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SAMMANFATTNING 

 

I två kontexter, Luleå och Umeå, undersöks benägenheten att protestera mot utförsäljningen av 

allmännyttan. Undersökningen tar ett brett grepp om protester och fångar in flera 

undersökningsobjekt. Benägenheten förklaras av strukturer, aktörer och idéer som finns i 

kontexterna i form av variabler på strukturell nivå som befolkningssammansättning och 

sysselsättningsstruktur samt det allmännyttiga beståndet. På aktöriell nivå finns förklaringar i den 

demokratiska processen och i köparens profil och som idéer i en protesttröskel. Dessa undersöks 

med en deduktiv och induktiv ansats. En dokumentstudie och djupintervjuer har gjorts, vilka 

bearbetats med en innehållsanalys. I empirin blev variablernas olikheter mellan Luleå och Umeå 

synliggjorda, varvid de analyserades för att därefter dra slutsatser om deras inverkan på 

benägenheten att protestera mot utförsäljning av allmännytta. Det allmännyttiga beståndets 

karaktär, mer eller mindre demokratiska ageranden i beslutsprocesser, köparens profil och idéer 

som fanns i en av kontexterna kunde särskilt förklara protestbenägenheten.  
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1. Introduktion 

När kommunala bostadsbolag säljer ut allmännyttiga fastigheter svarar medborgare och 

det lokala samhället på olika sätt. Ett sätt att reagera kan vara att en proteströrelse 

uppkommer, med uttryck för missnöje och med en önskan om att förhindra en 

utförsäljning. En proteströrelse kan beskrivas som en bred rörelse med förankring i 

civilsamhället som mobiliserar mot en utförsäljning med aktiviteter som yttrar sig som 

protestaktioner, demonstrationer, grupperingar på sociala medier, tidningsartiklar och 

insändare, namninsamlingar för folkomröstning och överklaganden samt 

polisanmälningar. Proteströrelser har uppstått i några kommuner i Sverige under de 

senaste åren. En stor och uppmärksammad proteströrelse uppstod i Alby kommun 2013 

och en annan i Göteborg 2017. En proteströrelse har ibland haft svårt att slå rot och kan 

utebli utan några synbara protestyttringar. Det var till exempel fallet i Skellefteå, då Skebo 

sålde ut 1141 lägenheter år 2014. Vi ser därmed hur proteströrelser mot utförsäljning av 

allmännytta förkommer på vissa platser i Sverige medan de uteblir på andra.  

 

I Umeå uppstod en stor proteströrelse efter att det kommunala bostadsbolaget sålde ut 

1601 lägenheter under våren/sommaren 2017. Direkt när utförsäljningen blev känd 

organiserade initiativtagare protestaktioner, en namninsamling och lämnade in en 

överklagan. 2 år tidigare hade det kommunala bostadsbolaget i Luleå sålt ut 1600 

lägenheter. Där uteblev stora protester, ändå om uttryck fanns för detta.  

 

Benägenheten att protestera var sammanfattningsvis större i Umeå än i Luleå och i denna 

undersökning söks förklaringsmodeller bakom detta. Detta görs genom att titta på 

kontexterna i de två platserna Umeå och Luleå och vilka strukturer, aktörer och idéer som 

kontexterna representerar. Dessa kan vara olika på grund av skillnader i sociala, politiska 

och ekonomiska faktorer. Denna undersökning tar ett brett grepp i form av platsens 

utseende och fångar upp information om strukturer, aktörer och idéer. Detta är något som 

ofta studeras separat inom protestforskning. En utmaning för protestforskningen är att 

kunna studera något ur flera perspektiv.  

 

1.1 Benägenheten att protestera  

Strukturer, aktörer och idéer i de två kontexterna beskrivs för att ge en bild över hur dessa 

har inverkat på benägenheten att protestera. De synliggörs i utbildning och arbete, i det 
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sålda fastighetsbeståndet, i demokratins roll i utförsäljningsprocessen, profilen hos 

fastighetsbolaget som köper och hos idéer.  

 

I den representativa demokratin kan beslut som tas av regeringar utmanas genom en 

parlamentarisk opposition men också genom att medborgare röstar i val. Runt 1970 blev 

andra former av påtryckningar vanligare med vilka man sökte utmana etablerade normer. 

Protester kan ses som utomparlamentariska påverkansförsök, former att söka inflytande 

och påverka politiska, sociala och kulturella processer. Dessa kan förekomma när 

människor möts av lagar eller beslut som man menar är orättvisa. Nyare och mer 

okonventionella sätt att söka inflytande politiskt är genom namninsamlingar, 

demonstrationer, bojkotter, vägran att betala skatt, ockupationer, blockering av trafik, 

strejker och uppror och kravaller (Della Porta och Diani 2006, 165-166). När det gäller 

protester i allmänhet tenderar väljarkåren från partier åt vänster att vara mer redo att 

använda protester än en högervriden väljarkår (Della Porta och Diani 2006, 217)(Quaranta 

2017, 8) Protester är kollektiva handlingar (Della Porta och Diani 2006, 1-2) som tar sig 

uttryck i olika former, med tre tröskelvärden som kännetecknar dessa. Det första 

tröskelvärdet markerar övergången från konventionell till okonventionell politik, med 

exempel som namninsamlingar och lagliga demonstrationer, som accepterade 

demokratiska normer. Det andra tröskelvärdet representerar skiftet från 

direktåtgärderstekniker, såsom bojkotter. Tredje nivå på tröskelvärde är politiska 

aktiviteter som kan vara olagliga, som inofficiella strejker eller fredliga ockupationer av 

byggnader. En fjärde nivå gäller våldsamma aktiviteter som inkluderar personskada eller 

vandalisering. (Della Porta och Diani 2006, 170). I denna undersökning är det första 

tröskelvärdet det som är aktuellt. 

 

1.2 Allmännyttan i Sverige och privata fastighetsbolag 

När allmännyttiga fastigheter säljs sker en förändring i ägartyp. Bostäder som ägs av de 

kommunala bostadsföretagen i Sverige kallas allmännyttan. Idag är dess syfte att förvalta 

hyresrätter, främja bostadsförsörjningen och erbjuda boendeinflytande och inflytande i 

bolaget (1§, 2010:879). Vid en utförsäljning består köparen oftast av en privat 

fastighetägare och deras huvudsakliga syfte regleras i Aktiebolagslagen, det är att ge vinst 

till fördelning mellan aktieägarna (3kap. 3§, 2005:551).  

 

Allmännyttan är en del av det allmänna som enligt regeringsformen särskilt ska ”trygga 

rätten till arbete, bostad och utbildning” (SFS 2014:1385, 1 kap, 2§). Omkring 30 procent 
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av Sveriges invånare bor i en hyresrätt och av dessa är 46 % allmännyttiga (SABO). 

Redan på 1930-talet aviserade socialdemokratin bostadsbyggandet som en central strategi 

i det så kallade folkhemsbygget. Sedan allmännyttan byggdes upp under 1940-talet har 

den haft en viktig roll i det svenska samhällsbygget. Allmännyttiga bostäder blev erkända 

genom miljonprogrammet där en miljon bostäder byggdes under en tioårsperiod, från 

1965–1975. (Allmännyttan tidslinje) Idag förändras de allmännyttiga bestånden genom 

nyproduktion, försäljninger, rivningar och köp. Under 1990-talet och in på 2000-talet kom 

allmännyttan att utmanas och genom lagstiftningar har förutsättningarna förändrats. 

(Allmännyttan) Efter att tillståndsplikten upphörde 2007, som innebar att kommunerna 

kunde sälja hela eller betydande delar av sina allmännyttiga bostadsbestånd utan att begära 

Länsstyrelsens tillstånd (Boverket 2009), ökade antalet utförsäljningar till privata aktörer. 

Året därpå, 2008, fördubblades utförsäljningarna från året dessförinnan till 17 657 

lägenheter (Dagens Samhälle 2017). 2011 kom också kravet om affärsmässighet vilket 

innebär att allmännyttan började konkurrera med privata fastighetsägare och undantas från 

kommunallagens självkostnadsprincip och förbudet mot att drivas företaget i vinstsyfte 

(SABO Affärsmässighet). Allmännyttan har också fått en förändrad roll i och med att den 

inte som tidigare är hyresnormerande (Boverket 2015, 32). Under 2010-talet minskade de 

årliga utförsäljningarna av allmännyttiga fastighetsbestånd något, för att under de senaste 

åren ha uppnått högre nivåer igen. Under 2016 såldes 14 800 lägenheter av kommunala 

bolag runt om i Sverige, vilket är det största antalet sedan rekordåret 2008.  

 

Denna övergång från ett kommunalt till ett privat ägande av bostäder kan förstås som 

inträde av kapitalets ägande, enligt Marxistisk teori. Marx menade att ”om vi inte 

producerar saker (särskilt mat, kläder och skydd), då kan vi inte existera”. (Lowndes, 

Marsh och Stoker 2018, 110) Denna skillnad, eller konflikt, kan placeras in i en 

kategorisering av samhället från den industriella revolutionens särskiljning mellan arbete 

och kapital. Det gäller materiella resurser i samhället, ekonomiska intressen och 

hushållning som självförsörjning av mat, kläder, värme och bostäder vilka håller emot ett 

inflytande från marknadsekonomi, tjänsteproduktion och handel med omvärlden (Hagevid 

2015, 25).  

 

1.3 Problembeskrivning  

Utförsäljning av allmännyttan ger i vissa kommuner upphov till en rörelse i civilsamhället 

som protesterar mot och vill förhindra en utförsäljning, medan det på andra håll inte ger 

det. Att protestera eller inte protestera kan ses på en skala av protestbenägenhet. Denna 
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undersökning utgår ifrån frågan hur det kommer sig att protestbenägenheten kan skilja sig 

mellan platser, eller territorier. För att fånga in platsens sociala, politiska och ekonomiska 

faktorer kommer de att kallas kontexter. En kontext innebär ett sammanhang som kan 

präglas av olika förhållanden. Hur en kontext ser ut när det gäller förhållanden rörande 

strukturer och aktörer och vilka idéer som är dominerande kan betyda skillnader i 

protestbenägenhet i de olika kontexterna. Kontexterna i denna undersökning representeras 

av två platser, de två städerna Umeå och Luleå. I Umeå förekom större protester än i Luleå 

och protester kan därmed sägas ha uppstått lättare i en viss kontext än i en annan. Det blir 

intressant att förstå vilka förhållanden som kan ha betydelse för denna skillnad. Frågan var 

blir central och hur kontexternas olika innehåll ser ut. Med en teoretisk genomgång söks 

skillnader hos två olika kontexter, i form av strukturer, aktörer och idéer.  

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur förhållanden av strukturer, aktörer och idéer i en kontext 

påverkar en benägenhet i civilsamhället att protestera mot utförsäljningar av allmännyttan.   

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka strukturella faktorer kan förklara att en benägenhet att protestera mot 

utförsäljning av allmännyttan är större i en kontext än i en annan?  

2. I vilken utsträckning kan aktörer förklara att en benägenhet att protestera mot 

utförsäljning av allmännyttan är större i en kontext än i en annan? 

3. I vilken utsträckning kan idéer och värderingar förklara att en benägenhet att 

protestera mot utförsäljning av allmännyttan är större i en kontext än i en annan?  

 

2. Teori 

Denna undersökning handlar framförallt om protester och kontexter. Den tar sig an frågan 

om platsens betydelse i form av kontext och dess sociala, politiska och ekonomiska 

förhållanden. Här får kontexten en bred betydelse och fångar in strukturer, aktörer och 

idéer. Den har ambitionen att samtidigt placeras in i protestforskning. En utmaning för 

dagens protestforskning är att i en undersökning av protester fånga in flera perspektiv, 

snarare än få. När protester undersöks är det vanligt att enskilda objekt blir undersökta, i 

form av individer, grupper, organsationer och sociala rörelser eller händelser. Quaranta 

(2017, 1-2) beskriver att det går att fråga sig vad som studeras i protestforskning. Hos 

objekten kan flera faktorer studeras, som förutsägelser av protester, klagomål och 
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deprivation, resurser i form av utbildning och inkomst, politiska möjligheter och 

kontexters förutsättningar som till exempel partipolitisk kamp, vänsterns styrka och det 

politiska systemets öppenhet, långsiktiga utveckling och konsekvenser av protester och 

metoder som använts (Quaranta 2017, 4-14). De olika forskningsområdena berättar olika 

historier om protester och framtida protestforskning borde enligt Quaranta (2017,16) 

handla om att utveckla forskningsprogram som systematiskt kan studera samma objekt 

från olika perspektiv.  

 

På ett liknande sätt kan forskning om sociala rörelser studera objekt som idéer, individer, 

händelser och organisationer. Den kan gälla relationen mellan strukturell förändring och 

mönster hos sociala konflikter, var kulturer, värderingar och idéer kommer ifrån och hur 

dessa skapar kollektiva handlingar, hur mobilisering och uthållighet ser ut samt hur 

sociala, politiska och kulturella kontexter spelar roll för framgång (Della Porta och Diani 

2006, 5-6).  

 

Att fokusera på platsen/territoriet, eller kontexten, som protesterna sker inom kan i en 

jämförande studie berätta om i och under vilka förhållanden som protester sker och i vilka 

de inte sker. Med detta följer frågan om vad platsen kan säga om benägenheten att 

protestera. Därmed kan kunskap om strukturer, aktörer och idéer av skild art bli av vikt för 

att besvara frågan.  

 

Genom att undersöka en kontext i ett territorium blir det aktuellt att titta på flera olika 

objekt som haft mer eller mindre inverkan på en benägenhet att protestera. Detta följer 

efter den egentliga frågan om varför protester uppkommer på vissa platser men inte på 

andra. Detta sätt att studera protester skiljer sig till viss del från tidigare protestforskning 

som studerat objekt och relationer i enskild form. Den här undersökningen gör det både 

möjligt och nödvändigt att titta på flera objekt.  

 

En benägenhet beskriver ”drivkrafter som verkar i angiven riktning och leder till handling, 

utveckling” (SO). En benägenhet att protestera betyder att en protestvilja kan vara av olika 

storlek. En benägenhet kan uppkomma lättare i vissa kontexter jämfört med i andra och 

kan förklaras med hjälp att titta närmare på de strukturer, aktörer och idéer som finns. 

Denna undersökning utgår från att benägenheten att protestera mot utförsäljning av 

allmännyttan var större i Umeå än i Luleå. Vad denna benägenhet berodde på kan vara 

tidigare nämnda saker som berörs i protestforskning som strukturer, aktörer och idéer, 
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men det bör också anses finnas en skillnad i ansatsen till protesterna. Här blir 

undersökningen av vad det är som faktiskt finns i kontexten som gör att protester 

uppkommer, utöver det som de båda kontexterna har gemensamt, dvs att ett kommunalt 

bolag sålt allmännyttiga lägenheter till en privat fastighetsägare.  

 

2.1 Strukturer, aktörer och idéer 

I en stor och övergripande kontext finns som tidigare nämnts strukturer, aktörer och idéer 

och i denna uppsats undersöks hur sådana kan ha betydelse för benägenheten att 

protestera. Den här undersökningen beskriver en kontext utifrån antagandet att det i de 

flesta kontexter går att identifiera strukturella och aktöriella faktorer (Hay 2002, 95). Det 

har sedan länge funnits en debatt om betydelsen av struktur och aktör i förklaringen av 

politiska och sociala fenomen (Hay 2002, 93). Forskning om strukturer och aktörer söker 

frågeställningar som kan förklara något i en antingen strukturell eller aktöriell bemärkelse. 

(Hay 2002, 96).  

 

För att få mer kunskap om de strukturer, aktörer och idéer som finns i dessa kontexter 

innehåller undersökningen både induktiva och deduktiva analysdelar. För att å ena sidan få 

veta mer om aktörer och idéer styrs arbetssättet med induktivitet och empirism, det vill 

säga att genom bevis och observation finna sådan kunskap. Deduktivitet å andra sidan 

bygger på testbara frågor och hypoteser från redan etablerad fakta och teoretiska 

antaganden. Här blir strukturer utredda och använda i undersökningen, vilket innebär ett 

sökande efter befintliga strukturer i en kontext. (Hay 2002, 30) På detta sätt blir en 

nyinstitutionalistisk position användbar mellan de båda ytterligheterna deduktiv och 

induktiv logik. För att hitta benägenheter för protester kommer därför en “dialog” mellan 

teori och bevis att föras i försöket att nå en “rik och teoretiskt informerad historisk 

beskrivning”. (Hay 2002, 47) 

 

I det följande ges teoribeskrivningar inkluderande de variabler som tillhör dessa; först 

struktur, sen aktör och därefter idéer i avsnitten 2.1.1 till och med 2.1.3. Strukturer kan ses 

i befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur samt i beståndets karaktär. Var 

aktörer ses beskrivs i avsnittet om den demokratiska processen och köpare av 

allmännyttiga bestånd. Det sista avsnittet berör idéer och där återfinns alla tre, strukturer, 

aktörer och idéer. Ett antal frågor identifieras nedan som avses besvaras senare i 

analysavsnitten. 
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2.1.1 Struktur 

I kontexter finns det både långsiktiga och trögrörliga mått som kan definieras med en 

regularitet som struktur över tid. De kan vara politiska institutioner, beteenden, rutiner och 

konventioner. En struktur innebär att politiskt beteende kan vara ordnat, men inte 

nödvändigtvis förutsägbart. Ett stort inflytande från en struktur kan dock innebära 

förutsägbarhet. (Hay 2002, 94).  

 

Strukturer hittas inte först och främst genom att titta på den protestverksamhet som 

föekommit, utan snarare genom att undersöka sociala, politiska och ekonomiska 

förhållanden i en kontext som lett i en viss strukturell riktning och påverkat ett samhälle i 

större bemärkelse. Därefter blir det intressant att se deras inverkan på en 

protestbenägenhet. Två strukturer som kan tänkas påverka en benägenhet att protestera är 

befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur samt det sålda beståndets karaktär. 

Här får ett tolkningsföreträde ligga till grund för urval av möjliga strukturella förklaringar. 

Det finns fler strukturer som påverkar, i detta fall städer, men som inte nödvändigtvis har 

en stor förklaringspotential, som till exempel urbanisering.  

 

Befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur 

Två strukturer som påverkat Sverige under framförallt senare hälften av 1900-talet gäller 

utbildning och arbete. Dessa kan beskrivas som strukturella skillnader i form av 

befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur. En historisk beskrivning av 

kontexten och antal delaktiga i arbete och utbildning har relevans. 

 

Sverige har i stort övergått till ett post-industriellt samhälle med en utbildningsexpansion 

och en större tjänstesektor (SOU 2015:104, 84, 237). Utbildningsexpansionen kan ses i 

universitets tillkomst och utveckling. Strukturella effekter av en utbildningsexpansion kan 

ses som tendenser att kopplingen till en kollektiv klassidentitet försvagas och att en 

medelklass växer fram med mer individualistiska värderingar (Lidström 2018, 12). Men 

också av att en ökad utbildningsnivå leder till ökade inkomster vilket gör att människor 

röstar mer borgerligt (Blomgren 2012, 88). Traditionella sociala konflikter kan försvagas 

när strukturell förändring sker, som i det nya behovet av kunskapsproduktion och 

infomationsberedning (Della porta och Diani 2006, 52-53). Utbildningsexpansionens 

storlek i en lokal kontext kan påverka benägenheten att protestera.  
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Vissa städer i Sverige har påverkats mer än andra av industrisamhällets strukturella 

funktion. I industrisamhällets ursprung under den industriella revolutionen fanns en 

särskiljning mellan arbete och kapital. Det materiella i samhället var centralt, som till 

exempel hushållningen med självförsörjning av mat, kläder, värme och bostäder vilket alla 

var viktiga faktorer. (Hagevid 2015, 25). Med övergången till ett post-industriellt samhälle 

minskade sysselsättningen inom industrin. Industrisamhället nådde sin topp 1965 i Sverige 

(Lidström 2018, 12). Industrins starka koppling till arbetarklassen och socialdemokratin, 

som vurmade för välfärdsbygget och var initiativtagare till allmännyttan, kan ha levt 

vidare efter industriperiodens avtagande. Här kan tänkas att normer och värderingar möter 

upp- eller nedgång efter industrins minskande betydelse för samhället, likt 

socialdemokratins (Lidström 2018, 15), där historisk institutionalism kan ge 

arbetarklassen en närvaro över lång tidsperiod efteråt.  

 

Fråga: Har befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur en inverkan på en 

protestbenägenhet? 

 

Beståndets karaktär 

Allmännyttan ser väldigt olika ut i Sverige. Den utgörs å ena sidan av de 1,4 miljoner 

bostäder som byggdes i Sverige genom miljöprogrammet mellan 1965 och 1974, vilket 

gav allmännyttan en viktig roll i landet. Cirka en tredjedel av dem var småhus, en andra 

tredjedel var låga flerbostadshusområden och en sista tredjedel bestod av storskaliga 

höghusområden. Det fanns också en del studentlägenheter. (Miljonprogrammet) Å andra 

sidan har allmännyttan ständigt förändras genom nyproduktioner, försäljningar, rivningar 

och köp. Det gör att allmännyttiga bostäder kan skilja sig mycket åt utifrån boendeform, 

ålder, hyresnivå och renoveringsbehov. Dessa variationer och strukturella förändring kan 

ha en inverkan på en benägenhet att protestera.  

 

Fråga: Har beståndets karaktär betydelse för en protestbenägenhet?  

 

2.1.2 Aktör  

I kontexter finns också aktörer. I motsats till strukturers mer ordnande funktion och 

möjlighet till förutsägbarhet av sociala och politiska skeenden kan aktörer förstås som mer 

rörliga och kortsiktiga i sitt utförande. Något som många forskare är eniga om är att 

strukturer begränsar och aktiverar aktörer, som i sin tur tolkar strukturer och förändrar 

dem (Hay 2002, 120). Hos aktören blir förmågan eller möjligheten att agera medvetet och 
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förverkliga sina intentioner central. Det innebär fri vilja, val eller autonomi och valet beror 

på ett medvetet övervägande bland möjliga val varvid någon eller något utför en handling, 

tar ett beslut eller utövar ett politiskt beteende (Hay 2002, 94–95). Relationen är inte 

deterministisk och det går inte att förutsäga en aktörs beteende utifrån strukturen som 

denne befinner sig i (Béland, Cox 2011, 75). De har ett interaktivt och iterativt samspel 

(Marsh 2018, 200): 

 

“Structures provide the context within which agents act, but agents interpret  

structures and, in acting, change them, with these ’new’ structures  

becoming the context within which agents subsequently act” 

 

I en kontext kan det finnas flera aktörer. Dessa blir i denna undersökning aktuella i ett 

antal variabler. I en demokratisk process att sälja ut allmännyttiga lägenheter blir 

Socialdemokraterna en aktör som agerar mer eller mindre demokratiskt. Aktörer ses också 

som köpare av allmännyttiga bestånd varvid köparens profil kan se olika ut och den tredje 

typen av aktör blir protestaktörer, de protesterande.  

 

Den demokratiska processen 

I en kontext blir demokratin länkad till territoriet där individer utgör basen för det 

politiska systemet och fördelningen av de gemensamma resurserna (Hagevid 2015, 22) 

Allmännyttan sköter kommuner på demokratins grund efter vad som anges i 

Kommunallagen (SFS nr: 2017:725, 1 kap § 2), genom angelägenheter av allmänt intresse 

(SFS nr: 2017:725, 2 kap § 1). Dit räknas bland annat rätten till bostad enligt 

Regeringsformen (SFS 2014:1385, 1 kap, 2§). Det finns en förväntan att försäljning av 

allmännytta ska ske på demokratisk väg. Beslut om detta tas i det kommunala 

bostadsbolaget och vanligtvis i kommunfullmäktige (beroende ibland på det kommunala 

bostadsbolagets ägardirektivs innehåll). En beslutsordning kan vara mer eller mindre 

demokratisk dels beroende på i vilken utsträckning folkets makt är reell och dels på 

graden av jämlikhet i beslutsprocessen. (Giljam. Hermansson 292–293). Om en aktör ger 

uttryck för att frångå eller faktiskt frångår den demokratiska beslutsvägen, som bygger på 

normer och förväntade beteenden utifrån svenska lagar, kan det ge upphov till protester.  

 

Fråga: Finns det en aktör som agerar mer eller mindre demokratiskt och har det en 

inverkan på en protestbenägenhet?  
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Köparens profil 

I utförsäljningsprocessen finns en säljare och en köpare , säljaren är det kommunala 

bostadsbolaget och köparen en fastighetsägare. En trend idag är att det är stora hyresbolag 

som köper allmännyttiga lägenheter och agerar som ägare, till skillnad från mindre lokala 

bolag som tidigare (Dagens Samhälle 2017). Utförsäljningar av allmännyttiga bostäder 

sker enligt Martin Grander, bostadsforskare på Malmö högskola, i nästan alla kommuner i 

Sverige idag. Orsaken handlar ofta om viljan att frigöra kapital. Trycket från privata 

aktörer om att få köpa de allmännyttiga bostäderna är samtidigt stort – för dessa ses det 

generellt som en bra affär som ger bra avkastning (Umeå Tidning 2017). Köpare är också 

etablerade på många eller färre platser, liksom på olika platser i svenska städer. De kan ha 

med sig ett ”bagage” i form av ett rykte och beskrivningar av tidigare ageranden när de 

ska köpa upp allmännytta i en stad.  

 

Köpare av allmännytta skiljer sig alltså åt i form av storlek, ägarstruktur, geografisk 

etablering och rykte. Köparens profil kan innehålla egenskaper som inverkar på en 

benägenhet att protestera.  

 

Fråga: Påverkar köparens profil protestbenägenheten?  

 

2.1.3 Idéer 

Idéer beskriver en protesttröskel där värderingar och normer fångas upp, eller i bredare 

bemärkelse kulturfaktorer, som föranlett en benägenhet att protestera och de beskrivs som 

institutioner. En tröskel betecknas som möjligheter eller hinder för protestbenägenheten.  

 

Institutioner kan innebära väldigt mycket, de ”finns i varje sfär av våra liv - socialt, 

ekonomiskt och politiskt” (Lowndes, Roberts 2018, 3). Det är inte självklart vad en 

institution är och inte är, det kan handla om å ena sidan vanliga tillvägagångssätt och 

beteenden, men å den andra också om normer och traditioner/informella institutioner. 

Institutionalister söker den historiska berättelsen och vill bevara och fånga upp det 

komplexa och det unika i en förändringsprocess och se samspelet hos aktörer, idéer och 

institutioner (Lowndes, Robert 2018, 47). Social och historisk institutionalism, där 

institutioner följer av lämplighetsprincipen, förklarar detta samspel. (Hay 2002, 106). Till 

skillnad från rationalister som förutsätter politiska aktörer med perfekt information som 

söker egoistiska självändamål har institutionalister och konstruktivister en mer flexibel 

och empiristisk ingång. De erkänner den öppna processen av strategiskt övervägande och 
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idéers roll som skapar aktörers strategiska val. Istället för att vara förutsägbara 

karakteriseras politiska analyser av komplexitet och ovisshet. (Hay 2002, 48). Det öppnar 

upp för idéer och när en aktör utför en handling eller tar ett beslut leder idéer till en aktörs 

tolkning av verkligheten som denne befinner sig i - ”Idéer utgör en punkt av medling 

mellan aktörer och deras miljö” (Hay 2002, 209). Idéer spelar en roll i att förklara 

politiska och sociala händelser. Idéerna kan bäras av aktörer men också vara av mer 

gerenell karaktär och del av en kontext. Det kan därför finnas konkurerrande idéer där 

vissa är dominerande medan andra är mindre omfattande och har lägre betydelse. 

(Lowndes, Roberts 2018, 3) Aktörers kunskap om miljön kan utvecklas över tid, kanske 

inte till att ha fullständig information men mot att ha mer information (Hay 2002, 210). 

Denna information kan leda till att aktörer lär sig mer och att idéer och strategier utvecklas 

över tid (Hay 2002, 213 ). På samma sätt kan kulturfaktorer vara föränderliga (Anders 

Lidström, 35).  

 

Protesttröskel 

Kulturfaktorer i de två kontexterna i undersökningen kommer att beskriva idéer, 

värderingar och normer som finns. Förståelsen av kulturer hämtas från Della Porta och 

Diani och deras forksning om sociala rörelser. Kulturer kan ses som tvådelade, dels i form 

av värderingar men också som tolkningsverktyg.  

 

Värderingar 

Värderingar kan påverka en protestbenägenhet i olika grad. Dessa uppstår ur fundamentala 

principer som aktörer identifierar sig med och som påverkar målsättningar och strategier. 

De ger också motivationer som behövs för att mobilisera anhängare och ju starkare en 

aktör identifierar sig med värderingar ju starkare är viljan att agera. Det kan handla om 

avsaknaden av en viss social integration i ett samhälle eller oförmågan i det att återskapa 

och förstärka de fundamentala värdena. I detta fall värden hos allmännyttan. (Della Porta 

och Diani 2006, 67) 

 

Värderingar kan dock se annorlunda ut. Det kan röra sig om attityder som är lösa och 

flyktiga. Men det kan också handla om djupare övertygelser och dominerande 

föreställningar under en längre tid i en kontext, kanske som en del av en struktur, som 

påverkar en protestbenägenhet.  
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En tredje faktor rör partipolitik. Röster till vänster på den politiska skiljelinjen vänster-

höger har en större benägenhet att protestera än röster till höger (Della Porta och Diani 

2006, 217)(Quaranta 2017, 8). Därför kan en kontext med en stor andel av röster lutande 

åt vänster förklara en protestbenägenhet.   

 

Tolkningsverktyg 

Tolkningsverktyg formas till en repertoar eller en verktygslåda av vanor, kompetenser och 

stilar som aktörer skapar handlingsstrategier med. På detta sätt ger kultur en kognitiv 

apparat som människor behöver för att orientera sig i världen. Det kan innebära saker som 

tro, ceremonier, konstnärliga uttryck och informella traditioner som språk, konversationer, 

berättelser och dagliga ritualer. På detta sätt blir kultur till instrument för aktörer att förstå 

sin omgivning.  (Della Porta och Diani 2006, 73) Här kan historiska upplevelser bli 

betydelsefulla. Sätt att arbeta på kan reproduceras över tid. Att fånga upp historiska 

proteststrategier legitimerar egna aktioner och tidigare frontfigurer kan bli inspiration. 

(Della Porta och Diani 2006, 182) Samtidigt som traditionens roll är viktig finns det också 

innovation som tar plats, med experimenterande och nya former i sökandet efter en taktisk 

fördel. Dessa verktyg kan utvecklas över generationer (Della Porta och Diani 2006, 183-

184)  

 

Denna skillnad är viktig eftersom de som mobiliserar för protester kan ha påverkats i olika 

grad av värderingar och tolkningsförmågor. Antingen har en kombination varit aktuell, 

eller så har antingen starka värderingar eller en god tolkningsförmåga bidragit till en 

mobilisering. 67 Detta bör även utgöra grunder för benägenheten att protestera.  

 

Dessa kulturella faktorer kan ha en tendens att stödja den ena eller andra politiska 

ideologin och därmed olika politiska partier. Denna koppling bör gå att undersöka. 

Partiers röstandelar bör kunna ge en hint om vilka idéer som finns i en kontext. Med denna 

koppling blir röstandelarna i kommunalvalen intressanta och i denna uppsats vid det 

senaste valet innan utförsäljningarna, nämligen valet 2014. Idéer skulle kunna ha en 

koppling till ett visst parti som har verkat som en bärare för vissa typer av idéer, samtidigt 

som politiska ideologier kan vara förankrade i idéer. När det gäller protester i allmänhet 

tenderar väljarkåren från partier åt vänster att vara mer redo att använda protester än en 

högervriden väljarkår (Della Porta och Diani 2006, 217)(Quaranta 2017, 8). Här kan det 

rödgröna blocket, utan socialdemokraterna, representera idéer som i högre grad bär ett 

motstånd mot utförsäljningar. Socialdemokraterna tas inte med i undersökningen eftersom 
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de kommit att förknippas med utförsäljningen i de undersökta kontexterna. Den roll som 

partier här har är som kanal mellan medborgare och makt där partier representerar 

medborgares intressen. Därmed kan konflikter lösas och förändring ske på ett kollektivt 

och fredligt sätt (Hagevid 2015, 22).  

 

I undersökningen blir det avgörande att försöka identifiera institutioner i de båda 

kontexterna som kan förklara protestbenägenheten. 

 

Fråga: Finns kulturfaktorer som inverkar på en protestbenägenhet?   

 

3. Metod och material 

Den data som använts i uppsatsen har varit data från dokumentstudien och från 

djupintervjuer. Detta data har samlats in för att kunna förklara hur strukturer, aktörer och 

idéer inverkat på en protestbenägenhet. De två metoderna har använts till att förstå mer om 

alla teoretiska begrepp, därför har varken dokumentstudien eller djupintervjuer använts till 

att inhämta material för att förklara det ena eller det andra teoretiska begreppet.  

 

I dokumentstudien har material letats fram som förklarar strukturer, aktörer och idéer i de 

båda kontexterna, det har gjorts genom att dels leta efter information på internet men 

också hitta bokmaterial. Aktörer inblandade i protester krävde en mer nutida 

efterforskning och de blev representerade i tidningsartiklar och sociala medier. Idéer, 

liksom strukturer, som hade både en långsiktigt karaktär, gick att hämta i tryckt form.  

 

Det som styrde valet av studiedesign var en önskan om att utifrån faktiska omständigheter 

och kommunala beslut förstå mer om olika skeenden, bedömningar, uppfattningar och 

reaktioner i civilsamhället utifrån det konkreta sammanhang vari dessa var en del. I denna 

uppsats användes därför två typer av datakällor och metoder för datainsamling. En 

dokumentstudie och djupintervjuer valdes som de mest lämpliga metoderna för att 

uppfylla syftet i uppsatsen eftersom det skulle ge kunskap och en fördjupad förståelse 

både om beslutsprocessen i kommunen vad gäller utförsäljning av allmännyttans bostäder 

och information om olika reaktioner på besluten samt skälen bakom detta. Det ena 

datamaterialet bestod av dokument och allmänna handlingar som hämtades ut från 

myndigheter och kommunala bostadsbolag samt insamlat skrivet material från 

tidningsmedia. Kvalitativt data insamlades med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer 
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med personer som antogs kunna ha relevant erfarenhet att dela. I det följande beskrivs 

materialet och metoderna mer i detalj. 

 

3.1 Dokumentstudie 

Dokumentstudien bestod av en insamling och granskning av skriftligt material med ett 

specifikt fokus på beslut, händelser och protestyttringar som fanns i kommunala allmänna 

handlingar och i tidningar. Materialet hittades genom internetsökningar, genom 

direktkontakter med kommunala tjänstepersoner där handlingar, som avtal och 

överklagningar, begärdes ut samt genom sökningar i skrivet, publicerat media.  

 

3.2 Djupintervjuer 

Kvalitativa djupintervjuer genomfördes med ett ändamålsstyrt urval av personer som 

avsiktligt valdes utifrån att de i sin roll antogs kunna bidra till att besvara denna uppsats 

syfte och frågeställningar. I och med att ett icke-sannolikhetsbaserat urval gjordes så 

betydde det att resultaten inte skulle bli generaliserbara till en hel population, men det var 

heller inte avsikten vid datainsamlingen. Avsikten var att identifiera och intervjua 

personer med särskilda kunskaper och erfarenheter som skulle kunna bidra till förståelse 

om förhållandet varför det i vissa kommuner skapades en rörelse i civilsamhället som 

motsatte sig en utförsäljning av bostäder i allmännyttans tjänst, medan det i andra 

kommuner inte gjorde det. Även snöbollsurval användes vilket också är en ändamålsstyrd 

urvalsmetod. Det betyder att man genom att fråga redan valda informanter finner andra 

personer som kan antas ha för studien relevanta insikter, erfarenheter och kunskaper 

(Bryman 2018, 495 – 498). Målgruppen för intervjuerna bestod av nyckelpersoner inom 

det civila samhället samt partipolitiskt aktiva. De som tillfrågades om att delta i studien 

var företrädare för och aktiva inom organisationer och föreningar som opponerat sig mot 

utförsäljningar i Umeå och Luleå kommun. Urvalet i Umeå började med ett avsiktligt val 

av deltagare för att sedan övergå till snöbollsurval genom att frågor ställdes till de först 

avsiktligt valda om vilka de trodde skulle kunna bidra. I Umeå där det funnits ett tydligt 

motstånd mot utförsäljningen av allmännyttan var det inledningsvis enklare att identifiera 

informanter än i Luleå, genom att olika företrädare i Umeå blivit synliga bland annat 

genom medierapportering. Dock var det inte alltid tydligt vem som skulle vara bäst 

skickad att svara på studiens olika frågeställningar. I Luleå påbörjades identifieringen av 

möjliga informanter som engagerat sig i frågan, genom mer ostrukturerad läsning av 

media. I båda kommunerna användes snöbollsurval. 
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Förfrågningar om deltagande i intervjuer gjordes genom direktkontakt ute i offentliga 

miljöer, via telefon eller med e-post. Intervjuerna i Umeå genomfördes på en lugn plats 

vald av informanten där intervjun kunde genomföras ostört och för Luleå skedde 

intervjuerna på telefon. Intervjuerna som genomfördes under sommaren 2018 spelades in 

digitalt och längden varierade mellan 50 och 132 minuter. Nio intervjuer genomfördes 

med personer engagerade i motståndsrörelsen, med representanter för 

Hyresgästföreningen och partipolitiska företrädare. På grund av närheten till och 

kännedom om Umeå blev aktörer att intervjua där lättare att komma i kontakt med än i 

Luleå. För att ge ett exempel blev den första intervjun ett resultat av att författaren till 

denna uppsats hade närvarat vid Bostadsvrålet i Umeå den 26–27 maj 2018. Bostadsvrålet 

är ett bostadspolitiskt forum och utgörs av olika nätverk, grupper och organisationer runt 

om i Sverige. Deras mål är att lära sig av varandra och arbeta för allas rätt att bo. Vid 

sammankomsten i Umeå blev det, efter samtal med personer som närvarade klart vem den 

första informanten i Umeå skulle vara. Därefter skedde ett snöbollsurval där det visade sig 

att många av de som slutligen intervjuades också hade varit personer som i media blivit 

omskrivna på grund av sitt engagemang. Denna uppsatsförfattare sökte även informanter 

på centrala positioner i de kommunala bostadsbolagen i Umeå och Luleå, s 

om varit aktiva inför och i samband med beslut om utförsäljning av bostäder i 

allmännyttan. Inga av dessa besvarade dock förfrågan. Det fanns omständigheter som 

eventuellt försvårade en kontakt med informanter, till exempel den korta tiden från 

protesterna till dess att uppsatsen skrevs. I Umeå tog den nya köparen över som hyresvärd 

den 15 december 2017 och den 1 juni 2018 övertogs allt som rörde fastigheter, samtidigt 

som kontakter med företrädare att intervjua söktes. I Luleå skedde utförsäljningen däremot 

2015.  

 

En tematisk intervjuguide utvecklades, av författaren till denna uppsats, som skulle 

användas under intervjuerna. De teman som valdes för intervjuguiden ansågs vara viktiga 

och relevanta teman som tillsammans skulle möjliggöra att svara på syftet med studien. 

Intervjuguiden bestod av följande teman: i) Om er och ert arbete, ii) Aktivitet och 

kommunikation, och iii) Förutsättningar och staden. Djupintervjuerna som genomfördes 

utgick ifrån intervjuguiden men hade en utforskande karaktär där ämnen som togs upp av 

en informant kunde tas upp vid följande intervjuer med andra informanter. Vikt lades vid 

att låta öppna frågor dominera intervjuerna så att informanter skulle uppmuntras att 

reflektera och dela med sig av sina erfarenheter. Slutna frågor användes främst i 

kartläggande syfte. Intervjuguiden tilläts vara flexibel och reviderades under intervjun, 
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baserat på reflektioner och svar som gavs. Genom användning av intervjuguiden var målet 

att fylla kunskapsluckor, förstå betydelsen av viktiga händelser och upplevelser men också 

att användas för att låta informanterna fritt dela information som inte kunde fås genom 

dokumentstudien, och därigenom bidra med ny kunskap.  

 

I studien avsågs resultaten från en kommun som upplevt ett civilt engagemang (Umeå) att 

jämföras med en som inte haft det (Luleå), för att därefter med användning av teori kunna 

diskutera och förstå mer om hur det kommer sig att det i vissa kommuner skapas en 

rörelse i civilsamhället som motsätter sig utförsäljning av bostäder i allmännyttans tjänst, 

medan det i andra kommuner inte gör det. 

 

3.3 Etiska överväganden vid djupintervjuerna 

Inför intervjuerna gavs muntlig information till informanterna om syftet med studien, dess 

metodik, datahantering och utifrån ett integritetsperspektiv hur personlig information 

skulle behandlas i uppsatsens resultatpresentation. Ämnet för djupintervjuerna upplevdes 

inte som känsligt av informanterna och de var vuxna personer som självständigt kunde 

fatta beslut om vilken information de var beredda att dela med sig av. Ett informerat 

samtycke erhölls från deltagarna och registrerades digitalt innan intervjun startade. 

 

3.4 Bearbetning och dataanalys 

Analysen av det kvalitativa datamaterialet (inspelade djupintervjuer) utfördes genom en 

tematisk analys. Tematisk analys används i många olika discipliner. Det beskrivs ofta som 

ett grundläggande verktyg i olika kvalitativa analysmetoder, men Braun och Clarke (2006; 

3:77_ /101) hävdar att det ska anses vara en metod i sin egen rätt.. Datamaterialet från 

dokumentstudien analyserades med en enkel innehållsanalys för att på ett systematiskt sätt 

identifiera de delar som för studien var viktiga i dokumenten och i texterna från artiklar i 

skrivet media. Analysen av dokument och skriftligt material från media hade en 

kartläggande ansats. Analysen av intervjumaterialet genomfördes som en tematisk analys 

med induktiv ansats där informationen från de enskilda informanterna tillsammans skulle 

bilda en större helhet genom analysen. 

 

Nedan beskrivs bearbetningen och analysen av de två datamaterialen. Djupintervjuerna 

transkriberades av författaren av denna uppsats i nära anslutning till intervjuernas 

genomförande. Transkribering är en tidskrävande uppgift men i och med att analysen kan 

sägas starta redan under transkriberingen fås en djup kännedom om materialet och kan på 
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så sätt sägas vara dataanalysens första steg. Under transkriberingen gjordes anteckningar 

när något särskilt intressant sades, när det kunde leda till särskilt relevanta reflektioner 

eller när idéer för analysteman uppstod. Därefter lästes utskrifter av intervjuerna flera 

gånger, och därigenom tog analysprocessen ytterligare ett steg. Intervjuutskrifterna hade 

tidskoder, så det var lätt att vid behov gå tillbaka och lyssna efter vad som sagts av 

informanterna under intervjuerna som kunde ge en förståelse för nyanser och sådant som 

särskilt betonades. I den här processen använder den som utför analysen sig själv som ett 

"instrument" för att lära känna datamaterialet på djupet. Endast det manifesta innehållet i 

djupintervjuerna, vilket bestod av det som faktiskt sades av informanterna, användes i 

analysen.  

 

Dokument och texter lästes och kodades. Materialet bestod av delar av olika omfattning 

och karaktär vilket ledde fram till att en enkel innehållsanalys genomfördes i 

dokumentstudien med en kodning där de centrala delarna benämndes och markerades. 

Genom detta tillvägagångssätt kom resultatet av dokumentstudien att bilda en 

utgångspunkt för den kvalitativa intervjustudien. 

 

Datamaterialet (både dokument- och intervjumaterialet) tematiserades genom att 

sammanfattas och organiseras under teman som identifierades med hjälp av använd teori. 

Detta sätt att arbeta bidrog till en grundläggande struktur med koppling till teorin. Den 

sista delen av analysarbetet styrdes av teorin när datamaterialet sorterades och 

kategoriserades. Genom detta arbete blev det i analysen möjligt att förstå och diskutera 

samband, motivationer, styrkor, svagheter, begränsningar och möjligheter med hjälp av 

insamlade data. Resultaten av analysen presenteras och diskuteras senare tillsammans med 

en beskrivning av teori. 

    

3.5 Avgränsningar 

En uppsats på 15 hp kan ha svårt att vara heltäckande med möjlighet att dra säkra 

slutsatser om studerade fenomen, dock kan den fungera hypotesgenererande. I denna 

studie redogörs för några saker som anses kunna förklara en skillnad i motstånd mot 

utförsäljningar av allmännyttan, men som inte kan anses vara uttömmande.  

 

I ett motstånd mot utförsäljningen av allmännytta har många grupper och individer varit 

aktiva. Vid läsning i media och vid intervjuer har det framkommit att man kunnat 

intervjua fler för att bedöma aktörers betydelse och funktion. I denna uppsats har fokus 
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främst legat på bakgrunden till aktioner och uppstarten av grupperingar på Facebook vilka 

kan ha varit en viktig del i motståndets framgång i Umeå. Till exempel fanns andra 

politiska grupper som skulle ha kunnat få vara en del av uppsatsen. I Luleå fanns också 

tecken på ett engagemang på Facebook och internet (Skrivunder.com, Hertsön) vilket varit 

så viktigt i Umeå, det hade kunnat undersökas djupare.  

 

Det finns utrymme för fler variabler som förklarar skillnader och de nivåer av strukturer, 

aktörer och idéer som påverkar ett motstånd. Det kan därför vara möjligt att lägga till eller 

djupare analysera vissa av de variabler som tagits upp i denna studie för att förklara en 

skillnad i ett motstånd. I beståndets strukturella förklaring skulle skick och hyresnivåer 

kunna bidra med ännu mer kunskap. Ponera att ett bestånd består av bostäder från 

miljonprogrammet och har låga hyror, då skulle eventuellt de boende kunna uppleva en 

större rädsla för en utförsäljning med höjda hyror som följd än om bostäderna var nyare 

och hyrorna högre. Här skulle tydligare information om hyresnivåer, stambyten och 

renoveringar kunna förklara en benägenhet att opponera mot en utförsäljning.  

 

Om det finns en bostadsbrist eller ej, skulle kunna påverka uppkomsten av ett motstånd i 

en stad där utförsäljningar görs av det kommunala bostadsbolaget. Bostadsbristen kan 

kopplas till kommunen och det säljande kommunala bostadsbolaget som inte har 

producerat tillräckligt antal nya lägenheter. Dels kan det betyda att kommunen gör en 

aktiv handling för att råda bot på bostadsbristen, i slutändan med kapital för nyproduktion 

vilket kan minska ett motstånd. Men bristen på bostäder kan dock kortsiktigt göra det 

svårare att få en bostad. Vid en utförsäljning där det finns god tillgång på allmännyttiga 

lägenheter skulle den eventuellt kunna upplevas mindre riskfylld för boende med mindre 

motstånd som följd.   

 

Som en del av försäljningsprocessen har köparen i denna uppsats fått förklara ett 

motstånd. Fler variabler kan vara skillnader i priset, säljaren, sociala åtaganden av köpare 

och säljare och försörjningsstöd.  

 

I uppsatsen kommer en del saker som visserligen kan ha påverkat ett motstånd men som 

inte utgjort en skillnad, inte att tas upp. Ett exempel på en sådan sak är tidpunkten för de 

båda utförsäljningarna, vilka gjordes precis innan sommaren i båda studerade städer. 

Aktörer i både Umeå och Luleå upplevde att tidpunkten för försäljningen gjorde att färre 

deltog i protestaktioner p.g.a. semesterperioder och studenters hemresor över sommaren. 
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Möjligen har ett motstånd lättare att mobilisera under andra delar av året, vilket skulle 

kunna utgöra en skillnad vid en jämförelse.  

 

4. Empiri och analys 

De två kontexterna som undersöks är två städer, Umeå och Luleå. Protestbenägenheten 

var större i Umeå än i Luleå och hur strukturer, aktörer och idéer inverkat på denna 

benägenhet studeras.  

 

4.1 Struktur 

Två strukturella skillnader mellan Umeå och Luleå gäller utbildning och arbete. 

Utbildningsexpansionen har påverkat städerna i olika grad och industrins roll har varit 

olika. Detta ses som skillnader i befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur. 

En annan strukturell skillnad återfinns i det allmännyttiga beståndet som säljs ut. Dessa 

två skillnader undersöks nedan.  

 

Befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur 

Umeå 

I Umeå är utbildningsexpansionen påtaglig. Universitetet har haft stor betydelse för 

stadens expansion och tillväxt under senare hälften av 1900-talet. I det går att se 

universitets tidiga etablering, med invigningen 1965, som det femte universitetet i Sverige. 

Idag har universitetet 33 979 studenter. (UMU fakta och historik) Universitetet fick tidigt 

en viktig roll för Umeå genom studenternas inflyttning till staden. Deras efterfrågan på 

bostäder bidrog till en stark befolkningsökning och stadsutveckling. Bostadsområdena på 

Carlshem, Ålidhem och Mariehem blev viktiga och kom till genom ett statligt stöd som 

möjliggjorde byggandet av 3000 studentrum. Det ledde till att Umeås befolkning 

fördubblades på 30 år. Universitet bar förutom studenter med sig lärare, forskare och 

medföljande familjer och investeringar av kommunen i form av gator, vägar, sjukvård, 

handel och nya skolor. (Hugoson 2016, 126)  

 

Protester är kollektiva handlingar (Della Porta och Diani 2006, 1-2). Med en 

utbildningsexpansion följer att kopplingen till en kollektiv klassidentitet försvagas och att 

en medelklass växer fram med mer individualistiska värderingar (Lidström 2018, 12). 

Effekter av en utbildningsexpansion skulle därför kunna minska en protestbenägenhet då 

ett kollektiv är nödvändigt och individualistiska värderingar kan minska benägenheten. 

Trots detta har protestbenägenheten varit stor i Umeå.  
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En annan effekt av att människor utbildar sig är att en ökad utbildningsnivå leder till 

ökade inkomster, vilket gör att människor röstar mer borgerligt (Blomgren 2012, 88). 

Detta skulle kunna minska benägenheten att protestera eftersom väljarkåren från partier åt 

vänster generellt sett tenderar att vara mer redo att använda protester än en högervriden 

väljarkår (Della Porta och Diani 2006, 217)(Quaranta 2017, 8). Denna effekt kan ha 

uteblivit i viss mån, dels eftersom Umeå inte röstar övervägande borgerligt, trots 

utbildningsexpansionen, men också för att protester skett i Umeå. En annan 

förklaringspunkt bör här undersökas.   

 

Något motsägelsefullt har Umeå historiskt blivit kallat ”den röda staden” (Hugosson 2016, 

122). Efter universitetet och bostadsområdenas tillkomst var ett rött engagemang tydligt 

och det kan ha sin förklaring i en stor inflyttning från det till en början rödare Norrland 

(Lidström 2018, 34). När universitetet etablerades följde med studenterna ett politiskt 

engagemang. Studenter kom till Umeå från övriga Norrland - ”studenter med visionen om 

att förändra världen” (Kellgren 2010, 4). Studentstrejker och stormöten gjorde att 

universitetet kom att bli känt som ”det röda universitetet” (UMU). På 70-talet var 

studentkåren mycket aktiva i uppbyggnad, planering och ekonomisk drift av 

studentbostäder, matsal och kårlokaler. Studentradikalismen tog sig med hyresstrejken 

uttryck genom en öppen konflikt med kommunpolitiker (Hugoson 2016, 123). 

Vänsterorienterade grupper som KFML, Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, 

och Clarté var aktiva i början på 70-talet och engagerade i bland annat hyresstrejken, och 

VPK kom att bli stora på universitetet (Kellgren 2010, 19–21). Mats Rosin, ledarskribent 

på Västerbottens Kuriren i början på 70-talet, tror att yttervänstern (Kellgren 2010, 47):  

 

”… vidgade ramarna, tvingade fram, ibland med lite burdusa metoder, nödvändiga 

omprövningar. På lång sikt tror jag att denna vänster ändå kom att 

bidra till den särskilda öppenhet som kommit att prägla Umeå, att de frön av militant 

frimodighet som såddes då skördas än idag.” 

 

På detta sätt ska det med universitetet i Umeå ha kommit in politiska och kulturella 

värderingar som refereras till som ett rött Umeå. Den kulturella faktorn som förklarar en 

övervikt åt vänster i Övre Norrland (Lidström 2018, 34) torde kunna ha sitt ursprung i den 

röda våg som svepte över Umeå i och med universitetets tillkomst i slutet av 60-talet och 

under 70-talet. Detta kom också i intervjuerna, med de som var engagerade i ett motstånd 
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mot att sälja ut allmännyttan i Umeå, att bli levande i allra högsta grad. Effekterna av 

utbildningsexpansionen med dess ökade individualistiska värderingar och borgerliga 

röstande bör därför inte anses ha slagit igenom i Umeå till den grad att en 

protestbenägenhet försvunnit.   

 

Luleå 

Luleå är känd som en industristad. I mitten av 1900-talet var en stor andel av Luleås 

befolkning verksam i industrier och hantverksarbete, mer än i någon annan näringsgren. 

En viktig del i Luleås utveckling var expansionen som kom i och med etableringen av 

Norrbottens Järnverk (NJA) från 1940-talet till 1978, då omstruktureringen till SSAB 

genomfördes. I och med det blev Luleå allmänt känd som "stål- och hamnstaden" och NJA 

blev avgörande för Luleå, men också betydelsefull för hela länet (Luleå Kommun A). Med 

industrin, Norrbottens Järnverk (NJA), och drömmen om Stålverk 80 kom Luleås 

befolkningsmängd att mer än fördubblas fram till 1975. Detta förändrades med tiden och 

andelen industriarbetare minskade under senare hälften av 1900-talet, främst på grund av 

att stålpriset sjönk och Stålverk 80 inte blev av. Planerna under 1970-talet för Stålverk 80 

förutspåddes kunna etablera Luleå som Stålstad och innefattade en förhoppning om 

expansion för staden i form av nya bostäder och en befolkningsökning (Moritz 2010, 238). 

Efter att stålpriserna sjönk och Stålverk 80 inte kom till skedde en utflyttning från staden 

(Lundholm, Nyström 1990, 54) Det gjorde också att befolkningstillväxten avstannade. 

Men sammanfattningsvis var industrin fortfarande en stor näringsgren 1985 samtidigt som 

tjänstesektorn ökade markant (Lundholm, Nyström 1990, 55–58). Vid slutet av 80-talet 

var Svenskt Stål AB (SSAB), efter Luleå kommun, den näst största arbetsgivaren med 

drygt 3000 anställda (Lundholm, Nyström 1990, 68). 1977 var invånarantalet 67 405 och 

2017 låg det på 77 470, på 40 år steg befolkningsmängden med ungefär 10 000 invånare 

och industrins expansion av Luleå blev inte den många hoppats på (Luleå Kommun, 

befolkningsutveckling). Industrin var fortfarande en stark motor i Luleå i mitten av 90-

talet och fortfarande är industri och företagande viktigt för Luleå. Det går bland annat att 

se genom universitetet. Luleå gick in i en post-industriell era där den Tekniska högskolan 

kom att bli viktig för framtiden, den invigdes 1971 och var inriktad på tekniska 

utbildningar och naturvetenskap och var Luleås fjärde största arbetsgivare i slutet av 80-

talet (Lundholm, Nyström 1990, 68). En samhällsvetenskaplig linje kom först i början på 

90-talet och högskolan blev till Luleå tekniska universitet, LTU, 1997. Idag har 

universitetet 15 000 studenter (LTU Organisation). 
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En protestbenägenhet kan vara stor i ett industriellt samhälle, bland annat för att den kan 

gynnas av arbetarklassens klassidentitet och deras behov av bostäder som lönearbetare 

(Della Porta och Diani 2006, 36-37). Det materiellas relevans är starkt i ett industriellt 

samhälle, jämfört med i ett post-industriellt, vilket skulle kunna innebära en förhöjd 

protestbenägenhet när det materiella hotas. Här finns en intressekonflikt mellan 

industri/kapitalägare och de lönearbetande grupperna där de tidigare har kapital och 

egendom som de kan få avkastning på genom räntor eller vinster av försäljning och den 

senare gruppen som säljer sin arbetskraft på en arbetsmarknad. Benägenheten att 

protestera kan också vara stor eftersom att, som vi sett tidigare, vänstern på den politiska 

skalan har en större benägenhet att protestera. En stor skiljelinje i det industriella 

samhället var ”vänster-höger-skiljelinjen”, med vänsterpartiet som en revolutionär gren av 

arbetarrörelsen som kunde tänkas vara stark i ett industriellt samhälle (Hagevid 2015, 25-

27). Dock uteblev protester i Luleå mot utförsäljningen av allmännyttan vilket kan tänkas 

tyda på att en stark övergång till ett post-industriellt samhälle i Luleå. Men andra 

förklaringar kan komma att hittas i undersökningen.  

 

Fråga:  Har befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur en inverkan på ett 

motstånd? 

 

I Umeå kom utbildningsexpansionen under andra hälften av 1900-talet att prägla staden. I 

strukturell bemärkelse leder utbildning till individualistiska värderingar och en minskad 

kollektiv klassidentitet, och av inkomstökningen kommer ett mer borgerligt partiröstande. 

Utbildningsexpansionen kan inte anses ha fått förväntade strukturella effekter. Om 

utbildningsexpansionen hade fått det hade protester kunnat påverkas negativt då de är 

kollektiva handlingar, men också eftersom att väljarkåren som protesterar oftare tenderar 

att vara från partier åt vänster. Möjligen hade den en effekt, men som påverkades av att 

den möttes av en röd våg som svepte över Umeå i slutet av 60-talet och under 70-talet. 

Den bör till viss del anses ha stått sig väl mot utbildningsexpansionens strukturella 

funktion under en lång tid framöver.  

 

Luleå övergick under 1900-talets senare hälft från ett industrisamhälle till ett post-

industriellt samhälle där kunskap och utbildning blev viktigare. Att inte Stålverk 80 blev 

av kan ha inneburit att universitetet kom att betyda desto mer för stadens expansion. 

Industrin är fortfarande viktig för Luleå, men i en högteknologisk version snarare än i ett 

lönearbetande industrisamhälle. Historiska avtryck bör industrisamhället ha lämnat 
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såtillvida att bostäder anses viktiga för lönearbetare. Här kan det finnas en annan 

förklaring till att protester inte uppkom.  

 

Beståndet 

Det allmännyttiga beståndet i de två kontexterna ser olika ut. Framförallt genom 

allmännyttans förändring efter miljonprogrammet genom nyproduktion, försäljningar, 

rivningar och köp. Hur det sålda beståndet ser ut kan påverka en benägenhet att protestera.  

 

Umeå  

Det allmännyttiga beståndet i Umeå ägs av det kommunala fastighetsbolaget AB 

Bostaden. Vid försäljningen såldes 600 studentlägenheter och 1000 hyresrätter och 

avyttringen omfattade cirka tio procent av deras fastighetsbestånd. Den gällde sex 

fastigheter på stadsdelen Carlshem och tre fastigheter på Mariehem (AB Bostaden A). De 

byggdes främst under miljonprogrammet; Mariehem byggdes under åren 1965–1968 samt 

1987–1990 och Carlshem mellan åren 1970–1973 (AB Bostaden B) och det fanns vid 

försäljningen behov av underhåll och stambyten. Det allmännyttiga beståndet i Umeå 

minskade i och med försäljningen med cirka 4 %, från en nivå innan på cirka 52 % till en 

nivå efter på runt 48% (Informant 4). Beståndet var alltså ur några aspekter ganska 

enhetligt.  

 

Benägenheten att protestera i Umeå bör ha påverkats av det sålda beståndets utseende. 

Historisk institutionalism bör kunna beskriva allmännyttans roll i samhället med vissa 

värden som, även om de förändras idag, sitter kvar och försvaras av grupper i samhället. 

En initiativtagare till Folkinitiativet i Umeå, som samlade namn för att få tillstånd en 

folkomröstning, hade själv bott mer än 25 år i beståndet och hade släkt och vänner som 

bodde där (Informant 1). Det allmänyttiga beståndet gav också en slags boendegaranti till 

Umeåborna där vissa grupper, som studenter, funktionshindrade och låginkomsttagare 

hade tillträde till ett boende utan försörjningskrav och andra hinder, vilket saknar 

motsvarigheter i den privata boendemarknaden. Ett konkret exempel är en aktiv person i 

Folkinitiativet i Umeå som på grund av funktionshinder använde en miniscooter/permobil 

och som bodde i det kommunala bostadsbolaget Bostaden ABs bestånd. Personen hade 

nekats boende av privata aktörer (Informant 2).  

 

I Umeå har det aldrig tidigare sålts ut lägenhter från det kommunala bostadsbolaget. När 

det gäller värden som allmännyttan har utifrån ett perspektiv av historisk institutionalism 
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kan värderingar bli desto starkare om det allmännyttiga beståndet som säljs ut korrellerar 

med ursprungliga värden, men också om allmännyttan tidigare inte har rörts, eller sålts. 

”Det fanns en oro och beredskap genom att utförsäljningar setts i andra städer i Norrland. 

Det var nästan förväntat att Umeå skulle komma att få uppleva utförsäljningar” (Informant 

1). ”Det var inte en fråga om utan när” (Informant 9). 

 

Luleå 

Försäljningen innebar en avyttring med 3000 lägenheter, nästan en tredjedel av det 

kommunala bostadsbolaget Lulebos totala bestånd. Ett första steg i utförsäljningen var på 

1600 lägenheter, motsvarande 15,6 % av Lulebos totala bestånd och bestod av bostäder i 

några olika områden utspridda över Luleå. Lulebo hyr inte ut många studentlägenheter och 

i beståndet såldes mest vanliga hyresrätter. Det var dock en bred mix i beståndet som 

såldes, i det ingick många nyrenoverade lägenheter med redan gjorda stambyten men 

också lägenheter som inte var speciellt gamla, som producerats så sent som 2012 och som 

inte var i behov av underhåll. (Informant 6, Informant 5). Lulebo minskade sin andel 

hyresrätter i Luleå med nästan en tredjedel, från omkring 70 % av hyresmarknaden till 45–

55 % (Luleå Kommun 2016, 36). Beståndet kan karaktäriseras som spritt i form av 

geografisk placering, ålder, hyresnivå och renoveringsbehov.  

 

Benägenheten att protestera kan ha blivit mindre i Luleå på grund av några saker. Det 

allmännyttiga beståndet har upplevt försäljningar tidigare i Luleå, totalt har 1800 

lägenheter sålts under en 10-årsperiod (NSD, 2015). Protester har också skett, 2004 

skedde protester där hyresgäster överlämnade hundratals medborgarförslag (SR, 2004). 

Det kan ha lett till att människor inte ser så allvarligt på vissa utförsäljningar (Informant 

6). Beståndet var också mycket spretigare i form av ålder, hyresnivåer och 

underhållsbehov. Kritik riktades mot kommunens strategi eftersom valet av 

försäljningsobjekt ledde till att man fortfarande hade kvar ett stort underhållsbehov inom 

det kommunala bostadsbolaget – ”man tog russinen ur kakan” (Kuriren 15-07-10). Listan 

med lägenheter som var till försäljning innehöll ”för många guldägg” (Kuriren 15-07-01) 

och man uppgavs göra sig av med de fastigheter som gav bolaget avkastning och ”pengar i 

kassan” (NSD 15-07-10). Samtidigt såldes en stor andel av beståndet i det kommunala 

bostadsbolaget ut och kritiska röster hördes - ”det var ju nästan en tredjedel” (Informant 

8).  
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Fråga: Har beståndets karaktär betydelse för en protestbenägenhet?  

Det finns stor anledning att tro att beståndets karaktär på några punkter har en inverkan på 

benägenheten att protestera. För det första kan allmännyttan omges av traditionella värden 

och om dessa återfinns i beståndet kan protestbenägenheten var stor. I Umeå fanns sådana 

i hög grad, medan de i Luleå inte fanns på samma sätt. Mellan städerna skilde det sig åt i 

form av ålder, hyresnivåer och underhållsbehov. För det andra var det utsålda beståndet i 

Umeå homogenare än i Luleå i form av placering, ålder, hyresnivå och underhållsbehov. 

En hypotes är att en homogenitet i beståndet kan göra det enklare att identifiera beståndet 

för en proteströrelse som kollektiv handling.  

 

En annan märkbar skillnad var att de som bodde i beståndet som såldes ut i Luleå inte var 

tydligt aktiva i ett motstånd mot utförsäljningarna. I Umeå fanns också en grupp boende 

som inte var aktiva. Något oväntat var att studenter och kårer inte engagerade sig mer i 

protesterna, då en stor del av lägenheterna som såldes var studentlägenheter. AB Bostaden 

är den största uthyraren av studentlägenheter i Umeå (Umeå Kommunföretag) men ”vissa 

studenter visste inte ens vad allmännyttan var” (Informant 3). De får ses som en grupp i 

behov av billiga bostäder, vilket mobiliserade andra till protester, utan att de egentligen 

var aktiva själva.  

 

4.2 Aktör 

Som aktörer fungerar i undersökningen politiska partier, privata fastighetsbolag och 

samhällsgrupper. Dessa ses i detta avsnitt i de två variablerna den demokratiska processen 

och köparens profil. I den demokratiska processen kommer socialdemokraterna att agera 

som aktör i de båda städerna som agerar enligt demokratiska normer. I köparens profil är 

köparna olika i de två kontexterna i Umeå och Luleå, i Umeå Heimstaden och i Luleå 

Rikshem.  

 

Den demokratiska processen 

I ett motstånd mot utförsäljningen av allmännytta kan en process vara mer eller mindre 

demokratisk. En demokratisk process blir viktig utifrån demokratins grund för hanteringen 

av det allmänna (2.2.1) och aktörer kan handla i enlighet med denna men också bryta mot 

gängse beteenden. Aktören som i utförsäljningar av allmännytta har agerat i denna process 

är socialdemokraterna.  
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Umeå 

På ett antal punkter skapade en mer eller mindre demokratisk process en benägenhet för 

att protestera. Detta berodde till stor del på agerandet från en aktör som hade många roller 

i utförsäljningprocessen, bland annat i det kommunala bostadsbolaget Bostaden ABs 

styrelse men också som kommunalråd. Agerandet kan ha brutit mot ett förväntat 

demokratiskt förfaringssätt.  

 

Den demokratiska processen handlar framförallt om beslutsprocessen. Kritik riktades mot 

det man såg som brister i transparens och delgivning av information. Ett exempel på kritik 

som riktades mot kommunledningen var att utförsäljningen hade planerats väldigt tidigt, 

sedan den 27 februari, utan att planerna gjorts synliga. Det socialdemokratiska 

kommunalrådet och AB Bostadens styrelseordförande och en mindre grupp i 

kommunledningen hade bjudit in flera intressenter till att lägga bud för att köpa utvalda 

delar av beståndet. Det gjordes utan att man meddelat boende, berörda medborgare, 

intresseorganisationer, hyresrättsföreningar och andra samhällsaktörer. Det uppfattades 

som om man medvetet agerat för att hålla processen hemlig (Informant 1). Enligt AB 

Bostadens styrelseordförande skulle det ha varit ett planerat tillvägagångssätt att hålla 

processen sluten eftersom man inte ville ”starta ett fullt krig kring det här med fastigheter” 

(SVT Nyheter, 2017).  Det socialdemokratiska kommunalrådet uppgav att man inte ”hade 

kunnat få så många intressenter om vi hade haft demonstranter utanför huset” (Dagens 

Arena, 2017). Hyresgästföreningen i Umeå hade i början på året, några månader innan 

utförsäljningen blev ett faktum, haft kontakt med politiker och uttryckligen frågat om en 

utförsäljning skulle komma att ske, varpå de informerats om att ingen utförsäljning var 

planerad och ”inte fanns på agendan” (Informant 4). Tidsaspekten på några månader 

uppgavs ha genererat ett stort motstånd och slutenheten som uppgavs ha varit avsiktlig 

gjorde det ännu större. 

 

Ett annat tillvägagångssätt som upplevdes upprörande av många var att avtalet att sälja 

lägenheter skrevs på den 1 juni 2017 av AB Bostadens styrelseordförande, det moderata 

oppositionsrådet och Heimstadens Vd. Det gjordes utan att styrelsen hade kännedom om 

det, vilket upprörde och ledde till ett brett motstånd. Måndagen den 12 juni kallades 

styrelsen in till ett extrainkallat styrelsemöte för avtalets godkännande (SVT 17-06-16). 

Kommunalrådet hänvisade till känsliga affärsdiskussioner med de privata aktörerna och 

att handlingarna av det skälet inte skickats ut i förväg, utan istället presenterats vid 

sittande bord under sammanträdena (SVT 17-06-12). Detta drev på att ett motstånd 
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uppstod med motiv och en uppfattning hos Folkinitiativet i Umeå om en allmän tendens 

av slutenhet och en process präglad av ”avdemokratisering” av det offentliga Umeå – 

”offentlig debatt är inte önskvärd och beslut ska tas snabbt” (Informant 1). Andra inom 

Folkinitiativet kallade det för svek. (Informant 2). Ett tecken på det missnöje som fanns 

var den snabba mobilisering som skedde redan under helgen och veckan som 

utförsäljningen blev känd (Se kapitel 4.3).  

 

Dessa två punkter ingick också i några anföranden som gjordes av 15 personer i ett 

överklagande till Förvaltningsrätten av kommunens beslut om att sälja ut de allmännyttiga 

lägenheterna. Förvaltningsrätten upphävde kommunfullmäktiges beslut under rubriken 

”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” (DOM 2017-10-26). 

 

Möjligen kan benägenheten att protestera ha blivit förhöjd på grund av en kritisk hållning 

som beskrevs ha funnits mot socialdemokraterna under en längre tid. Detta beteende från 

aktören upplevdes, enligt informanter, inte främmande för det mobiliserade motståndet. 

Det upplevdes som ett avsteg som inte var helt förväntat men samtidigt inte direkt 

förvånande. Här kom socialdemokraternas roll som maktbärande parti och dess grepp om 

stora politiska beslut i Umeå sedan flera år tillbaka att betyda att kritik riktades mot dem. 

Frågetecken ska framförallt ha funnits i stadsutvecklingsfrågor, ”hela 2000-talet åtföljs av 

en slutenhetskultur och skiljer sig från hur stadsbyggnadsdebatter fungerade tidigare” 

(informant 1).  

 

Luleå 

I Luleå var kritik mot demokratiska former som transparens och öppenhet om planerna att 

sälja ut allmännyttiga lägenheter central. Det blev känt att en utförsäljning skulle ske 

genom att ägardirektivet ändrades för det kommunala bostadsföretaget Lulebo under våren 

2015 (Ägardirektiv Luleå). Även om en större protest uteblev fanns kritik och det som 

gjorde folk upprörda var beteenden främst från det socialdemokratiska kommunalrådet 

och en inre krets som ansågs drivande i utförsäljningen. Kommunalrådet var ”mannen 

bakom verket” i utförsäljningen (Kuriren 15-10-07). Kritik framfördes även om personliga 

kontakter mellan det socialdemokratiska kommunalrådet och köparen Rikshems vice Vd, 

särskilt i den så kallade Primegate-affären, och om en nära koppling till näringslivet och 

om en politik åt höger (NSD 15-07-10).  
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Andra tveksamheter om tillvägagångssätt som framfördes var att styrelsen skulle ha hållit 

Lulebo utanför affären (Kuriren 15-07-08). Lulebos dåvarande Vd fick sparken en tid 

innan utförsäljningen (Kuriren 15-07-07), ”Den enda Vd:n som gjorde skillnad på att sälja 

bilar och sälja lägenheter enligt hyresgästföreningen (Informant 6). Samtidigt uppgavs att 

många var oanträffbara, Lulebos styrelseordförande sades vara osynlig och ”helt plötsligt 

fick folk ett brev i brevlådan att de har en ny hyresvärd (Informant 5)”. Det nya 

förfarandet utifrån det kommunala bostadsbolagets ägardirektiv som innebar att inget 

beslut i kommunfullmäktige krävdes för att genomdriva försäljningen (Luleå Kommun 

2016, 36) var upprörande enligt informanter. Kritik framfördes också mot att 

konsekvensanalysen inte offentliggjordes utan hölls intern.  

 

Fråga: Finns det en aktör som agerar mer eller mindre demokratiskt och har det en 

inverkan på ett motstånd?  

 

I Umeå och Luleå var processen att sälja ut allmännyttiga lägenheter mer eller mindre 

demokratisk. I Umeå blev tillvägagångssättet vid avtalsskrivning om utförsäljning av 

lägenheter och försäljningsprocessen kritisterade. Medvetna handlingar för att agera slutet 

fanns hos aktören som förklarade det öppet i media. Ett tecken på att odemokratiska 

förhållanden fanns yttrade sig i att Förvaltningsrätten upphävde kommunfullmäktiges 

beslut. Även i Luleå tillämpades inte demokratiska spelregler om transparens och 

öppenhet och istället fick tystnad och frånvaro känneteckna försäljningsprocessen. 

Processen kan anses ha varit mindre demokratisk i Umeå än i Luleå, grundat på den 

överklagan till Förvaltningsrätten som ledde till att kommunens beslut sköts upp, vilket 

också kan ses som ett uttryck för en större benägenhet att protestera.   

 

Köparen 

I de två kontexterna var köparna olika. Deras utseende i form av storlek, ägarstruktur, 

geografisk etablering och rykte ger en en köpare av det allmännyttigga beståndet en profil 

som kan inverka på en benägenhet att protestera.  

 

Umeå 

Det privata fastighetsbolaget som den 1 juni 2018 köpte 1600 lägenheter av AB Bostaden 

heter Heimstaden och är enligt AB Bostaden ”en långsiktig och stark aktör” (AB Bostaden 

A). Heimstaden var 2017 Sveriges fjärde största privata fastighetsbolag med 19400 

lägenheter (Fastighetsvärlden 2017). Gällande ägarstruktur var Heimstaden enligt det 
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kommunala bostadsbolaget och kommunen ägda av Alecta, Ericsson och Sandviks 

pensionsstiftelser (Umeå Kommun 2018). Detta blev kritiserat. Kommunens vilja att ge en 

snabb och betryggande uppgift om bostadsbolaget som en trygg aktör ifrågasattes ganska 

hårt, eftersom det faktiskt kunde finnas tveksamheter kring ägandet (Informant 9). Aktiva 

bakom ett motstånd mot utförsäljningen undrade om fastighetsbolagets ägarförhållanden 

verkligen stämde. Här blev Facebook en kanal, eller ett instrument, genom gruppen 

Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Umeå där en riskkapitalist i Norge, med bolaget 

Fredensborg AS, istället sågs som ägare genom att bolagets stora aktieandelar egentligen 

avgjorde ägandet (SVT, 17-06-19, ETC 2017).  

 

Heimstaden var redan etablerade i bland annat Östersund, Luleå och Skellefteå, men inte 

tidigare i Umeå. Det kan ha inneburit en ökad vilja att veta mer om bolaget.  

 

Det florerade också rykten om dåligt underhåll och höjda hyror av lägenheter som ägdes 

av Heimstaden i andra delar av Sverige. Detta kom att spä på oron för vad som skulle 

hända med bostäderna som såldes i Umeå. (Stoppa utförsäljningarna)  

 

Luleå 

Köparen av 1600 allmännyttiga lägenheter i Luleå var Rikshem. De var 2015 den fjärde 

största ägaren av bostäder i Sverige med 20 329 lägenheter, med knappt 6000 färre ägda 

lägenheter än HSB som då låg på första plats som den största ägaren (Fastighetsvärlden 

2015). Bolaget ägs av Fjärde AP-fonden och AMF (Rikshem A). De blev av det 

socialdemokratiska kommunalrådet i Luleå beskrivet som ”en slags nationell allmännytta” 

(Luleå Kommun 2015) vilket upplevdes som att man ”ville väl få det att låta som att det 

kunde jämföras med ett kommunalt bolag” (Informant 7). Enligt hyresgästföreningen så 

fanns heller inga riktigt allvarliga signaler om att Rikshem skulle vara en mycket sämre 

hyresvärd än ett kommunalt bostadsbolag (Informant 6).   

 

Fråga: Har köparens profil en inverkan på ett motstånd?  

Av betydelse för en benägenhet att protestera blev framförallt ägarstrukturen hos 

Heimstaden som skulle köpa bestånd i Umeå. Här kan allmännyttans traditionella värden 

som tar upp samhällsansvar kollidera kraftigt med riskkapitalägare av bostäder. Det fanns 

även spridning av information om att Heimstaden var en dålig hyresvärd, vilket kan ha 

mobiliserat protester. Heimstaden var okänd för Umeåborna och inte tidigare etablerad i 

Umeå, vilket kan ha gjort att människor var extra vaksamma mot bolaget.  
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I Luleå skiljde sig köparens profil mot Umeå i form av ägarstruktur eftersom Rikshem var 

ägda av en AP-fond och pensionsstiftelser. Det kan ha upplevts som mindre riskfyllt. 

Rikshem gavs ett allmännyttigt sken av kommunalrådet vilket inte blev motsagt.  

 

Benägenheten att protestera kan vara större om det finns tveksamheter kring ägandet men 

också om företaget i generella termer till stor del är okänt för medborgare. I båda städerna 

fanns en tendens att vilja försköna bilden av köparna, eller försäkra medborgarna om att 

köparen var en trygg aktör. Om detta inte stämmer kan en misstro lätt skapas på grund av 

kommunens agerande.  

 

4.3 Idéer 

Idéer finns i kontexter och kan handla om många olika frågor och bärare av idéer. De kan 

hjälpa till att bygga en protestbenägenhet men också försvaga denna. Detta representeras 

som en protesttröskel och består av idéer, som innehas av aktörer men som också kan 

finnas mer rörliga under en längre tid, likande strukturer. Idéer kan förklaras i termer av 

kulturfaktorer och innebära värderingar och tolkningsverktyg. Här blir det aktuellt att anta 

både en induktiv och en deduktiv ansats i analysen. Den induktiva frågar sig vilka idéer 

aktörer haft som drivit fram ett motstånd mot utförsäljningar av allmännyttan. Den 

deduktiva ansatsen utgår istället från de idéströmningar som funnits i Umeå och Luleå, 

gärna i en historisk bemärkelse, och studerar hur dessa kan ha påverkat motståndet.  

 

Protesttröskel 

Umeå 

 

Värderingar 

I beskrivningen av en protestbenägenhet mot utförsäljningen av allmännyttan kan gruppen 

Allt åt Alla i Umeå ses som en aktör som representerar idéer i historiskt hänseende och  

som bärare av dessa. Sådana idéer har i förståelsen av historisk institutionalism under en 

längre tid formats i Umeå. Ur detta uppstod aktiviteter genomförda av Allt åt Alla som 

kom att bygga en platform för protester mot utförsäljningen av allmännyttan.  

 

Allt åt Alla är en autonom grupp, platt i sin struktur och utan ledare. Den startades 2010 

och består främst av människor som varit aktiva sedan 1990-talet och framåt. Inriktningen 

kan beskrivas som en anti-kapitalistisk vänsterorganisation men som dock inte tydligt 
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definierar sig till en viss tradition. För dem har stadsbyggnadsfrågor under en längre tid 

varit en viktig fråga i Umeå. I andra delar av Sverige kan demokratifrågor, antirasism eller 

feminism vara andra viktiga frågor.  

 

Engagemanget i stadsbyggnadsfrågor har länge funnits i Umeå, från medborgare men 

också inom offentlig förvaltning. Några exempel belyser en benägenhet att protestera mot 

byggprojekt. Bygget av Kyrkbron 1975 väckte motstånd. En enkät visade att 84 % av 

2400 tillfrågade i Umeå var emot bygget, och 1000 personer demonstrerade mot det. Men 

också Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsarkitekten var emot bygget. 

Invändningar fanns senare också i kommunfullmäktige där beslutet att bygga bron skilde 

ja- och nejsägare med endast en röst (Björkman, 9). Två år senare protesterade 2000 

personer och 1500 deltog i ett möte med politiker på kårhuset Universum mot borttagandet 

av ett skogsparti på Ålidhem, den så kallade Ålidhemsdungen (Björkman, 7). Bygget av 

Höghushotellet, nuvarande Scandic Plaza, ledde år 1988 till 9 000 namnunderskrifter och 

kan vara en av de mest omskrivna händelserna i Umeås mediehistoria. Den gamla 

biografen Odeon, som skulle rivas, ockuperades under sista veckan med deltagande av de 

som kom att bli starten på Hardcorescenen (Björkman, 5-6). Den största kritiken till 

bygget kom dock från arkitekter och byggnadsvårdsexperter (Hugoson 2016, 238). 

Härmed finns en längre erfarenhet av aktioner rörande stadsbyggnadsfrågor som kan ha 

spelat en roll. Detta kan ha skapat ett engagemang i Umeå som lever vidare över 

generationsgränser. Historiska rötter bekräftas i intervjuer med inblandade i motståndet 

mot utförsäljningarna 2017. Aktiva inom Folkinitiativet i Umeå refererar tillbaka till 

föräldrar som var aktiva i Förbundet Kommunist, KFML i skeenden som till exempel 

hyresstrejken på 70-talet och ”Dungenockupationen” på Ålidhem. ”Jag är uppvuxen på 

Carlshem. Mina föräldrar sa inte så mycket mot utförsäljningen men var väldigt arga, alla 

på gården skrev under. 68-generationen finns i Umeå” (Informant 1). Detta kan också 

betyda överföringar av tolkningsverktyg mellan generationer, mer skrivs om detta i nästa 

avsnitt.  

 

Andra värderingar har också funnits i Umeå, under kortare tidsperioder och som mer 

rörliga och flyktiga. I Umeå i slutet av 1980-talet uppstod något som var en del av en 

kulturell förändringsprocess och som kan stå för uttryck som fungerat som ett formande av 

grupper och kollektiv med särskilda värderingar. Detta gällde bland annat 

Hardcorescenen. Den innehöll en ny musikscen och låg nära den bredare rörelsen Straight 

Edge, vilken ville motverka fascism, sexism, användning av droger och alkohol och som 
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verkade för vegetarianism och veganism. (Hugoson 2016, 464–465). Från denna period 

har många Umeåbor upplevelser, bland annat aktiva i Folkinitiativet i Umeå där en av 

initiativtagarna beskriver: ”När jag växte upp fanns det klasskompisar i lågstadiet med 

Skate-kläder som lyssnade på Refused och som på Storsjung i skolmatsalen spelade 

Hardcore. Många av de som protesterade mot utförsäljningen har 1990-talets lokala 

politiska konflikter med sig i ryggsäcken, en del är överåriga aktivister med en snittålder 

på 30–35” (Informant 1). 1990-talet avslutades med nedläggningen av Galaxen 1999, en 

samlingspunkt för Hardcorescenen i Umeå, vilket upprörde många och ligger fast i minnet 

hos engagerade i Folkinitiativet i Umeå. Detta visar på att det finns andra frågar än 

stadsbyggnadsfrågor som engagerar Umeåbor och kan tyda på en protestkultur som finns i 

Umeå. Ett exemepel på detta är när kvinnorörelsen i Umeå på 80-talet, representerad av 20 

kvinnor, med sin huvudfråga om mäns våld mot kvinnor kom att ockupera ett rivningshus 

efter att de inte fått ekonomiskt stöd för sitt arbete från kommunen. Gatuteater, utdelning 

av flygblad och insamling av namnunderskrifter var aktiviteter som bedrevs vid 

protesterna. Huset som ockuperades kallades Gula Villan men revs en dag under 

sommaren efter att cirka 50 poliser från Norrland utrymt huset på de sex kvinnor som hade 

sovit där över natten. Rivningsfrågan och saneringen av gamla hus var samtidigt en fråga 

som var under debatt i Umeå. (Björkman, 1).   

 

Upplevelser från 1990-talet hängde enligt informanter med in på 2000-talet. På 2010-talet 

kom borttaganden av offentliga miljöer, mötesplatser och kulturella anläggningar som 

Umeåbor växt upp med att på nytt engagera medborgare och aktivister, många med 1990-

talets upplevelser i tydligt minne. Det gällde till exempel rivningen av Apberget 2013 och 

Verkets flytt precis när kulturhuvudstadsåret 2014 drog igång (Informant 1), (VK 2014). 

Kulturhuvudstadsåret i sig och flytten av stadsbiblioteket har upprört folk ytterligare 

(Informant 1) samt avvecklingen av Vasaskolan och försäljningen av Mimer, men också 

byggnationer som Kulturhuset Väven 2014, och Navet (Informant 3). Medborgarligt 

engagemang i stadsbyggnadfrågor kan konstateras ha funnits i Umeå under en lång tid och 

blir förståeligt med antagandet av historisk institutionalism. Det finns många uttryck för 

etablerade värderingar som byggts upp under en längre tid och som i modern tid övergått 

till en benägenhet att protestera mot utförsäljningarna av allmännyttan. ”Nu är man och 

tullar på folks hem” (Informant 2). ”Nu har man fått nog” (Informant 9).  

 

Samtidigt som värderingar varit påtagliga i form av missnöje som uttalats mot politiska 

beslut rörande stadsbyggnadsfrågor, finns i kontexter också dominerande föreställningar i 
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form av partipolitik av långsiktig karaktär. Dessa kan ha en koppling till idéer och ge dem 

en nästintill strukturell betydelse i kontexten. Det visade sig att många informanter vid 

något tillfälle hade varit aktiva i vänsterinriktade rörelser, och närheten till vänsterpolitik 

kan bekräfta en större generell benägenhet att protestera för människor till vänster i 

skiljelinjen mellan vänster- och högerpolitik (Della Porta och Diani 2006, 217)(Quaranta 

2017, 8). I frågan om allmännyttan ansågs Socialdemoktraterna göra en tydlig svängning i 

frågan om en utförsäljning av fastigheter ur det kommunala bostadsbolaget Bostaden AB. 

I sitt kommunpolitiska handlingsprogram för 2014–2018 sa Socialdemokraterna att ”de 

kommunala bolagen ska inte säljas utan användas för Umeåbornas bästa till största 

möjliga kommunnytta” (Socialdemokraterna, 2014). Innan valet 2014 sa Umeås 

socialdemokratiska kommunalråd i ett blogginlägg i den lokala tidningen Västerbottens 

Kuriren (VK) att ”AB Bostaden är Umeåbornas egendom och ska inte säljas ut” 

(Lindberg, 2014). Försäljningen upplevdes som ett brutet vallöfte. Här blir det 

betydelsefullt att nogrannare undersöka partiernas representation för att belysa betydelsen 

av partiidéer till vänster. Detta görs i det som brukar kunna utgöra det rödgröna blocket, 

men utan socialdemokraterna, nämligen Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt 

Initiativ (Tabell 1).  

 

Valet 2014 väljs eftersom det är valet innan utförsäljningarna genomfördes. I Umeå fick 

partierna 26,47% av röstandelarna (Valmyndigheten 2014).  

 

Tabell 1 a. Fördelning av röstandelar i Umeå mellan partierna 

Umeå stad Vänsterpartiet Miljöpartiet FI Total 

Röstandelar 12,34% 8,12% 6,01%   26,47% 

 

På Valmyndighetens hemsida finns röstandelar även på stadsdelsnivå. De partipolitiska 

tillhörigheterna kan därmed knytas till de områden i Umeå som det såldes bostäder ur, 

Carlshem och Mariehem. I Umeå blev röstandelen i dessa stadsdelar i genomsnitt 32,07%. 

Den högre andelen partirepresentation till vänster i stadsdelarna kan vara en del av 

förklaringen till en högre protestbenägenhet. Om dessa röstandelar jämförs med Umeå 

stad är röstandelarna nästan 6 % högre.  
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Tabell 1 b. Fördelning av röstandelar på stadsdelsnivå mellan partierna 

Umeå Vänsterpartiet Miljöpartiet FI Total  

Mariehem 15,83% 9,81% 6,20% 31,84% 

Carlshem 

Västra 

14,12% 10,70% 5,31% 30,13% 

Carlshem Östra 15,17% 10,44% 8,65% 34,26% 

Genomsnitt    32,07% 

 

Tolkningsverktyg 

 

Genom en institutionell grund till protester som sågs i förra avsnittet finns det anledning 

att tro att dessa fört med sig tolkningsverktyg, som normer och förmågor att protestera.  

 

Allt åt Alla fångade upp utförsäljningar i Skellefteå 2014, Luleå 2015, och Östersund 

2016. Det genomfördes med socialdemokratin vid makten, vilket kom att leda till att 

farhågor och misstankar uppstod om att en potentiell utförsäljning i Umeå kunde bli 

aktuell. Detta stärktes av att upplevelser av slutenhet och icke-transparens funnits vid 

tidigare beslut rörande stadsbyggnadsfrågor i Umeå Kommun. Det underbyggde en tro på 

att det kunde finnas en strategi att lägga fram ett förslag om en försäljning som sedan 

snabbt skulle klubbas igenom. Protestbenägenheten uppstod till stor del på grund av den 

beredskap som fanns hos Allt åt Alla. Man bildade en arbetsgrupp 2014–2015 som 

kartlade om AB Bostaden hade planer på att sälja ut allmännyttan med ett upplägg som 

syftade till att undvika protester från medborgare. Man begärde ut offentliga handlingar 

och träffade AB Bostadens tidigare Vd och frågade om planer på försäljning fanns 

(Informant 1). En första aktion genomfördes den 1: a Maj 2016, efter att AB Bostadens 

nye VD börjat. En banderoll hängdes upp, ”Välkommen Jerker, sälj inte våra hem” 

utanför Bostadens kontor, som en hint om att någon höll koll på vad som gjordes. Den nye 

VD:ns roll i utförsäljningen i Skellefteå 2014, som VD i Skebo, gjorde Allt åt Alla 

misstänksamma på att en utförsäljning även kunde vara på gång i Umeå (Informant 1). 

”Jerker var anställd för att sälja ut” (Informant 2). Om det skulle visa sig att det planerades 

för utförsäljning så bestämde man i organisationen att man skulle gå ut till allmänheten 

med information om detta samt att man skulle bilda ett folkinitiativ för att göra motstånd 

mot försäljningen. Inspiration till detta hämtades från Alby och en namninsamling som 

genomförts där. Idén var att om kommunens plan var att chocka med en snabb process så 

skulle man kunna chocka tillbaka med en protest som gick lika fort (Informant 1).  
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När utförsäljningen blev offentlig slutade arbetsgruppen i Allt åt Alla nästan att existera i 

och med att Folkinitiativet i Umeå startades, där enskilda medlemmar från Allt åt Alla 

sedan fortsatte. Det var en medveten handling.  

 

Protestaktioner blev framgångsrika framförallt på grund av sociala mediers funktion som 

instrument för mobilisering. När utförsäljnngen blev offentlig under helgen 9-12 juni 2017 

startades Facebooksidan för Folkinitiativet i Umeå man kallade till stormöte och 

arbetsgrupper bildades. Det hölls ett uppstartsmöte dit 50 personer kom. Därefter och 

under hösten var mellan 50–100 personer aktiva i genomförandet av namninsamlingar, 

med att skriva texter och överklaga beslut. Uppstartsmötet på Folkets hus för 

Folkinitiativet följdes på eftermiddagen upp av en demonstration på Renmarkstorget. 

Demonstrationen uppstod utan formell struktur genom ett upprop via Facebook. Folk kom 

samman med den gemensamma viljan att stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Umeå. 

Viljan kanaliserades och det blev tydligt att ett engagemang fanns bland människor. En 

framgångsfaktor var att protester inte var partipolitiskt bundna (Informant 9), vilket är en 

god strategi (Della Porta och Diani 2006, 149-150). Även om användningen av sociala 

medier gjorts i modern tid drogs kopplingar till förmågor att protestera historiskt. Samma 

sak görs idag på Facebook som förr i tiden gjordes med telefonkedjor, genom att ”man 

ringde sina vänner och andra nära och sa att nu får du ringa alla som du känner” och 

genom att ställa sig och dela ut flygblad. En liten grupp som initierar saker på ungefär 

samma sätt, sen är det bara att lita på att ”djungeltrumman fortsätter att trumma” 

(Informant 1). Ta till exempel protesten vid Ålidhemsdungen där man mobiliserade 

tusentals personer på några få dagar (Informant 1). Framgången bygger på kärnor av 

medvetna aktivister och en initiator, någon individ eller en liten grupp som ”tänder brasan 

och sår det första fröet”. I det finns en erfarenhet som är betydelsefull för att förstå hur ett 

motstånd kan uppstå i Umeå. I det här fallet så fungerade det över förväntan för 

intitiativtagarna. FB-gruppen var nog det viktigaste, då den gav ett forum för människor 

att ta många spontana initiativ. Det spred budskapet och folk tog egna initiativ och satte 

upp banderoller på husen, vilket kunde komma från någon helt okänd.(Informant 1). 

Facebookgrupperna ”Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Umeå” och ”Folkinitiativet 

i Umeå” blev två viktiga mobiliseringsfaktorer, den första en grupp med 3276 medlemmar 

(18-05-01) av lös karaktär, där alla som kände ett missnöje med utförsäljningarna kunde 

samlas eller uttrycka sig, och den andra med 1089 medlemmar (18-06-12) som ville driva 

igenom en folkomröstning. ”Utan Facebook hade man inte kunnat åstadkomma det man 
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gjorde”. Gruppen var dock aktiv också utanför Facebook, med att ta fram material med 

översättning av information till arabiska, engelska som delades ut till boende och 

människor på gatan och sattes upp på anslagstavlor (Informant 3).  

 

Luleå 

 

Värderingar 

I Luleå kom värderingar till uttryck under en kortare tidsperiod från att utförsäljningen 

blev offentlig tills att den beslutades, under en tidsperiod på några månader. Dessa 

värderingar gällde allmännyttans traditionella roll att tillhandahålla goda hyresbostäder. 

Röster hördes bland annat från etablerade aktörer i Luleå som Hyresgästföreningen och 

inom partipolitiken från Rättsvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet. Däremot 

saknades en större mobilisering, även om vissa planer fanns. Från Rättsvisepartiet 

Socialisterna fanns en vilja att ”tillsammans med hyresgäster, hyresgästföreningen och 

andra bygga en så stark rörelse som tvingar s-ledningen på reträtt” (RSLulea 2015). Den 

starka rörelsen kan i efterhand sägas ha uteblivit, enligt dem själva (Informant 7). En 

mindre mobilisering och protestaktion blev dock synlig utanför partipolitiken, genom ett 

engagemang från det nystartade jagvillhabostad.nu. De bedrev en aktion där 20–30 

personer deltog i en manifestation vid Gula Paviljongen (Informant 8), idag en hemvist för 

yttrandefrihet, efterlämnad ”likt en trofé” efter stadssaneringen och rivningen av trähus 

under 1960- och 1970-talen (Bergsten, Rask 2015, 11–12). Den innebar att man gick från 

Hyregästföreningens lokaler till Gula Paviljongen med skyltar och plakat. Anställda och 

styrelseledamöter från hyresgästföreningen, men också medborgare, slöt upp. Detta 

genomfördes till stor del på grund av inititativ från  jagvillhabostad.nu:s ordförande, som 

tidigare varit ordförande för Luleås studentkår, styrelseledamot i Sveriges förenade 

studentkårers styrelse i två år och initiativtagare till Refugees Welcome Norrbotten. 

(Informant 8).   

 

Protestbenägenheten kan som tidigare visats vara beroende av en aktivitet från vänster på 

den politiska skalan. I Luleå fick Vänsterpariet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ i 

2014 års val 17.13%.  
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Tabell 2a. Fördelning av röstandelar i Luleå mellan partierna 

Luleå stad Vänsterpartiet Miljöpartiet FI RS Total 

Röstandelar 7,46% 6,64% 3,03% - 17.13 

 

I Luleå såldes det ut lägenheter i flera stadsdelar. (Kuriren 15-07-14) Genomsnittet i de 

stadsdelarna var 20,5%. Knappt tre procent högre än i det större Luleå stad. 

 

Tabell 2 b. Fördelning av röstandelar på stadsdelsnivå mellan partierna 

Luleå Vänsterpartiet Miljöpartiet FI Total  

Tuna 9,40 6,81 4,03 20,24 

Mjölkudden 7,01 5,06  12,07 

Kallkällan 8,71 7,39 2,82 18,92 

Porsöberget 9,63 10,43 3,74 23,8 

Porsöudden 9,42 11,09 3,34 23,85 

Lövskatan-

Svartöstaden 

13,05 7,68 6,24 26,97 

Kronan-

Burströmska 

6,61 8,32 2,70 17,63 

Genomsnitt    20,5% 

 

Tolkningsverktyg 

Det allmännyttiga beståndet I Luleå har upplevt försäljningar tidigare, totalt har 1800 

lägenheter sålts under en 10-årsperiod (NSD, 2015). 2004 skedde stora protester där 

hyresgäster överlämnade hundratals medborgarförslag (SR, 2004). Ur detta kan det ha gått 

att hämta förmågor att protestera, men också deltagare som engagerar sig. Även om detta 

fanns i minnet och företrädare för partier och organisationer kunde tänka tillbaka uteblev 

den tidigare upplevelsen som en motiviation att protestera.  

 

Fråga: Hur ser en protesttröskel ut och vad i denna inverkar på ett motstånd?   

 

I protesttröskeln hittas kulturfaktorer, som värderingar och tolkningsverktyg, som 

tydligare kan  förklara en benägenhet att protestera men som har svårare att visa 

avsaknaden av en benägenhet. För benägenheten att protestera mot utförsäljningar av 

allmännyttan blev Allt åt Alla en central aktör, som bärare av värderingar i 

stadsbyggnadsfrågor, motiverade ur en tidsperiod med kulturella drag som formade många 



 

38 

 

som växte upp i Umeå under 90-talet och som in på 2000-talet kom att uppleva 

byggprojekt i Umeå som hotade värdefulla offentliga miljöer, mötesplatser och kulturella 

anläggningar. Ur detta uppstod också ett missnöje med politiska beslut och 

kommunledningen.  

 

Allt åt Alla var också innehavare av en ”verktygslåda” för att mobilisera, med erfarenheter 

och upplevelser av hur protester tidigare gått till i Umeå. Här blev en framgång 

användning av sociala medier som instrument för att mobilisera för protester och 

kanalisera känslor och information.  

 

I Luleå upplevdes en avsaknad av koordingering och organisering för att protestera, även 

om viss mobilisering uppstod genom jagvillhabostad.nu. Användning av sociala medier 

som blivit så framgångsrik i Umeå blev inte detsamma i Luleå.  

 

Skillnaden i benägenheten att protestera mellan kontexterna påverkades av 

vänsterpolitikens större inflytande i Umeå än i Luleå. Röstandelarna i de boendeområden 

som säljs ut skulle särskilt kunna förklara ett engagemnag då det skilde sig mer mellan 

stadsdelarna än röstandelarna på stadsnivå.  

 

5. Sammanfattning 

 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Uppsatsen utgick från frågan hur strukturer, aktörer och idéer i en kontext påverkar 

benägenheten att protestera mot utförsäljningar av allmännyttan. Detta utgjorde tre 

frågeställningar som undersöktes i form av variabler och dessa kunde i varierande grad 

förklara en skillnad i protestbenägenhet.  

 

Strukturer som befolkningssammansättning och sysselsättningsstruktur fick svårt att 

förklara protestbenägenheten. Umeå möttes av en röd våg som svepte över staden i slutet 

av 60- och 70-talet vilken bör anses ha stått sig väl mot utbildningsexpansionens 

strukturella funktion. Det bör kunna undersökas vidare om utbildningsexpansionen kan ha 

effekter som istället förstärker en benägenhet att protestera. I Luleå levde inte 

industrisamhällets värderingar kvar för att en protestbenägenhet skulle råda, här kan 

övergången till ett post-industriellt samhälle ha satt hinder. Svaren finns istället i andra 

variabler.  
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Det allmännyttiga beståndet som såldes i Umeå och Luleå skilde sig påtagligt åt. En första 

hypotes är att en homogenitet kan göra det enklare att identifiera beståndet för en 

proteströrelse. Homogeniteten fanns i Umeå i ålder, placering i staden, hyresnivå, och 

renoveringsbehov. Detta såg annorlunda ut i Luleå. Beståndet i Umeå omgavs också av 

värderingar där det kring tidigt byggda fastigheter, i miljonprogramsområden, kan ha 

etablerats ett folkligt minne som skapats under en längre tid, vilket var fallet i Umeå.  

Nyare lägenheter som säljs, som i Luleå, kan sakna denna dimension. Det folkliga minnet 

kombinerat med en kraftfull utförsäljning, utan tidigare erfarenhet av utförsäljningar ur det 

kommunala bostadsbolaget, kan ha blivit avgörande för ett motstånd i Umeå.  

 

I båda kontexterna kom offentliggöranden om att sälja ut allmännytta att upplevas för 

hastigt påkomna och med en tendens till slutenhet och icke-transparens. Detta beteende 

gick emot en förväntad demokratisk beslutsordning fastställd i lag. I Umeå blev kritiken 

något större på grund av tillvägagångssättet vid avtalsskrivning men också själva 

försäljningsprocessen i samtal med köpare. I grader av demokrati kan Förvaltningsrättens 

beslut att avslå Umeå kommuns beslut att sälja lägenheter ge stöd för antagande om en 

något mindre demokratisk process i Umeå än i Luleå, vilket bör ha gjort 

protestbenägenheten större i Umeå.  

 

Köparens profil i Umeå kom också att förklara en större benägenhet att protestera i Umeå 

jämfört med Luleå. Den blev tydlig efter belysningen av ägarstrukturen hos Heimstaden, 

vilket skapade en konflikt mellan traditionella allmännyttiga värderingar kontra riskkapital 

och vinstsyfte. Spridning av information om att Heimstaden var en dålig hyresvärd spädde 

på oron bland de protesterande. Ägarstrukturen hos köparen i Luleå, Rikshem, 

representerades av en AP-fond och pensionsstiftelser, vilket upplevdes som en trygghet.  

 

Varför protesterna skedde i Umeå och inte i liknande omfattning i Luleå har en avgörande 

förklaring i representationen av idéer i Umeå i modern tid, men med en historisk koppling. 

Detta uttryckte sig i värderingar. Dels fanns dessa i ett engagemang i stadsbyggnadsfrågor 

under olika tidsperioder men också i form av värderingar och attityder av kortsiktig 

karaktär, vilket ger bilden av en större protestkultur i Umeå som borde gå att undersöka 

närmare. I Umeå blev innovativa tolkningsverktyg betydande, som sociala medier, vilket 

delvis byggde vidare på historiska beteenden och normer hos tidigare protestaktioner. 
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Samtidigt var en politisk vänster mer närvarande i Umeå än i Luleå, framförallt bland 

boende i de utsålda fastigheterna, med ökad benägenhet att protestera.  

 

5.2 Diskussion 

Att fokusera på kontexten har inneburit en utmaning i att fånga upp flera studieobjekt i 

form av strukturer, aktörer och idéer. Vissa har varit lättare att undersöka än andra, dels 

beroende på att det ibland krävdes både ett induktivt och ett deduktiv arbetssätt och 

förmågan att tolka uppgifter. Att nästan inga protester fanns i Luleå gjorde 

representationen av strukturer, aktörer och idéer viktig, men något svår att omfamna.  

 

För att helt förstå olika processers förklaringspotential vore det nödvändigt att utveckla 

några saker. Med tanke på idéers starka roll i Umeå och en protestkulturs bestående under 

en längre tid skulle en undersökning fokuserad på denna kunna förklara benägenheten 

desto tydligare. Framförallt kopplingen över generationsgränser.  

 

En annan sak det går att få veta mer om kan vara allmännyttans förändrade roll i 

samhället. Det hade påverkan på medborgares syn på bostäderna och beroende på 

utseende i form av ålder, hyresnivå och renoveringsbehov kan traditionella värderingar 

hos allmännytan förbises. Förlorar allmännyttan sitt allmännyttiga värde och hur upplever 

människor detta? Denna relation borde kunna studeras mer.  

 

Förståelsen av kontexten och dess betydelse har gett mycket information som skulle kunna 

jämföras med andra kontexter för att se variablernas tydligare förklaring av benägenheten 

att protestera. Protestforskning om strukturer, aktörer och idéer i en kontext är också 

möjlig att använda för andra forskningsobjekt inom protestforskning av mer generell 

karaktär än utförsäljning av allmännytta.  
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https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/2010__1.pdf (Hämtad 2018-10-08) 

 

https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html
http://story.vk.se/1923478/verket-10-ar-av-sjalvstyre-punk-och-diy
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2017/06/09/gors-en-hoger-svang-saljer-s-ut-lagenheter-ur-ab-bostaden/
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2017/06/09/gors-en-hoger-svang-saljer-s-ut-lagenheter-ur-ab-bostaden/
https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/2010__1.pdf
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Webbsidor 

 

AB Bostaden A. 17-11-16. Frågor och svar om försäljningen 

https://www.bostaden.umea.se/nyheter/fragor-och-svar (Hämtad 18-10-08)  

 

AB Bostaden B. Årsredovisning 2016 

https://www.bostaden.umea.se/Sve/PDF/Ekonomi/BOST_ÅR2016-ALL-LR.pdf (Hämtad 

18-10-01) 

 

Allmännyttan  

https://www.allmannyttan.se/historia/historiska-epoker/ (Hämtad 18-10-27) 

 

Allmännyttan tidslinje 

https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/  

 

Boverket 2009 Fritt fram att sälja allmännyttan. Konsekvenser i kommunerna av 

tillståndspliktens upphävande. 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/fritt_fram_att_salja_al

lmannyttan.pdf (Hämtad 18-10-01) 

 

Boverket rapport 2015:19  

Boverket 2015. 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden – tredje uppföljningen.  

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/2011-ars-lagstiftning-

pa-hyresbostadsmarknaden.pdf (Hämtad 18-10-01) 

 

Fastighetsvärlden 2015 

https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/topplistor/20-storsta-bostadsagarna/ 

 

Fastighetsvärlden 2017 

https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/topplistor/20_storsta_bostadsagarna_17/ 

 

Luleå Kommun A 18-07-16 Historia https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-

jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun/historia.html (Hämtad 2012-01-09) 

 

https://www.bostaden.umea.se/nyheter/fragor-och-svar
https://www.allmannyttan.se/historia/historiska-epoker/
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/fritt_fram_att_salja_allmannyttan.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/fritt_fram_att_salja_allmannyttan.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/2011-ars-lagstiftning-pa-hyresbostadsmarknaden.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/2011-ars-lagstiftning-pa-hyresbostadsmarknaden.pdf
https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/topplistor/20-storsta-bostadsagarna/
https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/topplistor/20_storsta_bostadsagarna_17/
https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun/historia.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun/historia.html
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Luleå Kommun B 18-07-16 Fakta om Luleå Kommun https://www.lulea.se/kommun--

politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html (Hämtad 

2012-01-09)  

 

Luleå Kommun, befolkningsutveckling 18-03-22 

https://www.lulea.se/download/18.2361edeb13cf367a1f95fbb/1521714306210/Lule%C3

%A5%20kommun%201621-.pdf (Hämtad 18-10-27)  

 

Luleå Kommun 15-07-10. Luleås största bostadsaffär i hamn 

https://www.lulea.se/kommun--politik/press--och-informationsmaterial/pressrum/2015-

07-10-luleas-storsta-bostadsaffar-i-hamn-----avtalet-innebar-ett-jattekliv-mot-att-losa-

bostadskrisen.html (Hämtad 18-10-09)  

 

Luleå Kommun 16-11-22 Strategisk plan & budget 

https://www.lulea.se/download/18.64e674c158503e6af52963e/1481639752023/Strategisk

%20plan%20och%20budget%202017-2019.pdf (Hämtad 18-10-08) 

 

Luleå Tekniska Universitet 

https://www.ltu.se/ltu/Organisation/LTU-historik/Aren-1990-1999-1.99691 

 

Luleå Tekniska Högskola, LTU Organisation 

https://www.ltu.se/ltu/Organisation 

 

Miljonprogrammet 

https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/miljonprogrammet/ (Hämtad 18-10-08) 

 

Rikshem 

https://www.rikshem.se/om-oss/vara-fastigheter/ (Hämtad 18-11-10) 

 

Rikshem A 

https://www.rikshem.se/om-oss/bolagsstyrning/ (Hämtad 18-11-10) 

 

RSLulea 15-05-28 Lulebo ska säljas med lögner och retoriska knep 

https://rslulea.wordpress.com/2015/05/28/lulebo-ska-saljas-med-logner-och-retoriska-

knep/ (Hämtad 18-07-05) 

https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
https://www.lulea.se/download/18.2361edeb13cf367a1f95fbb/1521714306210/Lule%C3%A5%20kommun%201621-.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2361edeb13cf367a1f95fbb/1521714306210/Lule%C3%A5%20kommun%201621-.pdf
https://www.lulea.se/kommun--politik/press--och-informationsmaterial/pressrum/2015-07-10-luleas-storsta-bostadsaffar-i-hamn-----avtalet-innebar-ett-jattekliv-mot-att-losa-bostadskrisen.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/press--och-informationsmaterial/pressrum/2015-07-10-luleas-storsta-bostadsaffar-i-hamn-----avtalet-innebar-ett-jattekliv-mot-att-losa-bostadskrisen.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/press--och-informationsmaterial/pressrum/2015-07-10-luleas-storsta-bostadsaffar-i-hamn-----avtalet-innebar-ett-jattekliv-mot-att-losa-bostadskrisen.html
https://www.lulea.se/download/18.64e674c158503e6af52963e/1481639752023/Strategisk%20plan%20och%20budget%202017-2019.pdf
https://www.lulea.se/download/18.64e674c158503e6af52963e/1481639752023/Strategisk%20plan%20och%20budget%202017-2019.pdf
https://www.ltu.se/ltu/Organisation/LTU-historik/Aren-1990-1999-1.99691
https://www.ltu.se/ltu/Organisation
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/miljonprogrammet/
https://www.rikshem.se/om-oss/vara-fastigheter/
https://www.rikshem.se/om-oss/bolagsstyrning/
https://rslulea.wordpress.com/2015/05/28/lulebo-ska-saljas-med-logner-och-retoriska-knep/
https://rslulea.wordpress.com/2015/05/28/lulebo-ska-saljas-med-logner-och-retoriska-knep/
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SABO. Allmännyttan  

https://www.sabo.se/allmannyttan/ (Hämtad 18-10-08) 

 

SABO Affärsmässighet 

https://www.sabo.se/allmannyttan/samhallsansvar-och-affarsmassighet/ (Hämtad 19-01-

08) 

 

Skrivunder.com 15-10-21 Stoppa utförsäljningen av Lulebo 

https://www.skrivunder.com/stoppa_utforsaljningen_av_lulebo (Hämtad 18-06-05) 

 

Socialdemokraterna Handlingsprogram 2014–2018 http://umesosse.se/lokalpolitik/ 

(Hämtad 18-07-09) 

 

Svenska akademiens ordlista, SO 

www.svenska.se 

 

Umeå Kommun 18-06-20 Ja till att sälja 1 601 lägenheter 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggabooc

hmiljo/jatillattsalja1601lagenheter.5.6ce4a66015cbd5128ad1516.html (Hämtad 18-10-09)  

 

Umeå Kommun, befolkningsförändringar 2018-05-28 

https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/befolkning/befolkn

ingsforandringar.4.7cd2414c121821b4919800025242.html (Hämtad 18-10-27)  

 

Umeå Kommunföretag AB Bostaden 

http://www.ukf.umea.se/foretagen/abbostaden.4.65c1214d14f38ac1553e836.html 

(Hämtad 18-10-08)  

 

UMU fakta och historik 

https://www.umu.se/om-umea-universitet/fakta-och-historik/ 

 

UMU Historik. De tio första åren  

https://www.umu.se/om-umea-universitet/fakta-och-historik/historik/ (Hämtad 2018-10-

09) 

https://www.sabo.se/allmannyttan/
https://www.sabo.se/allmannyttan/samhallsansvar-och-affarsmassighet/
https://www.skrivunder.com/stoppa_utforsaljningen_av_lulebo
http://umesosse.se/lokalpolitik/
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/jatillattsalja1601lagenheter.5.6ce4a66015cbd5128ad1516.html
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/jatillattsalja1601lagenheter.5.6ce4a66015cbd5128ad1516.html
https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/befolkning/befolkningsforandringar.4.7cd2414c121821b4919800025242.html
https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta/befolkning/befolkningsforandringar.4.7cd2414c121821b4919800025242.html
http://www.ukf.umea.se/foretagen/abbostaden.4.65c1214d14f38ac1553e836.html
https://www.umu.se/om-umea-universitet/fakta-och-historik/
https://www.umu.se/om-umea-universitet/fakta-och-historik/historik/
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UMU Historik, Universitetet expanderar  

https://www.umu.se/om-umea-universitet/fakta-och-historik/historik/ (Hämtad 2018-10-

27) 

 

Sociala medier 

Facebook: 

Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Umeå 

Folkinitiativet i Umeå 

 

Riksdagstryck 

 

SFS nr: 1974:152 Regeringsformen. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 

(Hämtad 18-10-08)  

 

SFS nr: 2017:725 Sveriges Riksdag Kommunallag 2017:725 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725 (Hämtad 18-08-01) 

 

SOU 2015:104. Långtidsutredningen 2015. Huvudbetänkande. Stockholm. 

https://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou-

2015104-langtidsutredningen-2015-huvudbetankande 

 

Domstol 

Mål nr 1471-17. DOM 2017-10-26. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UMEÅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umu.se/om-umea-universitet/fakta-och-historik/historik/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou-2015104-langtidsutredningen-2015-huvudbetankande
https://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou-2015104-langtidsutredningen-2015-huvudbetankande
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Intervjuguide:  

 

Om den/de intervjuade 

- Kan du/ni berätta kort om dig/er själva och din/er bakgrund?   

 

Utförsäljningen och din/er delaktighet 

- När fick du/ni för första gången veta att xxx planerade för att sälja ut lägenheter?  

- Varför och hur engagerade du/ni dig/er? Kan du/ni berätta om processen som 

följde?  

- Vilka motiv fanns? (Om engagemanget nämns som motiv)  

 

Kontakt med andra aktörer och protester 

- Vilken kontakt hade du/ni med andra aktörer, inför protester, överklagningar eller 

debattartiklar?  

- Vilka andra aktörer var aktiva och hur i så fall?  

- Vilka verktyg använde du/ni? (Sociala medier?)   

- Hade andra engagerade samma bakgrund som dig/er?   

 

Slut 

- Vad hade ni kunnat göra annorlunda?  

 

 

 


