1.7. Kombivariabler och de enkätsvar på vilka deras värden baseras 
Variabelns beteckning Avser Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 
Kombi 1 Antal lägenheter Styr. A Reg.  
Kombi 2 Lägets attraktivitet Styr. 42 Omb. 1 Förv. 1 
Kombi 3 Områdets status Styr. 43 Omb. 2 Förv. 2 
Kombi 4 Husens skick Styr.44 Omb. 3 Förv.3 
Kombi 5 Outhyrda lägenheter Förv. E2 Omb. B  
Kombi 6 Hyresnivå Omb. C Förv. E4  
Kombi 7 Organisationsgrad Omb. D Styr. B  
Kombi 8 Inflytandegrad Styr.55 b Omb. 6b Förv.7b 

(”Styr.” = styrelseenkäten, ”Ordf.” = ordförandeenkäten, ”Omb.” = ombudsmanna-
enkäten, ”Förv.” = förvaltarenkäten, Reg. = vårt register) 

I noterna till tabeller och figurer hänvisar vi till kombivariablerna med hjälp av 
beteckningarna i tabellen.  
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Bilaga 2 Uppföljning av bortfallet 

Efter två skriftliga påminnelser hade vi fått in svar på styrelseenkäten från 216 
lokala hyresgästföreningar (LH), vilket motsvarade 63 procent av det korrige-
rade urvalet (jfr bilaga 1). Vi bedömde denna svarsfrekvens på den enkät som är 
mest central för vår studie som inte helt tillfredsställande, framför allt mot 
bakgrund av de problem kring urvalet som redovisas i bilaga 1. Vi befarade 
nämligen att en betydande del av bortfallet kunde bestå av föga aktiva eller rent 
av vilande föreningar, vilket skulle menligt påverka representativiteten hos våra 
svar.  

Projektets medarbetare Cathrine Uggla genomförde därför i juli–november 
1997 en särskild uppföljning och bortfallsanalys. Denna hade formen av en 
rundringning till ordförandena för de 126 LH som inte hade besvarat enkäten. 
Det dubbla syftet var att dels uppmana dessa LH att trots allt besvara styrelse- 
och ordförandeenkäterna, dels direkt per telefon ställa ett mindre antal frågor 
som kunde användas för en bortfallsanalys. Utan denna uppföljning hade vi 
svävat i okunnighet om hur bortfallet skiljer sig från de LH som svarat, och det 
hade varit svårt eller omöjligt att säga något om reliabiliteten hos våra resultat. 
Telefonstudien var alltså en kombinerad påminnelse och bortfallsstudie. 

En rundringning gjordes även till de ombudsmän som inte svarat efter 
skriftlig påminnelse, i detta fall dock inte kombinerat med någon motsvarande 
bortfallsundersökning. Enkäterna till ombudsmän och förvaltare skall trots allt i 
första hand ses som komplement till enkäterna riktade till LH själva. 

Den följande redovisningen bygger på en tidigare PM författad av Cathrine 
Uggla (”Bortfallsstudien”, 1998-09-14). 

Bortfallsstudien uppläggning 
Telefonerandet föregicks av att LH-ordförandena spårades, eftersom vi endast 
hade tillgång till namn och adresser men inga telefonnummer. Flera av 
personerna på listan hade därtill bytt adress, och uppdraget som ordförande hade 
övergått till någon annan person inom LH-området. I ett tjugotal fall lämnade vi 
meddelanden på telefonsvarare med uppmaning att kontakta oss, så att vi kunde 
ringa upp igen och genomföra intervjun. I några fall var det familjemedlemmar 
som svarade och vi bad dem då uppmana ordföranden att ringa tillbaka. 
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Vilka nåddes per telefon? 
Telefonkontakterna ledde så småningom till att ytterligare 21 besvarade sty-
relseenkäter inkom, tillsammans med ett antal ordförandeenkäter. Det slutliga 
bortfallet på styrelseenkäten blev därmed 105 svar. Vi har däremot inte lagt in 
telefonsvaren i den databas som bygger på enkätsvaren. I flertalet fall var 
frågorna som vi skall se annorlunda – mera allmänt – formulerade än i en-
käterna. Telefonsvaren används därför enbart för denna bortfallsanalys. 

Vi uppnådde telefonkontakt med sammanlagt 107 personer som kan anses 
representera någon av de LH som inte besvarat styrelseenkäten. I övriga 19 fall 
erhölls inte kontakt med någon LH-representant eller närstående. I samtliga 
dessa fall har däremot enkätsvar inkommit antingen från hyresgästombuds-
mannen, förvaltaren eller bådadera. Sålunda har vi tillgång till någon informa-
tion om samtliga LH i vårt urval.  

I det följande redovisas endast telefonsvaren från de 86 personer som inte 
senare skickade in enkäten. Från dessa LH har vi i övrigt erhållit enkätsvar en-
ligt tabell B2.1. 

Tabell B2.1. Inkomna enkätsvar från kontaktade LH som inte besvarat 
styrelseenkäten (antal och procent) 

Svar från Antal % 
Ombudsmannen 26   30 
Förvaltaren 15   17 
Ombudsmannen och förvaltaren 34   40 
Ombudsmannen, förvaltaren och ordföranden   4     5 
Förvaltaren och ordföranden   1     1 
Ingen   6     7 
Totalt 86 100 

I 80 av de 86 fall där intervjuer gjorts med företrädare för en LH som inte 
besvarat styrelseenkäten har vi således även erhållit information från annat håll. 
Endast för 6 av dessa saknas helt enkätsvar. 

I det följande redovisas resultaten från telefonstudien för de 86 fall där 
kontakt uppnåtts med företrädare för LH. Resultaten presenteras som en 
jämförelse mellan bortfallsstudiens muntliga svar och de skriftliga svaren från 
LH som besvarat enkäten. Syftet är att pröva om bortfallet på något systematiskt 
sätt avviker från den grupp som besvarat enkäten. Telefonstudien betecknas i 
det följande ”bortfallet”, medan de 237 besvarade styrelseenkäterna betecknas 
med ”enkätsvaren”. När det gäller frågor som direkt rör ordföranden själv har 
jämförelser gjorts med de 240 svaren på ordförandeenkäten. I några fall jämförs 
bortfallet med uppgifter om hela urvalet på 342 LH. 
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Intervjupersonerna 
Av de 86 intervjupersonerna i uppföljningsstudien hade 73 något uppdrag inom 
sin LH. Tre fjärdedelar (64 personer) innehade ordförandeposten. Av åter-
stående hade 7 nyligen avslutat ett LH-uppdrag och övriga 6 ansåg sig ha god 
kännedom om LH, antingen genom egen aktiv medverkan eller genom att de 
var sammanboende med ordföranden.  

Av de 240 som besvarat ordförandeenkäten är 53 procent män, medan 
omvänt 53 procent av personerna i telefonstudien är kvinnor. Om vi jämför 
svaren i ordförandeenkäten med bara de 64 telefonintervjuade LH-ordföran-
dena, blir bilden en annan. Bland de senare är männen i klar majoritet med 61 
procent. Om samtliga ordförande i bortfallet hade besvarat enkäten hade således 
andelen män ökat något. 

Tid som förtroendevald 
Av de telefonintervjuade var alltså 64 personer ordförande vid intervjutillfället 
och 5 hade tidigare varit ordförande. I tabell B2.2 jämförs hur länge dessa har 
innehaft ordförandeposten med motsvarande uppgifter från svaren på ord-
förandeenkäten. Medelvärdet ligger på 3 år i bortfallet och 3,5 år i svaren på 
ordförandeenkäten. Spridningen är också större bland dem som besvarat en-
käten. Störst andel svar i båda grupperna ligger dock i intervallet 2–5 år. 

Tabell B2.2. Tid som ordförande enligt bortfallsstudien och ordförandeenkäten 
(antal och procent) 

År som ordförande Bortfallet Enkätsvaren 
 Antal % Antal % 
0–1 10 15  86  37 
2–5 43 62 102  44 
6–9 13 19  24  10 
9–   3    4  18    8 
Totalt 69 100 230 100 

Av de 86 telefonintervjuade var det 80 personer som har eller har haft en 
styrelsepost. Deras tid i styrelsen redovisas i tabell B2.3 och jämförs med 
ordförandenas tid i styrelsen enligt enkätsvaren. Även här ligger medelvärdena 
nära varandra: 5 år i bortfallet mot 5,6 år enkätsvaren. I de besvarade enkäterna 
från ordförandena har 48 procent suttit i styrelsen i 2–5 år. Också här är 
spridningen större i enkätsvaren, som har en högre andel både av nytillträdda 
och av trotjänare. 

Även om vissa skillnader kan observeras mellan enkätsvar och bortfall i fråga 
om hur länge man suttit på sina poster finns det ingenting som tyder på att de 
som avstått från att besvara enkäten skulle utgöra en grupp mindre erfarna, 
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kanske mer eller mindre tillfälligt utsedda förtroendevalda. Den tendens som 
kan utläsas går i motsatt riktning. 

Tabell B2.3. Tid i styrelsen enligt bortfallsstudien och ordförandeenkäten (antal 
och procent) 

År i styrelsen Bortfallet Enkätsvaren 
 Antal % Antal % 
0–1   4     6   38   16 
2–5 33   47 113   48 
6–9 20   29  34   15 
9– 13   15   49   21 
Totalt 70 100 234 100 

Orsaker till uteblivet svar 
I telefonuppföljningen frågade vi varför enkäten ej besvarats. De skäl som an-
gavs har i tabell B2.4 fördelats på ett antal rubriker. Som vi ser fördelar sig 
svaren tämligen jämnt mellan några olika typer av skäl. Den grupp som sade sig 
ha avskräckts av det stora antalet enkätfrågor är dock inte alltför stor; några 
tyckte också att en del av frågorna var svåra eller för personliga. I kategorin 
”övrigt” återfinns flera olika orsaker, inklusive några fall där missförstånd upp-
stått om vem som skulle fylla i enkäten. 

Tabell B2.4. Angivet skäl till att enkäten ej besvarats  
(antal och procent) 

Angivet skäl Antal % 
Ändrade förhållanden i LH  26  30 
Tidsbrist  16  19 
Enkäten för lång, svår etc.  16  19 
Besvarar aldrig enkäter   6    7 
Övrigt 19  22 
Ingen uppgift   3    3 
Totalt 86 100 

Trots att över hälften av de 107 telefonintervjuade på förfrågan sade sig vilja 
vara med i enkätundersökningen och lovade att försöka svara på enkäten, var 
det endast en femtedel som verkligen gjorde det.  
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Området och föreningen 
Skillnaderna mellan urvalet och bortfallet med avseende på områdesstorlek, 
fastighetsägarkategori och tillhörighet till regional hyresgästförening redovisas i 
bilaga 1. I dessa avseenden finns inga nämnvärda avvikelser mellan LH i tele-
fonstudien och i hela urvalet. 

Också LH:s åldersfördelning är ungefär densamma i bortfallet som i de be-
svarade enkäterna, vilket framgår av tabell B2.5. Många har avstått från att 
svara på frågan om LH:s ålder, i såväl styrelseenkäten som telefonstudien, och i 
tabellen redovisas endast de som besvarat frågan. Den genomsnittliga LH- 
åldern är 11 år i bortfallet och 12 år i enkätsvaren. Bland dem som svarat är 
andelen LH under fem år något högre än i de besvarade enkäterna. I telefon-
studien av bortfallet finns i gengäld en högre andel föreningar som är mellan 
sex och femton år. Bortfallet domineras alltså inte – som man möjligen kunde 
förvänta sig – av unga LH som inte hunnit etablera sig. Mönstret överens-
stämmer med det för tiden som ordförande enligt tabell B2.2. 

Tabell B2.5. LH:s ålder enligt bortfallsstudien och styrelseenkäten (antal och 
procent) 

 Bortfallet Enkätsvaren 
LH:s ålder (år) Antal % Antal % 
      –5 17   24  54  30 
  6–10 19   26  32  18 
11–15 19   26  35  20 
16–20   6     8  34  19 
21–25   9    13  15    8 
26–   2     3     9    5 
Totalt 72 100 179 100 

LH-styrelsen  
Av de 86 personer som intervjuats per telefon är det 5 som meddelat att LH- 
styrelse och verksamhet numera saknas. Nedläggning har i dessa fall skett under 
1997, och LH existerade fortfarande vid tidpunkten för urvalsbestämningen. 
Som orsak till nedläggning anges vanligen att intresset för styrelsearbete varit 
för dåligt bland de boende. När ordföranden har flyttat från området har ingen 
annan person varit beredd att ta över. I ett fall beror nedläggningen enligt den 
intervjuade på missnöje med den regionala hyresgästföreningen. 

Antalet styrelseledamöter i föreningarna redovisas i tabell B2.6. På grund av 
det stora antalet ”ingen uppgift” i bortfallsstudien (24 procent) redovisas endast 
de som angivit något antal. I stort sett överensstämmer medelvärdena: 6 leda-
möter är genomsnittet i bortfallet, medan enkätsvaren anger 7 ledamöter i 
genomsnitt.  
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Tabell B2.6. Antal styrelseledamöter enligt bortfallsstudien och styrelseenkäten 
(antal och procent) 

 Bortfallet Enkätsvaren 
Antal ledamöter Antal % Antal % 
   –4  18  28  38  16 
 5–6  24  37  70  30 
 7–9  19  29  97  42 
10–   4    6  28  12 
Totalt 65 100 233 100 

I telefonstudien har 65 procent av dem som besvarat frågan uppgivit 6 
ledamöter eller mindre, med en viss övervikt för 5 ledamöter. Enligt styrelse-
enkäten har bara 46 procent högst 6 ledamöter i styrelsen, men i gengäld har en 
stor andel av LH exakt 7 (26 procent). Vidare har hela 12 procent av de styrelser 
som besvarat enkäten angivit 10 eller fler styrelseledamöter mot bara 6 procent i 
telefonstudien. Sammantaget finns alltså en tendens till att styrelserna är något 
mindre i bortfallet än i enkätsvaren. 

Antalet styrelsemöten redovisas i tabell B2.7. Här var det dock bara 43 
procent som svarade på frågan i telefonstudien, och vi redovisar bara dessa i 
tabellen. Flertalet redovisar alltså 10 möten eller fler, och i denna kategori 
återfinns bland annat alla som svarat ”ett möte varje månad”. Svaren på 
styrelseenkäten fördelar sig mera jämnt mellan de tre intervallen (ca en tredjedel 
i varje) 

Tabell B2.7. Antal styrelsemöten senaste verksamhetsåret  
enligt bortfallsstudien och styrelseenkäten (antal och procent) 

 Bortfallet Enkätsvaren 
Antal möten Antal % Antal % 
    –5   9  24  88   38 
  6–9   5  14  73   32 
10– 23  62  70   30 
Totalt 37 100 231 100 

Tendensen är alltså att styrelseaktiviteten är större i bortfallet än bland dem som 
besvarat enkäten. Detta kan möjligen vara en effekt av att de som bara haft ett 
fåtal styrelsemöten varit mindre benägna att besvara frågan i telefonintervjun; 
åtskilliga har ju inte angivit något antal alls. Hur som helst finns det inte heller 
här något som tyder på att den grupp som inte besvarat enkäten skulle bestå av 
särskilt passiva LH. 
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Annan aktivitet 
LH:s aktivitetsnivå har i enkäterna undersökts med hjälp av riktade frågor av 
typen ”Har er LH arrangerat fritidsaktiviteter under 1996 eller 1997?” och ”Om 
hyresgästarbete förekommit, är ni nöjda med deltagandet i detta?”. Så detaljerat 
kunde inte frågorna ställas i telefonsamtalen med LH-representanterna. Här 
rörde det sig om ett samtal ett drygt halvår efter att enkäterna sänts ut. Den 
intervjuade blev uppringd utan förvarning och tillfrågades endast om före-
ningens verksamhet i stort, så frågan om aktivitetsgrad fick bli allmänt hållen. 
Svaren rangordnades därefter i kategorierna ”ingen aktivitet alls”, ”låg 
aktivitetsgrad”, ”varken hög eller låg” samt ”hög aktivitetsgrad”. Svaren sam-
manfattas i tabell B2.8 (i ett fall gavs ingen uppgift om aktivitetsgrad). 

Drygt en tredjedel av LH i bortfallet bedömdes alltså ha en medelhög 
aktivitetsgrad. Närmare hälften hamnar under den nivån, medan 17 procent an-
sågs ha en högre grad av aktivitet i sitt område.  

Tabell B2.8. LH:s aktivitetsgrad enligt bortfallsstudien (antal och procent) 
Aktivitetsgrad Antal % 
Hög 15   18 
Varken hög eller låg 30   35 
Låg 27   32 
Ingen aktivitet 13   15 
Totalt 85 100 

Som jämförelse redovisas i tabell B2.9 svaren från styrelseenkäten på följande 
frågor: (1) ”Har bostadsmöten hållits under 1996 eller 1997 utöver LH:s 
årsmöten?”, (2) ”Har städ-/skötseldagar eller annat gemensamt hyresgästarbete 
förekommit i föreningen under 1996 eller 1997?”, (3) ”Har er LH arrangerat 
fritidsaktiviteter under 1996 eller 1997?” samt (4) ”Har er LH arrangerat studie-
cirklar under 1996 eller 1997?”. Dessutom redovisas svaren på fyra följdfrågor 
som ställdes till de LH-styrelser som haft en viss aktivitet: (1) ”Är ni nöjda med 
deltagandet vid bostadsmöten?”, (2) ”Om hyresgästarbete förekommit, är ni 
nöjda med deltagandet i detta?”, (3) ”Är ni nöjda med deltagandet i fritids-
aktiviteter?” respektive (4) ”Är ni nöjda med deltagandet i studiecirklar?”. 

Förekomsten av de olika aktivitetstyperna varierar från 21 procent för 
studiecirklar till 84 procent för bostadsmöten. Styrelserna i de LH som ordnat 
fritidsaktiviteter och studiecirklar är i flertalet fall nöjda med deltagandet, 
medan de som ordnat bostadsmöten eller skötseldagar vanligen inte är nöjda. I 
bortfallsstudien har alltså drygt hälften av LH bedömts ha en medelhög eller 
hög aktivitetsgrad. Någon direkt jämförelse kan förstås inte göras mellan 
enkätsvar och bortfall, och frågan om hur nöjd man varit med deltagandet har 
inte ställts i telefonstudien. Ingenting tyder dock på någon markant skillnad i 
aktivitetsnivå mellan de båda grupperna. 



 264

Tabell B2.9. Förekomst av bostadsmöten, städ-/skötseldagar, fritidsverksamhet 
respektive studiecirklar samt tillfredsställelse med deltagandet i dessa 
aktiviteter enligt svaren på styrelseenkäten (antal LH och procent) 

Aktivtetstyp Antal LH % Därav nöjda % 
Bostadsmöten 200 84   76 38 
Städ-/skötseldagar 101 43   47 46 
Fritidsaktiviteter 198 83 125 63 
Studiecirklar   51 21   31 61 
(N=237) 

I bortfallsstudien har vi frågat om det förekommer problem och konflikter, 
varvid 5 intervjupersoner nämnt konflikter med hyresgäströrelsen eller den egna 
hyresgästavdelningen, och lika många uttryckt viss misstro eller kritik mot 
hyresgäströrelsen. (En enda svarande nämnde interna konflikter inom LH.)  

Enligt svaren på styrelseenkäten förekom kritik mot hyresgästföreningen vid 
ca 5 procent av årsmötena och vid 7 procent av bostadsmötena. Att så pass 
många som en tiondel av de intervjuade tagit upp konflikter och problem vid en 
snabb telefonförfrågan tyder möjligen på att den grupp som inte besvarat 
enkäten kan vara något mera kritisk mot rörelsen än de som gjort det. Svaren är 
dock svårtolkade och inte helt jämförbara, och bortfallet tycks åtminstone inte 
på något tydligt sätt utgöra en speciell grupp av särskilt missnöjda eller kon-
fliktfyllda LH.  

LH:s utvecklingsnivåer 
Hyresgäströrelsen tillämpade vid tiden för vår undersökning en intern klassi-
ficering av LH:s utvecklingsnivå, där nivåerna var graderade på en skala från 1 
till 6, från ”ingen representation” till ”självgående”. För att stärka reliabiliteten 
har vår bedömning med utgångspunkt från de uppgifter som erhållits vid 
telefonkontakten med LH-företrädaren ordnats efter motsvarande skala, varefter 
de båda uppskattningarna ställts mot varandra. Båda uppgifterna har sedan 
jämförts med hyresgästföreningarnas bedömning av samtliga LH i urvalet. 

För att jämföra vår bedömning av utvecklingsnivån med hyresgästföre-
ningens har i tabell B2.10 hyresgästföreningens klassning subtraherats från vår 
skattning av de 86 föreningarna i bortfallet (för två av LH saknas bedömning 
från hyresgästföreningen). Ett minusvärde betyder således att föreningens 
bedömning ligger lägre än vår, medan ett plusvärde innebär att föreningen givit 
aktivitetsnivån ett högre betyg än vad vi gjort. 

I hela 43 procent av fallen är bedömningarna således helt samstämmiga. Be-
träffande 31 procent av bortfallet har hyresgästföreningen bedömt LH:s 
utvecklingsnivå högre än vad vi gjort, och i 26 procent av fallen har vi gjort en 
mer positiv bedömning. Endast i 13 procent av fallen skiljer sig bedömningarna 
med mer än ett steg. I stort sett tycks föreningen och vi således ha gjort be-
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dömningarna enligt samma kriterier. Betygen ligger i genomsnitt på ungefär 
samma nivå, och det stora flertalet av de enskilda bedömningarna ligger 
dessutom mycket nära varandra. 

Tabell B2.10. Differens mellan vår och hyresgästföreningens bedömning av 
LH:s utvecklingsnivå (antal LH och procent) 

Differens Antal % 
–4   3     4 
–3   2     2 
–2   1     1 
–1 16   19 
= 36   43 
+1 21   25 
+2   5     6 
Totalt 84 100 

I tabell B2.11 jämförs bortfallet – både enligt vår och hyresgästföreningens 
bedömning – med hyresgästföreningens klassificering av hela vårt urval på 342 
LH (för 12 av dessa finns dock ingen skattning från hyresgästföreningen). 

Tabell B2.11. Vår och hyresgästföreningens bedömning av LH:s 
utvecklingsnivå i bortfallet samt hyresgästföreningens bedömning av 
utvecklingsnivån för hela urvalet (antal LH och procent) 

Utvecklingsnivå Bortfallet (intervj.) Bortfallet (hgf) Urvalet (hgf) 
 Antal % Antal % Antal % 
(1) Ingen representation   2    2   6    7    7    2 
(2) Kontaktperson finns   1    1   1    1    3    1 
(3) Husombud finns   0    0   1    1    6    2 
(4) Stor utvecklingspotential 29   34 28   33   77   23 
(5) Medelnivå 41   48 22   26 123   37 
(6) Självgående 13   15 26   31 114   35 
Totalt 86 100 84 100 330 100 

Hyresgästföreningens klassificering av hela urvalet ligger alltså i genomsnitt 
något högre än motsvarande bedömning av bortfallet. Framför allt har före-
ningarna ”på medelnivå” en högre andel i hela urvalet och de med ”stor 
utvecklingspotential” en högre i bortfallet. Enligt vår bedömning – som gjorts 
något senare än hyresgästföreningens – är i stället andelen ”självgående” LH 
lägre i bortfallet än vad föreningen bedömt för hela urvalet. 

Med tanke på det starkt subjektiva inslaget i denna typ av bedömningar kan 
skillnaderna inte sägas vara anmärkningsvärda. Det finns därför ingen anledning 
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att tolka skillnaderna i tabell B2.11 som att bortfallet på något tydligt och 
systematiskt sätt skiljer sig från de LH som besvarat vår enkät. 

Sammanfattning 
Bortfallsuppföljningen visar att de LH som inte besvarat styrelseenkäten i stora 
drag uppvisar samma egenskaper som de som besvarat enkäten. Ingenting tyder 
på några väsentliga skillnader i fråga om områdesstorlek, fastighetsägarkategori, 
region, LH:s ålder, styrelsens stabilitet och aktivitet eller verksamhetens 
omfattning. Att de regionala hyresgästföreningarna bedömer aktivitetsnivån 
bland de LH som besvarat enkäten som i genomsnitt något högre ändrar inte 
denna allmänna bild.  

Det finns sammanfattningsvis ingenting som tyder på att bortfallet skulle 
utgöra en grupp LH eller LH-styrelser med mindre erfarenhet, lösare organisa-
tion eller lägre aktivitet än den grupp som besvarat våra enkäter. I den mån som 
urvalet är representativt för populationen av LH torde också enkätsvaren vara 
det. 
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Bilaga 3 Enkätformulär 

Styrelseenkät (Styr.)   sid 269 
Ordförandeenkät (Ordf.)   sid 291 
Ombudsmannaenkät (Omb.)   sid 303 
Förvaltarenkät  (Förv.)   sid 319 
 
Enkäterna är i A4-format. I denna bilaga återges enkäterna ordagrant och så 
långt möjligt med samma frågelayout som i originalenkäterna. I några fall av-
viker dock av utrymmesskäl typstorlekar, mellanrum, radmatningar och sid-
brytningar från de ursprungliga.  
 
Den som önskar mer exakta reproduktioner av originalenkäterna i dessa av-
seenden kan beställa sådana från Institutet för bostads- och urbanforskning vid 
Uppsala universitet (ibf@ibf.uu.se). 
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ENKÄT TILL LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGENS STYRELSE 
Enkäten bör helst besvaras gemensamt, t ex i samband med ett styrelsesammanträde. 
Är detta inte möjligt besvaras den individuellt, helst av ordföranden. 
 
 

VIKTIG INFORMATION - LÄS DETTA FÖRST! 
 

 Svar markeras i de flesta fall med kryss i tillämplig ruta. En markering görs 
för varje fråga eller delfråga (numrerade med fet stil). Eller med andra ord: 
Sätt kryss i en ruta på varje rad! 

 I vissa fall efterfrågas skriftliga svar, t ex sifferuppgifter eller egna 
bedömningar. Var vänlig skriv tydligt och ge så exakta upplysningar som 
möjligt. Gör en uppskattning om ni inte kan svara exakt. 

 Lämna aldrig en fråga eller delfråga blank. Om ni absolut inte kan besvara en 
fråga, skriv då ”vet ej”, ”gäller ej”, eller någon annan kommentar i 
marginalen. 

 I utformningen av enkäten har vi utgått ifrån normalfallet, där en LH endast 
har en hyresvärd som motpart. Den LH som har flera hyresvärdar bör 
besvara enkäten med den största hyresvärden (räknat i antal lägenheter) i 
åtanke. Det är då viktigt att detta sker konsekvent, så att t ex bedömningar 
om servicekvalitet och grad av inflytande görs enbart med hänsyn till denna 
hyresvärd. 

 Om ni uppfattar någon fråga som dum eller konstig ber vi om ursäkt på 
förhand. Det är svårt att formulera frågor som känns rätt för alla. Gör ändå 
ett försök att besvara frågan så gott det går. 

 

BASDATA 
 
A. Antal hyreslägenheter i LH-området:_______ st. 
 
B. Antal medlemmar i hyresgästföreningen: _______ st. 
 
C. Antal hyresvärdar i LH-området: _______ st. 
 

D.  Vilka hyresvärdar finns i LH-området? Nej Ja 

  Allmännyttigt/kommunalt bostadsföretag   
  Kommun eller landsting direkt   
  Privat företag    
  HSB eller Riksbyggen   
 

E.  Vår (störste) hyresvärd är (namn): ____________________________ 

________________________________________________________________ 
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A. STYRELSEN OCH ANDRA FÖRTROENDEUPPDRAG 
 
1. När bildades er lokala hyresgästförening?  Vår LH/KK bildades år _____ 
 Om ni inte känner till det exakta årtalet för bildandet, ange ungefär. Om 

er lokala hyresgästförening ursprungligen bildades som kontaktkommitté 
så ange den tidpunkten. 

 
2a. Hur många personer ingår i styrelsen? 

 1. Ordinarie ledamöter: _____ st  

 2. Suppleanter: _____ st  

 
2b. Finns det styrelseledamöter som inte är medlemmar i 

hyresgästföreningen? 
 Med styrelseledamot avses här och i följande frågor såväl ordinarie 

ledamöter som suppleanter. 

  Nej  Ja, _____ st 
 
3a. Hur fördelar sig styrelseledamöterna på olika hushållstyper? 
 1.  Ensamstående utan hemmavarande barn:   personer 
 2.  Ensamstående med hemmavarande barn:   personer 
 3.  Gifta/samboende utan hemmavarande barn:  personer 
 4.  Gifta/samboende med hemmavarande barn:  personer 
 5.  Vet ej:     personer 
 
3b. Är någon styrelseledamot invandrare? 

  Nej  Ja, _____ st 
 

3c. Om ja, från vilket eller vilka länder?  
Från:      _____ 

 
3d. Hur fördelar sig styrelseledamöterna efter ålder och kön? 

    Antal kvinnor Antal män 
 1.  - 29 år:     
 2. 30 - 39 år:     
 3. 40 - 64 år:     
 4. 65 - 74 år:     
 5. 75 -  år:     
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4. Hur lång tid har de olika ledamöterna suttit med i LH-
styrelsen/kontaktkommittén? 

    Antal ledamöter 
 1.  - 1 år:    
 2. 1 - 3 år:   
 3. 4 - 9 år.   
 4. 10 - 19 år:   
 5. 20 -  år:   
 
5.  Under verksamhetsåret 1996 hade vi _____ st styrelsesammanträden. 
 
6.  I genomsnitt brukar _____ st ledamöter delta i styrelsens sammanträden. 
 
7.  Har någon styrelseledamot nu eller tidigare haft förtroendeuppdrag i 

andra organisationsled inom hyresgäströrelsen? 
   Nej Ja, tidigare, Ja, nu 
    men inte nu 
   1  2  3 
 1. Inom hyresgästavdelning    
  2. Inom hyresgästförening    
  3. Inom riksförbundet    
 
 8a. Finns det i ert bostadsområde arbetsgrupper och uppdrag förutom 

styrelsen? 
   Nej  Ja 
 
8b. Om ja, ange vilka arbetsgrupper och uppdrag som finns. 
     Nej Ja 
   1. Valberedning    
   2. Revisorer    
   3. Ekonomi-/budgetgrupp    
   4. Förhandlingsgrupp    
   5. Studiekommitté    
   6. Fritidskommitté    
   7. Redaktion/tidningsgrupp    
   8. Skötselgrupp    
   9. Trapp-, hus- eller gårdsombud    
   10. Gårds-/kvarterskommitté eller motsv.    
  11.  Annat, nämligen: _________________________________________ 
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8c.  Utöver styrelsen har totalt _____ st personer någon form av uppdrag i 
föreningen. 

 
9.  Har föreningen fasta tider då medlemmarna kan träffa ledamöter av 

styrelsen? 
    Nej, Ja, minst Ja, minst Ja, 
   inga fasta tider en gång/vecka en gång/månad mera sällan 
    1 2 3 4 
        
 
10.  Vilken skriftlig information om verksamheten delar ni ut till hyresgäster 

och medlemmar? 
   Nej, Ja, till Ja, bara 
   delar inte ut alla hyresgäster till medlemmar 
     1 2 3  
   1. Verksamhetsplan  
   2. Egen tidning   
   3. Årsredovisningen     
   4. Annan information  

 
11. Utgår arvoden för förtroendeuppdragen i er lokala hyresgästförening? 
 Ange beslutade belopp för innevarande verksamhetsår. 

 Nej, inga arvoden utgår  Ja, de förtroendevalda i vår LH får 
                                                                 tillsammans ________ kr i arvode 

 
12. Vilka intäkter har er lokala hyresgästförening? 
 1. Avtalsenliga ersättningar (förhandling,  Nej Ja 

     boinflytande, fritids/aktivitetsstöd) _______kr 
2. Bidrag till särskilda aktiviteter _______kr 
3. Från egna arrangemang  
     (t ex lotterier, loppmarknader)    _______kr 
4. Annat, nämligen: _____________________________  ______ kr 

 
13. Hur ofta deltar någon representant för hyresgästföreningen/avdelningen 

vid era styrelsemöten? 
  I stort sett Ungefär Mer I stort sett 
  varje möte vartannat möte sällan aldrig 
  1 2 3 4 
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14. Hur stor vikt tycker ni att de hyresgästombudsmän som ni har kontakt 
med lägger vid följande uppgifter? 

  Mycket  Ganska  Varken  Ganska     Mycket 
  stor vikt  stor vikt   eller   liten vikt  liten vikt 
       1            2             3           4      5 

1. Bevaka att LH-styrelsen  
     verkar i enlighet med hyres- 
     gäströrelsens mål och stadgar                                
2. Bevaka att LH-styrelsen  
     inte fattar ekonomiskt eller  
     juridiskt olämpliga beslut                                         
3. Fungera som sakkunnig/expert 
     i medlemsfrågor och  
     bostadssociala frågor                                               
4. Fungera som sakkunnig/ 
     expert i tekniska och  
     ekonomiska frågor                                                   
5. Förmedla kontakter med  
     sakkunniga i och utanför  
      hyresgästföreningen                                              

 

 
B. ÅRSMÖTET  
 
15. Vilka kallas till föreningens årsmöte? 

  Alla boende i området  Bara medlemmar 
 
16a. Vid det senaste ordinarie årsmötet deltog _______ st hyresgäster.  
 
16b. Har extra årsmöte hållits under 1996 eller 1997? 

 Nej Ja, _____ st möten, med i genomsnitt _____ st  
                        deltagande hyresgäster. 

 
17. Vilka hyresgäster brukar komma till era årsmöten? 
  I stort sett samma Delvis samma I stort sett olika 
  personer varje gång personer, delvis olika personer varje gång 
  1 2 3 
     

18. Är ni nöjda med deltagandet vid årsmötena? 
  Mycket Ganska Varken nöjda Ganska Mycket 
  nöjda nöjda eller missnöjda missnöjda missnöjda 
  1 2 3 4 5 
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19a. Deltog andra än hyresgäster vid det senaste årsmötet? 

 Nej Ja 

19b. Om ja, ange vilka som deltog vid mötet:  Nej Ja 

 1. Representant för hyresgästföreningen/avdelningen    
2. Förvaltaren eller annan representant för hyresvärden   
3. Representant för kommunen   

 4. Annan, nämligen:

20a. Inkom motioner till det senaste årsmötet? 

Nej, inga motioner Ja, _____ st motioner inkom

20b. Om ja, vad handlade motionerna om? 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 

20c. Om motioner inkom, hur gick det med dem? 

  1. _____ st motioner antogs helt eller delvis 
  2. _____ st motioner avslogs eller ansågs besvarade 
  3. _____ st motioner hänsköts till styrelsen att utreda 

21a. Hur skedde nomineringen av styrelsekandidater? 
     Nej Ja 

 1. Valberedning/valkommitté vald vid årsmötet    
2. Styrelsen begärde in förslag  
3. Styrelsen tog själv fram förslag  
4. Medlemmarna gav förslag vid årsmötet  

 5. Annat sätt, nämligen:

 
21b. Fanns det alternativa kandidater till styrelseposterna vid årsmötet (dvs 

föreslogs fler personer än som skulle väljas)? 

Nej  Ja, fler föreslogs än som skulle väljas

 
21c. Om ja, blev det omröstning/votering? 

Nej, ingen votering Ja, det blev votering
 
22a. Skedde val eller nomineringar till andra uppdrag än till styrelsen vid 

årsmötet? 

   Nej  Ja 
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22b. Om ja, till vilka uppdrag? 
     Nej Ja 

1. Val av valberedning/valkommitté   
2. Val av revisorer   
3. Val av ombud till avdelningens representantskap   
4. Nominering till avdelningsstyrelsen   
5. Nominering till förhandlingsrådet   

 6. Nominering till fullmäktige   
7. Annat val eller nominering, nämligen:

 
23a Förekom diskussion vid årsmötet? 

Nej  Ja

23b. Om ja, vad diskuterades? Nej Ja 

1. Hyresgäströrelsens idéer och verksamhet   
  2. Bostadspolitiska frågor   
  3. Allmänna ordningsfrågor  

       (regler, tvättstugor, husdjur m m)   
  4. Trygghet/säkerhet   
  5. Miljö/ekologi   
  6. Yttre skötsel och gemensamt underhåll   
  7. Lägenhetsunderhåll   
  8. Uthyrning/nya hyresgäster   
  9. Hyror och boendekostnader i området   
  10. Studie-, fritids- eller kulturverksamhet   
  11. Annat, nämligen: ___________________________________________________ 

 
24. Förekom omröstning/votering vid årsmötet? 

 Nej Ja, vi voterade om:

25a. Förekom kritik vid årsmötet? 

Nej Ja
 
25b. Om ja, mot vilken riktade sig kritiken? Nej Ja 

 1. Mot styrelsen   
2. Mot hyresgästföreningen/avdelningen   

 3. Mot hyresgäströrelsen i stort   
4. Mot hyresvärden   

 5. Mot annan, nämligen:
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C. ÖVRIGA FÖRENINGSAKTIVITETER 

26a. Har bostadsmöten hållits under 1996 eller 1997 utöver LH:s årsmöten? 

Nej Ja, _____ st, med i genomsnitt _____ st deltagande  
  hyresgäster. 
 
 Om nej, gå direkt till fråga 30a. 

 
26b. Om ja, vilka kallades till dessa möten? 

  Alla boende i området  Bara medlemmar 

26c. Om bostadsmöten hållits, vilka ämnen har tagits upp? Nej Ja 

 1. Hyresgäströrelsens idéer och verksamhet   
  2. Bostadspolitiska frågor   
  3. Allmänna ordningsfrågor  

       (regler, tvättstugor, husdjur m m)   
  4. Trygghet/säkerhet   
  5. Miljö/ekologi   
  6. Yttre skötsel och gemensamt underhåll   
  7. Lägenhetsunderhåll   
  8. Uthyrning/nya hyresgäster   
  9. Hyror och boendekostnader i området   
  10. Studie-, fritids- eller kulturverksamhet   
  11. Annat, nämligen:_____________________________________ 
 
26d. Om bostadsmöten hållits, vilka hyresgäster brukar komma till dem? 
  I stort sett samma Delvis samma personer, I stort sett olika 
  personer varje gång delvis olika personer varje gång 
  1 2 3 
     

26e. Om bostadsmöten hållits, är ni nöjda med deltagandet vid dessa? 
  Mycket Ganska Varken nöjda Ganska Mycket 
  nöjda nöjda eller missnöjda missnöjda missnöjda 
  1 2 3 4 5 
       

27a. Om bostadsmöten hållits, deltog andra än hyresgäster vid det senaste 
bostadsmötet? 

Nej Ja 
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27b. Om ja, ange vilka som deltog vid mötet:  Nej Ja 

 1. Representant för hyresgästföreningen/avdelningen  
 2. Förvaltaren eller annan representant för hyresvärden   

3. Representant för kommunen  
4. Annan, nämligen:

 
27c. Om bostadsmöten hållits, förekom omröstning vid det senaste 

bostadsmötet? 

 Nej  Ja, vi röstade om:

28a. Om bostadsmöten hållits, förekom kritik vid det senaste bostadsmötet? 

Nej Ja

28b. Om ja, mot vilken riktade sig kritiken? Nej Ja 

 1. Mot styrelsen   
2. Mot hyresgästföreningen/avdelningen  
3. Mot hyresgäströrelsen i stort  
4. Mot hyresvärden  
5. Mot annan, nämligen:

 
29. Om bostadsmöten hållits, vilken typ av frågor har dragit flest 

hyresgäster under de senaste två åren? 

 Flest hyresgäster kom när vi tog upp:    
 
30a. Har städ-/skötseldagar eller annat gemensamt hyresgästarbete 

förekommit i föreningen under 1996 eller 1997? 

Nej Ja

 
30b. Om ja, ange typ av arbete/uppgifter: Nej Ja 

 1. Städ-/skötseldagar   
 2. Annat gemensamt utfört arbete   nämligen: ________ 
 3. Individuellt utfört arbete  nämligen: ____________ 

 
30c. Om hyresgästarbete förekommit, vilka hyresgäster brukar delta i detta? 
  I stort sett samma Delvis samma personer, I stort sett olika 
  personer varje gång delvis olika personer varje gång 
  1 2 3 
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30d. Om hyresgästarbete förekommit, vilken arbetsuppgift engagerade flest 
hyresgäster? 

 Flest hyresgäster kom när vi arbetade med:   ___ 
 
30e. Om hyresgästarbete förekommit, är ni nöjda med deltagandet i detta? 
  Mycket Ganska Varken nöjda Ganska Mycket 
  nöjda nöjda eller missnöjda missnöjda missnöjda 
  1 2 3 4 5 
       

31a. Har er LH arrangerat fritidsaktiviteter under 1996 eller 1997? 

 Nej Ja

31b. Om ja, ange typ av aktivitet/verksamhet: 
   Nej Ja 

1. Kulturaktiviteter   
2. Barn-/ungdomsverksamhet   
3. Utflykter/resor   
4. Familjearrangemang  
5. Loppmarknad/basar  
6. Tipspromenad o dyl  
7. Fester  
8. Annat, nämligen:

 
31c. Om fritidsaktiviteter förekommit, vilka hyresgäster brukar delta i 

dessa? 
  I stort sett samma Delvis samma personer, I stort sett olika 
  personer varje gång delvis olika personer varje gång 
  1 2 3 
     

31d. Om fritidsaktiviteter förekommit, vilken aktivitet har engagerat flest 
hyresgäster? 

 Flest hyresgäster kom när vi ägnade oss åt: _______________________ 
 
31e. Om fritidsaktiviteter förekommit, är ni nöjda med deltagandet i dessa? 
  Mycket Ganska Varken nöjda Ganska Mycket 
  nöjda nöjda eller missnöjda missnöjda missnöjda 
  1 2 3 4 5 
       

32a. Har er LH arrangerat studiecirklar under 1996 eller 1997? 

Nej  Ja 
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32b. Om ja, ange ämnen: Nej Ja 

1. Hyresgäströrelsen  
2. Bostadspolitik  
3. Hyresjuridik/fastighetsförvaltning/ekonomi  
4. Miljö/ekologi  
5. Jämställdhet  
6. Språk/matlagning/sång/musik/handarbete/hantverk  
7. Andra ämnen, nämligen:

32c. Om studiecirklar förekommit, är ni nöjda med deltagandet i dessa? 
  Mycket Ganska Varken nöjda Ganska Mycket 
  nöjda nöjda eller missnöjda missnöjda missnöjda 
  1 2 3 4 5 
       
 
33a. Har styrelseledamöter eller andra föreningsmedlemmar medverkat i 

externa kurser under 1996 eller 1997? 

Nej Ja

 
33b. Om ja, ange ämnen: Nej Ja 

 1. Hyresgäströrelsen   
2. Bostadspolitik  
3. Hyresjuridik/fastighetsförvaltning/ekonomi  
4. Miljö/ekologi  
5. Jämställdhet  
6. Andra ämnen, nämligen:

34. Har föreningen tillgång till lämpliga lokaler för olika aktiviteter? 
   Lokal finns inom Närbelägen Närbelägen 
   föreningens område lokal finns lokal saknas 
   1 2 3 

1. Årsmöten, hyresgästinformation     
2. Styrelsemöten, studiecirklar    
3. Kultur/hobbyverksamhet     
4. Allmänna fester     

 
35a. Samverkar er LH med andra föreningar/organisationer? 

Nej  Ja 
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35b. Om ja, ange med vilka typer av föreningar/organisationer ni samverkar: 
   Nej Ja 

 1. Annan lokal hyresgästförening  
 2. Annan lokal boendeorganisation (t ex bostadsrätts-, 

   samfällighets- eller kollektivhusförening)  
 3. ABF  
 4. Annat studieförbund  

5. Unga Örnar  
 6. Annan barn-/ungdomsförening  
 7. PRO  
 8. Annan pensionärsförening  
 9. Invandrarförening  
10. Politiskt parti (inkl sidoorganisation)  
11. Idrottsförening  
12. Miljöorganisation  
13. Annan förening, nämligen:

35c. Om samverkan förekommer, är några av dessa 
föreningar/organisationer också baserade i ert bostadsområde? 

Nej Ja, nämligen: _______________________________ 

                          __________________________________________ 

 
36a. Har er LH under det senaste året haft kontakt eller samverkat med 

kommunal eller statlig myndighet (t ex skolan eller polisen) eller andra 
offentliga institutioner i någon fråga? 

Nej Ja
 
36b. Om ja, ange vilken typ av frågor och med vilken myndighet eller 

institution: 
   Nej Ja 

1. Trafikfrågor   med:
2. Barn-/ungdomsfrågor  med:
3. Kultur/fritidsfrågor  med:
4. Sociala frågor  med:
5. Trygghet/säkerhet  med:
6. Invandrarfrågor  med:  
7. Andra frågor, nämligen: ________________ med:
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37a. Anser ni att ni har något ansvar gentemot de hyresgäster inom ert område 
som inte är medlemmar i hyresgäströrelsen? 

Nej Ja

37b. Om ja, hur stort är detta ansvar i olika frågor jämfört med ansvaret mot 
era medlemmar? 

  Lika stort Något mindre Mycket mindre 
  ansvar ansvar ansvar 
  1 2 3 

1. Hyresfrågor    
2. Boinflytandefrågor    
3. Fritidsverksamhet    

 
38a. Har ni under det senaste året försökt värva boende i området till 

hyresgästföreningen? 

Nej Ja

38b. Om ja, har ni lyckats med att värva nya medlemmar? 
  Nej Ja, enstaka Ja, flera 
  1 2 3 
     

 
39. Tar styrelsen eller annan representant för LH kontakt med nyinflyttade 

hyresgäster? 
  Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
  1 2 3 4 5 
       

40a. Hur svårt anser ni det vara att engagera nedanstående grupper i mötes- 
och föreningsverksamheten? 

   Mycket Ganska Varken svårt Ganska Mycket 
   svårt svårt eller lätt lätt lätt 
   1 2 3 4 5 

1. Ungdomar      
2. Äldre      
3. Ensamstående      
4. Barnfamiljer      
5. Män     
6. Kvinnor      
7. Invandrare      
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40b. Hur svårt anser ni det vara att engagera nedanstående grupper i 
skötselarbete/gemensamt arbete? 

   Mycket Ganska Varken svårt Ganska Mycket 
   svårt svårt eller lätt lätt lätt 
   1 2 3 4 5 

1. Ungdomar     
2. Äldre      
3. Ensamstående     
4. Barnfamiljer     
5. Män      
6. Kvinnor     
7. Invandrare      

40c. Hur svårt anser ni det vara att engagera nedanstående grupper i studie- 
och fritidsverksamhet? 

   Mycket Ganska Varken svårt Ganska Mycket 
   svårt svårt eller lätt lätt lätt 
   1 2 3 4 5 

1. Ungdomar     
2. Äldre      
3. Ensamstående     
4. Barnfamiljer     
5. Män      
6. Kvinnor     
7. Invandrare      

41. Har ni under de senaste två åren (1995-1997) gjort särskilda 
ansträngningar eller insatser för att få med vissa grupper i verksamheten? 

   Nej Ja 
1. Ungdomar   
2. Äldre   
3. Ensamstående   
4. Barnfamiljer   
5 Män   
6 Kvinnor   
7 Invandrare   

 
D. OMRÅDET 
 
42. Anses föreningens/områdets läge inom kommunen attraktivt? 
  Mycket Ganska Varken attraktivt Ganska Mycket 
  attraktivt  attraktivt eller oattraktivt oattraktivt oattraktivt 
  1 2 3 4 5 
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43. Vilken status bedömer ni att ert område har inom er kommun? 
 Mycket högre Något högre än Varken högre Något lägre än Mycket lägre 
 än genomsnittet genomsnittet eller lägre genomsnittet än genomsnittet 
            1  2 3 4 5 
               

 
44. I vilket skick anser ni att husen inom LH-området befinner sig? 
  I mycket I ganska Varken gott I ganska I mycket 
  gott skick gott skick eller dåligt dåligt skick dåligt skick 
  1 2 3 4 5 
       

 
45. Är ni nöjda eller missnöjda med hyresnivån? 
  Mycket Ganska Varken nöjda Ganska Mycket 
  nöjda nöjda  eller missnöjda missnöjda missnöjda 
  1 2 3 4 5 
       

46a. Förekommer det öppna konflikter mellan hyresgäster i ert område? 

 Nej Ja

46b. Om ja, vilka typer av konflikter? Nej Ja 

1. Mellan enskilda hyresgäster/familjer   
2. Mellan grupper av hyresgäster   

47a. Har LH-styrelsen någon gång ingripit i grannkonflikter? 

Nej Ja

47b. Om ja, vilka typer av konflikter? Nej Ja 

1. Mellan enskilda hyresgäster/familjer   
2. Mellan grupper av hyresgäster   

47c. Om ni ingripit i grannkonflikter, hur hanterade ni detta? Nej Ja 

1. Talade med berörda personer  
2. Överlämnade ärendet till förvaltaren   
3. Kontaktade kommunal myndighet  
4. Kontaktade polisen   
5. Annat, nämligen:
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48. I hur stor omfattning förekommer onödig förslitning/vandalisering 
(klotter, förstörelsen, nedskräpning m m) inom föreningens område? 

  I mycket I ganska Varken stor I ganska I mycket 
  stor omfattning stor omfattning eller liten liten omfattning liten omfattning 
  1 2 3 4 5 
       

49. Hur vanligt är det med inbrott i lägenheter, vinds-/källarutrymmen, 
garage eller gemensamma lokaler och utrymmen inom föreningens 
område? 

  Mycket Ganska Varken vanligt Ganska Mycket 
  vanligt vanligt eller ovanligt ovanligt ovanligt 
  1 2 3 4 5 
       

50. Hur vanligt är det att hyresgäster är rädda för att gå ut i området när det 
blivit mörkt? 

  Mycket Ganska Varken vanligt Ganska Mycket 
  vanligt vanligt eller ovanligt ovanligt ovanligt 
  1 2 3 4 5 
       

51. Hur vanligt är det att hyresgäster utsätts för våld eller hot om våld i 
området? 

  Mycket Ganska Varken vanligt Ganska Mycket 
  vanligt vanligt eller ovanligt ovanligt ovanligt 
  1 2 3 4 5 
       

52a. Hur hög andel av hushållen i ert område tillhör nedanstående grupper? 
   Mycket Ganska Genomsnittlig/ Ganska Mycket 
   hög andel hög andel normal andel låg andel låg andel 
   1 2 3 4 5 

1. Barnfamiljer      
2. Äldre/pensionärer     

 3. Unga hushåll utan barn     
 4. Invandrare     

52b. Om andelen invandrare är mycket eller ganska hög, vilka 
nationaliteter/etniska grupper dominerar?
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53. Hur ser ni på ert föreningsområdes storlek när det gäller förutsättningarna 
för LH:s verksamhet? Försök att bedöma antalet lägenheter för sig och 
den geografiska spridningen/utbredningen för sig. 

   Alltför Något Lagom Något Alltför 
   stort för stort för litet litet 
   1 2 3 4 5 

 1. Antal lägenheter      
 2. Geografisk utbredning      

E. BOENDEINFLYTANDE 
 
54. Hur anser ni att följande funktioner/aktiviteter fungerar i ert område? 
   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket 
   bra bra eller dåligt dåligt dåligt 
   1 2 3 4 5 

1. Allmänna ordningsfrågor      
  2. Trygghet/säkerhet      

3. Miljö/ekologi      
 4. Utemiljö      
 5. Lekplatser/lekutrustning      
 6. Sophantering      

  7. Städning      
  8. Trafik och parkering      

9. Skötsel och småreparationer      
  10. Lägenhetsunderhåll      

11.  Fastighetsunderhåll      
 12.  Uthyrning/nya hyresgäster      

55a. Har föreningen något avtal om boinflytande? 

Nej Ja, sedan år 19 _______

55b. Om ja, notera då nedan vilket inflytande som föreningen har: 
  Nej Ja 

1. Information  
2. Samråd  
3. Beslutsrätt i vissa frågor  

  4. Annat, nämligen: ___________________________________________________________ 

 
56. Redovisar hyresvärden en områdesbudget för LH-området? 

Nej Ja 
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57a. Har er LH ekonomiskt inflytande över förvaltningen i bostadsområdet? 

Nej Ja

57b. Om ja, i vilken form? Nej Ja 

1. Lokal hyresförhandling  
2. Förhandling/samråd om områdesbudgetens användning   
3. Förhandling/samråd om områdesbudgetens storlek   

 4. Förhandling/samråd i form av pris-/kvalitetsval   
 5. Beslutsrätt om områdesbudgetens användning  

6. Beslutsrätt om områdesbudgetens storlek   
7. Beslutsrätt i form av pris-/kvalitetsval   

  8. Annat, nämligen: ______________________________________________________________ 

58a. Har ni samrådsmöten med hyresvärden/förvaltaren? 

 Nej Ja, ungefär _____ st samrådsmöten per år.

58b. Om ja, vilka frågor brukar diskuteras vid dessa möten? 
   Nej Ja 

1. Allmänna ordningsfrågor   
  2. Trygghet/säkerhet   

3. Miljö/ekologi   
 4. Utemiljö   

5. Lekplatser/lekutrustning   
 6. Sophantering   

  7. Städning   
  8. Trafik och parkering   

9. Skötsel och småreparationer   
  10. Lägenhetsunderhåll   

11.  Fastighetsunderhåll   
 12.  Uthyrning/nya hyresgäster  

13.  Områdesbudgeten   
 14. Hyran  
 15.  Annat, nämligen: _____________________________________________________________ 

59a. Finns det områdesstyrelse eller annat särskilt organ för samråd eller 
beslut om förvaltningsverksamheten i området? 

Nej Ja

59b. Om ja, hur många hyresgästrepresentanter ingår i detta organ? 

 1. Medlemmar i hyresgästföreningen:   st 
 2. Andra hyresgäster:   st 
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59c. Om sådant organ finns, hur är rösträtten fördelad vid beslutsfattandet? 
  Hyresgästrepresen- Hyresvärdens represen- Båda parter har 
  tanterna har majoritet tanter har majoritet lika många röster 
  1 2 3 
     

60a. Deltar någon representant för er LH i hyresförhandlingarna för området? 

Nej Ja
 
60b. Om ja, hur stort inflytande tycker ni att ni haft på förhandlingarna och 

resultatet av dessa? 
  Mycket Ganska Varken stort eller Ganska Mycket 
  stort inflytande stort inflytande litet inflytande litet inflytande litet inflytande 
  1 2 3 4 5 
       

 
61a. Har er LH eller hyresgästerna i området övertagit arbetsuppgifter från 

hyresvärden? 

Nej Ja
 
61b. Om ja, vilken typ av arbetsuppgifter? Nej Ja 

 1. Mark-/trädgårdsskötsel   
 2. Städning   
 3. Småreparationer/enklare underhåll   
 4. Annat, nämligen: ______________________________________________________________ 

 
61c. Om arbetsuppgifter övertagits, utgår någon form av ersättning från 

hyresvärden? 
   Nej Ja 

1. Ersättning till LH   
2. Avsättning till särskild fond för området hos  
     hyresvärden   
3. Avsättning till individuella lägenhetsfonder  
     för alla i området  
4. Avsättning till individuella lägenhetsfonder  
     för deltagande hyresgäster  
5. Nedsättning av hyran för alla i området  
6. Nedsättning av hyran för deltagande hyresgäster  
7. Kontantersättning till alla i området  
8. Kontantersättning till deltagande hyresgäster   
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62a. Har hyresgästerna i området individuellt inflytande över 
lägenhetsunderhållet (t ex genom fonder, rabatterbjudanden, till-
/frånval)? 

Nej Ja
 
63. Anser ni att era faktiska möjligheter att påverka är stora eller små i 

nedanstående frågor? 
   Mycket Ganska Varken stora Ganska Mycket 
   stora stora eller små små små 
   1 2 3 4 5 

1. Allmänna ordningsfrågor      
  2. Trygghet/säkerhet      

3. Miljö/ekologi      
4. Utemiljö      
5. Lekplatser/lekutrustning      
6. Sophantering      

  7. Städning      
  8. Trafik och parkering      

9. Skötsel och 
         småreparationer      

  10. Lägenhetsunderhåll      
11.  Fastighetsunderhåll      

 12.  Uthyrning/nya hyresgäster     
13.  Områdesbudgeten      
14.  Hyran      

64a. Förekommer det att hyresvärden inte genomför åtgärder som ni kommit 
överens om? 

Nej Ja

64b. Om ja, hur vanligt är detta? 
  Mycket Ganska Varken vanligt Ganska Mycket 
  vanligt vanligt eller ovanligt ovanligt ovanligt 
  1 2 3 4 5 
       

65. Hur är ert förhållande till hyresvärden? 
  Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket 
  bra bra eller dåligt dåligt dåligt 
  1 2 3 4 5 
       
 
66a. Har er LH någon gång under 1990-talet deltagit i något större projekt? 

Nej Ja 
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66b. Om ja, ange typ av projekt: Nej Ja 

1. Stadsdelsförnyelse   
2. Större ombyggnad   
3. Upprustning/renovering av byggnaderna   
4. Upprustning/förbättring av utemiljön   

 5. Annat större projekt, nämligen: _________________________________________ 

66c. Om större projekt förekommit, vilket inflytande hade er LH? 
  Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket 
  stort stort eller litet litet litet 
  1 2 3 4 5 
       

 
67. Hur viktiga är nedanstående arbetsuppgifter/verksamhetsområden för er? 
  Mycket Ganska Varken viktig Ganska Mycket 
  viktig viktig eller oviktig viktig viktig 
   1 2 3 4 5 

1. Medlems-/ 
     föreningsverksamhet      

 2. Förhandlings- och  
     boinflytandeverksamhet      
3. Fritids- och social  
     verksamhet      

 

 
F. HYRESGÄSTRÖRELSEN 
 
68. Hyresgäströrelsen är uppbyggd så att LH är grundorganisation, men LH:s 

verksamhetsområde och budget fastställs av avdelningen. Tycker ni att 
detta är en bra fördelning? 

  Bra Mindre bra, LH bör Mindre bra, avdelningen 
  i princip ha större ansvar    bör ha större ansvar 
  1 2 3 
     
 
69. När deltog ledamöter från LH-styrelsen senast i möten eller andra 

arrangemang som anordnades av hyresgästföreningen eller avdelningen? 
  Senaste Senaste Senaste Senaste Längre 
  veckan månaden kvartalet året tillbaka 
  1 2 3 4 5 
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70a. När hade någon från LH-styrelsen senast kontakt med någon ombudsman 
eller annan anställd från hyresgästföreningen eller avdelningen (utöver 
möten, konferenser o dyl)? 

  Senaste Senaste Senaste Senaste Längre 
  veckan månaden kvartalet året tillbaka 
  1 2 3 4 5 
       

 
70b. När hade någon från LH-styrelsen kontakt med någon förtroendevald från 

hyresgästföreningen eller avdelningen (utöver möten, konferenser  
o dyl)? 

  Senaste Senaste Senaste Senaste Längre 
  veckan månaden kvartalet året tillbaka 
  1 2 3 4 5 
       

 
71. Finns det någon konkurrerande hyresgästförening i ert område? 

Nej Ja, sedan år 19 _____ 
 
72. Vilka anser ni vara de tre viktigaste uppgifterna för er LH just nu? 

 1.________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 2._________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 3._________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
 

 TACK FÖR ER MEDVERKAN! 

 
EGNA KOMMENTARER 
________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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ENKÄT TILL LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGENS ORDFÖRANDE 
Om LH:s ordförande av någon anledning inte kan besvara denna enkät är vi 
tacksamma om någon annan i styrelsen svarar i dennes ställe. Alla frågor avser då den 
person som besvarar frågorna. 
 
 

VIKTIG INFORMATION - LÄS DETTA FÖRST! 
 

 Svar markeras i de flesta fall med kryss i tillämplig ruta. En markering görs 
för varje fråga eller delfråga (numrerade med fet stil). Eller med andra ord: 
Sätt kryss i en ruta på varje rad! 

 I vissa fall efterfrågas skriftliga svar, t ex sifferuppgifter eller egna 
bedömningar. Var vänlig skriv tydligt och ge så exakta upplysningar som 
möjligt. Gör en uppskattning om Du inte kan svara exakt. 

 Lämna aldrig en fråga eller delfråga blank. Om Du absolut inte kan besvara 
en fråga, skriv då ”vet ej”, ”gäller ej”, eller någon annan kommentar i 
marginalen. 

 I utformningen av enkäten har vi utgått ifrån normalfallet, där en LH endast 
har en hyresvärd som motpart. Den LH som har flera hyresvärdar bör 
besvara enkäten med den största hyresvärden (räknat i antal lägenheter) i 
åtanke. 

 Om Du uppfattar någon fråga som dum eller konstig ber vi om ursäkt på 
förhand. Det är svårt att formulera frågor som känns rätt för alla. Gör ändå 
ett försök att besvara frågan så gott det går. 
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 1. Kön: 

   Man  Kvinna 
 
 2. Födelseår: _________ 
 
 3. Gift/Samboende: 

   Nej  Ja 
 
 4. Hemmavarande barn: 

   Nej  Ja 
 
 5. Födelseland: 

   Sverige  Annat land, nämligen: ___________________________ 
 
 6. Utbildning, ange det högsta alternativet: 
   Folk- eller grund- Mer än folk-/grundskola, Minst 3-årigt Akademisk 
   skola eller men mindre än 3-årigt gymnasium eller examen 
   motsvarande gymnasium gymnasieskola  
   1 2 3 4 
       
 
 7. Yrke:       
  Beskriv gärna Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

        
 
 8. Antal år i LH-styrelsen: _____ år,  

varav som ordförande i LH-styrelsen: _____ år. 
 
 9. Funktion/befattning i styrelsen: 

   Ordförande  Annat, nämligen: _______________________ 
 
 10. Hur mycket tid ägnar Du åt hyresgästfrågor? 

  Jag ägnar i genomsnitt ca _____ timmar i veckan åt arbete med 
hyresgästfrågor. 

 
 11. Har Du tidigare suttit med i andra LH-styrelser/kontaktkommittéer? 

   Nej, ingen  Ja, under sammanlagt _____ år 
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12a. Har Du nu eller har Du tidigare haft förtroendeuppdrag i andra 
organisationsled inom hyresgäströrelsen? 

   Nej  Ja 
 
12b. Om ja, på vilken nivå och vilken typ av uppdrag? 
   Nej Ja 

1. Inom hyresgästavdelning  som: ____________

2. Inom hyresgästförening  som:  ____________ 

3. Inom riksförbundet  som:  ____________ 
 
13a. Har Du haft förtroendeuppdrag eller i övrigt varit aktiv i andra typer av 

boendeföreningar? 

   Nej  Ja 

 
13b. Om ja, i vilka typer av boendeföreningar har Du haft förtroendeuppdrag 

eller varit aktiv? 
   Förtroende- Aktiv, men 
   Nej uppdrag ej uppdrag 
    1 2 3 
   1. Bostadsförening eller bostadsrättsförening    
   2. Boförening eller förvaltningsförening     
   3. Kollektivhusförening     
   4. Samfällighetsförening     
   5. Rikskooperativ bostadsorganisation     
   6. Annat, nämligen: __________________________________________ 

 
14a. Har Du haft förtroendeuppdrag eller i övrigt varit aktiv i andra typer av 

föreningar? 

  Nej  Ja 

 
14b. Om ja, i vilken typ av förening har Du haft förtroendeuppdrag eller varit 

aktiv? 
   Förtroende- Aktiv, men 
  Nej uppdrag ej uppdrag 
   1 2 3 
  1. Politiskt parti (inkl sidoorganisation)    
  2. Fackförening    
  3. Kooperativ förening/organisation    
  4. Idrottsförening    
  5. Annat, nämligen: ______________________________________ 
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15a. Hur ofta kontaktar hyresgäster utanför LH-styrelsen Dig angående något 
som rör boendet eller föreningens verksamhet? 

   Så gott som Minst en Minst en Mer Så gott 
   varje dag gång i veckan gång i månaden sällan som aldrig 
   1 2 3 4 5 
        

 
15b. Om kontakter förekommer, vilka frågor tas upp vid sådana tillfällen? 
    Nej Ja 

 1. Hyresgäströrelsens idéer och verksamhet   
  2. Bostadspolitiska frågor   
  3. Allmänna ordningsfrågor (regler, tvättstugor, husdjur m m)   
  4. Trygghet/säkerhet   
  5. Miljö/ekologi   
  6. Yttre skötsel och gemensamt underhåll   
  7. Lägenhetsunderhåll   
  8. Uthyrning/nya hyresgäster   
  9. Hyror och boendekostnader i området   
  10. Studie-, fritids- eller kulturverksamhet   
  11. Annat, nämligen: _______________________________________________________________ 

 
16a. Anser Du att LH-styrelsen har de kunskaper och den erfarenhet som 

krävs för att sköta en lokal hyresgästförenings uppgifter? 
   Ja, vi har Nja, inte själva, men till- Nej, vi har inte Nej, vi har långt 
  själva tillräcklig sammans med hyresgäst- fullt tillräcklig ifrån tillräcklig 
  kunskap/erfarenhet föreningens ombudsmän kunskap kunskap 
   1 2 3 4 
       

 
16b. Är det någon särskild kunskap som Du anser att LH-styrelsen saknar? 

Styrelsen saknar ingen särskild kunskap Styrelsen saknar kunskap/vet för litet om: 

                                                                    __________________________________

 
16c. Är det någon särskild kunskap som Du tycker att Du själv saknar? 

Jag saknar ingen särskild kunskap Jag saknar kunskap/vet för litet om: 

                                                       _______________________



 295

17a. Vilka tidningar får Du i egenskap av medlem och förtroendevald i 
hyresgäströrelsen? 

    Nej Ja 
  1. Vår bostad  
 2. Hyresgästen   

  3. Medlemstidning från hyresgästföreningen   
4. Medlemstidning från avdelningen   

17b. Hur mycket läser Du i dessa tidningar? 
   I stort Det mesta, Enstaka Nästan Får ej 
   sett allt men inte allt artiklar ingenting tidningen 
     1 2 3 4 5 

 1. Vår bostad      
2. Hyresgästen     
3. Medlemstidning från  

        hyresgästföreningen      
 4. Medlemstidning  
        från avdelningen     

17c. Tycker Du att dessa tidningar ger Dig som förtroendevald tillräcklig 
information i hyresgästfrågor och om bostadspolitik? 

   Mer än Till- Inte fullt Helt Får ej 
   tillräcklig räcklig tillräcklig otillräcklig tidningen 
   1 2 3 4 5 

1. Vår bostad      
2. Hyresgästen     
3. Medlemstidning från  

        hyresgästföreningen      
4. Medlemstidning från  

        avdelningen      



 296

18. Hur stora förväntningar uppfattar Du att hyresgästerna i området har på er 
i LH-styrelsen i följande avseenden? 

   Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
   stora stora eller små små 
   1 2 3 4 5 

1. Att bevaka lokala intressen  
     gentemot andra nivåer inom  
     hyresgäströrelsen     
2. Att sprida information  
     bland de boende om hyresgäst- 
     rörelsens idéer och verksamhet      

 3. Att bevaka de boendes intressen  
 gentemot hyresvärden/förvaltaren      
4. Att fungera som informations- 
     kanal mellan de boende och  
     hyresvärden/förvaltaren     
5. Att arbeta för trygghet och  
     social kontroll i bostadsområdet      
6. Att organisera gemensamma  
     aktiviteter för de boende  
     i bostadsområdet      

 

19. Hur stora förväntningar uppfattar Du att hyresgästföreningen/avdelningen 
har på er i LH-styrelsen i följande avseenden? 

   Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
   stora stora eller små små 
   1 2 3 4 5 

1. Att bevaka lokala intressen  
     gentemot andra nivåer inom  
     hyresgäströrelsen     
2. Att sprida information bland  
     de boende om hyresgäströrelsens  
     idéer och verksamhet      
3. Att bevaka de boendes intressen  
     gentemot hyresvärden/förvaltaren.      
4. Att fungera som informationskanal  
     mellan de boende och  
     hyresvärden/förvaltaren      
5. Att arbeta för trygghet och social  
     kontroll i bostadsområdet      
6. Att organisera gemensamma  
     aktiviteter för de boende  
     i bostadsområdet      
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20. Hur stora förväntningar uppfattar Du att hyresvärden/förvaltaren har på er 
i LH-styrelsen i följande avseenden? 

   Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
   stora stora eller små små 
   1 2 3 4 5 

1. Att bevaka lokala intressen  
     gentemot andra nivåer inom  
     hyresgäströrelsen      
2. Att sprida information bland  
     de boende om hyresgäströrelsens  
     idéer och verksamhet     
3. Att bevaka de boendes intressen   
     gentemot hyresvärden/förvaltaren      
4. Att fungera som informationskanal  
     mellan de boende och  
     hyresvärden/förvaltaren      
5. Att arbeta för trygghet och  
     social kontroll i bostadsområdet      
6. Att organisera gemensamma  
     aktiviteter för de boende  
     i bostadsområdet      

21. Anser Du att hyresgästföreningen och avdelningen lyckats hålla nere 
hyrorna så mycket som man borde ha kunnat? 

   Mycket bättre Något bättre än Varken bättre Något sämre än Mycket sämre 
   än förväntat förväntat eller sämre än förväntat förväntat än förväntat 
   1 2 3 4 5 
        
 
22. Anser Du att det finns en stark områdeskänsla bland de boende i ert 

bostadsområde? 
   Ja, Ja, Varken stark Nej,  Nej, 
   mycket stark ganska stark eller svag ganska svag mycket svag 
   1 2 3 4 5 
        

 
23a. Förekommer det några markanta gruppbildningar bland de boende i ert 

område? 
  Gruppbildningar kan vara att ungdomar, pensionärer, invandrare eller 

andra grupper sluter sig samman på olika sätt. 

 Nej, inga markanta gruppbildningar Ja, följande grupper: _______________ 

   ______________________________ 
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23b. Om ja, upplever Du gruppbildningarna som någonting i stort sett positivt 

eller negativt? 
   Mycket Ganska Varken positivt Ganska  Mycket 
   positivt positivt eller negativt negativt negativt 
   1 2 3 4 5 
        

 
23c. Varför uppfattar du gruppbildningarna som någonting positivt eller 

negativt? 

  __________________________________________________________ 

 

24. Hur viktigt anser Du det vara att de boende i ert område kan besluta i 
nedanstående frågor? 

   Mycket Ganska Varken viktigt Ganska Mycket 
   viktigt viktigt eller oviktigt oviktigt oviktigt 
   1 2 3 4 5 

1. Allmänna ordningsfrågor      
  2. Trygghet/säkerhet      

 3. Miljö/ekologi      
 4. Utemiljö/lekplatser      
 5. Sophantering      

  6. Städning      
  7. Trafik och parkering      

8. Skötsel och  
         småreparationer      

  9. Lägenhetsunderhåll      
10.  Fastighetsunderhåll      

 11.  Uthyrning/nya hyresgäster      
12.  Områdesbudgeten      
13.  Hyran      

 

25a. I hur hög grad uppfattar Du att hyresgästföreningens ombudsmän tar 
hänsyn till er LH:s synpunkter? 

   I mycket I ganska Varken hög I ganska  I mycket 
   hög grad hög grad eller låg grad låg grad låg grad 
   1 2 3 4 5 
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25b. I hur hög grad uppfattar Du att förtroendevalda på 
hyresgästföreningen/avdelningen tar hänsyn till er LH:s synpunkter? 

   I mycket I ganska Varken hög I ganska  I mycket 
   hög grad hög grad eller låg grad låg grad låg grad 
   1 2 3 4 5 
        

 
26. Hur stort inflytande uppfattar Du att LH har över avdelningens 

verksamhet och beslut? 
  Mycket stort Ganska stort Varken stort eller Ganska litet Mycket litet

   inflytande inflytande litet inflytande inflytande inflytande 

   1 2 3 4 5 
        
 
27. Anser Du att er LH:s anknytning till hyresgäströrelsen i stort sett är till 

fördel eller nackdel för er LH och era medlemmar? 
   Till stor Till viss Varken till fördel Till viss  Till stor 
   fördel fördel eller till nackdel nackdel nackdel 
   1 2 3 4 5 
        

 

28. Hur stor betydelse tror Du att nedanstående faktorer har för att en del 
hyresgäster inte är med i hyresgästföreningen? 

    Mycket Ganska Varken stor Ganska Mycket 
    stor stor eller liten liten liten 

1 2 3 4 5 
1. De tycker att  

        avgiften är för hög      
 2. De anser att de klarar sig  
        utan föreningens hjälp     
 3. De saknar intresse  
        för verksamheten     
 4. De vet för lite om  
        hyresgäströrelsen      
 5. De delar inte  
        hyresgäströrelsens  
        värderingar     

  6. Annat, nämligen: _______________________________________________________ 
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29. Ange i vilken grad du instämmer i nedanstående påståenden om svensk 
bostadsmarknad och bostadspolitik: 

  Instäm- Instäm- Instämmer Vet 
  mer helt mer delvis inte alls ej 
  1 2 3 4 
  1. Alla hushållsmedlemmar  

        skall ha rätt till eget rum  
       (kök och vardagsrum oräknade)     

  2. Samhället skall genom  
        lagstiftning garantera sunda, säkra  
        och bra boendemiljöer     

  3. Det är viktigt att förvaltning  
        och skötsel av fastigheter sker  
        utifrån ekologiska aspekter     

  4. Det är viktigt att de boende 
        har möjlighet att kompostera  
        sitt köksavfall     

  5. Det är viktigt att de allmän- 
        nyttiga, kommunägda bostads- 
        företagen har en betydande andel  
        av bostadsbeståndet i  
        varje kommundel     

  6. Hyresgästen skall själv bestämma  
        i sin lägenhet inte värden     

  7. Man skall kunna få sänkt hyra genom  
        att vara rädd om sin lägenhet     

  8. En hyresgäst med vanliga  
        inkomster skall ha råd att bo i en  
        nybyggd tvårumslägenhet utan att  
        behöva bostadsbidrag     

  9. Människor med vanliga  
        inkomster skall ha råd att bo i  
        attraktiva bostadsområden     

  10. De kommunägda bostads- 
       företagen bör säljas ut     

 11.  Hyreslägenheter bör  
        omvandlas till bostadsrätter     

  12. Låt bostadsmarknaden sköta sig själv,  
        utan inblandning från samhället     



 301

 
  Instäm- Instäm- Instämmer Vet 
  mer helt mer delvis inte alls ej 
  1 2 3 4 

  13. Hyrorna borde vara högre i  
        attraktivt belägna områden än  
        i andra områden     

 14.  Man skall kunna få sänkt hyra  
        genom att utföra trappstädning och  
        skötsel av gårdar och rabatter     

 15.  Hyrorna skall sättas med  
        utgångspunkt från vad den enskilde  
        hyresgästen är beredd att betala     

 

30. Ange i vilken grad Du instämmer i nedanstående påståenden om 
hyresgäströrelsen: 

   Instäm- Instäm- Instämmer Vet 
   mer helt mer delvis inte alls ej 
   1 2 3 4 
  1. Hyresgäströrelsen driver  

        hyresgästfrågorna på ett effektivt  
        sätt i den bostadspolitiska debatten     

  2. Hyresgäströrelsen fungerar  
        öppet och är lyhörd för vad  
        medlemmarna tycker     

  3. Hyresgäströrelsen bör stå fri  
        från alla politiska partier     

  4. Hyresgäströrelsen är i dag fri från  
        bindningar till alla politiska partier     

  5. Hyresgäströrelsens ombudsmän  
        möter medlemmarna med respekt     

  6. Det är viktigt att alla hyresgäster  
        är med i hyresgäströrelsen     

  7. Det är bra att hyresgäster  
        som är missnöjda med hyresgäst- 
        föreningen kan starta en egen  
        förening och driva sina frågor     

  8. Hyresgäster som startar en  
        egen hyresgästförening försämrar  
        bara för alla hyresgäster     
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   Instäm- Instäm- Instämmer Vet 
   mer helt mer delvis inte alls ej 
   1 2 3 4 

  9. Ombudsmännen har alltför stort  
        inflytande på bekostnad av vanliga  
        medlemmar och förtroendevalda  
        styrelseledamöter     

  10. Hyresgästföreningens chef (förste  
        ombudsmannen) bör anställas  
        av resp. hyresgästförening,  
        inte av riksförbundet     

  11. Medlemmarnas inflytande har ökat  
        genom att lokala hyresgästföreningarna  
        blivit grundorganisationer     

 

31. Vilket parti röstade Du på i det senaste riksdagsvalet? 
 v s c fp m kd mp Annat Röstade 
     parti ej/blankt 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
 
 
 
 
 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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ENKÄT TILL ANSVARIG OMBUDSMAN FÖR LH __________________ 
 

 

VIKTIG INFORMATION - LÄS DETTA FÖRST! 
 

 Svar markeras i de flesta fall med kryss i tillämplig ruta. En markering görs 
för varje fråga eller delfråga (numrerade med fet stil). Eller med andra ord: 
Sätt kryss i en ruta på varje rad! 

 I vissa fall efterfrågas skriftliga svar, t ex sifferuppgifter eller egna 
bedömningar. Var vänlig skriv tydligt och ge så exakta upplysningar som 
möjligt. Gör en uppskattning om du inte kan svara exakt. 

 Lämna aldrig en fråga eller delfråga blank. Om du absolut inte kan besvara 
en fråga, skriv då ”vet ej”, ”gäller ej”, eller någon annan kommentar i  
marginalen. 

 Om du uppfattar någon fråga som dum eller konstig ber vi om ursäkt på 
förhand. Det är svårt att formulera frågor som känns rätt för alla. Gör ändå ett 
försök att besvara frågan så gott det går. 

 

 
  BASDATA OM DETTA LH-OMRÅDE 
 
 A. Antal hyreslägenheter i LH-området                                _______ st. 
 
 B. Antal outhyrda lägenheter i LH-området                         _______ st. 
 
 C. Genomsnittlig hyresnivå i LH-området                           ____ kr/m2/år 
 
 D. Antal medlemmar i hyresgästföreningen i LH-området  _______ st. 
 
 E. Antal (hyres)fastighetsägare i LH-området                     _______ st. 
 
 F. När bildades denna lokala hyresgästförening?  

        Denna LH/kk bildades år ______. 
Om du inte känner till det exakta årtalet för bildandet, ange ungefär. Med 
bildande avses här fr o m vilket år den varit verksam utan avbrott. Om 
den lokala hyresgästföreningen ursprungligen bildades som 
kontaktkommitté, så ange den tidpunkten. 

 
 G. Finns någon konkurrerande hyresgästförening som är verksam i LH- 

        området? 

Nej Ja, sedan år 19 _____ 
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A. LH-OMRÅDET 
 
1. Anses LH-områdets läge inom kommunen attraktivt? 
  Mycket Ganska Varken attraktivt Ganska Mycket 
  attraktivt attraktivt eller oattraktivt oattraktivt oattraktivt 
  1 2 3 4 5 
       

 
2. Vilken status bedömer du att LH-området har inom kommunen? 
 Mycket högre Något högre än Varken högre Något lägre än Mycket lägre 
 än genomsnittet genomsnittet eller lägre genomsnittet än genomsnittet 
  1 2 3 4 5 
       

 
3. I vilket skick anser du att husen i LH-området befinner sig? 
  I mycket I ganska Varken gott I ganska I mycket 
  gott skick gott skick eller dåligt dåligt skick dåligt skick 
  1 2 3 4 5 
       
 
4. Hur ser du på detta LH-områdes storlek när det gäller förutsättningarna för 

LH:s verksamhet? Försök att bedöma antalet lägenheter för sig och den 
geografiska spridningen/utbredningen för sig. 

   Alltför Något Lagom Något Alltför 
   stort för stort för litet litet 
   1 2 3 4 5 

1. Antal lägenheter     
2. Geografisk utbredning     

 
5. Hur bedömer du att bostadsföretaget är som hyresvärd och motpart? 
    Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket 
    bra bra eller dåligt dåligt dåligt 
    1 2 3 4 5 

1. Som hyresvärd     
2. Som motpart      

 
B. BOENDEINFLYTANDE 
 
6a. Finns avtal om boinflytande avseende LH-området? 

Nej Ja, sedan år 19 _______ 
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6b. Om ja, notera då nedan vilket inflytande som denna LH har: 
  Nej Ja 

1. Information  
 2. Samråd  

3. Beslutsrätt i vissa frågor   , nämligen_______________ 
__________________________ 

  4. Annat inflytande, nämligen: __________________________ 
 
6c. Om avtal om boinflytande finns, brukar du eller någon annan 

representant för hyresgästföreningen/avdelningen delta i samrådsmöten 
mellan denna LH och företaget?   

 1  2 3 
 Nej Ja, ibland Ja, så gott som alltid

 
7a. Om avtal om boinflytande finns, har innehållet i detta avtal förändrats 

någon gång under de senaste tre åren (1995-1997)? 

Nej Ja, år 19 _______ 

7b. Om avtalet förändrats, hur förändrades LH:s inflytande? 
 Mycket större Något större Varken större eller Något mindre Mycket mindre 
     inflytande inflytande mindre inflytande inflytande inflytande 
       1 2 3 4 5 
           
 
8. Finns avtal om att företaget skall redovisa en områdesbudget för denna 

LH? 

Nej  Ja
 
9a. Finns avtal om att denna LH skall ha ekonomiskt inflytande över 

förvaltningen i bostadsområdet? 

 Nej Ja

 
9b. Om ja, i vilken form? Nej Ja 

1. Lokal hyresförhandling   
2. Förhandling/samråd om områdesbudgetens användning  
3. Förhandling/samråd om områdesbudgetens storlek  
4. Förhandling/samråd i form av pris-/kvalitetsval  
5. Beslutsrätt om områdesbudgetens användning  
6. Beslutsrätt om områdesbudgetens storlek  
7. Beslutsrätt i form av pris-/kvalitetsval  

  8. Annat, nämligen: __ 
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10a. Finns avtal om områdesstyrelse eller annat särskilt organ för samråd eller 
beslut om förvaltningsverksamheten i LH-området? 

Nej  Ja

 
10b. Om ja, vilka befogenheter har detta organ? 
  Nej Ja 

1. Forum för information och samråd  
2. Beslutsrätt i vissa frågor  , nämligen:  

    _________________________ 

  3. Andra befogenheter, nämligen: ____________________________ 

 
11. Deltar någon representant för denna LH i hyresförhandlingarna för LH-

området? 

 Nej Ja

 
12a. Hur ofta tar denna LH initiativ till att ta upp frågor med hyresvärden? 
  Mycket Ganska Varken ofta Ganska Mycket  
  ofta ofta eller sällan sällan sällan 
  1 2 3 4 5 
       

 
12b. Hur ofta får denna LH igenom sina krav gentemot hyresvärden? 
  Mycket Ganska Varken ofta Ganska Mycket 
  ofta ofta eller sällan sällan sällan 
  1 2 3 4 5 
       

 
13a. Vet du någon viktig fråga som denna LH har drivit gentemot 

hyresvärden? 

 Nej Ja, nämligen: __________________________________ 

 
13b. Om ja, fick LH igenom sina krav? 
  1  2  3  4 

Nej  Ja, delvis Ja, helt Frågan är ännu inte avgjord 

 
14a. Vet du någon fråga som denna LH har drivit gentemot kommunen? 

Nej Ja, nämligen: ___________________________________ 
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14b. Om ja, fick LH igenom sina krav? 
  1   2  3  4 

Nej Ja, delvis Ja, helt Frågan är ännu inte avgjord 

 
15a. Vet du någon fråga som denna LH har drivit gentemot 

hyresgästföreningen? 

Nej Ja, nämligen: ___________________________________

 
15b. Om ja, fick LH igenom sina krav? 
  1   2  3  4 

Nej Ja, delvis Ja, helt Frågan är ännu inte avgjord 

 
16a. Har denna LH någon gång under 1990-talet deltagit i något större 

projekt? 

 Nej Ja

 
16b. Om ja, ange typ av projekt: Nej Ja 

1. Stadsdelsförnyelse   
2. Större ombyggnad   
3. Upprustning/renovering av byggnaderna  
4. Upprustning/förbättring av utemiljön  
5. Annat större projekt, nämligen:     

17. Vilka ekonomiska bidrag får denna LH? Ange beloppen för 1997 och 
avrunda till närmaste tusental kronor! 

 1. Avtalsenliga ersättningar (förhandling, Nej Ja  
boinflytande, fritids/aktivitetsstöd)  ________kr 

2. Bidrag från hyresgästföreningen  
     till särskilda aktiviteter  ________kr 
3. Bidrag från bostadsföretaget  
     till särskilda aktiviteter  ________kr 

 4. Annat, nämligen: ________________________________________kr 
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C. SAMVERKAN MELLAN DENNA LH OCH 
HYRESGÄSTFÖRENINGEN/AVDELNINGEN 

 
18a. Brukar du eller någon annan representant för 

hyresgästföreningen/avdelningen delta vid denna LH:s styrelsemöten? 
  1 2 3 

 Nej Ja, ibland  Ja, så gott som alltid 

 
18b. Om ja, hur ofta sker det? 
 Minst en gång Minst en gång Minst en gång Någon gång Mer 
  i månaden i kvartalet varje halvår per år sällan 
  1 2 3 4 5 
       

 

18c. Om du deltar, ange hur många från  
LH-styrelsen som brukar närvara: ca ___________ st. 

 
19a. Brukar du eller någon annan representant för 

hyresgästföreningen/avdelningen delta vid denna LH:s årsmöten? 
  1 2 3 

 Nej Ja, ibland Ja, så gott som alltid

 
19b. Om ja, försök uppskatta hur många  

hyresgäster som brukar närvara: ca ___________ st. 

 
20a. Brukar du eller någon annan representant för 

hyresgästföreningen/avdelningen delta vid denna LH:s bostadsmöten? 
  1  2  3 

Nej Ja, ibland  Ja, så gott som alltid 

 
20b. Om ja, hur ofta sker det? 
 Minst en gång Minst en gång Någon gång Mer 
  varje halvår varje halvår per år sällan 
  1 2 3 4 
      

 
20c. Om du deltar, försök uppskatta hur många hyresgäster som brukar 

närvara: ca __________ personer. 
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21a. Hur ofta har du kontakt med någon representant för denna LH angående 
något som rör boendet eller LH:s verksamhet? 

  Så gott som Minst en Minst en Mer Så gott 
   varje dag gång i veckan gång i månaden sällan som aldrig 
   1 2 3 4 5 
        

 
21b. Om kontakter förekommer, vilka frågor tas upp vid sådana tillfällen? 
  Nej Ja 

1. Hyresgäströrelsens idéer och verksamhet   
  2. Bostadspolitiska frågor   

 3. Allmänna ordningsfrågor (regler, tvättstugor, husdjur mm)   
 4. Trygghet/säkerhet   

5. Miljö/ekologi   
 6. Yttre skötsel och gemensamt underhåll   

  7. Lägenhetsunderhåll   
  8. Uthyrning/nya hyresgäster   

 9. Hyror och boendekostnader i LH-området   
 10. Studie-, fritids- eller kulturverksamhet  

22a. Hur ofta kontaktar enskilda hyresgäster i detta LH-område dig? 
  Så gott som Minst en Minst en Mer Så gott 
   varje dag gång i veckan gång i månaden sällan som aldrig 
   1 2 3 4 5 
        

 
22b. Om kontakter förekommer, vilka frågor tas upp vid sådana tillfällen? 
  Nej Ja 

1. Hyresgäströrelsens idéer och verksamhet   
  2. Bostadspolitiska frågor   

 3. Allmänna ordningsfrågor(regler, tvättstugor, husdjur m m)   
4. Trygghet/säkerhet   
5. Miljö/ekologi   

 6. Yttre skötsel och gemensamt underhåll   
  7. Lägenhetsunderhåll   
  8. Uthyrning/nya hyresgäster  

9. Hyror och boendekostnader i LH-området    
 10. Studie-, fritids- eller kulturverksamhet   

 
23. Vad ser du som din egen viktigaste uppgift i din relation till denna LH? 
 _________________________________________________________ 
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24. Känner du särskilda förväntningar på dig i din relation till denna LH? 
   Nej Ja 

1. Från LH-styrelsen nämligen:__________________

2. Från enskilda hyresgäster  nämligen:__________________ 
i LH-området   __________________________ 

3. Från hyresgästföreningen  ,nämligen:__________________ 
eller avdelningen   __________________________ 

4. Från bostadsföretaget  ,nämligen: _________________ 

25a. Finns det några särskilda uppgifter eller frågor där 
hyresgästföreningen/avdelningen velat ha hjälp från denna LH? 

Nej  Ja

 
25b. Om ja, vilka uppgifter eller frågor? 
 ______________________________________________________ 
 
25c. Om ja, fick ni någon hjälp? 

Nej Ja
 
26. I vilken utsträckning brukar du ta intryck av de synpunkter som denna 

LH framför till dig? 
   I mycket I ganska Varken hög I ganska  I mycket 
   hög grad hög grad eller låg grad låg grad låg grad 
   1 2 3 4 5 
        

 
27. I hur hög grad kan du påverka denna LH:s verksamhet och beslut? 
   I mycket I ganska Varken hög I ganska  I mycket 
   hög grad hög grad eller låg grad låg grad låg grad 
   1 2 3 4 5 
        

 
28. I hur hög grad kan du påverka denna LH:s idéer och uppfattningar? 
   I mycket I ganska Varken hög I ganska  I mycket 
   hög grad hög grad eller låg grad låg grad låg grad 
   1 2 3 4 5 
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29. Hur bedömer du relationen mellan dig och denna LH? 
  Mycket Ganska Varken god Ganska Mycket 
  god god eller dålig dålig dålig 
  1 2 3 4 5 
       

 
30. Hur stort inflytande uppfattar du att avdelningen har över denna LH:s 

verksamhet och beslut? 
  Mycket stort Ganska stort Varken stort eller Ganska litet Mycket litet

 inflytande inflytande litet inflytande inflytande inflytande
 1 2 3 4 5 

        

 
31. Hur stort inflytande uppfattar du att denna LH har över avdelningens 

verksamhet och beslut? 
  Mycket stort Ganska stort Varken stort eller Ganska litet Mycket litet

 inflytande inflytande litet inflytande inflytande inflytande
 1 2 3 4 5 

        
 
 
D. DENNA LH:S VERKSAMHET OCH KOMPETENS 
 
32a. Anser du att denna LH-styrelse har de kunskaper och den erfarenhet som 

krävs för att sköta en lokal hyresgästförenings uppgifter? 
   Ja, de har Nja, inte själva, men till- Nej, de har inte Nej, de har långt 
   själva tillräcklig sammans med hyresgäst- fullt tillräcklig ifrån tillräcklig 
  kunskap/erfarenhet föreningens ombudsmän kunskap kunskap 
   1 2 3 4 
       

 
32b. Är det någon särskild kunskap som du anser att denna LH-styrelse 

saknar? 
Styrelsen saknar ingen särskild kunskap Styrelsen saknar kunskap/vet för litet om:  

                                                                           __________________________________ 
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33. Försök att bedöma hur du tycker att denna LH klarar av att bedriva olika 
verksamheter och uppgifter.  

   Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
   bra bra eller dåligt dåligt 
   1 2 3 4 5 

1. Att bevaka lokala intressen  
      gentemot andra nivåer inom  
      hyresgäströrelsen      
2. Att sprida information bland  
      de boende om hyresgäströrelsens  
      idéer och verksamhet      
3. Att bevaka de boendes intressen  
      gentemot hyresvärden/förvaltaren      
4. Att fungera som informations- 
      kanal mellan de boende och  
      hyresvärden/förvaltaren     
5. Att arbeta för trygghet och  
      social kontroll i bostadsområdet     
6. Att organisera gemensamma  
      aktiviteter för de boende  
      i bostadsområdet      

 
34a. Vilken anser du vara den allmänt sett viktigaste uppgiften för just denna 

LH? _____________________________________________________ 

35. Vad ser du som denna LH:s viktigaste praktiska fråga just nu? 
 Försök svara så konkret som möjligt! 

 _________________________________________________________ 

 
36. Hur tycker du att LH-styrelsen hanterar denna praktiska fråga? 
  Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket 
  bra bra eller dåligt dåligt dåligt 
  1 2 3 4 5 
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37. Ange i vilken grad du instämmer i nedanstående påståenden om denna 
LH-styrelse: 

   Instäm- Instäm- Instämmer 
   mer helt mer delvis inte alls 
   1 2 3 
  1. Är välinformerad i bostadsfrågor    
  2. Är väl insatt i hyresgäströrelsens idéer    
  3. Är aktiv i hyresgästföreningens  

        verksamhet    
  4. Är kunnig i praktiska förvaltnings-  

        och skötselfrågor    
  5. Ger bra underlag inför hyresförhandlingar    
  6. Är aktiv gentemot bostadsföretaget    
  7. Förmår driva frågor mot kommunen    
  8. Framför mest klagomål    
  9. Bedriver en bra fritidsverksamhet    
  10. Bedriver en bra studieverksamhet    
  11. Har ett socialt engagemang    
  12. Har övriga hyresgästers förtroende    
  13. Har för stor omsättning av ledamöter    
 14.  Enstaka personer drar hela lasset    

EGNA KOMMENTARER:________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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 Om du besvarar enkäter om mer än en LH behöver återstående frågor 
(under E och F) endast besvaras på en av enkäterna. 

 
E. ALLMÄNT OM LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGAR 

 
38. Vilken anser du vara den idealiska storleken på ett LH-område?  

ca _________ lägenheter. 

 
39. Hur viktigt är det att en LH-styrelse i allmänhet utför följande uppgifter? 
   Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
   viktigt viktigt eller oviktigt oviktigt 
   1 2 3 4 5 

1. Bevakar lokala intressen  
     gentemot andra nivåer inom  
     hyresgäströrelsen     
2. Sprider information bland de  
     boende om hyresgäströrelsens  
     idéer och verksamhet     
3. Bevakar de boendes intressen  
     gentemot hyresvärden/förvaltaren      
4. Fungerar som informations- 
     kanal mellan de boende och  
     hyresvärden/förvaltaren      
5. Arbetar för trygghet och social  
     kontroll i bostadsområdet     
6. Organiserar gemensamma  
     aktiviteter för de boende  
      i bostadsområdet    

 
40a. Anser du att en LH-styrelse har något ansvar gentemot de hyresgäster 

inom det egna LH-området som inte är medlemmar i hyresgäströrelsen? 

 Nej Ja

 
40b. Om ja, hur stort är detta ansvar i olika frågor jämfört med ansvaret mot 

era medlemmar? 
  Lika stort Något mindre Mycket mindre 
  ansvar ansvar ansvar 
  1 2 3 

1. Hyresfrågor    
2. Boinflytandefrågor   
3. Fritidsverksamhet    
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41. Hur stor vikt lägger du vid följande uppgifter i ditt samarbete med lokala 
hyresgästföreningar? 

  Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
  stor vikt stor vikt eller liten vikt liten vikt 
  1 2 3 4 5 

1. Att bevaka att LH-styrelsen  
     verkar i enlighet med hyresgäst- 
     rörelsens mål och stadgar      
2. Att bevaka att LH-styrelsen  
     inte fattar ekonomiskt eller  
     juridiskt olämpliga beslut      
3. Att fungera som sakkunnig/ 
     expert i medlemsfrågor och  
     bostadssociala frågor      
4. Att fungera som sakkunnig/ 
     expert i tekniska och  
     ekonomiska frågor      
5. Att förmedla kontakter  
     med sakkunniga i och  
     utanför hyresgästföreningen      

 
42. Hur stort inflytande uppfattar du att avdelningen har över de lokala 

hyresgästföreningarnas verksamhet och beslut? 
  Mycket stort Ganska stort Varken stort eller Ganska litet Mycket litet

 inflytande inflytande litet inflytande inflytande inflytande
 1 2 3 4 5 

        

 
43. Hur stort inflytande uppfattar du att de lokala hyresgästföreningarna har 

över avdelningens verksamhet och beslut? 
  Mycket stort Ganska stort Varken stort eller Ganska litet Mycket litet

 inflytande inflytande litet inflytande inflytande inflytande
 1 2 3 4 5 
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44. Ange i vilken grad du instämmer i nedanstående påståenden: 
   Instäm- Instäm- Instämmer Vet 
   mer helt mer delvis inte alls ej 
   1 2 3 4 

  1. Det är viktigt att alla hyres- 
        gäster är med i hyresgäströrelsen     

  2. Det är bra att hyresgäster som  
        är missnöjda med hyresgäst- 
        föreningen kan starta en egen  
        förening och driva sina frågor     

  3. Hyresgäster som startar en  
        egen hyresgästförening försämrar  
        bara för alla hyresgäster     

  4. De anställda inom hyresgäst- 
        rörelsen har alltför stort inflytande  
        på bekostnad av vanliga  
        medlemmar och förtroendevalda  
        styrelseledamöter     

  5. Medlemmarnas inflytande har ökat  
        genom att lokala hyresgäst- 
        föreningarna blivit grund- 
        organisationer     

  6. Att de lokala hyresgästföreningarna  
        blivit grundorganisationer har mest  
        lett till formalisering och  
        onödig föreningsbyråkrati     

 

F. NÅGOT OM DIG SJÄLV 

45.  Kön:  Man  Kvinna 
 
46.  Födelseår: _________ 
 
47.  Utbildning; ange det högsta alternativet: 
   Folk- eller grund- Mer än folk-/grundskola, Minst 3-årigt Akademisk 
   skola eller men mindre än 3-årigt gymnasium eller examen 
   motsvarande gymnasium gymnasieskola  
   1 2 3 4 
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48.  Antal år som anställd i hyresgäströrelsen: ____ år, varav med ansvar för 

denna LH: ____ år. 

 
49.  Hur många LH har du ansvar för?   st. 

 
 50. Har du nu eller har du tidigare haft förtroendeuppdrag inom 

hyresgäströrelsen? Om ja, ange på vilken nivå samt uppdrag/funktion. 
   Nej Ja 

1. Inom lokal hyresgästförening  som: ____________

2. Inom hyresgästavdelning  som: ____________

3. Inom hyresgästförening  som: ____________ 

 4. Inom riksförbundet  som: ____________
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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ENKÄT TILL FÖRVALTAREN FÖR DET OMRÅDE SOM MOTSVARAR 
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR LH: 
 

 

 
VIKTIG INFORMATION - LÄS DETTA FÖRST! 

 
 Svar markeras i de flesta fall med kryss i tillämplig ruta. En markering görs 

för varje fråga eller delfråga (numrerade med fet stil). Eller med andra ord: 
Sätt kryss i en ruta på varje rad! 

 I vissa fall efterfrågas skriftliga svar, t ex sifferuppgifter eller egna 
bedömningar. Var vänlig skriv tydligt och ge så exakta upplysningar som 
möjligt. Gör en uppskattning om du inte kan svara exakt. 

 Lämna aldrig en fråga eller delfråga blank. Om du absolut inte kan besvara 
en fråga, skriv då ”vet ej”, ”gäller ej”, eller någon annan kommentar i  
marginalen. 

 Om du uppfattar någon fråga som dum eller konstig ber vi om ursäkt på 
förhand. Det är svårt att formulera frågor som känns rätt för alla. Gör ändå ett 
försök att besvara frågan så gott det går. 
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A.  LH-OMRÅDET 
 
1. Anses LH-områdets läge inom kommunen attraktivt? 
  Mycket Ganska Varken attraktivt Ganska Mycket 
  attraktivt attraktivt eller oattraktivt oattraktivt oattraktivt 
  1 2 3 4 5 
       

 
2. Vilken status bedömer du att LH-området har inom kommunen? 
  Mycket högre Något högre än Varken högre Något lägre än Mycket lägre 
 än genomsnittet genomsnittet eller lägre genomsnittet än genomsnittet 
  1 2 3 4 5 
       

 
3. I vilket skick anser du att husen i LH-området befinner sig? 
  I mycket I ganska Varken gott I ganska I mycket 
  gott skick gott skick eller dåligt dåligt skick dåligt skick 
  1 2 3 4 5 
       
 
4. I hur stor omfattning förekommer onödig förslitning/vandalisering 

(klotter, förstörelse, nedskräpning m m) inom LH-området? 
      I mycket I ganska Varken stor I ganska I mycket 
 stor omfattning stor omfattning eller liten liten omfattning liten omfattning 
  1 2 3 4 5 
       

 
5. Hur vanligt är det med inbrott i lägenheter, vinds-/källarutrymmen, 

garage eller gemensamma lokaler och utrymmen inom LH-området? 
  Mycket Ganska Varken vanligt Ganska Mycket 
  vanligt vanligt eller ovanligt ovanligt ovanligt 
  1 2 3 4 5 
       

 
6a. Hur hög andel av hushållen i LH-området tillhör nedanstående grupper? 
   Mycket Ganska Genomsnittlig/ Ganska Mycket 
   hög andel hög andel normal andel låg andel låg andel 
   1 2 3 4 5 

 1. Barnfamiljer     
2. Äldre/pensionärer     
3. Unga hushåll utan barn     
4. Invandrare      
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6b. Om andelen invandrare är mycket eller ganska hög, vilka 
nationaliteter/etniska grupper dominerar?  

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

B. BOENDEINFLYTANDE 
 
7a. Har bostadsföretaget avtal med hyresgästföreningen om boinflytande 

avseende LH-området? 

Nej Ja, sedan år 19 _______ 

 
7b. Om ja, notera då nedan vilket inflytande som LH har: 
  Nej Ja 

 1. Information  
2. Samråd  
3. Beslutsrätt i vissa frågor  nämligen:   

      _________________ 
      __________________ 

 

  4. Annat inflytande, nämligen:     

 
8a. Om avtal om boinflytande finns, har innehållet i detta avtal förändrats 

någon gång under de senaste tre åren (1995-1997)? 

Nej Ja, år 19 _______

 
8b. Om avtalet förändrats, hur förändrades LH:s inflytande?: 
 Mycket större Något större Varken större eller Något mindre Mycket mindre 
  inflytande inflytande mindre inflytande inflytande inflytande 
  1 2 3 4 5 
       

 
9. Vilka ekonomiska bidrag betalar bostadsföretaget till denna LH? 
 Ange beloppen för 1997 och avrunda till närmaste tusental kronor! 
   Nej Ja 
 1. Avtalsenliga ersättningar (förhandling,  

     boinflytande fritids/aktivitetsstöd)   ____ kr 
2. Bidrag till särskilda aktiviteter   ____ kr 

 3. Annat, nämligen: ___________________________            ____ kr 
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10. Redovisar företaget en områdesbudget för denna LH? 

 Nej Ja 
 

11a. Har denna LH ekonomiskt inflytande över förvaltningen i 
bostadsområdet? 

 Nej Ja

11b. Om ja, i vilken form? Nej Ja 

1. Lokal hyresförhandling  
2. Förhandling/samråd om områdesbudgetens användning  

 3. Förhandling/samråd om områdesbudgetens storlek  
4. Förhandling/samråd i form av pris-/kvalitetsval  
5. Beslutsrätt om områdesbudgetens användning  
6. Beslutsrätt om områdesbudgetens storlek  
7. Beslutsrätt i form av pris-/kvalitetsval  

  8. Annat, nämligen:  

 
12a. Har företaget samrådsmöten med denna LH? 

Nej Ja, ungefär _____ st samrådsmöten per år.
 
12b. Om ja, hur många personer från denna LH brukar komma till 

samrådsmötena? Ca ________ st. 

 
12c. Om samrådsmöten hålls, vilka frågor brukar diskuteras vid dessa 

möten? 
  Nej  Ja 

1. Allmänna ordningsfrågor   
  2. Trygghet/säkerhet   

3. Miljö/ekologi   
4. Utemiljö   
5. Lekplatser/lekutrustning   
6. Sophantering   

  7. Städning   
  8. Trafik och parkering   

9. Skötsel och småreparationer   
  10. Lägenhetsunderhåll   

11. Fastighetsunderhåll   
  12. Uthyrning/nya hyresgäster  

 13. Områdesbudgeten   
  14. Hyran   
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12d. Om samrådsmöten hålls, vem brukar ta initiativ till att frågor tas upp på 
dessa samrådsmöten? 

  I stort sett Mest LH, Båda parter Mest företaget I stort sett 
  bara LH ibland företaget lika ofta ibland LH bara företaget 
  1 2 3 4 5 
        
 
13a. Finns det områdesstyrelse eller annat särskilt organ för samråd eller 

beslut om förvaltningsverksamheten i LH-området? 

Nej  Ja 

13b. Om ja, vilka befogenheter har detta organ? 
  Nej Ja 

1. Forum för information och samråd  
2. Beslutsrätt i vissa frågor  , nämligen:________ 

      ________________ 
      ________________ 
      ________________ 

  3. Andra befogenheter, nämligen: ____________________________ 

 
14. Deltar någon representant för denna LH i hyresförhandlingarna för LH-

området? 

 Nej  Ja
 
15a. Har denna LH eller hyresgästerna i LH-området övertagit arbetsuppgifter 

från hyresvärden? 

 Nej  Ja
 
15b. Om ja, vilken typ av arbetsuppgifter? Nej Ja 

 1. Mark-/trädgårdsskötsel   
 2. Städning   
 3. Småreparationer/enklare underhåll   
 4. Annat, nämligen: _______________________________________ 
 
15c. Om arbetsuppgifter övertagits, hur bedrivs arbetet? 
   Nej Ja 

 1. I samverkan med LH/hyresgästföreningen   
 2. I samverkan med annan förening (nämligen: _______)   
 3. I samverkan direkt med enskilda hyresgäster   
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15d. Om arbetsuppgifter övertagits, utgår någon form av ersättning från 
hyresvärden? 

Nej  Ja 

 

15e. Om ja, i vilken form? Nej Ja 

1. Ersättning till den lokala hyresgästföreningen   
2. Avsättning till särskild  
     fond för området hos hyresvärden   
3. Avsättning till individuella  
     lägenhetsfonder för alla i området  
4. Avsättning till individuella  
     lägenhetsfonder för deltagande hyresgäster  
5. Nedsättning av hyran för alla i området  
6. Nedsättning av hyran för deltagande hyresgäster  
7. Kontantersättning till alla i området  
8. Kontantersättning till deltagande hyresgäster  
9. Kontantersättning till annan förening  

 
16. Brukar du eller någon annan representant för bostadsföretaget delta vid 

bostadsmöten som arrangeras av denna LH? 
  1 2 3 

Nej  Ja, ibland  Ja, så gott som alltid 
 
16b. Om ja, hur ofta? 
  Mer än en gång Ungefär en gång Ungefär en gång Mer 
  varje halvår varje halvår per år sällan 
  1 2 3 4 
      
 
16c. Om du deltar, försök uppskatta av hur många hyresgäster som brukar 

närvara: 

  ca  personer. 

 
17a. Har bostadsföretaget och denna LH någon gång under 1990-talet 

tillsammans deltagit i något större projekt? 

 Nej  Ja
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17b. Om ja, ange typ av projekt: Nej Ja 

1. Stadsdelsförnyelse   
2. Större ombyggnad   
3. Upprustning/renovering av byggnaderna  
4. Upprustning/förbättring av utemiljön  

 5. Annat större projekt, nämligen: ________________________ 
 
 
C. KONTAKTER MED DENNA LH 

18a. Hur ofta har du kontakt med någon representant för denna LH angående 
något som rör boendet? 

  Så gott som Minst en Minst en Mer Så gott 
   varje dag gång i veckan gång i månaden sällan som aldrig 
   1 2 3 4 5 
        
 
18b. Om kontakter förekommer, vilka frågor tas upp vid sådana tillfällen? 
  Nej  Ja 

1. Felanmälan, lägenheter  
  2. Felanmälan, fastighet och utemiljö   
  3. Allmänna ordningsfrågor  

       (regler, tvättstugor, husdjur m m)   
  4. Trygghet/säkerhet   
  5. Miljö/ekologi   
  6. Yttre skötsel och gemensamt underhåll   
  7. Lägenhetsunderhåll   
  8. Uthyrning/nya hyresgäster   
  9. Hyror och boendekostnader i området   
  10. Studie-, fritids- eller kulturverksamhet   

 
19a. Hur ofta kontaktar enskilda hyresgäster i LH-området dig angående något 

som rör boendet? 
  Så gott som Minst en Minst en Mer Så gott 
   varje dag gång i veckan gång i månaden sällan som aldrig 
   1 2 3 4 5 
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19b. Om kontakter förekommer, vilka frågor tas upp vid sådana tillfällen? 
   Nej  Ja 

1. Felanmälan, lägenheter  
  2. Felanmälan, fastighet och utemiljö   
  3. Allmänna ordningsfrågor  

       (regler, tvättstugor, husdjur m m)   
  4. Trygghet/säkerhet   
  5. Miljö/ekologi   
  6. Yttre skötsel och gemensamt underhåll   
  7. Lägenhetsunderhåll   
  8. Uthyrning/nya hyresgäster   
  9. Hyror och boendekostnader i området   
  10. Studie-, fritids- eller kulturverksamhet   
 
20a. Finns det några särskilda uppgifter eller frågor där företaget velat ha hjälp 

från denna LH?  

Nej  Ja
 
20b. Om ja, vilka uppgifter eller frågor? _____________________________ 

 
20c. Om ja, fick ni någon hjälp? 

 Nej  Ja

 
21a. Finns det konkreta frågor där denna LH:s initiativ lett till förändringar? 

 Nej  Ja
 
21b. Om ja, till vilka förändringar: __________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
22.  Hur stora möjligheter anser du att denna LH-styrelse har att påverka 

bostadsföretaget i frågor som rör LH-området? 
 Mycket stora Ganska stora Varken stora Ganska små Mycket små 
   möjligheter möjligheter eller små möjligheter möjligheter 
  1 2 3 4 5 
       

 
23. Vad ser du som din egen viktigaste uppgift i relation till denna LH? ____ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
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24. I vilken utsträckning brukar du ta intryck av de synpunkter som denna 
LH framför till dig? 

   I mycket I ganska Varken hög I ganska  I mycket 
   hög grad hög grad eller låg grad låg grad låg grad 
   1 2 3 4 5 
        

 
25. Känner du särskilda förväntningar på dig i din relation till denna LH? 
   Nej Ja 

1. Från LH-styrelsen  , nämligen: _______________ 
     ________________________ 

2. Från enskilda hyresgäster  , nämligen: _______________ 
  i LH-området   ________________________ 

3. Från hyresgästföreningen  , nämligen: _______________ 
_________________________ 

4. Från företaget  , nämligen:  _______________ 
     _________________________ 

 
26. Hur bedömer du relationen mellan dig och denna LH?   
  Mycket Ganska Varken god Ganska Mycket 
  god god eller dålig dålig dålig 
  1 2 3 4 5 
       

 
27. Hur bedömer du relationen mellan dig och hyresgästerna i allmänhet i 

detta LH-område? 
  Mycket Ganska Varken god Ganska Mycket 
  god god eller dålig dålig dålig 
  1 2 3 4 5 
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D. DENNA LH:S VERKSAMHET OCH KOMPETENS 
 
28.  Vilken betydelse anser du att denna LH har för bostadsområdet i olika 

avseenden? 
  Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket 
  positiv positiv eller negativ negativ negativ 
  1 2 3 4 5 

1. För trivsel och sam- 
      hörighet bland de boende     
2. För tryggheten  
     i LH-området     
3. För att hålla nere företagets  
 kostnader i LH-området      
4. För hyresgästernas  
     ansvarskänsla      
5. För företagets relationer  
     till hyresgästerna      

29a. Vilken anser du vara den allmänt sett viktigaste uppgiften för just denna 
LH? _____________________________________________________ 

         _____________________________________________________ 
         _____________________________________________________ 
 
30. Vad ser du som denna LH:s viktigaste praktiska fråga just nu? ________ 
 Försök svara så konkret som möjligt! 
 __________________________________________________________- 

 
31. Hur tycker du att LH-styrelsen hanterar denna praktiska fråga? 
  Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket 
  bra bra eller dåligt dåligt dåligt 
  1 2 3 4 5 
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32. Ange i vilken grad du instämmer i nedanstående påståenden om denna 
LH-styrelse: 

   Instämmer Instämmer Instämmer 
   helt delvis inte alls 
   1 2 3 
  1. Är välinformerad i bostadsfrågor    
  2. Är kunnig i praktiska förvaltnings-  

        och skötselfrågor    
  3. Är en konstruktiv motpart    
  4. Är konsekvent i sitt agerande    
  5. Framför mest klagomål    
  6. Är en tillgång för företaget    
  7. Bedriver en bra fritidsverksamhet    
  8. Har ett socialt engagemang    
  9. Har övriga hyresgästers förtroende    
  10. Har för stor  

        omsättning av ledamöter    
  11. Enstaka personer drar hela lasset    
 
 

E  BASDATA OM LH-OMRÅDET 
Har du inte exakta uppgifter om nedanstående, gör en uppskattning! 

 
1. Antal hyreslägenheter i LH-området                            _______ st. 
 
2. Antal outhyrda lägenheter i LH-området                     _______ st. 
 
3. Antal hushåll som flyttade från LH-området  

under 1996                                                                   _______ st. 
 
4. Genomsnittlig hyresnivå i LH-området 1997              _______ kr/m2/år. 
 
5. Antal bostadslägenheter i företagets totala  

fastighetsbestånd                                                          _______ lgh. 
 
6. Antal lokala hyresgästföreningar (LH)  

inom företagets bestånd                                             ca _______ st. 
 
7. Vilka hustyper finns i LH-området? 
    Nej Ja 
  1. Radhus eller liknande   
  2. Andra två- eller trevåningshus    
  3. Hus med mer än tre våningar   
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8. Finns någon konkurrerande hyresgästförening som är verksam i LH-
området? 

Nej Ja, sedan år 19 _____ 
 
 
 Om du besvarar enkäter om mer än en LH behöver återstående frågor (under 

F och G) endast besvaras på en av enkäterna. 
 
 
F ALLMÄNT OM FÖRETAGET OCH LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGAR 
 
33a. Har bostadsföretaget/fastighetsägaren någon policy vad avser lokala 

hyresgästföreningar? 

Nej  Ja  
 
33b. Om en policy finns, sammanfatta kort de viktigaste punkterna i denna:  
 Bifoga gärna policydokument om sådant finns! 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
34.  Vilken anser du vara den idealiska storleken på ett LH-område? 
  Ca _______ lgh. 
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35.  Hur viktigt anser du att det är att LH-styrelser i allmänhet utför följande 
uppgifter? 

   Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
   viktigt viktigt eller oviktigt oviktigt 
   1 2 3 4 5 

1. Att de bevakar lokala intressen  
     gentemot andra nivåer inom  
     hyresgäströrelsen      
2. Att de sprider information bland  
     de boende om hyresgäströrelsens  
     idéer och verksamhet      
3. Att de bevakar de boendes  
     intressen gentemot  
     hyresvärden/förvaltaren      
4. Att de fungerar som informations- 
     kanal mellan de boende och  
     hyresvärden/förvaltaren      
5. Att de arbetar för trygghet och  
     social kontroll i bostadsområdet      
6. Att de organiserar gemen- 
     samma aktiviteter för de  
     boende i bostadsområdet      

 

G. NÅGOT OM DIG SJÄLV 
 
36.  Kön:  Man  Kvinna 
 
37 . Födelseår:  _________ 
 
38.  Utbildning, ange det högsta alternativet: 
  Folk- eller grund- Mer än folk-/grundskola, Minst 3-årigt Akademisk 
   skola eller men mindre än 3-årigt gymnasium eller examen 
   motsvarande gymnasium gymnasieskola  
   1 2 3 4 
       
 
39.  Funktion/befattning i bostadsföretaget: 

   Förvaltare  Annat, nämligen: ______________________ 
 
40.  Antal år i bostadsföretaget: _____ år, varav kontakt med/ansvar för denna 

LH: ______ år. 
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41. Hur många LH har du regelbunden kontakt med i ditt arbete? _______ st. 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

EGNA KOMMENTARER: _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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