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Abstract 

 
A Union for the Homes – Collective Mobilisation, Tenant Organising and Power Struggle on the 

Rental Market in Stockholm and Gothenburg 1875–1942 

Hannes Rolf 

 

 

This thesis is a study of the collective mobilisation and organisation of tenants in Gothenburg and 

Stockholm between 1875 and 1942. Of special interest are the power relations and the power struggle 

between the landlords and the organised tenants in the same period. The similarities and differences 

between the tenants’ movement in Gothenburg and Stockholm played an important role in the 

historical process and both cities thus need to be studied and compared to each other. The concept 

of contentious repertoire, developed mainly in the works of Charles Tilly and Sidney Tarrow, is used to 

explain the methods employed by the tenants in their collective mobilisation. Other important factors 

considered in the thesis are the opportunity structures available and the periods of international 

radicalisation where the rent struggle also seems to have intensified worldwide. Both the Swedish 

organised landlords and tenants modelled their organisations after labour market organisation and 

both parties came to understand their relation as part of a class struggle. A concept borrowed from 

Klas Åmark, exchangeability, will be used to illustrate an important factor – the harder it was for a 

landlord to replace a tenant with another tenant, the better the tenants’ position. The tenants’ unions 

knew this and tried with militant means as well as with advocacy for tenants’ rights and increased 

housing construction to make it harder for the landlords to replace their tenants. Episodes of tenant 

militancy were frequent, in Gothenburg especially between 1923 and 1937 and in Stockholm especially 

between 1928 and 1936. The collective mobilisation and organisation of the tenants did alter the power 

relations between landlords and tenants, which can be seen both in the concessions made by landlords 

in numerous conflicts and in the fact that the landlords altered their organisations to defend 

themselves against the tenant offensive. By the end of the period, centralised collective bargaining had 

been largely implemented. Other strategies aimed at reducing the exchangeability were also used by 

the tenants. Tenant housing cooperative enterprises, first seen as a form of protest action and as an 

alternative to privately owned housing, eventually took on more centralised form in the organisation 

HSB. The close ties between HSB and the tenants’ unions gave the latter some economical backing 

and the former some additional legitimacy. By the end of the research period, the idea of large-scale 

municipal housing had taken over the role the idea of cooperative housing once had, and even though 

HSB was to play an important part in the post-war housing projects it would be reduced to a secondary 

position. When it comes to new legislation, the rent law of 1939 did little to alter the power relations, 

even though it did recognise the tenants’ movement as the natural representative for the tenants’ cause. 

The 1942 rent act, however, did give the tenants some leverage but it also overrode the system of 

collective bargaining that had been worked out by the tenants and landlords. All in all, the direct 

actions, the housing production and the new legislation reduced the exchangeability of the tenants and 

altered the power relations in favour of the tenants. 
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Boycott, HSB, housing cooperative, landlord, rent strike, tenants’ union, tenant organising 
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Förord 

Så har alltså detta avhandlingsarbete kommit till sin ände. Det hela började 

egentligen 2014, då jag halvt utbränd bestämde mig för att inte fortsätta som 

grundskolelärare utan istället pröva lyckan på annat håll. Jag vill rikta ett stort tack 

till Historiska institutionen på Stockholms universitet som lät mig läsa 

masterprogrammet i historia på dubbel fart så att jag kunde hinna slutföra 

utbildningen under det sista år som jag hade kvar med studiemedel. Den här 

avhandlingen är i mångt och mycket en vidareutveckling av den uppsats som jag 

skrev då. Min uppsatshandledare Håkan Forsell som även har varit med mig som 

biträdande handledare under forskarutbildningen förtjänar ett stort tack för allt 

stöd och all hjälp. Timmy Larsson tipsade mig om att en liten högskola som jag 

knappt hade hört talas om sökte doktorander och Lars Svedberg blev omedelbart 

intresserad av mitt avhandlingsämne. Johan Vamstad tog sig an mig som 

doktorand och har gjort ett fint jobb som handledare, både när det gäller själva 

avhandlingsarbetet och allt praktiskt kring forskarutbildningen. Stort tack till er 

alla. 

Många personer har under resans gång varit inblandade i det här 

avhandlingsarbetet och jag har haft förmånen att få mina alster kommenterade i 

många olika sammanhang. Thord Strömberg tog på sig att kommentera på mitt 

mittseminarium. Hans kommentarer, både på seminariet och vida andra tillfällen 

har hjälpt mig att komma vidare med arbetet. Jag hade sett fram emot att få ge 

Thord ett exemplar av den här avhandlingen men tyvärr gick han bort ett par 

månader innan disputationen. Stort tack för din hjälp och din generositet Thord, 

du är saknad. 

Mats Delands och Lars Trägårdhs kommentarer på slutseminariet hjälpte mig att 

få till en välbehövd struktur som gjorde avhandlingen mycket bättre. Andra 

personer som har läst, kommenterat och stöttat har bland andra varit Anna 

Adeniji, Haymanot Baheru, Bo Bengtsson, Ronny Bengtsson, Kjersti Bosdotter, 

Pål Brunnström, Sam Carlshamre, Samuel Edquist, Lars Ekdahl, Johan von 
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med upplysningar om Rudolf Värnlund. Min vän Gustav Nyberg har förgyllt 

vardagen med samtal om den historiematerialistiska forskningen igår, idag och 

imorgon. Stort tack till er alla och tack även till de som har kommenterat på 

konferenser och andra presentationer men som jag tyvärr i stunden inte kommer 

ihåg.  

Avhandlingens empiriska material har inhämtats från ett antal olika 

arkivinstitutioner. Paul Epäilys på Regionarkivet i Göteborg förtjänar ett särskilt 

tack för all hjälp, liksom alla de personer på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 

i Flemingsberg, Kungliga biblioteket i Stockholm och på andra arkiv som har 

navigerat i sökkataloger sökandes efter försvunna arkivlådor och som har släpat 

en stor mängd material fram och tillbaka. De nedskärningar som nu drabbar 

arkivinstitutioner så som ARAB med flera är mycket tragiska och visar en brist på 

förståelse för vilket viktigt arbete de som arbetar där utför för forskningen och 

för vårt kollektiva minne. Ett stort tack riktas även till bibliotekarierna på ESBH 

som har hjälpt mig med orimligt många fjärrlån samt till Jörgen Bergman med 

flera som har hjälpt till att flytta alla mina böcker vid orimligt många lokalbyten. 

ESBH har varit en intressant plats att skriva sin avhandling på och den 

mångvetenskapliga miljön har inneburit både möjligheter och vissa svårigheter. 

Tack till alla på CCF och ISV som har gjort dagarna och kanske framför allt 

luncherna till trevliga stunder. Mina doktorandkollegor Rebecka, Linnea, Karin, 

Filip, Ebba, Anna, Anna, Susanne och Silla med flera har varit ett mycket trevligt 

och givande sällskap och jag kan inte tänka mig ett bättre gäng att gå igenom en 

forskarutbildning med. Tack också till ligan på KB för många trevliga luncher. 

Stort tack till Simon och Nadja som jag har fått bo hos under flera av mina 

arkivresor till Göteborg. Sist men inte minst vill jag tacka min familj. Min finaste, 

älskade Sanna och mina barn Hugo, Minna och Siri som är det bästa jag har i den 

här världen. Katten Nisse för trevligt sällskap hemma. Saliga farmor Inga och 

farfar Gösta, som mer än några andra har format min bild av skötsam svensk 

arbetarklass. Min mamma Agneta och mina syskon Martin och Chibi, som har 

ställt upp och funnits där hela tiden. Den här avhandlingen tillägnas min pappa 

Janne, som trots att han lämnade oss alltför tidigt ändå på något sätt var med hela 

vägen. 
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1. Inledning 

 

 

 

Vienna schoolchildren took it for granted that people had the choice 

between two parties – the Christian socials and the social democrats or 

Reds. Our simple material assumption was that if you were a landlord 

you voted for the first, if you were a tenant for the second. 

E.J. Hobsbawm ur sin självbiografi Interesting Times 
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1.1. Inledande kommentar 

Den här avhandlingen behandlar hyresgäströrelsens framväxt under slutet av 

1800-talet och första halvan av 1900-talet. Framväxten av en hyresgäströrelse i 

Sverige var ett led i en kollektiv mobiliserings- och organiseringsprocess som i 

hög grad påverkade samhället. De första hyresgästföreningarna i Sverige bildades 

under 1800-talets sista decennier men organisationerna fram till första världskriget 

var kortlivade skapelser. Den hyresgäströrelse som finns kvar idag har sin 

organisatoriska grund i den våg av hyresgästorganisationer som bildades under 

och efter första världskriget, inte minst i samband med den hyresstegringslag som 

fanns i Sverige 1917–1923. Hyresgästföreningarna som växte fram under och 

efter den perioden var organisationer av folkrörelsetyp som med tiden kom att 

allt mer knytas till den framväxande arbetarrörelsen. Föreningarna arbetade med 

folkbildning, konsumentinformation och agitation. Utöver detta drev man en 

omfattande social och kulturell verksamhet med ungdomsklubbar, teatersällskap, 

kvinnoföreningar och semesteraktiviteter för barn från hyreshusen.  

Tre tydliga arbetslinjer kom att få en framskjutande roll i rörelsen. 

Bostadsproduktion i form av kooperativa byggprojekt, från 1922 främst genom 

HSB, påbörjades och skulle komma att spela en viktig roll för rörelsen. I takt med 

HSB:s framväxt kom de bostadskooperativa projekten dock att kanaliseras genom 

den organisationen.  Politisk agitation och direkt politisk påtryckning, efter 1923 

främst genom Hyresgästernas Riksförbund, spelade även dessa en viktig roll. 

Även direkta konfrontationer med fastighetsägarna och deras organisationer 

förekom. Här tillämpades fackföreningsinspirerade stridsåtgärder som 

hyresstrejker och blockader. Hyresstrejker, uthyrningsblockader och 

massuppsägningar användes som kampmetoder i flera svenska städer. När dessa 

metoder kombinerades i större organiserade hyressänkningsaktioner i början av 

1930-talet gav detta upphov till större konflikter. Striderna stod främst mot de 

privata fastighetsägare som långt innan hyresgästföreningarna hade etablerat sig 

hade organiserat sig i fastighetsägareföreningar. I särskilt Göteborg utspelade sig 

flera dramatiska konflikter med bland annat massvräkningar som följd. Striderna 

pågick ända fram till 1942 års hyresreglering, för att sedan avta. Dessa strider och 

deras roll för partsorganisationernas framväxt och det svenska hyressystemets 

utveckling har dock aldrig, mig veterligen, behandlats systematiskt och utförligt 

inom akademiska forskning. I den här avhandlingen argumenteras det för att 

hyresstriderna spelade en särskilt avgörande roll för hyresgäströrelsens utveckling 

då de omformade partsorganisationerna och ledde till att en förhandlingsordning 

hade etablerats innan hyresregleringslagen 1942 förändrade spelreglerna. Efter 
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hyresregleringen 1942 förändrades organisationerna och då regleringen 

avskaffades från och med 1960-talets slut stärktes hyresgäströrelsen i sin nya 

förhandlade roll. Förmodligen nådde man sin topp, sett till relativt medlemsantal 

och inflytande, någon gång mellan 1970–1990-talen. 

Då hyresgäströrelsen under undersökningsperioden 1875–1942 framför allt 

samlade sina medlemmar i Stockholm och Göteborg och då dessa två städers 

hyresgäströrelser även visade skillnader vad gäller konfliktbenägenhet, 

organisation och mer övergripande strategiska val kommer utvecklingen i de båda 

städerna fram till 1942 att stå i fokus. Utvecklingen efter 1942 kommer att 

diskuteras men inte undersökas i någon större utsträckning, då det är författarens 

bedömning att förhållandena efter hyresregleringslagen förändrades så mycket att 

den perioden kräver sin egen studie.   

Internationellt sett är hyresgästföreningar ingen ovanlig företeelse, men 

tendensen har traditionellt varit främst lokalt förankrade organisationer med 

varierande grad av inflytande. En så historiskt stark, institutionaliserad och 

centraliserad hyresgästorganisation som dagens Hyresgästföreningen, som 

dessutom kollektivförhandlar om hyror, får man leta förgäves efter på andra håll. 

Nästan lika märkvärdigt som rörelsen i sig är det relativa ointresse som svenska 

historiker har visat den svenska hyresgäströrelsen. Med ett fåtal undantag har dess 

historia inte haft någon särskild plats i historieskrivningen om 1900-talet. Medan 

folkrörelser och kollektiv mobilisering med rätta tillskrivs viktiga roller för 

Sveriges demokratisering och välfärdssamhällets framväxt har deras roll för 

hyresmarknadens utveckling hamnat i skymundan. Hyresgäströrelsen saknas även 

från de allra flesta översiktsverk över den svenska arbetarrörelsens historia och 

den nämns bara vid enstaka tillfällen i historiken över folkrörelserna. Med tanke 

på den relativt myckna forskning som ägnats arbetarrörelsens andra 

organisationer är avsaknaden av utförligare studier intressant i sig, även om 

hyresgäströrelsens roll i olika sammanhang har berörts av forskare. 
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1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka förutsättningarna för 

kollektiv mobilisering och organisering samt att analysera i vilken mån och på 

vilka sätt dessa båda faktorer dessa båda faktorer kan förändra maktförhållanden 

mellan parter, i det här fallet hyresgäster och fastighetsägare. Den tidiga 

hyresgäströrelsens roll i svensk bostadspolitik och hyresstridernas betydelse för 

den svenska bostadsmarknadens utveckling är ämnen som till större delen inte 

har tagits upp i akademiska studier, trots den uppmärksamhet som parts- och 

intresseorganisationer har fått på annat håll, till exempel på arbetsmarknaden. Ej 

heller har hyresgästföreningarnas plats i de svenska folkrörelsernas historia 

behandlats i någon högre grad. Givet detta vill jag med denna avhandling 

undersöka hyresgäströrelsens framväxt, alltså hur dess organisationsformer 

uppkom och förändrades under rörelsens första formativa decennier. Även frågor 

om social sammansättning och organisationskultur inom rörelsen är av vikt för 

att förstå dess framväxt och organisatoriska utveckling. De tre kategorierna av 

handlingsmönster politisk påverkan, egen bostadsproduktion och konfrontativa metoder 

lyfts i avhandlingen fram som särskilt viktiga delar av en för hyresgäströrelsen 

gemensam repertoar som formades ur en folklig protestkultur utifrån de 

organiserade hyresgästernas strategiska överväganden. Då handlingsmönstren 

delvis skilde sig åt mellan Göteborg och Stockholm undersöks anledningarna till 

detta och vilka konsekvenser det fick för hyresgäströrelsens utveckling. 

I avhandlingen ställs fem övergripande frågor: 

 

• Hur såg den process ut som ledde till hyresgästernas kollektiva 

mobilisering och organisering i Göteborg respektive Stockholm? 

• Hur såg hyresgästernas repertoar ut och hur förändrades den under 

undersökningsperioden i Göteborg respektive Stockholm? 

• Hur såg förutsättningarna för hyresgästorganisering, hyresgästernas 

organisatoriska uttryck och de organiserade hyresgästernas strategiska 

val ut i Göteborg respektive Stockholm?  

• Varför uppkom eventuella skillnader mellan städerna och vilka 

konsekvenser fick de?  

• Hur påverkade den kollektiva mobiliseringen och hyresgästernas 

organisering maktförhållandet mellan hyresgäster och fastighetsägare?  
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mobilisering och organisering i Göteborg respektive Stockholm? 

• Hur såg hyresgästernas repertoar ut och hur förändrades den under 

undersökningsperioden i Göteborg respektive Stockholm? 

• Hur såg förutsättningarna för hyresgästorganisering, hyresgästernas 

organisatoriska uttryck och de organiserade hyresgästernas strategiska 

val ut i Göteborg respektive Stockholm?  

• Varför uppkom eventuella skillnader mellan städerna och vilka 

konsekvenser fick de?  

• Hur påverkade den kollektiva mobiliseringen och hyresgästernas 

organisering maktförhållandet mellan hyresgäster och fastighetsägare?  
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1.3. Tidigare forskning 

 

1.3.1. Den svenska hyresgäströrelsen i historisk forskning 

Även om den svenska hyresgäströrelsen inte är en särskilt väl utforskad rörelse 

finns det ett antal akademiska verk som behandlar dess historiska utveckling och 

dess betydelse för hyresmarknadens utveckling. Bo Bengtsson har påpekat att den 

organisation som idag går under namnet Hyresgästföreningen inte har någon 

internationell motsvarighet vad gäller anslutningsgrad, marknadsinflytande och 

politisk makt. Internationellt sett är inte hyresgästföreningar och 

bostadskooperativ ovanliga fenomen, men de svenska organisationerna har varit 

anmärkningsvärda då de har kännetecknats av en hög grad av inflytande.  

I ett internationellt perspektiv framstår 

konsumentorganisationernas starka ställning som ett av de mest 

karakteristiska dragen i svensk bostadsförsörjning. Detta gäller 

oavsett om vi riktar vårt intresse mot organisationernas 

medlemstal och inre uppbyggnad eller om vi ser till deras roll på 

marknaden och i politiken. Inte i något annat land finns en 

hyresgästorganisation med tillnärmelsevis samma anslutningsgrad, 

marknadsinflytande och politiska makt som den svenska. Och 

endast i enstaka länder – framför allt Norge – finns en 

bostadskooperativ konsumentorganisation med motsvarande 

medlemstal, marknadsandel och institutionaliserade inflytande 

som den svenska HSB-rörelsen.1 

Som Bengtsson skriver har de organisationer som sprungit ur den svenska 

hyresgäströrelsen, alltså både hyres- och HSB-föreningar, haft en 

anmärkningsvärd ställning och ett stort inflytande. Bengtsson menar att 

bostadsmarknaden utmärker sig som politikområde då den i grund och botten 

baserar sig på att marknaden skall tillhandahålla bostäder. Bostadspolitiken 

handlar oftast om att med hjälp av ekonomiska styrmedel och lagstiftning styra 

bostadsmarknaden åt rätt håll. Särskilt viktigt är här att reglera förhållandet mellan 

ägare och brukare på bostadsmarknaden – exempelvis fastighetsägare och 

 

1 Bengtsson, Bo. Är Bostadskorporatism möjlig? Om hyresgästerna och bostadspolitiken i Sverige (2002), s. 6 
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hyresgäst.2 Olika länders institutionella upplägg för bostadsmarknaden kan ofta 

variera mycket och Bengtsson kallar detta för olika bostadspolitiska regimer.3 

Givet att bostadspolitiken så tydligt är inriktad på att reglera marknaden finns det 

alltså fog att påstå att metoder för att både direkt och indirekt reglera 

hyresmarknaden kan ses som en form av social välfärdspolitik. Här har 

hyresgästernas organisationer i högsta grad varit involverade som en kraft som 

verkat för både direkta och indirekta regleringar av marknaden. Bengtsson 

påpekar att den tidiga svenska hyresgäströrelsen under mellankrigstiden slog sig 

in som en part på hyresmarknaden genom sina militanta metoder, vilket fick 

betydelse för den fortsatta utvecklingen.4 Bengtsson är förmodligen den forskare 

som i högst grad har undersökt den svenska hyresgäströrelsen och dess utveckling 

och hans verk är därför av stor betydelse för den här avhandlingen och särskilt de 

delar som behandlar rörelsens politiska strävanden. De mer konfliktorienterade 

delarna av rörelsens och den lokala utvecklingen har dock inte behandlats av 

Bengtsson i någon högre grad, utan där är det andra forskare som framför allt har 

bidragit. 

I Hans Wallengrens avhandling från 1994 undersöks parterna på Malmös 

hyresmarknad och hur deras inbördes maktordning förändrades över tid i takt 

med att urbaniseringsprocessen tilltog. Wallengren påpekar att hyresförhållandet 

hade en klassdimension då att hyresgästerna tenderade att komma från 

arbetarklassen medan fastighetsägarna kom från mellanskikten. Malmös 

fastighetsägare var redan innan hyresgästföreningarna etablerades var starkt 

antisocialistiska och tolkade motsättningen mellan hyresgäster och hyresvärdar 

som ett led i klasskampen. Här skedde även en övergång till kamporganisationer, 

riktade mot hyresgästerna, redan under 1900-talets första årtionde. 

Maktförhållandena på hyresmarknaden försköts mellan 1880 och 1925 till 

hyresgästernas favör allt eftersom mer kollektiva former av kamp tog vid.5 

Wallengren redogör även för den tidiga svenska hyresgäströrelsen i och utanför 

 

2 Se Bengtsson, Bo. Bostaden – välfärdsstatens marknadsvara (1995), s. 15ff samt Bengtsson, Bo. ”Varför 

så olika? Om en nordisk gåta och hur den kan lösas” ur Bengtsson, Bo [red.]. Varför så olika? Nordisk 

bostadspolitik i jämförande historiskt ljus (2013), s. 16ff  

3 Bengtsson (2013), s. 14 

4 Bengtsson (2002), s. 6 

5 Wallengren, Hans. Hyresvärlden – maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca.1880–1925. (1994), s. 16, 

64f, 127ff, 290ff 

 

20  
 

hyresgäst.2 Olika länders institutionella upplägg för bostadsmarknaden kan ofta 

variera mycket och Bengtsson kallar detta för olika bostadspolitiska regimer.3 

Givet att bostadspolitiken så tydligt är inriktad på att reglera marknaden finns det 

alltså fog att påstå att metoder för att både direkt och indirekt reglera 

hyresmarknaden kan ses som en form av social välfärdspolitik. Här har 

hyresgästernas organisationer i högsta grad varit involverade som en kraft som 

verkat för både direkta och indirekta regleringar av marknaden. Bengtsson 

påpekar att den tidiga svenska hyresgäströrelsen under mellankrigstiden slog sig 

in som en part på hyresmarknaden genom sina militanta metoder, vilket fick 

betydelse för den fortsatta utvecklingen.4 Bengtsson är förmodligen den forskare 

som i högst grad har undersökt den svenska hyresgäströrelsen och dess utveckling 

och hans verk är därför av stor betydelse för den här avhandlingen och särskilt de 

delar som behandlar rörelsens politiska strävanden. De mer konfliktorienterade 

delarna av rörelsens och den lokala utvecklingen har dock inte behandlats av 

Bengtsson i någon högre grad, utan där är det andra forskare som framför allt har 

bidragit. 

I Hans Wallengrens avhandling från 1994 undersöks parterna på Malmös 

hyresmarknad och hur deras inbördes maktordning förändrades över tid i takt 

med att urbaniseringsprocessen tilltog. Wallengren påpekar att hyresförhållandet 

hade en klassdimension då att hyresgästerna tenderade att komma från 

arbetarklassen medan fastighetsägarna kom från mellanskikten. Malmös 

fastighetsägare var redan innan hyresgästföreningarna etablerades var starkt 

antisocialistiska och tolkade motsättningen mellan hyresgäster och hyresvärdar 

som ett led i klasskampen. Här skedde även en övergång till kamporganisationer, 

riktade mot hyresgästerna, redan under 1900-talets första årtionde. 

Maktförhållandena på hyresmarknaden försköts mellan 1880 och 1925 till 

hyresgästernas favör allt eftersom mer kollektiva former av kamp tog vid.5 

Wallengren redogör även för den tidiga svenska hyresgäströrelsen i och utanför 

 

2 Se Bengtsson, Bo. Bostaden – välfärdsstatens marknadsvara (1995), s. 15ff samt Bengtsson, Bo. ”Varför 

så olika? Om en nordisk gåta och hur den kan lösas” ur Bengtsson, Bo [red.]. Varför så olika? Nordisk 

bostadspolitik i jämförande historiskt ljus (2013), s. 16ff  

3 Bengtsson (2013), s. 14 

4 Bengtsson (2002), s. 6 

5 Wallengren, Hans. Hyresvärlden – maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca.1880–1925. (1994), s. 16, 

64f, 127ff, 290ff 

20



 

 21 
 

Malmö.6 I en opublicerad uppsats, först tänkt att vara en del av avhandlingen, 

behandlade Wallengren de malmöitiska och göteborgska husägarna under den 

mer kampbetonade mellankrigstiden. Wallengren undersöker här fastighetsägarna 

som en ideologiskt sammanhållen grupp och visar att ett "klassmedvetande" 

framträdde hos dessa i konflikter med hyresgäströrelsen och arbetarrörelsen.7  

Håkan Forsells avhandling Hus och hyra - fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och 

Stockholm 1860–1920 behandlar även den organiserade fastighetsägare men då i 

Stockholm och Berlin. Forsell visar att städernas modernisering och de processer 

som följde stöpte om egendomsförhållandena och politiserade bostadsfrågan, 

vilket fick fastighetsägarna att organisera sig. De organiserade fastighetsägarna 

drev sina krav mot kommunala myndigheter samt mot både enskilda och senare 

även organiserade hyresgäster. Forsell behandlar i förbifarten även husägarnas 

motpart, de organiserade hyresgästerna i Stockholm och Berlin. Det är dock även 

i Forsells avhandling husägarna som står i fokus. Forsell visar att man i 

samhällsdebatten i början av 1900-talet började betrakta hyresmarknaden som en 

social fråga som skulle lösas politiskt. Hyresgästernas rätt till skydd vägdes här 

mot en äldre syn på hyresförhållandet som ett avtal mellan jämbördiga parter. 

Forsell behandlar i avhandlingen de under första världskriget tillkomna 

hyresregleringarna i Sverige och Tyskland. Medan hyresregleringen kom att bestå 

i Tyskland med flera länder avskaffades den efter bara sex år i Sverige, men den 

politiska dragkampen som bland annat utspelade sig i hyresnämnderna i 

Stockholm var en viktig arena för hyresmarknadens parter.8  

Pär-Erik Back skriver även han i första hand om fastighetsägare men behandlar 

även den hyresgästförening som bildades 1907 i Sammanslutningarnas roll i politiken 

1870–1910 från 1967. Back ser de tidiga hyresgästföreningarnas tillkomst som en 

konsekvens av fastighetsägarnas tidigare organisering. Inte bara folkrörelser utan 

även relativt små politiska sammanslutningar kunde vara viktiga aktörer för att 

påverka myndigheter och parlamentariska organ. Som typexempel lyfter Back 

fram fastighetsägareföreningarna, vars aktivitet delvis handlade om att påverka 

beslutsfattare i parlamentariska organ till att fatta fördelaktiga beslut för 

fastighetsägarna. Rent generellt menar Back att städernas bostadsmarknad gett 

upphov till ett stort antal organisationer, varav fastighetsägarnas och 

 

6 Wallengren (1994), s. 289ff 

7 Wallengren, Hans. Fastighetsägarna del 2 (1988), s. 96–102 

8 Forsell, Håkan. Hus och hyra (2003), s. 18ff, 291f, 306–315 
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hyresgästernas föreningar bara är några exempel. Back listar även 

bostadskooperativa sammanslutningar, fack- och yrkessammanslutningar, 

interkommunala organisationer, sammanslutningar ivrande för social upplysning 

och socialt reformarbete samt korporationer, alltså hypotekskassor och 

hypoteksföreningar som särskilda exempel på viktiga organisationstyper.9   

Det är intressant att såväl Back som Wallengren och Forsell valde att fokusera på 

fastighetsägareföreningarna i sina arbeten. En hel del urbanhistorisk forskning 

med teman närliggande denna avhandlings verkar ha bedrivits i Sverige under 

särskilt 1990–2000-talen men ingen avhandling eller annat större arbete som 

publicerades under den perioden tycks ha fokuserat på hyresgäströrelsens 

utveckling. En hel del forskning har bedrivits om den organisation som länge 

betraktades som hyresgästföreningarnas partner och den andra delen av 

hyresgäströrelsen, HSB. Lars Gustafssons HSB under femtio år – en organisationsstudie 

och Owe Lundevalls serie HSB och bostadspolitiken i sex band är utförliga men 

överlag översiktliga och empiriskt orienterade studier av HSB:s historia gjorda på 

uppdrag av HSB.  

Kerstin Thörn har i sin avhandling visat att bostadsfrågan mellan 1889 och 1929 

kom att spela en allt större roll för social reformering och social ingenjörskonst. 

HSB spelade här en viktig roll för bostadsreformatörerna inom arbetarrörelsen. 

Thörn ser en kontinuitet från den bostadsfilantropiska rörelsen till en mer allmän 

bostadsreformistisk rörelse som växte fram i Stockholm runt sekelskiftet 1900 

och som sedan mynnade ut i det mer storskaliga projekt som HSB var. Thörns 

avhandling visar inte minst den bostadsreformistiska miljö som fanns i Stockholm 

kring sekelskiftet och som samlade människor ur både socialistiska och liberala 

kretsar. Thörn visar vidare den tidiga hyresgäströrelsens kopplingar till denna 

bostadsreformistiska krets.10 Den kopplingen fanns verkligen, men samtidigt 

missar Thörn en parallell tendens i den stockholmska hyresgäströrelsen med lokal 

organisering utifrån omedelbara intressekonflikter. Detta är inte särskilt konstigt 

då det inte låg inom Thörns undersökning, men det är viktigt att poängtera att 

både det bostadsreformistiska projektet och den lokala organiseringen präglade 

den stockholmska hyresgäströrelsens framväxt. 

Eva Jacobsson har i sin avhandling Till eget gagn – till andras nytta visat att 

bostadsfilantropiska och bostadskooperativa projekt fram till år 1940 var viktiga 

 

9 Back, Pär-Erik. Sammanslutningarnas roll i politiken 1870–1910 (1967b), s. 89ff, 118 

10 Thörn, Kerstin. En bostad för hemmet (1997). Se särskilt kapitel 1 och 12–21 
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faktorer för att sporra byggande och höja bostadsstandarden, men att de inte 

räckte till för att täcka upp för bostadsunderskottet som uppkom vid 

högkonjunktur. Jacobsson menar att efterfrågan spelade en ganska liten roll för 

byggandet under perioden. Viktigare faktorer var räntenivån och 

byggnadskostnaderna. Hög efterfrågan drev snarast fram en spekulationsartad 

ekonomi där bygget fokuserade på kapitalstarka gruppers behov. Det var inte 

förrän i mitten av 1930-talet som bostadsbyggandet började användas som 

konjunkturutjämnande åtgärd och där spelade HSB en viktig roll.11 Jacobssons 

massiva och väl genomarbetade studie behandlar dessutom flera viktiga skeenden 

i den stockholmska hyresgäströrelsens historia, från det första kända 

organisationsförsöket 1875 och vidare.  

Thord Strömberg frågar sig i sitt kapitel i antologin Socialdemokratins samhälle, ett 

av få översiktsverk över arbetarrörelsens historia där hyresgäströrelsen fått plats, 

varför SAP tycktes vara så oförmögna att agera samfällt i bostadsfrågan fram till 

mitten av 1930-talet? Detta hade enligt Strömberg att göra med att SAP, som ännu 

inte hade majoritet i vare sig riksdag eller särskilt många kommuner, ännu saknade 

verktyg för att agera bostadspolitiskt. Bostadskooperationen var inte heller stark 

nog för att kunna få verklig betydelse. Strömberg menar dessutom att den 

organisation som hade kunnat föra fram bostadsfrågan i arbetarrörelsen, 

Hyresgästernas Riksförbund, inte lyckades få inflytande förrän en bit in på 1930-

talet på grund av inre stridigheter. 

Det visade sig mycket snart att förbundet innehöll två fraktioner. Den 

ena, vänstersocialistiskt/kommunistiskt dominerad och med centrum i 

Göteborg, ville göra Hyresgästernas Riksförbund till ett "opolitiskt" 

kamporgan mot de privata hyresvärdarna – en "folkfront". Den andra, 

som stod under inflytande av arkitekten Sven Wallander och andra 

bostadskooperativa pionjärer i Stockholm, såg i första hand 

hyresgäströrelsen som bas för HSB:s verksamhet [...] Striden mellan de 

båda falangerna förlamade riksförbundet under hela 1920-talet och 

försenade HGF:s inträde i den socialdemokratiskt styrda 

"folkrörelsekoalitionen". Dörren öppnades först då de enskilda 
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föreningarna under 1930-talet efterhand accepterade ett organisatoriskt 

samarbete med HSB. 12 

Strömbergs påpekande om de båda organisationernas nära men knappast 

konfliktfria förhållande är intressant, men, som vi kommer att se längre fram i den 

här avhandlingen, något förenklad. Strömberg har även behandlat 

hyresgäströrelsen i sin studie av Örebros moderna historia. Här påpekar 

Strömberg att Örebros hyresgästförening såg bostadskooperationen som en 

alternativ lösning efter att man tappat maktmedel i och med hyresstegringslagens 

avskaffande 1923. Men HSB visade sig trots detta inte vara någon varaktig 

lösning, då de bostadskooperativa husen framför allt kom medelklassen till gagn.13  

Frågan om förhållandet mellan HSB och de mer radikala delarna av 

hyresgäströrelsen har i viss mån behandlats även i Sten O Karlssons avhandling 

Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet – Om bostadshygienism och klasskultur i 

mellankrigstidens Göteborg. Karlsson ger en skildring av levnadsvillkoren i 

mellankrigstidens landshövdingehuskvarter i Göteborg. Även om den 

göteborgska hyresgäströrelsen i sig inte undersöks i avhandlingen är den 

närvarande som en lokal, politiskt fostrande aktör. Rörelsen var, som Karlsson 

ser det, en del av den politiska kultur som växte fram i landshövdingekvarterens 

Göteborg medan HSB under Sven Wallander blev ett mer socialreformistiskt 

projekt.14 Boris Schönbeck behandlar i sitt verk Stad i Förvandling den göteborgska 

hyresgäströrelsen från 1917 till 1970-talet. Schönbeck menar att rörelsen, som i 

början var en kamporganisation med stark lokalförankring, allt mer kom att driva 

frågor om stadssanering istället för upprustning av gamla hus, ofta i strid med 

hyresgästkollektivens önskningar.15 Även Håkan Thörn har pekat på en sådan 

utveckling, särskilt i fallet Haga.16 

Hyreslagstiftningen har av naturliga skäl behandlats av jurister. Anders Victorin 

strävar i Kollektiv Hyresrätt från 1980 efter att reda ut hur det kollektiva systemet 

för hyressättning, som formaliserades i hyressättningslagen, kom till och hur detta 

 

12 Strömberg, Thord. ”Historien om bostadsmarknadens politisering. Socialdemokraterna och 

bostadsfrågan” ur Misgeld, Klaus, Molin, Karl & Åmark, Klas (red.). Socialdemokratins samhälle (1989), 

s. 153ff 

13 Strömberg, Thord. Makt och medborgare (2015), s. 113f 

14 Karlsson Sten O. Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet (1993), s. 66ff, 106f 

15 Schönbeck, Boris. Stad i förvandling (1994), s. 321ff  

16 Thörn, Håkan. Stad i Rörelse (2013), s. 146 
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system förhöll sig till den allmänna hyreslagens mer individbetonade karaktär. 

Victorin betonar att det kollektiva systemet i mångt och mycket är utformat efter 

arbetsrättslig förebild och undersöker hur det kan komma sig att organisationerna 

på hyresmarknaden har kommit att få den roll som förhandlande parter som de i 

stort har kvar idag. Även om organisationerna tillämpade stridsåtgärder under 

framför allt 1930-talet betonar Victorin att förhandlingssystemet av idag 

upprätthålls av organisationer som inte tillämpar dylika sanktioner, något som 

skiljer dem från arbetsmarknadens partsorganisationer. Detta menar Victorin 

bland annat hör ihop med de fördelar som finns för båda parter. Den kollektiva 

förhandlingsmodellen är mycket viktig för hyresgästföreningarna men även 

smidig för fastighetsägarna som annars skulle behöva förhandla individuellt med 

hyresgästerna vilket kunde ta mycket tid och resurser i anspråk.17 Som vi kommer 

att se drev partsorganisationerna på i en liknande riktning, men det är värt att 

notera redan nu att utvecklingen, vilket kommer att visas i avhandlingen, framför 

allt drevs på av hyreskonflikterna som hade sin grund i hyresgäströrelsens 

framväxt som en organiserad kraft som krävde inflytande. Som på många andra 

håll behövdes det institutionella lösningar för att hantera konflikter. Haymanot 

Baherus avhandling Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra behandlar det 

svenska hyressystemet av idag, som Baheru menar har en dualistisk 

regleringsregim där hyressättningen regleras både av lagstiftning och hyresavtal 

samt av det kollektiva förhandlingssystemet utgående från partsorganisationerna. 

Baheru skissar upp en mycket ambitiös rättshistorisk beskrivning av 

hyreslagstiftningens utveckling under 1900-talet som är av stort intresse för den 

här avhandlingen.18 

 

 

 

 

 

 

17 Victorin, Anders. Kollektiv Hyresrätt (1980), s. XI-XII, 1–15, 376ff 

18 Baheru, Haymanot. Hyressättning (2020), s. 95ff, 135ff 
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1.3.2. Internationell forskning om hyresgästorganisering 

Internationellt sett finns det en hel del historisk forskning om 

hyresgästorganisering. Många av verken är skrivna från början av 1980-talet till 

1990-talet, Intresset tycks senare ha svalnat för att återigen uppstå under 2010-

talet, då ett antal nya verk har publicerats. Bland akademiker internationellt tycks 

det framför allt ha varit historiskt inriktade sociologer och socialhistoriker som 

intresserat sig för hyresgästorganisering, och de flesta studier har en lokal 

anknytning med särskilt fokus på hyreskonflikter och hyresstrejker. Det är 

intressant att notera att medan det i Sverige är hyresgäströrelsens politiska roll på 

ett mer övergripande plan som framför allt har studerats så dominerar 

socialhistoriska och sociologiska perspektiv i de flesta verk skrivna utanför 

Sverige.  

Erling Annaniassen har studerat den norska hyresgäst- och bostadskooperativa 

rörelsen, som liknade den svenska rörelsen, även om den norska hyresgäströrelsen 

aldrig kunde nå upp till samma storlek och inflytande som den svenska rörelsen. 

Leieboerforeningen förblev främst en rörelse i Oslos östra delar. Den norska 

bostadskooperativa rörelsen hade sin motsvarighet till HSB i Oslo og Omegn Bolig 

og Sparelag (OOBS). OOBS hade en liknande organisationsstruktur som svenska 

HSB med moderförening och tillhörande underavdelningar men saknade enligt 

Annaniassen den ”sociala bas i en stark hyresgäströrelse” som präglade svenska 

HSB. Istället blev OOBS ett verk ovanifrån där kommunerna var drivande. Både 

den norska hyresgäströrelsen och bostadskooperativen tycks ha varit influerade 

av de svenska organisationerna men någon stark koppling mellan de båda, likt den 

som etablerades i Sverige, blev aldrig av. Den norska bostadskooperationen kom 

att bli starkt kopplad till kommunerna, som i sin tur aldrig utvecklade den typ av 

kommunala allmännyttiga bostadsbolag som Sverige i så hög grad utvecklade efter 

andra världskriget.19  

Även i Danmark uppstod en hyresgäströrelse. Den danska rörelsen tycks likt den 

svenska från ett tidigt stadium ha varit inriktad på bostadskooperativa projekt. 

Man försökte till en början förhålla sig oberoende till arbetarrörelsen men kom 

efter hand att bli allt mer knuten till den. Likt den norska hyresgäströrelsen har 

den danska aldrig lyckats komma upp i den svenska rörelsens styrka och storlek, 

trots den relativt stora andelen hyresgäster i Danmark. Lotte Jensen menar att 

även om ett visst kommunalt byggande skedde under mellankrigstiden så slog 

 

19 Se Annaniassen, Erling. Hvor Nr.13 ikke er…  (1991), s. 181ff samt Annaniassen, Erling ”Norge – 
Det socialdemokratiska ägarlandet” ur Bengtsson, Bo [red.] Varför så olika? (2013), s. 199–216  
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aldrig ”kommunsocialismen” igenom i Danmark. Istället tryckte fackföreningarna 

på för stöd till bostadskooperationen och särskilt till de bostadssällskap eller 

boligeselskaber som utgjorde ”en pragmatisk kompromiss mellan offentligt och 

privat bostadsbyggande”.20 I både Danmark och Norge tycks de 

bostadskooperativa organisationerna inte på samma sätt som i Sverige ha varit 

knutna till hyresgästföreningarna, vilket är intressant sett till den annorlunda 

utvecklingen i Sverige där både hyresgäströrelsen och det kommunala byggandet 

blev mer omfattande. 

Den brittiska hyresgäströrelsen har förekommit i en del historiska studier. Eric 

Hobsbawms artikel Labour in the Great City från 1987 behandlar på ett väldigt brett 

plan arbetarrörelsens historiska förutsättningar och hur viktiga arbetarkvarteren, 

inte minst de kommunalt konstruerade sådana, var för arbetarrörelsens möjlighet 

att mobilisera. Han påpekar också att storstäderna tenderade att vara mycket 

”röda” med en arbetarbefolkning för vilka frågor om kollektivtrafik och bostäder 

var extra viktiga. Hobsbawm avfärdar dock hyresgästföreningarna med att de 

”flicker up and down”.21 I ett brittiskt historiskt perspektiv stämmer även detta, 

då hyresgästföreningarna där har varit relativt små och lokala även om en tradition 

av hyresgästorganisering har funnits på de brittiska öarna sedan tidigt 1800-tal. 

Stuart Lowe menar dock att detta snarast rör sig om okunskap och att 

hyresgäströrelsen har varit relativt outforskad.22  

Quintin Bradley, som har studerat den brittiska hyresgäströrelsen både historiskt 

och vidare framåt till 2000-talet, menar att de brittiska hyresgästföreningarna har 

haft svårt att bilda en bestående och fungerande nationell organisation, eller för 

den delen en samlad rörelse med tydliga mål och en tydlig strategi. Överlag 

framstår rörelsen i Bradleys beskrivning som ganska svag, och enbart vid vissa 

tillfällen i historien har man lyckats mobilisera ordentligt. Bradley framhåller att 

hyresgäströrelserna i länder med generell välfärdspolitik har lyckats bättre, även 

om det engelska social housing-systemet har inneburit att den brittiska 

hyresgäströrelsen har haft en påtaglig social bas att rekrytera från.23 Den 

framställning som Bradley gör är intressant, särskilt när man jämför med den 

svenska hyresgäströrelsens internationellt sett mycket starka nationella 

 

20 Se Jensen, Lotte. ”Danmark – lokal boendedemokrati och nationell korporatism” ur Bengtsson, 
Bo [red.] Varför så olika? (2013), s. 78ff samt Global Tenant december 2005 s. 13 

21 Hobsbawm, Eric,” Labour in the Great City”, New Left Review volume I (1987), s. 47 

22 Lowe (1983), s. 84f 

23 Bradley, Quintin, The Tenants´ Movement (2014), s. 143f 
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20 Se Jensen, Lotte. ”Danmark – lokal boendedemokrati och nationell korporatism” ur Bengtsson, 
Bo [red.] Varför så olika? (2013), s. 78ff samt Global Tenant december 2005 s. 13 

21 Hobsbawm, Eric,” Labour in the Great City”, New Left Review volume I (1987), s. 47 

22 Lowe (1983), s. 84f 

23 Bradley, Quintin, The Tenants´ Movement (2014), s. 143f 
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samordning och påtagliga inflytande. Inte minst märker man de bostadspolitiska 

förutsättningarnas, det Bo Bengtsson kallar bostadsregimens, påverkan på 

förutsättningarna för hyresgästorganisering.  

David Englander behandlar enskilda hyresgästers och hyresvärdars kamp i sin 

studie Landlord and Tenant in Urban Britain 1838–1918. Englander menar att även 

om bostadsfrågan har varit viktig för arbetarrörelsen så har den glömts bort av 

historiker. 

Along with unemployment, housing was the most intractable of 

problems with which the labour movement had to deal. The 

former has attracted a good deal of scholarly attention; the latter 

remains virtually terra incognita 

Englander menar dels att hyresgästföreningarna under perioden ofta blev ett 

tillhåll för arbetarrörelsens radikaler, inte minst kvinnor. Han menar även att 

hyresgästföreningarna på en del håll i Storbritannien var en del av den brittiska 

arbetarrörelsen medan man på andra håll intog en mer oberoende ställning men 

ändå allierade sig med arbetarrörelsen. Englander pekar på en tradition av 

antagonism mellan hyresvärdar och hyresgäster som går längre tillbaka än till 

hyresgästföreningarnas tid. Brittiska hyresgäster satte i system att undvika att 

betala hyror och våld mot person och egendom var inte en ovanlig företeelse.24 

Den hyresgäströrelse som Englander skriver om föregick den svenska rörelsen 

med många decennier, men den har inte lämnat efter sig bestående organisatoriska 

uttryck utan hyresgästföreningarna har, som Hobsbawm skrev, dykt upp och 

försvunnit.  

Joseph Melling har utforskat kampen mellan hyresmarknadens parter i västra 

Skottland i Rent Strikes - Peoples´ Struggle for Housing in West Scotland 1890–1916. Han 

betonar att det inte bara var de industriella striderna som formade den skotska 

arbetarrörelsen utan att bostadsfrågan var en viktig faktor. Under den period av 

arbetarklassmilitans i och omkring Glasgow från 1910 till 1930-talet, som brukar 

kallas för ”Red Clydeside”, var boendefrågan en viktig anledning till militansen. 

Melling betonar hyresgästernas oberoende roll i hyresstrejkerna 1915 och menar 

att hyresstrejkerna var en spontan mobilisering bland framförallt arbetarkvinnor 

efter att hyrorna höjts till följd av den stora inflyttningen under kriget. Socialistiska 

 

24 Englander, David. Landlord and Tenant in Urban Britain 1838-1918 (1983) Se introduktionskapitlet 

samt s. 35, 299–317.  
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agitatorer spelade en viss roll men det handlade snarare om att socialister ledde 

en spontant framvuxen rörelse än om att rörelsen skulle ha varit en produkt av 

organisering ovanifrån.25  

Allan David Heskins behandlar i sin bok Tenants and the American Dream den 

kaliforniska hyresgäströrelsen. Heskins betonar att hyresförhållandet aldrig har 

setts som optimalt i USA, där det ägda hemmet setts som en viktig del av ”den 

amerikanska drömmen”. Att hyra har setts som ett tecken på misslyckande, även 

om hyresvärdar inte heller har betraktats särskilt positivt. Heskins spårar ett 

motstånd mot hyresförhållandet genom den amerikanska historien och lyfter fram 

bland annat de rörelser bland arrendebönder som från mitten av 1800-talet 

använde sig av bland annat hyresstrejker. Från denna bakgrund tecknar Heskins 

en bild av hyresgäströrelsen i framför allt Santa Monica, med en mycket intressant 

och detaljerad studie på individnivå. Inte minst verkar de kaliforniska 

hyresgästerna ha varit aktiva i lokalpolitiken, där de lyckades uppnå hyresreglering 

1979 och egen politisk majoritet 1981. Heskins diskuterar vad som konstituerar 

det han kallar ett ”hyresgästmedvetande” och hyresgästernas benägenhet att 

konfrontera fastighetsägarna vid konflikt. Som man kunde vänta sig tycks 

hyresgästkollektiv där grannarna pratade ihop sig ha haft en högre andel kollektiva 

aktioner. Att ha en aktiv hyresgäströrelse i närområdet samt upplevelsen att ha 

svårt att flytta tycktes ha en radikaliserande effekt medan att ha förlorat en 

hyresstrid och blivit vräkt tycktes ha en negativ effekt vad gäller viljan att vara del 

av hyresgästkamp framöver. Heskins diskuterar vidare hyresgäströrelsens 

potential som en mothegemonisk kraft, och menar att Santa Monica var ett fall 

där hyresgäströrelsen lyckades bygga upp ett starkt politiskt medvetande och en 

känsla av samhörighet med rörelsen.26 Heskins studie är intressant, inte minst på 

grund av den detaljerade studien på individnivå av hyresgästaktivisternas motiv 

och de lokala förutsättningarnas roll för konfliktnivån.  

Utöver södra Kalifornien har New York Citys hyresgäströrelse fått en hel del 

uppmärksamhet. Historikern Ronald Lawson med flera författare skriver i The 

Tenant Movement in New York City 1904–1984 om en mängd olika 

hyresgästorganisationer som med olika resultat har verkat i staden genom dess 

historia. Ambitionen var att visa den roll som hyresgäströrelsen historiskt sett har 

haft vad gäller att forma hyresmarknaden i New York, en roll som författarna 

 

25 Melling, Joseph. Rent Strikes (1983), s. 112–115. 

26 Heskins, Allan David. Tenants and the American Dream (1983) 
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tycker har underskattats. I studierna betonas den etniska, religiösa och politiska 

heterogeniteten i hyresgäströrelsen. Liksom i flera andra studier betonar man 

kvinnornas viktiga roll som drivande i hyresstrejkerna.27  

Robert M Fogelsons mycket utförliga verk om hyresstriderna i New York 1917–

1929 är intressant i sammanhanget. Fogelson visar på de moraliska aspekterna av 

hyreskampen. Hyresgästerna drevs av ett starkt patos och hatet mot både 

fastighetsägare och mot de hyresgäster som sågs som osolidariska fick periodvis 

våldsamma uttryck. Från och med 1920 infördes även ett visst begränsat skydd 

och möjlighet att bestrida hyreshöjningar i rätten.28 Historikern Roberta Gold, 

som betonar efterkrigstiden, menar i en studie av New Yorks hyresgäströrelse att 

en äldre tradition av hyresgästmilitans fick ett uttryck i 1960-talets politiskt 

laddade hyresstrejker, med två fronter.  Hyresgäster kämpade mot förhållandena 

i vad som sågs som svarta getton, samtidigt som man på annat håll kämpade mot 

rivningar. Gold betonar likt många andra kvinnornas viktiga roll för 

organisationerna och för den radikala kontinuiteten.29 Det tycks alltså som om 

radikala traditioner kan överleva organisationers upphörande vilket är intressant 

för den här avhandlingen inte minst gällande den period då 

hyresgästorganiseringen i Sverige var mer flyktig och tillfällig.  

Den tyska hyresgäströrelsen, under mellankrigstiden en viktig inspirationskälla för 

den svenska, tycks tyvärr inte ha behandlats av den tyska historikerkåren i den 

utsträckning som man hade kunnat önska, även om ett antal verk med empiriska 

framställningar har gått att finna. Journalisten Uwe Rada betonar bristen på 

forskning om de tyska hyresstriderna i sin bok Mietenreport och lyfter fram de 

hyresstrejker som skedde under efterkrigskrisen 1919–1923 och mot slutet av 

Weimarrepubliken. Rada lyfter fram hyresrådens karaktär av social rörelse, och 

menar att den typen av hyresstrider kräver stor förmåga att mobilisera, något som 

enligt Rada saknades i hans samtida Tyskland.30 

Som de internationella exemplen visar är hyresgästorganisering knappast något 

särskilt för Sverige i sig, utan ett internationellt fenomen som fått vissa speciella 

organisatoriska uttryck i Sverige. Till att börja med är det uppenbart att 

 

27 Lawson, Ronald (red.). The Tenant Movement in New York City (1986), s. 1-7 

28 Fogelson, Robert M. The Great Rent Wars (2013) 

29 Gold, Roberta. When Tenants Claimed the City (2014) 

30 Rada, Uwe. Mietenreport (1991), s. 169, 184 
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hyresgästföreningar på många håll historiskt sett har varit relativt kortlivade 

fenomen som ofta uppstått som försvarsorganisation kring hyrestvister av olika 

slag för att sedan försvinna igen. Inte i något av länderna tycks 

hyresgästföreningarna dock ha kunnat spela samma bostadspolitiska roll som i 

Sverige, vilket i sig är ett intressant problem att ta itu med. Trots detta tycks det 

ha funnits en internationellt spridd tradition av hyresgästorganisering med en viss 

repertoar som har använts av protesterande hyresgäster, så som manifestationer 

av olika slag, hyresstrejker med flera metoder. På en del platser så som New York 

och London tycks dessa fenomen ha återkommit med vissa intervaller under en 

lång period.  

Om något utmärker den tidiga svenska hyresgäströrelsen är det snarast två 

företeelser – det starka riksförbundet och den starka bostadskooperativa 

inriktningen. Sverige är dock inte unikt i att ha en lång historia av en nationell 

hyresgästorganisation, utan liknande har även funnits i exempelvis Frankrike, 

Tyskland, Norge och Danmark.31 Den starka historiska kopplingen mellan 

bostadskooperativa organisationer och hyresgästföreningar som var tydlig i 

Sverige märks inte i de övriga fallen, undantaget Norge där hyresgäströrelsen tidigt 

hade starka band till bostadskooperationen.32  Kanske var det just det faktum att 

den svenska hyresgäströrelsen har haft två starka centralorganisationer som gett 

de svenska konsumentorganisationerna en internationell särställning vad gäller 

anslutningsgrad, marknadsinflytande och politisk makt. Särställningen tycks dock 

framför allt höra samman med efterkrigstiden och det bostadskorporativa system 

som då växte fram.33  

Överlag tycks det som om hyresgästföreningar generellt har haft någon form av 

förhållande till arbetarrörelsen på de ställen där de har dykt upp. Man har inte på 

alla håll direkt underordnat sig arbetarrörelsens politiska och fackliga 

organisationer och ibland har man rentav drivit sina krav i opposition mot dess 

politiker, men man tycks generellt sett ha haft någon form av förhållande till 

arbetarrörelsen. Just detta förhållande är en central fråga i min avhandling vilket 

 

31 Se Global Tenant december 2005, s. 12f för en kort historik samt Hyldtoft i Pooley, Housing 

Strategies, 1992, s. 64 Hyresgästföreningarna i de nämnda länderna bildades under mellankrigstiden 

men ockupation och diktatur innebar organisatoriska avbrott för flera av organisationerna. I det tyska 

fallet innebar dessutom Tysklands delning även en organisatorisk delning av den nationella 

hyresgästorganisationen under stora delar av efterkrigstiden. 

32 Leieboerforeningen, Leieboerforeningen 1933–2003 (2003), s. 3 

33 Bengtsson (2013), s. 119f 
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32 Leieboerforeningen, Leieboerforeningen 1933–2003 (2003), s. 3 

33 Bengtsson (2013), s. 119f 
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gör de internationella exemplen extra intressanta. Det tycks heller inte som om 

hyresgästmilitans har varit ett fenomen som enbart har berört den privata 

hyresmarknaden utan att det även har skett bland hyresgäster boende i 

kommunala och sociala bostäder. När det gäller kvinnors roll för 

hyresgästorganisering så betonas den starkt av många forskare. Även om få 

kvinnor märks i styrelseprotokollen och i verksamhetsberättelserna finns det 

anledning att djupare undersöka kvinnors roll även för svensk 

hyresgästorganisering, och frågan behandlas i avhandlingens undersökningsdel. 

 

1.3.3. Rörelsehistorikerna 

En stor mängd rörelsehistoriker, aktiva inom hyresgäströrelsen, har genom 

årtiondena gett ut en mängd jubileumsskrifter och andra historiska översiktsverk 

såväl på lokal som på regional och nationell nivå. Verken har innehållit både 

minnesberättelser från hyresgästföreningsaktiva och bearbetning av historiskt 

källmaterial. Dessa verk är inte menade att vara vetenskapliga granskningar men 

är ändå mycket omsorgsfullt gjorda och helt ovärderliga för att få översikt över 

rörelsens historia. I några av de tidigaste verken, de från 1940-talet, är det svårt 

att veta huruvida man ska behandla materialet som källmaterial eller som 

sekundärlitteratur, då det ofta rör sig om författarnas och andras nedskrivna 

återberättelser. Omfånget skilde mycket, från broschyrer till större verk så som 

den bok som Malmö Hyresgästförening gav ut för att fira sitt tioårsjubileum 

1942.34 Göteborgs lokala hyresgästföreningar var flitiga i att ge ut 

jubileumsbroschyrer, även om man ofta använde sig av återpublicerat material 

från tidigare jubileer. Även Stockholms Hyresgästförenings lokala sektioner gav 

ofta ut liknande broschyrer, särskilt under 1930-talet.  

Under 1970-talet dök nya, mer kritiska verk upp, skrivna av författare med ett 

tydligt vänsterperspektiv. Studentvänstern drev hyresfrågan som en viktig politisk 

fråga och knöt i ett antal texter an till vad man såg som en äldre tradition av 

hyreskamp inom hyresgäströrelsen. Lars Kronvall och Dag Malmbergs artikel 

Hyresgäströrelsen: Från kamporganisation till pamporganisation var starkt kritisk till den 

socialdemokratiska dominansen och centraliseringen i hyresgäströrelsen.35 

Umeåstudenternas Hyreskampfront, som stod bakom en uppmärksammad 

 

34 Malmö Hyresgästförening. MHF 1932–1942 (1942)  

35 Kronvall, Lars & Malmberg, Dag. ”Hyresgäströrelsen- från kamporganisation till 

pamporganisation” ur Zenit nr 17 (1970)   
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hyresstrejk 1970, sökte sig historiskt tillbaka till en kamptradition som man såg 

som komprometterad av socialdemokratins maktövertagande inom 

hyresgäströrelsen. Historieskrivningen i den texten var djupt tendentiös, 

exempelvis såg man hyresstegringslagen 1917 som orsakad av ”hyresgäströrelsens 

kamp” trots att någon hyresgäströrelse knappast existerade vid den tidpunkten. 36 

Att hyresfrågan seglade upp som politisk fråga under det tidiga 1970-talet hade 

förmodligen både med den nya radikala vågen, det internationella uppsvinget för 

hyresstrider och den nya bruksvärdesmodellen för hyressättning som vid 

tidpunkten successivt ersatte 1942 års hyresregleringslag. Det mest utförliga 

arbetet från perioden är Gösta Hulténs Kris i Hyresfrågan från 1973, en omfattande 

studie av den svenska hyresgäströrelsens historia. Hultén fokuserar särskilt på 

hyresgästföreningarnas kamptradition och ser nedgången av denna som ett 

resultat av ett medvetet utmanövrerande och uteslutande av radikaler inom 

rörelsen samt en ”ökad förståelse för fastighetsägarintressena” framför allt 

centralt inom Hyresgästernas Riksförbund.37 Hulténs bok tycks ha fått ett visst 

genomslag, bland annat citerades han av Strömberg i ett centralt stycke i dennes 

översikt över arbetarrörelsen och den svenska bostadspolitikens historia.38 

Ett förnyat intresse för rörelsens historia tycks ha väckts under 1980-talet, vilket 

resulterade i ett antal mycket ambitiösa historiska verk baserade på omfattande 

källstudier. I samband med att Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg 

firade sextioårsjubileum 1982 upphörde man även som separat organisation inom 

Hyresgästernas Riksförbund och uppgick istället i Hyresgästföreningen i Västra 

Sverige. Clarence Johanssons minnesskrift blev en sorts sluträkning över 

organisationen där mellankrigstidens hyresstrider lyftes fram och Göteborgs 

ledande roll för hyresgäströrelsens framväxt betonades. Förbundsordförande 

Lars Anderstigs förord till Johanssons verk andades optimism inför framtiden då 

en stark opinion för hyresgästernas sak samt fastslaget besittningsskydd och 

förhandlingsrätt stärkte rörelsen. Anderstig betonade här hyresstriderna under 

mellankrigstidens betydelse för att få till en förhandlingsordning.39  

En liknande bild tecknas till exempel i I kamp med nuet om Stockholms 

Hyresgästförening, skriven av Elisabeth Wredberg 1987 och Ett hem i folkhemmet 

 

36 Umeåstudenternas Hyresfront. Hyreskampen (1971), s. 33–42 

37 Hultén, Gösta. Kris i hyresfrågan (1973), s. 95–107 

38 Strömberg (1989), not 29, s. 404 

39 Johansson, Clarence. HCF 60 år: Hyresgästernas centralförsamling i Göteborg 1922–1982 (1982), s. 5ff 
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– Berättelsen om en levande folkrörelse som gavs ut av Hyresgästernas Riksförbund 

1988. I Wredbergs och riksförbundets beskrivningar ses stridsåtgärdernas 

upphörande inte som något beklagansvärt utan som en självklar konsekvens av 

den ökade samarbetsviljan under kriget och hyresregleringslagen 1942.40 Samma 

linje syns i den serie av häften kallade Vår historia som Hyresgästernas 

Riksförbund gav ut 1993. Ett häfte bär det talande namnet Förhandlingar – bättre 

än strid.41 I det senaste stora historiska verket från hyresgäströrelsens aktiva, Peter 

Forsmans och Pär Svanbergs Rätten till ett hem – 40 år med Hyresgästföreningen och 

Bostadspolitiken, behandlas den äldre historien enbart kortfattat.42 Den, tillsammans 

med Ronny Bengtssons nyutgivna bok om Gamlestadens Hyresgästförenings 

tidiga historia visar att den egna historieskrivningen har en fortsatt viktig roll inom 

hyresgäströrelsen och förmodligen kommer att fortsätta ha det även i framtiden.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Wredberg, Elisabeth. I kamp med nuet (1987), s. 77, 83 samt Ivarsson, Michael & Tengling, Ulla. Ett 

hem i folkhemmet (1988), s. 87f 

41 Palm, Sven-Olof. Vår historia häfte 5 (1993) 

42 Forsman, Peter & Svanberg, Pär. Rätten till ett hem (2016) 

43 Bengtsson, Ronny. Den första tiden (2017) 
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1.4. Teoretisk diskussion och kontextualisering 

 

1.4.1. Folkrörelserna, organisationerna och skötsamheten 

Hyresgäströrelsen är, som tidigare nämnts, en historiskt sett något bortglömd 

rörelse. Den tidiga hyresgäströrelsens organisatoriska rötter är svårdefinierade 

men hyresgäströrelsen som kom till under mellankrigstiden växte fram ur en 

folkrörelsetradition vars historiska inflytande i sammanhanget bör behandlas. 

Folkrörelserna bör behandlas så som faktiska entiteter, alltså som aktörer med 

möjlighet att ställa krav och påverka inte minst politiskt. Utöver detta är den 

modell som folkrörelserna erbjöd för kollektiv mobilisering och organisering är 

givetvis även den intressant, inte minst då den i fallet hyresgästföreningar under 

särskilt mellankrigstiden uppenbart stod som inspirationskälla. Men även 

folkrörelsernas roll som mothegemoni bör lyftas fram och inte minst de försök till 

självdisciplinering som var viktiga inom de klassiska folkrörelserna. 

Göran Ahrne och Apostolis Papakostas menar i Organisationer, samhälle och 

globalisering att organisationer växer fram i nya sociala utrymmen som öppnas upp av 

samhälleliga förändringar. Ahrne och Papakostas menar vidare att nya 

organisationer ofta verkar i ett skuggat utrymme som gränsar till gamla 

organisationers verksamhetsområden. Nya organisationer både skyddas och 

begränsas av dessa äldre organisationer. De kan även dra nytta av de äldre 

organisationernas resurser. 44 Även om det, som vi ser i avhandlingens empiriska 

kapitel, förekom försök att bilda hyresgästorganisationer redan i folkrörelsernas 

barndom, så växte hyresgäströrelsen framför allt fram efter att de klassiska 

folkrörelserna hade etablerat sig under ett antal decennier. Inte minst gränsade de 

mellankrigstida hyresgästföreningarnas verksamhet till arbetarrörelsens och den 

bostadskooperativa rörelsens verksamhetsområden. Medan arbetarrörelsen 

kännetecknades av starka centralorganisationer gjorde den bostadskooperativa 

rörelsen inte det, vilket innebar olika förutsättningar för hyresgästerna att slå sig 

fram men också olika förutsättningar att kunna använda sig av redan befintliga 

resurser. 

 

44 Ahrne, Göran & Papakostas, Apostolis, Organisationer, samhälle och globalisering (2014), s. 97–107 
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Organisatoriskt tog alltså hyresgästföreningarna efter redan existerande 

folkrörelseorganisationers modeller. För att visa hur inflytelserik den här 

modellen har varit för det svenska organisationsväsendet kan man lyfta fram det 

som Hilding Johansson har påpekat, nämligen att även de svenska politiska 

partierna har påverkats av folkrörelsemodellen. Efter det demokratiska 

genombrottet började de politiska partierna i hög grad verka utanför riksdagen 

med en ökad lokal verksamhet. Det huvudsakliga arbetet gäller valrörelserna men 

även mellan detta har de lokala organisationerna, utformade efter medlemskapet, 

en viktig roll i organisationen.45 Per Selle med flera menar att den klassiska 

folkrörelseorganisationens uppdelning i lokal, regional och nationell nivå samt 

den medlemsbaserade interndemokratiska strukturen har varit dominerande i den 

skandinaviska civilsamhällesmodellen då den har tillåtit organisationer som 

kunnat knyta samman de lokala och nationella delarna av organisationerna.46 

Erik Bengtsson har lyft fram ett samband mellan den folkliga mobilisering som 

folkrörelserna innebar och den ökade svenska jämlikheten under 1900-talet. 

Bengtsson menar att den folkliga mobiliseringen var större än bara arbetarrörelsen 

och att det inte räcker med att bara räkna in den rörelsen. Istället måste man se 

till hela folkrörelsemobiliseringen och räkna in den stora organiseringsvåg som 

väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen tillsammans åstadkom. 

Vid sekelskiftet 1900 var närmare en tredjedel av befolkningen medlem i någon 

folkrörelseorganisation och den massiva mothegemoni som detta innebar var 

enligt Bengtsson en kraft som tryckte på för demokratisering och ökad jämlikhet. 

Inte minst arbetarrörelsen kom att tjäna mycket på organisationsvanan och 

folkbildningstraditionen hos sina medlemmar. Bengtsson argumenterar för att 

den svenska folkrörelsemodellen, där folkrörelseorganisationerna konstituerades 

ur en bredare småfolksbas än bara arbetarklassen, innebar en i grund och botten 

internationellt sett stark subkultur med ett starkt klassmedvetande. Den här 

rörelsen skapade en mothegemoni som var särskilt viktig för demokratiseringen 

och den ökade ekonomiska jämlikheten i Sverige.47 Det är förmodligen inte 

långsökt att se även hyresgästernas organisering och starka organisationsbyggande 

 

45 Johansson, Hilding. Folkrörelserna i Sverige (1980), s. 67 

46 Lars Skov Henriksen, Bjarne Ibsen, Per Selle, Kristin Strømsnes och Lars Svedberg, ”The 

Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different” ur Lars Skov Henriksen, Kristin 

Strømsnes och Lars Svedberg [red.], Civic Engagement in Scandinavia (2019), s. 41ff 

47 Bengtsson, Erik.” The Swedish Sonderweg in Question: Democratization and Inequality in 
Comparative Perspective, c.1750–1920” ur Past and Present, no. 244 Aug. (2019), s. 24 ff 
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45 Johansson, Hilding. Folkrörelserna i Sverige (1980), s. 67 

46 Lars Skov Henriksen, Bjarne Ibsen, Per Selle, Kristin Strømsnes och Lars Svedberg, ”The 
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47 Bengtsson, Erik.” The Swedish Sonderweg in Question: Democratization and Inequality in 
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som en del av den utveckling och den mothegemoni som Bengtsson pekar på. 

Den mothegemoni som folkrörelserna utgjorde var knappast enhetlig och de olika 

delarnas politiska agenda och ideologi skilde sig åt väsentligt mellan olika 

organisationer.48 Det är dock tydligt att hyresgäströrelsen kom ur 

folkrörelsevärlden och formades av den. 

E.P. Thompson har påpekat att klassmedvetenhet är något som växer fram ur en 

kamp mot upplevda orättvisor, snarare än något som automatiskt kommer ur en 

objektivt existerande klassrelation. I sin klassiska skrift om de engelska massornas 

moraliska ekonomi menar Thompson att man i studiet av det engelska folkets 

massaktioner på 1700-talet kan se en drivande föreställning om en moralisk rätt. 

De protesterande var övertygade om att de försvarade traditionella rättigheter och 

seder och att de hade stöd av ett allmänt samförstånd. Inte minst innebar dessa 

konflikter ofta att en föreställning om ett traditionellt ”rätt” sätt att handla med 

exempelvis bröd ställdes mot ett ”avmoraliserat” nytt marknadsinriktat tänkande 

där priset på bröd förmodades sättas utifrån utbud och efterfrågan. I realiteten 

blev det dock köpmän och mjölnare med medel som köpte upp stora lager för att 

driva upp priserna. Thompson menar att brödpriset under 1700-talet var det 

typiskt mobiliserande för arbetarna. Under 1800-talet skulle lönefrågan segla upp 

som allt viktigare.49 Thompsons resonemang är intressant för undersökningen. 

Som vi kommer att se fanns det en tydlig moralisk dimension i hyresgäströrelsens 

agerande. I en del fall, så som den för rörelsen viktiga frågan om redan boende 

hyresgästers företräde till lägenheter, höll man på vad man såg som snarast en 

moralisk rätt. Själva begreppet ”skälig hyra” har en klart moralisk definition och 

grundar sig i en föreställning om att hyresvärden har rätt att göra en viss vinst 

men att det finns en gräns för hur stor denna har rätt att vara.  

Ett begrepp som har diskuterats mycket i svensk forskning gällande 

folkrörelsernas framväxt och arbetarklassens självpåtagna disciplinering är 

begreppen skötsamhet och egensinne. Skötsamheten som begrepp fick framför allt fått 

sitt genombrott i och med Ronny Ambjörnssons uppmärksammade studie av 

sågverksarbetarna i Holmsund. Ambjörnssons empiriska studie är begränsad till 

 

48 Begreppet hegemoni kommer från Antonio Gramsci som såg den ideologiska kampen som 
avgörande för att arbetarklassen skulle kunna utveckla ett politiskt medvetande. Politisk makt 
kommer inte bara av militär och ekonomisk makt utan även av ideologisk hegemoni. Den 
ideologiska kampen blir alltså en viktig del av en politisk rörelses aktivitet. Gramsci var marxist och 
lyfte framför allt fram den revolutionära kampen men begreppet hegemoni, som Gramsci hämtade 
från Lenin, har som många begrepp fått ett eget liv. Se Gramsci, Antonio. The Antonio Gramsci Reader 
(1999), s. 195ff 

49 Thompson, E.P. Herremakt & Folklig Kultur (1983), s. 67ff, 78ff, 161f 

 

 37 
 

som en del av den utveckling och den mothegemoni som Bengtsson pekar på. 

Den mothegemoni som folkrörelserna utgjorde var knappast enhetlig och de olika 

delarnas politiska agenda och ideologi skilde sig åt väsentligt mellan olika 

organisationer.48 Det är dock tydligt att hyresgäströrelsen kom ur 

folkrörelsevärlden och formades av den. 

E.P. Thompson har påpekat att klassmedvetenhet är något som växer fram ur en 

kamp mot upplevda orättvisor, snarare än något som automatiskt kommer ur en 

objektivt existerande klassrelation. I sin klassiska skrift om de engelska massornas 

moraliska ekonomi menar Thompson att man i studiet av det engelska folkets 

massaktioner på 1700-talet kan se en drivande föreställning om en moralisk rätt. 

De protesterande var övertygade om att de försvarade traditionella rättigheter och 

seder och att de hade stöd av ett allmänt samförstånd. Inte minst innebar dessa 

konflikter ofta att en föreställning om ett traditionellt ”rätt” sätt att handla med 

exempelvis bröd ställdes mot ett ”avmoraliserat” nytt marknadsinriktat tänkande 

där priset på bröd förmodades sättas utifrån utbud och efterfrågan. I realiteten 

blev det dock köpmän och mjölnare med medel som köpte upp stora lager för att 

driva upp priserna. Thompson menar att brödpriset under 1700-talet var det 

typiskt mobiliserande för arbetarna. Under 1800-talet skulle lönefrågan segla upp 

som allt viktigare.49 Thompsons resonemang är intressant för undersökningen. 

Som vi kommer att se fanns det en tydlig moralisk dimension i hyresgäströrelsens 

agerande. I en del fall, så som den för rörelsen viktiga frågan om redan boende 

hyresgästers företräde till lägenheter, höll man på vad man såg som snarast en 

moralisk rätt. Själva begreppet ”skälig hyra” har en klart moralisk definition och 

grundar sig i en föreställning om att hyresvärden har rätt att göra en viss vinst 

men att det finns en gräns för hur stor denna har rätt att vara.  

Ett begrepp som har diskuterats mycket i svensk forskning gällande 

folkrörelsernas framväxt och arbetarklassens självpåtagna disciplinering är 

begreppen skötsamhet och egensinne. Skötsamheten som begrepp fick framför allt fått 

sitt genombrott i och med Ronny Ambjörnssons uppmärksammade studie av 

sågverksarbetarna i Holmsund. Ambjörnssons empiriska studie är begränsad till 

 

48 Begreppet hegemoni kommer från Antonio Gramsci som såg den ideologiska kampen som 
avgörande för att arbetarklassen skulle kunna utveckla ett politiskt medvetande. Politisk makt 
kommer inte bara av militär och ekonomisk makt utan även av ideologisk hegemoni. Den 
ideologiska kampen blir alltså en viktig del av en politisk rörelses aktivitet. Gramsci var marxist och 
lyfte framför allt fram den revolutionära kampen men begreppet hegemoni, som Gramsci hämtade 
från Lenin, har som många begrepp fått ett eget liv. Se Gramsci, Antonio. The Antonio Gramsci Reader 
(1999), s. 195ff 

49 Thompson, E.P. Herremakt & Folklig Kultur (1983), s. 67ff, 78ff, 161f 

37



 

38  
 

Holmsund, men själva begreppet skötsamhet hämtade han från sin uppväxt i 

Göteborgs arbetarkvarter. Begreppet innefattade nykterhet men även ”en rad 

egenskaper så som ordhållighet, besinning, eftertänksamhet”. Framför allt var det 

ett kategoriserande begrepp som signalerade distans till mer impulsstyrda och 

odisciplinerade delar av befolkningen. Ambjörnsson menar att skötsamheten som 

ideal inte var lika etablerad inom borgerliga hem utan att den till större delen var 

ett arbetarfenomen och en kollektiv strategi som växte fram under 1900-talet. 

Skötsamheten hade en tydlig koppling till folkrörelsernas organisationskultur och 

hade sitt ”centra i fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer”, 

men idealet hade under mellankrigstiden spridit sig och blivit väl etablerat även 

utanför organisationerna. Ambjörnsson undersöker i sin studie framför allt 

nykterhetsrörelsen, men även inom fackföreningsrörelsen fanns ett tydligt 

skötsamhetsideal och starka ambitioner för sina medlemmar. 

Och det är uppenbart att fackföreningsrörelsen hade 

hegemoniska anspråk. De krav som den ställde på arbetarna 

gällde inte endast arbetsplatsen. Den fackliga människan skulle 

uppträda korrekt även utanför arbetet, på den växande fritid som 

lönearbetet medförde. Kring de tidiga fackföreningarna växte en 

hel kultur fram. Fackföreningarna fyllde viktiga sociala uppgifter. 

Folk gick på mötena inte endast för att dryfta fackliga och 

politiska frågor. De gick också dit för att komma samman och 

träffa likasinnade. Liksom nykterhetslogen kunde fackklubben 

erbjuda en miljö, mittemellan hem och offentlighet. 

Fackklubben och föreningen sökte ta hand om sina medlemmar. 

De ordnade fester och utflykter. De lade stor vikt vid bildning. 

Många fackklubbar köpte in böcker och ordnade egna bibliotek 

med avgiftsfri utlåning. Man sökte, på olika vägar, skapa en 

organiserad, rationell fritid, där nytta kunde förenas med nöje. 

Ambjörnssons begrepp är inspirerat av de anglosaxiska historiker med E.P. 

Thompson i spetsen som lyft fram inte minst moraliska aspekter som viktiga när 

det gäller den framväxande arbetarklassens formering. I Ambjörnssons studie är 

arbetarklassens självdisciplinering central, vilket han menar resulterade i ett visst 

levnadsideal med vissa eftersträvansvärda beteenden som sammanfattas i 

skötsamhetskulturen. Arbetarrörelsens skötsamhetskultur var en del av en 
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långsiktig strategi och både arbetsgivarna och de icke-skötsamma arbetarna sågs 

som hinder för att nå klassens kollektiva mål.50  

Karin Nordberg har arbetat vidare utifrån samma material som Ronny 

Ambjörnsson och pekat på ett kvinnligt engagemang som möjliggjorde 

organisationernas framväxt men som inte uppmärksammats på samma sätt som 

männens engagemang. Kvinnorna var i folkrörelsernas barndom drivande i 

särskilt väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen men då arbetarrörelsen växte 

fram var kvinnorna inte med. Inom fackföreningsrörelsen fanns det ett 

hemmafruideal och en negativ syn på kvinnligt arbete och kvinnligt medlemskap. 

Detta märktes även inom organisationsväsendet där männen satt i styrelserna och 

kvinnorna i högre grad kokade kaffe och organiserade fester. Samtidigt, påpekar 

Nordberg, var de syföreningar och lotterikommittéer som var kvinnligt 

dominerade viktiga inkomstkällor för folkrörelseorganisationerna, däribland 

fackföreningarna. Nordberg menar att kvinnorna, utestängda från de manliga 

församlingarna, skapade sin egen offentlighet. Ett kvinnligt skötsamhetsideal 

växte också fram där kvinnorna dels skulle vara fostrare av kommande 

generationer, dels avkräva mannan nykterhet och skötsamhet och dels verka för 

samhällsförbättring inom föreningarna.51 Hela arbetarfamiljen involverades i 

skötsamhetsprojektet, vilket är en viktig poäng att ha med sig även i analysen av 

hyresgäströrelsen. 

Skötsamhetskulturen bland Malmös hyresgäster under samma period har dock 

undersökts och ifrågasatts av Hans Wallengren. Han menar att solidariteten bland 

hyresgästerna och den sociala sympatin kunde räcka till även för den som inte 

levde upp till skötsamhetsidealet. Detta gällde inte minst vid de tätt 

förekommande vräkningarna, som allmänt sågs som moraliskt förkastliga.52 För 

att visa en alternativ strategi till skötsamheten har bland andra Björn Horgby och 

Mats Franzén använt sig av begreppet egensinne, som kännetecknar ett mer 

obändigt förhållningssätt till de styrande, där ett mer ”bråkigt” förhållningssätt 

kunde användas för att hävda både individens och kollektivets intressen. Franzén 

definierar egensinnighet som  

 

50 Ambjörnsson, Ronny. Den skötsamme arbetaren (1988), s. 9ff, 21ff, 261f 

51 Nordberg, Karin. ”De skötsamma fruarna i Holmsund” ur Häften för Kritiska Studier nr 23 
(1990):2, s. 4–22 

52 Wallengren (1994), s. 264. 
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olika sätt att streta emot och undkomma de krav som ställs 

ovanifrån. I det folkliga ligger både en förmåga att undkomma 

den överordnade maktens krav och en oförmåga att ifrågasätta 

denna makt öppet. Så fungerar och bekräftas en 

hegemonirelation, samtidigt som den ifrågasätts. 

Franzén menar att skötsamhetsidealet var ett svar på den hegemoniska 

underordningen som arbetarklassen befann sig i. Skötsamheten var ett försök att 

kompensera för saknade pengar och titlar men även ett sätt att skydda sig och 

familjen mot både marknadens villkor och krav från både sociala myndigheter 

och filantropi. Egensinnigheten var ett annat svar, där man levde efter andra, 

alternativa normer. Skötsamheten hade, enligt Franzén, drag av ett elitprojekt som 

var förbehållet vissa delar av arbetarklassen och dessa fick också en särskild roll i 

folkrörelserna. Franzén påpekar att nykterhetsrörelsen i Stockholm aldrig fick 

något större genombrott och att arbetarrörelsen här etablerade sig tidigare och 

mer oberoende av nykterhets- och väckelserörelsen. Nykterhetsdelen av 

skötsamhetsprojektet slog aldrig igenom i Stockholm på samma sätt som i 

exempelvis Holmsund.53 Även Jane Cederqvist har i sin studie av Stockholms 

tidiga arbetarrörelse haft svårt att hitta kopplingen mellan denna och vare sig 

nykterhets- eller väckelserörelsen. 54 

Sten O. Karlsson diskuterar de göteborgska bostadskvarterens och de lokala 

torgens roll som politisk arena, en plats där de olika politiska grupperingarna 

konkurrerade om de övervägande socialistiskt röstande invånarna. 

Hyresgästföreningarna tycks här ha haft en roll som en politiserande kraft. 

Vardagens institutioner och den gemenskap som växte fram genom ömsesidig 

hjälp i arbetarkvarteren kunde alltså även användas politiskt. Karlsson pekar på 

en stark samhörighet i arbetarkvarteren där man bland annat arrangerade så 

kallade ”svalelag” där städning och skurning av trapphus cirkulerade mellan 

medlemmarna. 55 Man hjälptes även åt med att ta hand om barnen, tvätten och 

liknande. Det här var en värld där kvinnor dominerade, men trots detta blev 

hyresgäströrelsen i Sverige tydligt manligt kodad, i alla fall utåt. Kjell Östberg har 

 

53 Franzén, Mats. ”Egensinne och skötsamhet i svensk arbetarkultur” ur Arkiv nr 48–49 (1991), s. 
6–17 samt Franzén, Mats. ”Familjeliv och löneberoende” ur Arkiv nr 34–35 (1986), s. 34 

54 Cederqvist, Jane. Arbetare i strejk (1980), s. 11 

55 Karlsson (1993), s. 90ff, 106f 
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6–17 samt Franzén, Mats. ”Familjeliv och löneberoende” ur Arkiv nr 34–35 (1986), s. 34 

54 Cederqvist, Jane. Arbetare i strejk (1980), s. 11 

55 Karlsson (1993), s. 90ff, 106f 
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pekat på en rad strategier inom de politiska organisationerna under 

mellankrigstiden för att hålla kvinnor tillbaka, däribland genom att se till att enbart 

enstaka kvinnor hamnade på valbara platser och att använda olika former av 

härskartekniker för att behålla en manlig dominans. Även i fackföreningsrörelsen 

fanns en manlig vilja att kontrollera kvinnlig organisering.56 Som vi ska se kom 

också kvinnor i hyresgäströrelsen att relativt sällan få plats i styrelser och på andra 

ledande positioner, även om de tycks ha spelat en stor roll på många håll i den 

lokala organiseringen. 

Perioden 1850–1940, som Björn Horgby undersöker i sin studie av Norrköpings 

arbetarkultur, innebar både en ökad kontroll över arbetsprocessen från företagens 

sida och en ökad byråkratisering av både den offentliga och privata sektorn, vilket 

påverkade förutsättningarna för organisering och även för arbetarnas skötsamhet 

och egensinnighet. Arbetarorganiseringen blev alltmer stabil under 

mellankrigstiden och ”konjunkturmedlemskapet” och man kvarstod allt oftare 

som medlem i fackföreningen även under dåliga tider. Arbetaroffentligheten 

ökade känslan av klasstillhörighet och tillsammans med den moderna 

välfärdsstatens framväxt, med de möjligheter till disciplinering som denna 

innebar, gynnades förmodligen skötsamhetsprojektet medan egensinnigheten 

trycktes tillbaka.57 Som vi ser i den här avhandlingens empiriska kapitel var också 

skötsamhetsidealet starkt inom de ledande kretsar som definierade 

hyresgäströrelsens ideologi medan egensinnighet bland hyresgästerna fördömdes. 

Det var acceptabelt att kollektivt vägra att betala hyran, men inte för en individ, 

givet att denna inte var utblottad. Intressant är också hur sådant som kommunism 

och syndikalism i perioder kom att behandlas som icke-skötsamt.  

Kerstin Thörn menar att skötsamhetsidealet var starkt inom den 

bostadsfilantropiska rörelsen och att det hade drag av både ovanifrån- och 

underifrånprojekt. Thörn ser också en kontinuitet, inte minst i idéen om det goda 

hemmet bebott av den skötsamma familjen som löpte från bostadsfilantropin till 

HSB.58 Sten O Karlsson har även han påpekat att idealet med den skötsamme 

arbetaren även fanns hos liberala socialreformatorer, som man bland annat ville 

åstadkomma genom förbättrade bostadsförhållanden.  Detta ideal hamnade dock 

 

56 Östberg, Kjell. Efter Rösträtten (1997), s. 84ff, 120ff 

57 Horgby, Björn. Egensinne och skötsamhet (1993), s. 16f, 490ff 

58 Thörn (1997), s. 101, 149, 171, 404 
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i konflikt med en solidaritetskultur och en ”proletär offentlighet med en egen 

moralisk överbyggnad” som hade växt fram i arbetarkvarteren. Karlsson beskriver 

konflikten som en mellan det han kallar arbetarsocialism och samhällssocialism. Medan 

den förra främst såg till arbetarklassens intressen hade samhällssocialismen ett 

integrativt och korporativistiskt program där det sociala ansvaret betonades. Den 

spänningen, menar Karlsson, skulle märkas inom hyresgäströrelsen, inte minst i 

konflikten mellan Göteborgs hyresgästföreningar och HSB.59  

En annan konflikt var den som Ingrid Millbourn pekar på, där den 

socialdemokratiska parlamentariska reformismens syn på den parlamentariska 

vägen som den främsta vägen framåt för att förbättra arbetarnas levnadsvillkor. 

Arbetarnas egna fackliga och kooperativa organisationer sågs här inte vara 

tillräckligt starka för att kunna säkra de förbättringar som krävdes utan krav 

ställdes på att dessas organisationer skulle centraliseras, disciplineras och 

underordnas den parlamentariska vägen. Millbourn räknar även de kooperativa 

organisationerna som en del av arbetarnas självorganisering och visar att både 

fackföreningarna och de kooperativa organisationerna tidigt mötte motstånd 

inom de delar av socialdemokratin som såg staten som det främsta verktyget för 

reformer. Den kooperativa rörelsen utgick enligt Millbourn från en socialistisk 

ideologi där kooperativen skulle idka självorganisering och självhjälp utan 

inblandning från staten. Kooperationen var en konkurrent till den 

socialdemokratiska ”parti- och revolutionsteorin” och motarbetades därför. Detta 

gällde särskilt producentkooperativen men även socialdemokratin eftersträvade 

tidigt kontroll över konsumentkooperativen och fackföreningarna.60 Det 

kooperativa idealet var alltså tidigt socialt revolutionärt men idealet var också ett 

som HSB inte till det fulla skulle ansluta sig till. Utöver detta är det tydligt att det 

fanns en mängd rörelser och ideologiska motsättningar inom folkrörelserna som 

inte bara var begränsade till partiernas ideologiska positioner. Det var i dessa 

skiftande ideologiska vatten som hyresgäströrelsen hade att navigera.  

  

 

59 Karlsson (1993), s. 50f, 70f, 292ff, 325 

60 Millbourn, Ingrid. ”En dröm om lättja” ur Broberg, Gunnar; Wikander, Ulla & Åmark, Klas. 
Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån (1993), s. 219–241 samt Millbourn, Ingrid. Rätt till maklighet 
(1990), s. 265–281 
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1.4.2. Hyran, utbytbarheten och makten 

Hyrestvister är ett fenomen som förmodligen har funnits så länge som människor 

har hyrt tillgångar av varandra. Historiskt sett har hyresförbindelserna ofta rört 

sig om nyttjanderätt till mark eller fastighet men även andra tillgångar har gått att 

hyra ut. Det finns en sorts inneboende konflikt i hyresförhållandet, där båda 

parterna tjänar på så fördelaktiga villkor som möjligt till så fördelaktigt pris som 

möjligt. Konflikten kommer givetvis inte till aktivt uttryck vid alla 

hyrestransaktioner, men ju mer beroende någon av parterna är av den tillgång som 

hyrs ut, desto mer står på spel. Hur ska till exempel hyrans storlek fastslås? Hur 

länge ska tillgången hyras ut? Vem ska vara ansvarig för att hålla tillgången i gott 

skick? I ett långsiktigt hyresförhållande kan det ju faktiskt vara så att det framför 

allt är den hyrande som är intresserad av att hålla efter hyresobjektet. 

Maktförhållandet mellan hyresförhållandets parter har historiskt sett påverkats av 

den ekonomiska utvecklingen men även av de juridiska och institutionella 

förhållandena samt av parternas organisatoriska styrka.61 Hans Wallengren utgår 

från att det i en hyresrelation eller ett ”transaktionsförhållande” som han kallar 

det, finns en maktrelation mellan köpare och säljare, där fastighetsägaren har ett 

strukturellt överläge. Detta förhållande regleras av parternas tillgång till och 

användning av maktresurser, till exempel ekonomisk styrka, ägandeförhållanden, 

juridiska förhållanden och möjlighet att mobilisera.  Wallengren utgår från den 

österrikiske historikern Michael John som menar att fastighetsägarens 

maktställning baseras på att fritt kunna sätta hyra, att fritt kunna säga upp 

hyresgäster och att fritt kunna välja hyresgäster. Här menar Wallengren också att 

relationerna på den svenska hyresmarknaden under mellankrigstiden allt mer kom 

att likna klasskamp.62  

Frågan är intressant på flera plan. Självklart kan det antagonistiska förhållandet 

mellan fastighetsägare och hyresgäster låna retorik och repertoar från 

arbetsmarknadens organisationer utan att förhållandet för den skull skulle vara ett 

uttryck för klasskamp. Max Weber har pekat på andra typer av ojämna 

varuutbyten än de som sker i produktionen. Exempelvis kan säljaren av en viss 

vara på vissa marknader ha ett stort övertag över köparen, och på samma sätt kan 

 

61 Med detta menas inte uteslutande hyresgäst- och fastighetsägareföreningar. Även andra 

organiserade krafter, exempelvis fackföreningar och arbetsgivareorganisationer, har haft 

bostadspolitiska krav som påverkat förutsättningarna på hyresmarknaden 

62 Wallengren (1994), s. 16ff, s. 129f, s. 327f 

 

 43 
 

1.4.2. Hyran, utbytbarheten och makten 

Hyrestvister är ett fenomen som förmodligen har funnits så länge som människor 

har hyrt tillgångar av varandra. Historiskt sett har hyresförbindelserna ofta rört 

sig om nyttjanderätt till mark eller fastighet men även andra tillgångar har gått att 

hyra ut. Det finns en sorts inneboende konflikt i hyresförhållandet, där båda 

parterna tjänar på så fördelaktiga villkor som möjligt till så fördelaktigt pris som 

möjligt. Konflikten kommer givetvis inte till aktivt uttryck vid alla 

hyrestransaktioner, men ju mer beroende någon av parterna är av den tillgång som 

hyrs ut, desto mer står på spel. Hur ska till exempel hyrans storlek fastslås? Hur 

länge ska tillgången hyras ut? Vem ska vara ansvarig för att hålla tillgången i gott 

skick? I ett långsiktigt hyresförhållande kan det ju faktiskt vara så att det framför 

allt är den hyrande som är intresserad av att hålla efter hyresobjektet. 

Maktförhållandet mellan hyresförhållandets parter har historiskt sett påverkats av 

den ekonomiska utvecklingen men även av de juridiska och institutionella 

förhållandena samt av parternas organisatoriska styrka.61 Hans Wallengren utgår 

från att det i en hyresrelation eller ett ”transaktionsförhållande” som han kallar 

det, finns en maktrelation mellan köpare och säljare, där fastighetsägaren har ett 

strukturellt överläge. Detta förhållande regleras av parternas tillgång till och 

användning av maktresurser, till exempel ekonomisk styrka, ägandeförhållanden, 

juridiska förhållanden och möjlighet att mobilisera.  Wallengren utgår från den 

österrikiske historikern Michael John som menar att fastighetsägarens 

maktställning baseras på att fritt kunna sätta hyra, att fritt kunna säga upp 

hyresgäster och att fritt kunna välja hyresgäster. Här menar Wallengren också att 

relationerna på den svenska hyresmarknaden under mellankrigstiden allt mer kom 

att likna klasskamp.62  

Frågan är intressant på flera plan. Självklart kan det antagonistiska förhållandet 

mellan fastighetsägare och hyresgäster låna retorik och repertoar från 

arbetsmarknadens organisationer utan att förhållandet för den skull skulle vara ett 

uttryck för klasskamp. Max Weber har pekat på andra typer av ojämna 

varuutbyten än de som sker i produktionen. Exempelvis kan säljaren av en viss 

vara på vissa marknader ha ett stort övertag över köparen, och på samma sätt kan 

 

61 Med detta menas inte uteslutande hyresgäst- och fastighetsägareföreningar. Även andra 

organiserade krafter, exempelvis fackföreningar och arbetsgivareorganisationer, har haft 

bostadspolitiska krav som påverkat förutsättningarna på hyresmarknaden 

62 Wallengren (1994), s. 16ff, s. 129f, s. 327f 

43



 

44  
 

borgenären ha stor makt över gäldenären.63 Randall Collins tolkar Weber på så 

sätt att han anser att klasskonflikt historiskt sett har skett inte bara mellan olika 

lönearbetets parter, utan även mellan borgenärer/gäldenärer och säljare/köpare 

av varor.64 

Som vi har sett har kollektiv mobilisering och något som kan liknas vid klasskamp 

på hyresmarknaden varit högst reella fenomen globalt sett under en relativt lång 

period. Detta har dock inte uppmärksammats i någon större utsträckning, trots 

det ganska stora akademiska intresset för arbetarrörelsen och marxska teorier 

under inte minst den andra halvan av 1900-talet. Kanske har detta att göra med 

en svårighet att passa in fenomenet i gängse teoribildning? I den 

historiematerialistiska traditionen är det dock inte helt lätt att jämställa 

hyresförhållandet, av Marx kallad sekundär exploatering, med arbetsmarknadens 

exploatering.65 Engels betonar att likställandet mellan utsugningen av arbetaren 

och hyresgästen missar den särskilda form av exploatering som sker i den 

mervärdesalstrande kapitalistiska produktionsformen.66  

Det finns dock de inom traditionen som vidareutvecklat resonemang kring den 

sekundära exploateringen. David Harvey noterar den historiska aversionen men 

argumenterar för hyresrelationen som ett bland många uttryck för ackumulation 

genom fråntagande, en form av exploatering som marxister historiskt sett inte har 

intresserat sig särskilt mycket för. Harvey ser detta som ett uttryck för klasskamp, 

speciellt i ett bredare perspektiv. Som Harvey påpekar kan löneökningar mycket 

väl tillintetgöras av andra typer av exploatering, något som kontinuerligt sker, inte 

minst i storstadsregioner.67  

Gunnar Olofsson kategoriserar hyresförhållandet under ”sekundära 

exploateringsförhållanden” och menar att fastigheter är ”varor med säregna 

förtecken. Husens förankring på marken gör att det inte bara är det egentliga 

bostadskapitalet som skall värdeökas i form av hyror, utan också att en del härav 

går till jordägaren som jordränta. Markens karaktär av ”naturligt monopol” när 

det gäller läge och närhet till arbetsplatser, centrum etc, ger 

 

63 Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, 1966, s. 424ff  

64 Se Collins, Randall, Max Weber – A Skeleton Key (1986), s. 132f 

65 Marx, Karl. Kapitalet: kritik av den politiska ekonomin. Bok 3, Den politiska ekonomins totalprocess (1978), 

s. 548 

66 Engels, Friedrich. I bostadsfrågan/ I bondefrågan, (1982), s. 24f 

67 Harvey, David. Rebel Cities, (2013), s. 53ff 
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fastighetsägaren/markägaren automatisk trumf på hand gentemot 

bostadssökande.” På grund av fastighetens varukaraktär, menar Olofsson, har 

hyresgäströrelsen inte direkt kunnat, likt konsumentkooperation, ersätta 

varuförmedlingen. Hyresgäströrelsen har istället blivit tvådelad, i ett läge fungerar 

man som en kamporganisation som direkt strider för hyresgästernas ekonomiska 

intressen och i ett annat läge som ”ett instrument för en (statlig) bostadspolitik, 

som ser till sektorn som helhet, både boendets och byggandets”. Förändringen 

mellan de båda lägena ser Olofsson som samhörig med institutionella 

förändringar.68  

Manuel Castells har påpekat att det även kan finnas kontroverser mellan dessa 

olika grupper av exploatörer. I hyresfrågan kan en hyreshöjning mycket väl 

resultera i ökade lönekrav, vilket leder till en intressekonflikt. På samma sätt kan 

höga hyror och ett begränsat bostadsutbud försvåra tillgången till arbetskraft. I 

exemplet med hyresstriderna i Glasgow 1915 hade hyresgästerna faktiskt stöd av 

industriägarna, något som Castells ser som intressant då hyresgäströrelsen trots 

sin arbetaranknytning inte direkt utmanade industrikapitalet utan istället en grupp 

av relativt småskaliga husägare. Ändå menar Castells att hyresgästernas 

mobilisering i den konflikten resulterade i vinster på ett större plan mellan, då den 

försköt maktbalansen mellan arbete och kapital  till den tidigares fördel.69 Eva 

Jacobsson har påpekat att företagare i Stockholm ställde sig positiva till 

kooperativt bygge och egnahem istället för företagsägda arbetarbostäder.70 

Seán Damer vänder sig mot vad han ser som ett fel hos både Manuel Castells och 

Joseph Melling då de båda inte förmår se de skotska hyresstrejkerna som 

antikapitalistiska, systemhotande rörelser utan istället ser dem som begränsade till 

konsumtionssfären. Damer menar att även om Glasgows hyresgäster inte riktade 

in sig på industrikapitalet så konfronterade hyresgästerna det 

fastighetsägarekapital som just då dominerade deras liv. Utifrån detta menar 

Damer att de skotska hyresgästerna utkämpade sin klasskamp där de stod där och 

då oberoende av om detta skulle komma att definieras som primära eller 

sekundära motsättningar av senare akademiker. Damer menar även att staten hos 

Castells ses som något långt borta från människors liv. Snarare, menar Damer, 

kom staten under 1900-talet att allt mer bli en omedelbart närvarande faktor i 
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vardagen.71 

E.P. Thompson har i The making of the English working class försökt visa att den 

engelska arbetarklassens konstituerande av ett klassmedvetande under den tidiga 

industriella revolutionen formades av aktörernas agerande. Det var alltså inte så 

att den engelska arbetarklassen steg fram färdigbakad när kapitalismen hade nått 

ett särskilt stadium, utan arbetarklassen var hela tiden ett aktivt subjekt i skapandet 

av sitt eget klassmedvetande. Thompson ser klass som ett i första hand historiskt 

fenomen som visserligen har sin grund i materiella förhållanden men som framför 

allt är något social och relationellt.  

And Class happens when some men, as a result of common 

experiences (inherited or shared), feel and articulate the identity 

of their interests as between themselves, and as against other 

men whose interests are different from (and usually opposed to) 

theirs. 

Thompson framhåller ett antal kamper som han ser som formande av 

klassidentiteten hos den brittiska arbetarklassen. Här måste man enligt Thompson 

sätta aktörerna i sin historiska kontext för att förstå villkoren för deras agerande 

och det som de ville åstadkomma.72 Thompson har även framhållit marknaden 

som ett slagfält, i alla fall i den förindustriella klasskampen.73 Givet detta kan man 

utifrån Thompson eventuellt se hyreskampen som antingen en del av en större 

klasskamp eller som en separat kamp som varit med och format en klassidentitet. 

När det gäller Stockholms bostadskvarter och folkliga kultur under 

mellankrigstiden ger Mats Franzéns bok Den folkliga staden en utförlig inblick i hur 

och under vilka förhållanden som de människor som tillhörde vad Franzén kallar 

för de folkliga klasserna levde sina liv. I begreppet folklig klass innefattas inte bara 

arbetarklassen utan även småborgerskapet, då dessa enligt Franzén hade en 

kulturell gemenskap som inte går att reducera till en klassmässig bas.74 Begreppet 

blir också relevant för den här avhandlingen, då det som undersöks är 

hyresgästorganisationerna och hyresgästkollektiven, grupper i reproduktionen 

snarare än klassbaserade kollektiv i produktionen. Hyresgästerna tenderade att 
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komma från de folkliga klasser som Franzén beskriver och det gemensamma 

intresset var främst att minska hyresutgifterna och att förbättra 

bostadsförhållandena. De butiksägare som hyrde sina lokaler var till exempel 

tidigt välkomna i hyresgästföreningarna, vilket visar att rörelsens medlemmar inte 

lätt går att reducera till arbetarklassen, även om gruppen arbetare på de flesta håll 

dominerade.   

Då partsorganisationerna så tydligt växte fram efter en modell från 

arbetsmarknaden så kan en teoretisk apparat som behandlar denna vara relevant.  

Hyresgästföreningarna har många drag gemensamma med ideella organisationer 

men skiljer sig i grund och botten från dessa genom att framför allt verka som 

part på en marknad, hyresmarknaden. Klas Åmark menar att fackliga 

organisationer inte bör ses som ideella organisationer utan att de i grund och 

botten skiljer sig från andra folkrörelseorganisationer. Åmark pekar på fyra 

relationer som är särskilt intressanta för den som undersöker facklig makt.  

 

 

1) Mellan arbetsgivare och arbetare, såväl direkt på 

arbetsplatsen som mellan respektive organisation. 

2) Mellan fackförbunden och mellan dem och 

Landssekretariatet 

3) Inom respektive förbund t ex mellan förbundsledning och 

avdelningar/medlemmar 

4) Mellan arbetsmarknadens parter å ena sidan och 

regering/riksdag å den andra.75 

Hyresgäströrelsen var inte exklusivt en partsorganisation, och exempelvis de 

bostadskooperativa projekten hamnar ju något utanför den direkta 

partsrelationen. Överlag utgår jag dock i avhandlingen från att de av Åmark 

framhållna punkterna, översatta till hyresmarknaden, utgör en god grund för att 

undersöka maktförhållandenas förändring i och med den organiserade 

hyresgäströrelsens intåg. Förmodligen bör även en femte punkt om relationen 

mellan hyresgästföreningarna och HSB samt en sjätte punkt om relationen mellan 

hyresgästföreningarna och närliggande organisationer, exempelvis de fackliga 
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organisationerna läggas till. En anpassad lista för maktfaktorer gällande 

hyresgästföreningarna kunde då ge ett antal liknande relationer som är intressanta 

att undersöka för att reda ut frågan om hyresgästföreningarnas makt. Relationerna 

blir då: 

1) Mellan fastighetsägare och hyresgäst, såväl direkt i 

hyresrelationen som mellan deras respektive organisationer 

2) Mellan hyresgästföreningarna och ledningen i Hyresgästernas 

Riksförbund 

3) Inom respektive central hyresgästorganisation, t.ex. mellan 

styrelse och lokalorganisation/medlemmar 

4) Mellan hyresmarknadens parter å ena sidan och 

regering/riksdag å den andra 

5) Mellan hyresgästföreningarna och HSB 

6) Mellan hyresgästföreningarna och närliggande organisationer, 

exempelvis de fackliga och de bostadspolitiskt inriktade 

organisationerna 

Hur ska vi då förstå hyresgästernas tillvägagångssätt för att förändra 

maktförhållandena? Klas Åmarks begrepp inre konkurrensbegränsning är en 

användbar gemensam nämnare för de olika strategier som hyresgästföreningarna 

använde sig av under min undersökningsperiod. Åmark menar att det i 

konkurrensen mellan köpare och säljare av varan arbete finns ett kollektivt behov 

från båda parter att hindra inbördes konkurrens mellan köpare respektive säljare 

för att på så sätt få så förmånliga försäljningsvillkor som möjligt. 

Arbetsmarknadens parter tenderade därför i allt högre grad under 1900-talet att 

sluta sig samman i öppna karteller, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, dit 

alla köpare respektive säljare inom en viss bransch hade tillträde förutsatt att de 

accepterade organisationens stadgar och överenskommelser.76 Då relationen 

mellan köpare och säljare fick kollektivt organiserade former fick den sida som 

bäst begränsade den interna konkurrensen ökade maktresurser och stärktes 

genom detta gentemot den andra parten. Hyresmarknaden skiljer sig från 

arbetsmarknaden framförallt genom att den svagare parten, hyresgästen, framstår 

som köpare av varan bostad medan den svagare parten på arbetsmarknaden är 

säljaren av varan arbete. Detta är dock inget principiellt hinder mot att applicera 

resonemanget på hyresmarknaden utan visar bara på att parterna hade andra 
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förutsättningar. Christer Lundhs påpekande att parterna även inom den offentliga 

sektorn kom att organisera sig som öppna karteller visar att begreppet kan vara 

tillämpbart på andra områden än i den privata sektorn. 77 

I Åmarks modell spelar begreppet utbytbarhet en viktig roll. En arbetssäljares 

maktposition stärks ju svårare det är att byta ut arbetssäljaren, till exempel på 

grund av yrkeskunskaper.78 Om vi ska föra över ett liknande begrepp till 

hyresmarknaden kan vi konstatera att hyresgästernas utbytbarhet under 

undersökningsperioden i de flesta fall var hög.  Det krävdes inga särskilda 

kvalifikationer för att vara hyresgäst förutom att man kontinuerligt kunde betala 

hyran, och lagstadgat besittningsskydd saknades.79 Hyresgästernas utbytbarhet 

påverkades även av utbudet i förhållande till efterfrågan på hyresmarknaden. 

Medan hyresvärdarna tjänade på att ha ett visst underskott av bostäder jämfört 

med antalet bostadssökande tjänade hyresgästerna överlag på ett stort utbud av 

bostäder då detta sänkte den interna konkurrensen mellan hyresgästerna. Man 

måste dock ta med i beräkningen att olika kategorier av hyresgäster hade olika 

grad av utbytbarhet. En skillnad mellan olika hyresgäster var deras olika 

betalningsförmåga. Hyresgäster med hög betalningsförmåga och/eller stabila 

inkomstförhållanden kan – ceteris paribus – antas ha varit mer attraktiva för 

hyresvärdarna eftersom de erbjöd en säkrare inkomst och var mindre känsliga för 

hyreshöjningar. De hyresgäster som hade låg betalningsförmåga konkurrerade om 

bostäderna med lägst hyra medan hyresgäster med hög betalningsförmåga kunde 

välja mellan ett bredare utbud av billiga och dyra lägenheter. Utbytbarheten gällde 

alltså dubbelt för båda parter och var konjunkturkänslig.  

Eva Jacobsson har pekat på att byggandet under mellankrigstiden framför allt 

riktade sig till behoven hos hyresgäster med hög betalningsförmåga, som naturligt 

nog var en värdefull grupp för hyresvärdarna.80 Hyresgäster med hög 

betalningsförmåga kom dock inte i obegränsad kvantitet; ju högre 

betalningsförmåga en hyresgäst hade desto mer kunde dennes möjlighet att välja 

andra boendeformer som bostadsförening eller villa förmodas ha ökat. Åmark 
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80 Jacobsson (2000), s. 582. 

 

 49 
 

förutsättningar. Christer Lundhs påpekande att parterna även inom den offentliga 

sektorn kom att organisera sig som öppna karteller visar att begreppet kan vara 

tillämpbart på andra områden än i den privata sektorn. 77 

I Åmarks modell spelar begreppet utbytbarhet en viktig roll. En arbetssäljares 

maktposition stärks ju svårare det är att byta ut arbetssäljaren, till exempel på 

grund av yrkeskunskaper.78 Om vi ska föra över ett liknande begrepp till 

hyresmarknaden kan vi konstatera att hyresgästernas utbytbarhet under 

undersökningsperioden i de flesta fall var hög.  Det krävdes inga särskilda 

kvalifikationer för att vara hyresgäst förutom att man kontinuerligt kunde betala 

hyran, och lagstadgat besittningsskydd saknades.79 Hyresgästernas utbytbarhet 

påverkades även av utbudet i förhållande till efterfrågan på hyresmarknaden. 

Medan hyresvärdarna tjänade på att ha ett visst underskott av bostäder jämfört 

med antalet bostadssökande tjänade hyresgästerna överlag på ett stort utbud av 

bostäder då detta sänkte den interna konkurrensen mellan hyresgästerna. Man 

måste dock ta med i beräkningen att olika kategorier av hyresgäster hade olika 

grad av utbytbarhet. En skillnad mellan olika hyresgäster var deras olika 

betalningsförmåga. Hyresgäster med hög betalningsförmåga och/eller stabila 

inkomstförhållanden kan – ceteris paribus – antas ha varit mer attraktiva för 

hyresvärdarna eftersom de erbjöd en säkrare inkomst och var mindre känsliga för 

hyreshöjningar. De hyresgäster som hade låg betalningsförmåga konkurrerade om 

bostäderna med lägst hyra medan hyresgäster med hög betalningsförmåga kunde 

välja mellan ett bredare utbud av billiga och dyra lägenheter. Utbytbarheten gällde 

alltså dubbelt för båda parter och var konjunkturkänslig.  
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77 Lundh, Christer. Arbetsmarknadens karteller (2008), s. 122f 

78 Åmark (1994), s. 67 

79 Personliga och professionella kontakter var förmodligen avgörande för många som skaffade sig 
hyresbostad, men dessa faller utanför det teoretiska resonemanget. 

80 Jacobsson (2000), s. 582. 
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menar att arbetare med låg utbytbarhet är lättare att organisera än arbetare med 

hög utbytbarhet.81 

Då Åmark är historiker är hans modell eller kanske resonemang framför allt något 

som han tillämpar på ett visst historiskt fenomen i en begränsad plats och tid, 

nämligen de svenska partsorganisationernas framväxt under främst 1900-talet. 

Detta gör att mycket av resonemanget inte går att överföra rakt av till 

hyresmarknaden, men samtidigt tycker jag mig se så stora likheter att Åmarks 

begreppsapparat framstår som användbar för att tolka även maktförhållandena på 

hyresmarknaden. Givet detta kan man hävda att det låg i hyresgästföreningarnas 

intresse att minska hyresgästernas utbytbarhet genom att införa standardkrav och 

besittningsskydd samt minska betalningsförmågans betydelse genom hyrestak. 

Det låg även i deras intresse att öka utbudet av billiga bostäder, vilket skulle gynna 

alla hyresgäster oavsett betalningsförmåga. Under rörelsens första decennium sågs 

här den bostadskooperativa vägen som den enklast framkomliga, och inte minst 

HSB, som 1923 hade bildats som en andra bostadskooperativ gren i 

hyresgäströrelsen, sågs som ett viktigt redskap. HSB:s verksamhet syftade till att 

bygga bostäder åt medlemmarna men man hade även planer på att med stöd av 

det offentliga få till en ordning där bostadsproduktionen inte i första hand skedde 

i den privata sektorn utan i den ”spekulationsfria” och alltså allmännyttiga 

sektorn. HSB var tänkt inte bara som en producent av bostäder utan även som en 

modernistisk avantgardeorganisation med en ambition att sänka byggkostnader 

och samtidigt höja bostadsstandarden. Finansieringsmodellen byggde på 

offentliga lån vilket i princip var ett sätt att knyta de offentliga institutionerna till 

bostadsproduktionen. Hyresgäströrelsen, och då särskilt hyresgästföreningarna, 

drev också krav på ökat kommunalt byggande vilket successivt vann gehör. Allt 

sammantaget fanns det en ambition att förändra bostadsmarknaden så att de 

allmännyttiga aktörerna fick en större roll. Man ville alltså, i mångt och mycket, 

avprivatisera bostadsmarknaden inte genom förstatligande av de privata 

bostäderna utan genom framväxten av ett nytt bostadsbestånd byggt utifrån nya 

principer. Även hyresgäströrelsens stridsåtgärder och då framför allt blockaden 

syftade till att fastighetsägaren skulle hindras från att kunna ersätta en hyresgäst 

med en annan vid konflikt.  

Man kan alltså utgå från att det låg i hyresgästföreningarnas intresse att minska 

hyresgästernas utbytbarhet genom att införa standardkrav och besittningsskydd 

 

81 Åmark (1986), s. 156ff 
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samt minska betalningsförmågans betydelse genom hyrestak. Det låg även i deras 

intresse att öka utbudet av billiga bostäder, vilket skulle gynna alla hyresgäster 

oavsett betalningsförmåga. Även kraven på hyresreglering bör ses som 

konkurrensbegränsande då hyresregleringen med hyrestak, tvingande 

normalkontrakt och optionsrätt skulle minska utbytbarheten.82 Ett hyrestak skulle 

även innebära att fler bostäder blev tillgängliga för de fattigare hyresköparna, 

vilket skulle minska den interna konkurrensen. Man krävde även en definierad 

minimistandard som hyressäljarna skulle vara skyldiga att upprätthålla. Klas 

Åmark menar att även medlemsantalet i en facklig organisation bör ses som en 

maktresurs, vilket förmodligen även håller för hyresgästernas organisationer. 

Åmark menar att den sjunkande konfliktnivån på svensk arbetsmarknad 

förmodligen hade en koppling till den ökande organisationsfrekvensen, då det 

annars hade ställts för höga krav på fackförbundens medlemmar.83  

Allt sammantaget blev resultatet att den svenska arbetarrörelsen blev, enligt 

Åmark, internationellt sett ”ovanligt stark, välorganiserad och enhetlig”. En nära 

samverkan mellan SAP och LO och ett brett accepterande av en reformistisk 

grund som inte bara varit politisk utan i högsta grad präglat organisationernas 

verksamhetsprinciper var avgörande. När väl striden om förenings- och 

förhandlingsrätten var avgjord kunde ett förhandlingssystem växa fram som 

sedan dess präglat arbetsmarknaden.84 Även om kommunisterna var starka 

fackligt kunde de aldrig utmana socialdemokratin politiskt, och den 

kommunistiska rörelsen förlorade mycket av det man vunnit under 1920-talet i 

sin splittrade period med två partier under 1930-talet.85 En tendens på 

arbetsmarknaden var enligt Åmark att de öppna kartellerna gick mot en Weberskt 

rationell ordning med ökad kalkylerbarhet för båda parter. Genom bland annat 

fastställda anställningsvillkor och garanterad arbetsfred under vissa perioder 

kunde man förhindra oberäkneliga arbetskonflikter. Saltsjöbadsavtalet 1938 kan 

ses som en del av en längre process där de reformistiskt inriktade delarna av 

arbetarrörelsen genom avtal kunde stärka sin position gentemot mer radikala 

krafter. Avtalen minskade arbetarnas utbytbarhet och gjorde tillvaron mer 

 

82 ”Optionsrätt” betyder ungefär ”besittningsskydd” 

83 Åmark (1986), s. 14f, 46f 

84 Åmark, Klas. ”Sammanhållning och intressepolitik. Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen i 

samarbete och på skilda vägar” ur Misgeld, Klaus; Molin, Karl & Åmark, Klas (red.), Socialdemokratins 

samhälle (1989), s. 57ff 

85 Åmark, Klas. Hundra år av välfärdspolitik (2011), s. 100f 
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förutsägbar. Men de förändrade också organisationerna.  Christer Lundh menar 

att då avtal på arbetsmarknaden tenderade att slutas av centralförbunden i allt 

högre grad under 1900-talet förändrades fackföreningsrörelsen från en 

decentraliserad rörelse till en centraliserad rörelse vars struktur alltmer kom att 

likna den hos Svenska Arbetsgivareföreningen. Organisationerna gjorde dock inte 

upp sina konflikter i ett vakuum. Det fanns även ett tydligt intresse från statligt 

håll att kunna påverka arbetsmarknadskonflikter, exempelvis genom upprättandet 

av Arbetsdomstolen 1929.86 Korporatismen ses ofta som ett 1900-talssystem men 

var också, enligt Lars Trägårdh och Bo Rothstein, något som föregick den 

allmänna rösträtten i Sverige och sedan gammalt ett sätt att lösa olika 

partskonflikter.87  

Bo Bengtsson har pekat på ett antal faktorer utöver konflikterna som från statens 

håll uppmuntrade ett korporativt system även på bostadsmarknaden. En 

välfärdsstat är generellt intresserad av framför allt de sämst bemedlades 

bostadssituation. Man kan även vara intresserad av det politiska stöd som en 

organisation kan bidra med, i Sverige särskilt märkbart i och med 

socialdemokraternas långa maktinnehav. Som Bo Bengtsson påpekar finns det 

även tydliga skillnader mellan den typ av direkt makt som en hyresgästförening 

respektive en fackförening besitter. 88 Den tanken finns det anledning att diskutera 

vidare. En hyresstrid stänger ju inga hamnar och kan inte heller stoppa industriell 

produktion. Den kan däremot få stora konsekvenser för både privata och 

offentliga fastighetsägare. Det finns också exempel där större hyresstrider har haft 

en direkt påverkan på hyrespolitiken, så som i Glasgow och New York under 

andra världskriget.  Dylika fall ställer frågan om hyresstrider i ett nytt ljus. Kanske 

bör man även diskutera hyresgästradikalisering i en bredare kontext, alltså sätta i 

det i samband med den sociala konfliktnivån på den plats och i den tid som 

undersöks. Frågan är i så fall inte bara vad den enskilda organisationen besatt för 

maktresurser utan även vad organisationens handlande fick för effekt för andra 

organisationer, annan kollektiv mobilisering och andra sociala konflikter? 

Givetvis gäller det motsatta – annan kollektiv organisering och sociala konflikter 

 

86 Lundh (2008), s. 15, 36ff, 107 samt Åmark (1994), s. 85ff 

87 Rothstein, Bo & Trägårdh, Lars. ”State and Civil Society in Historical Perspective” ur Trägårdh, 

Lars (red.) State and Civil Society in Northern Europe (2007), s. 238ff  

88 Bengtsson (2002), s. 4. Även Hobsbawm har noterat hyresgästkollektivens betydelse som väljarbas 

för arbetarpartierna. Se Hobsbawm, (1987), s. 46f 
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har haft möjlighet att påverka utrymmet för hyresgäster att organisera sig och 

påverka maktförhållandena på hyresmarknaden. 

Eva Österberg har pekat på en äldre, i svensk tradition förekommande 

”förhandlingskultur” som har varit starkare än en ”handlingskult”, vilket 

Österberg ser som en förklaring till Sveriges relativt oblodiga politiska historia.89 

I hyresgästföreningarnas fall ser man också en stark förhandlingsvilja, men som 

vi ser i den här avhandlingens undersökningskapitel så krävde 

förhandlingsmodellen att hyresgästföreningarna först handgripligen slog sig in 

som förhandlande part genom sina militanta metoder. Jane Cederqvist har dock 

pekat på den stockholmska arbetarrörelsens tidiga starka konfrontativa inriktning. 

Cederqvist vänder sig mot traditionen inom folkrörelseforskningen att peka på 

samförståndet och lyfter fram att arbetarna inte var inriktade på samförstånd utan 

snarare ”använde konfrontationen som medel i den politiska 

mobiliseringsprocessen med yttersta syfte att förändra samhället”.90 Överlag finns 

det en poäng att inte bara lyfta fram samförståndet i historieskrivningen utan att 

även ta med konfrontationerna och de politiska striderna. Dominika Polanska 

påpekar i sin bok om husockupationsrörelsens historia i Sverige att mera 

konfrontativa rörelser, så som husockupanter, inte har haft någon plats i den 

konsensuskultur som präglat landets senare historia.91 

 

 

 

 

 

 

89 Österberg, Eva. ”Vardagens sträva samförstånd. Bondepolitik i den svenska modellen från 
vasatid till frihetstid” ur Broberg, Gunnar; Wikander, Ulla & Åmark, Klas. Svensk historia underifrån 
(1993), s. 144f  

90 Cederqvist (1980), s. 11 

91 Polanska, Dominika. Contentious Politics and the Welfare state (2019), s. 173f 
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1.4.3. Den kollektiva mobiliseringen och repertoaren 

 

De hyresgästföreningar som uppstod under mellankrigstiden var både 

konsumentorganisationer och partsorganisationer med syfte att skifta 

maktbalansen mellan hyresgäst och fastighetsägare. Men de var även politiska 

kravställare, aktörer som agerade utifrån principer etablerade av sociala rörelser 

på bred frammarsch. I takt med att de bostadskooperativa planerna gav allt större 

utdelning blev man också direkt fastighetsägare. Utöver dessa funktioner var 

hyresgäströrelsens organisationer inblandade i upplysningsverksamhet, 

folkbildning, sociala verksamheter och ett flertal andra politiska frågor, både lokalt 

och nationellt. Rörelsen kan dessutom anses ha varit en del av en större 

bostadspolitisk rörelse som i sin tur ingick i en större rörelse för social jämlikhet. 

Det finns därför en poäng i att förhålla sig till teoretiska perspektiv som berör 

intresseorganisationer och sociala rörelser. Contentious Politics Studies (CPS), är en 

teoribildning koncentrerad kring, men inte nödvändigtvis begränsad till, Doug 

McAdams, Charles Tillys och Sidney Tarrows omfattande utgivning i ämnet. 

Centralt i CPS är claim-making, alltså ställande av krav på andra aktörer. Detta görs 

genom contentious performances, alltså utföranden eller metoder som syftar till att 

tilltvinga sig eftergifter. Begreppet är svåröversatt, men Andrés Brink Pinto, 

Martin Ericsson och Stefan Nyzell föreslår i en artikel från 2015 begreppet social 

konfrontation som en möjlig svensk översättning.92 Metoderna som används i 

sociala konfrontationer tenderar att vara standardiserade och välkända av 

utövarna. En rörelse eller organisation tenderar att bygga upp en repertoar av 

metoder, användbara för att ställa krav på andra aktörer. Metoder har historiskt 

sett spridits över stora geografiska områden och kunnat plockas upp av andra 

aktörer, ofta anpassade till de lokala förutsättningarna. Repertoarer tenderar att 

förändras över tid, både långsamt och plötsligt, då ofta som ett resultat av snabba 

politiska och/eller strukturella förändringar. Kollektiva handlingar har också en 

viktig rituell karaktär och även språkbruk har historiskt förts över mellan aktörer 

och spelat en viktig roll för rörelser.93  

Repertoarbegreppet tycks inte bara vara applicerbart på hur aktörer agerar under 

exempelvis en demonstration utan även på mer långsiktigt politiskt handlande. 

 

92 Brink Pinto, Andrés; Ericsson, Martin & Nyzell, Stefan. ”Contentious Politics Studies: 

Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien” ur Scandia 81:1, 

(2015), s. 98  

93 Tarrow, Sidney & Tilly, Charles. Contentious Politics (2015), s. 14ff samt Tarrow, Sidney. The Language 

of Contention (2013), s. 32 
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Charles Tilly beskriver företeelsen som att det finns en repertoar för kollektivt 

handlande i en given befolkning. Exempelvis skulle detta kunna innefatta att veta 

hur man förväntas bete sig som del av en valkampanj, under en strejk, i ett 

demonstrationståg eller under ett politiskt möte. Även sådant som nätverkande 

och byggande av intresseorganisationer kan ses som något handlingsmönster i en 

given repertoar. Repertoaren är inte strikt utan liknar mer en jazzensemble där en 

hög grad av improvisation sker än en klassisk orkester. Varje ”uppträdande” 

involverar alltid åtminstone två parter – den initierande och den mot vilken 

uppträdandet riktar sig. Ofta blir dock en tredje part involverad, så som 

statsmakten, för vilken det är av avgörande vikt att kunna hantera kollektivt 

agerande. Den existerande repertoaren begränsar dock det kollektiva agerandet 

och hindrar möjliga handlingsval som inte uppfattas av gruppen som möjliga val.94 

Repertoarer är även något föränderligt. Tilly har likt andra noterat den förändring 

av repertoarer som tycks ha skett i och med industrikapitalismens genombrott, då 

mer disciplinerade former av protester som demonstrationer och strejker ersatte 

tidigare mer våldsamma former som matupplopp. Protesterna tenderade även att 

i högre grad representera särskilda intressen och kopplas till organiserade 

grupper.95 

I hyresgästföreningarnas fall är resonemanget om krav, metoder och repertoarer 

analytiskt relevant. Hyresgäströrelsen utarbetade under undersökningsperioden 

en repertoar baserad på en tillgängliga utföranden som agitation, propaganda, 

kollektiva manifestationer och stridsåtgärder som hade utvecklats och fått sin 

form genom främst arbetarrörelsens framväxt och etablerande.  De metoder som 

hyresgästföreningarna plockade upp kom från ett antal olika organisationer, även 

om de anpassades till de annorlunda förhållanden som hyresgästföreningarna 

hade. Man arbetade både utifrån en politisk påtryckningsrepertoar likt den som 

bland annat nykterhetsrörelsen använde sig av, ett bostadskooperativt program 

och en från fackföreningsrörelsen hämtad repertoar för direkt agerande gentemot 

en motpart.96 Under den tidiga hyresgäströrelsens historia tycks det som om 

bostadskooperativ sågs som en protesthandling och ett sätt att direkt påverka 

maktförhållandena mellan fastighetsägare och hyresgäster. Den 

bostadskooperativa linjen var dessutom återkommande i vitt skilda försök till 

hyresgästorganisering vilket gör att egen bostadsproduktion bör ses som ett inslag i 

 

94 Tilly, Charles. The Contentious French (1986), s. 390f 

95 Se till exempel Tilly (1986), s. 39f, 392f samt Tilly, Charles. Popular Contention in Great Britain 
1758–1834 (1995), s. 363 

96 För folkrörelsernas repertoar, se Lundkvist, Sven. Politik, Nykterhet och reformer (1974), s. 50–69 
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den tidiga hyresgäströrelsens repertoar. Som Ingrid Millbourn har påpekat sågs 

också den kooperativa rörelsen tidigt som samhällsomvandlande och som en del 

av arbetarnas självorganisering.97 

Brink Pinto, Ericsson & Nyzell summerar Tillys definition av repertoaren:  

 

Det går att karakterisera de handlingar som genomförs till ett begränsat 

antal återkommande och väldefinierade former och uttryck. 

De kollektiva handlingar som används har tydliga gränser för vad som 

anses vara möjligt eller tillåtet – trots att aktörerna skulle kunna utföra 

vissa typer av handlingar så gör de inte det. 

För en given uppsättning aktörer förändrar sig de kollektiva 

handlingarnas former och uttryck gradvis mellan olika händelser. 

Deltagare ger tecken på att de är medvetna om förekomsten av en 

konfliktrepertoar genom att benämna möjliga handlingar, referera till 

förflutna handlingar, ge instruktioner på förhand eller förutse varandras 

eller motpartens handlingar. 

Antagonistiska aktörer med starka historiska och sociala kopplingar 

uppvisar en liknande uppsättning av former och uttryck i sina 

handlingar. 

Nya sätt att agera kollektivt uppkommer huvudsakligen genom 

innovation inom redan existerande former och uttryck av kollektiv 

handling.98 

Ser vi till detta så tycks det som om hyresgäströrelsen under 

undersökningsperioden hade en repertoar för kollektivt handlande som utgick 

från kravställande genom egen bostadsproduktion, politiskt påtryckningsarbete 

och konfrontativa metoder. En tydlig övergång finns också, där särskilt den 

konfrontativa linjen kom att spela en större roll. McAdam, Tarrow & Tilly menar 

explicit att det finns en poäng i att inte fokusera för mycket på skillnader mellan 

olika typer av politiska fenomen och metoder utan att istället försöka fokusera på 

vad som binder dem samman. De menar även att det finns en poäng i att inte 

göra för stor skillnad mellan institutionaliserad och icke-institutionaliserad politik. 

Istället vill de lyfta fram en skillnad mellan vad de kallar för contained och 

transgressive contention. I avhandlingen översätts dessa båda begrepp till inneslutet och 

transgressivt kravställande. Medan det inneslutna kravställandet karaktäriseras av 

 

97 Millbourn (1990), s. 278ff 

98 Brink Pinto; Ericsson & Nyzell (2015), s. 101f 
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etablerade aktörer som utför sitt kravställande utifrån etablerade metoder 

karaktäriseras det transgressiva kravställandet av nya aktörer med nya metoder för 

kravställande.99  

Tilly betonar vikten av att undersöka en social rörelses bas, som kan innefatta 

både nätverk och formella organisationer sammanbundna av gemensamma 

upplevelser.100 Tarrow menar att sociala rörelser bygger på kravställande kollektivt 

agerande då detta i princip är den enda resurs som vanliga människor har 

gentemot starkare motståndare så som företag och stater. Men sociala rörelser 

bygger även organisationer, utformar ideologier, mobiliserar grupper, sysslar med 

bildningsverksamhet och skapar kollektiva identiteter.101 Magnus Olofsson pekar 

på att Tillys definition av en social rörelse är relativt strikt och tjänar till att göra 

en social rörelse till ett konkret historiskt fenomen. Olofsson sammanfattar Tillys 

definition av en social rörelse på ett sätt som förtjänstfullt lyfter fram kärnan:  

En social rörelse måste för det första vara ett uthålligt och 

organiserat försök att framföra krav på förändring. Därtill måste 

den inkludera handlingar som att grunda associationer, hålla 

möten, framföra petitioner och skriva pamfletter. Slutligen måste 

deltagarna i offentliga sammanhang representera sig som 

värdiga, eniga, hängivna och många.102 

En social rörelse ligger i den här definitionen nära det vi brukar kalla för 

folkrörelser, i alla fall så som de såg ut under undersökningsperioden. 

Hyresgäströrelsen kan i detta betraktas som en bostadspolitisk social rörelse, inte 

nödvändigtvis begränsad till de formella organisationerna, som genomförde en 

politisk kampanj med en serie krav på fastighetsägarna, de kommunala 

myndigheterna och statsmakten. I detta utvecklade man en repertoar och utförde 

det som Tilly kallar WUNC displays, alltså uppvisningar som framhäver rörelsens 

värdighet, enighet, numerär och dedikation.103 Samtidigt betonar Tarrow en 

skillnad mellan ”interest groups” och sociala rörelser, vilket komplicerar saken när 

 

99 McAdam, Douglas; Tarrow, Sidney & Tilly, Charles. Dynamics of Contention (2001), s. 6 

100 Tilly, Charles. Contentious Performances (2008), s. 119 

101 Tarrow, Sidney. Power in Movement. Second Edition (2008), s. 3 

102 Olofsson, Magnus. Tullbergska Rörelsen (2008), s. 25 

103 Tilly (2008), s. 120f 
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det gäller de svenska folkrörelserna.104 Inte minst hyresgäströrelsen hade drag av 

att vara både social rörelse och intresseorganisation. 

Hyresgäströrelsen försökte genom politisk påverkan åstadkomma lagstiftning 

som gynnade hyresgästerna. Man bedrev program för att öka bostadsutbudet både 

genom bostadskooperativ verksamhet och genom att påverka stat och kommuner 

till att ytterligare stimulera byggandet. Rörelsen konfronterade även hyresvärdar 

direkt med stridsåtgärder, framför allt blockader, för att driva igenom bättre 

villkor för hyresgästerna.  Manifestationer, namninsamlingar, demonstrationer, 

sociala sammankomster och ritualer knutna till medlemskapet knöt de individuella 

medlemmarna till rörelsen. Även fastighetsägarföreningarna hämtade metoder 

och utvecklade repertoarer utifrån arbetsmarknadens organisationer. De stora 

institutionella förändringarna som skedde på hyresmarknaden från och med 1940-

talet innebar också tydliga förändringar i partsorganisationernas repertoarer, vilket 

visas i den empiriska delen av avhandlingen. Repertoarbegreppet får därför en 

viktig roll i studien av partsorganisationernas metoder och utvecklingen av 

användandet av stridsåtgärder på hyresmarknaden. Tarrow menar att repertoarer 

över tid har gett vinster i form av att bli legaliserade former för att uttrycka 

missnöje: Demonstrationer har legaliserats i många länder och gjorts till ett 

accepterat protestuttryck och ur strejkerna kom kollektivavtalen.105 

McAdam, Tarrow och Tilly vill inte dra någon klar gräns mellan institutionaliserad 

och icke-institutionaliserad politik. Istället ser de det som viktigt att undersöka 

parallellerna och interaktionerna samt de sociala rörelsernas ofta komplexa 

koppling till den konventionella politiken.106 Tilly och Tarrow betonar vikten av 

strukturella, inte minst institutionella förutsättningar, för kravställande aktörer. 

En regims politiska möjlighetsstrukturer, alltså öppningar för politiska aktörer att 

ställa krav, ses som en central faktor för politiska aktörer. Här anges ett antal 

viktiga faktorer, däribland oberoende maktcentrum inom en regim, öppenhet för 

nya aktörer, instabiliteten hos rådande politiska inriktningar, stödet för en rörelses 

krav samt möjliga allierade och sist men inte minst regimens repressiva eller 

främjande inställning till kraven.107 Tarrow betonar dock att det är svårt att 

förutsäga vad som gynnar respektive motverkar mobilisering, men att belysa 
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faktorerna är viktigt för att förstå en rörelses utveckling.108 Hyresgäströrelsen 

under mellankrigstiden kan knappast sägas ha utsatts för någon omfattande statlig 

repression, även om diskussion om sådan fördes intensivt under framför allt 

1930-talet och en del företrädare dömdes för att satt upp blockadlappar. 

Öppenheten för en ny aktör tycks ha varit stor medan de politiska inriktningarna 

i många fall omprövade mål och strategier. Det var en period med relativt 

gynnsamma förutsättningar för en ny organisation att etablera sig, vilket också 

märks i den utveckling som skedde. 

Det finns alltså en poäng att undersöka de möjlighetsstrukturer som fanns för 

hyresgäströrelsens framväxt och etablerande. Michele Micheletti ser det svenska 

civilsamhället som format i fem vågor från mitten av 1800-talet och framåt. Av 

dessa vågor hamnar hyresgästföreningarnas framväxt i två av Michelettis faser, 

dels den andra fasen som kännetecknades av den fackliga och kooperativa 

rörelsens kamp för ekonomiska rättigheter och dels en tredje fas som Micheletti 

menar utmärkte sig med självbildning och studieförbund.109 Självbildningen 

märks i hyresgäströrelsens verksamhet, men organisationen var framför allt en 

proponent för det som Micheletti kallar för ekonomiska rättigheter. Rörelsen 

etablerades dock inte förrän mot slutet av denna våg, under det tidiga 1920-talet 

då fackföreningarna och kooperativen redan var etablerade. Detta sammanfaller 

också med demokratiseringen av Sverige, vilket så klart öppnade för en politiskt 

inriktad organisations framväxt. Men det fanns även en korrelation mellan den 

svenska hyresgäströrelsens framväxt och internationella händelser. 
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1.4.4. Hyresgästernas kollektiva mobilisering under de 

internationella radikaliseringsvågorna 

Det är sedan tidigare känt att levnadsförhållanden och politisk ofrihet inte i sig 

orsakar protester. Istället tycks större proteströrelser, ofta inte drivna av de som 

har det sämst ställt, kunna dyka upp vid olika tillfällen. Sidney Tarrow har påpekat 

förekomsten av så kallade ”cycles of contention” med en ökad konfliktnivå över 

hela samhället. Dessa tenderar att påverka både gamla och nya organisationer.110 

Kjell Östberg ser en koppling mellan sociala rörelsers styrka och utveckling och 

”väsentliga samhällsförändringar”. Östberg har pekat på förekomsten av ett antal 

så kallade internationella ”radikaliseringsvågor” under 1800–1900-talen, däribland 

kring ”Folkens vår” 1848, sekelskiftet med särskild kulmen 1905, upprorsvågen 

kring 1917, folkfronterna och kampen mot fascismen 1934–1937, slutet av andra 

världskriget samt 1960-talsradikaliseringen. I ett svenskt perspektiv ser Östberg 

1879 som särskilt viktigt. Då skrevs Strindbergs Röda Rummet och IOGT bildades. 

Både Sveriges första stora bankkrasch och Sundsvallsstrejken ägde rum. Under 

de följande åren slog fackföreningsrörelsen igenom brett i Stockholm samtidigt 

som både nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen nu började växa fram som 

självständiga massorganisationer. Östberg menar att perioden från mitten av 

1890-talet fram till 1910 var en nästa radikaliseringsvåg som kännetecknades av 

en stark organisering där framför allt nykterhetsrörelsen framstod som en mycket 

stark organisatorisk kraft. Därefter skedde en avmattning under några år innan en 

ny, betydligt mer kortlivad och koncentrerad radikaliseringsvåg svepte in 1917–

1918. Denna period var den mest våldsamma och dramatiska, med upplopp och 

arbetarråd liknande de som framträdde på andra håll internationellt sett. Efter att 

vågen hade dött ut kom en ny våg på 1930-talet. Även om den vågen 

kännetecknades av ett strejkuppsving under krisen i början av årtiondet så 

kännetecknades den framför allt av en tillväxt av folkrörelseorganisationerna. Den 

sista av de radikaliseringsvågor som Östberg nämner var den radikaliseringsvåg 

som påbörjades i slutet av 1950-talet och pågick i 20 år därefter.111  

Det finns, som vi ska se, en intressant korrelation mellan de internationella 

radikaliseringsvågorna och perioder av hyresgästmobilisering. Även i den svenska 

kontexten finns det en klar korrelation mellan perioder av hyresgästmobilisering 

och mer allmänna radikaliseringsvågor. Som vi ser i avhandlingens 
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undersökningskapitel så skedde enstaka kortlivade försök till 

hyresgästorganisering i Sverige under 1870-talet men desto fler skedde under 

radikaliseringsvågen kring sekelskiftet 1900. Den nu existerande hyresgäströrelsen 

föddes under åren kring radikaliseringsvågen 1917–1918 och konstituerades 

under 1930-talet. Även perioden från 1968 och framåt, som egentligen ligger 

utanför den här avhandlingens undersökningsperiod, kännetecknades av en 

radikalisering bland hyresgäster och ett antal hyresstrejker i Sverige.112 Historiskt 

sett så hämtade folkrörelseorganisationerna ofta inspiration från utlandet och 

även om direkt inflytande inte har kunnat påvisas i den här avhandlingen så är det 

inte omöjligt att sådant förelåg.113 

Den internationella kopplingen mellan hyresgästmobilisering och internationella 

radikaliseringsvågor är framför allt tydlig under 1900-talet. Större hyresstrejker 

tycks ha skett i ett par fall kring sekelskiftet 1900. Både New York och Buenos 

Aires såg större hyresstrejker under 1907.114 De större perioderna av kollektiv 

hyresgästmobilisering var dock under slutet av 1910-talet till början av 1920-talet, 

under 1930-talet och från slutet av 1960-talet och något decennium framåt. 

Hyreskonflikter som fenomen är förmodligen lika gammalt som det hyrda 

boendet. I det sena republikens Rom hade hyresgästerna en utsatt position med 

få möjligheter att hävda sig mot fastighetsägaren.115 Flera av de ledande 

senatorerna tjänade stora förmögenheter på sina hyreshus och hyreslättnader var 

vid sidan av skuldavskrivningar en del av det reformprogram som den radikale 

folktribunen Marcus Caelius Rufus försökte föra fram år 48 f.v.t.116 I det judiska 

gettot i Rom på 1600-talet tillämpades principen tekanah, som förbjöd en jude att 

hyra ett hus som en annan jude flyttat från utan den senares medgivande. Detta 

gjordes för att pressa ned de hyror som de kristna hyresvärdarna hade satt.117 

Metoden, som slutligen förbjöds genom en påvlig bulla, har anmärkningsvärda 

likheter med de blockader som bland annat den svenska hyresgäströrelsen senare 
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skulle komma att använda sig av. En annan metod, hyresstrejken, har även den 

en historia som går relativt långt tillbaka i tiden. Den första kända hyresstrejken i 

England skedde 1826 bland vävare i Bolton i Lancashire och hyresstrejker 

förekom sedan sporadiskt under 1800-talet.118 Man kan givetvis diskutera 

huruvida begreppet strejk är applicerbart utanför arbetsmarknaden, men i sin 

engelska form strike var begreppet ursprungligen inte kopplat till industriell 

verksamhet utan refererade till sjömän som halade segel som en protestaktion. 

Begreppet, som en gång användes för en mängd protestaktioner, blev med tiden 

kopplat till fackföreningarna som också därigenom tog kontroll över det och 

institutionaliserade användningen.119 

Under 1860-talet skedde en intensifiering av motsättningarna på den engelska 

hyresmarknaden i samband med rösträttskampanjerna som ledde till 1867 års 

reformlag.120 Även på andra håll politiserades hyresförhållandet under samma 

period, vilket kan exemplifieras av det hyresstopp som utfärdades under 

Pariskommunen 1871 av Paris revolutionära stadsbor.121 I Berlin ledde en 

vräkning vid Blumenstraße och rivningen av ett slumområde i juli 1872 till 

omfattande kravaller. Liknande kravaller hade även skett i samband med en 

vräkning i Berlin 1863.122 Även bland arrendebönder tycks militanta metoder ha 

förekommit under 1800-talet, så som hyresstrejkerna vid Hudson River Valley, 

New York, USA i slutet av 1830-talet.123 Ett annat exempel är de bojkottsaktioner 

som tillämpades på Irland av organiserade arrendebönder. Under en lång tid hade 

delar av Irlands arrendebönder organiserat sig i hemliga sällskap som utövade 

konkurrensbegränsning, inte sällan med våldsamma medel. I de större kollektiva 

sociala konfrontationerna under de så kallade irländska landkrigen 1879–1882 tog 

detta sig större uttryck.124 Även i Sverige förekom sociala konfrontationer mellan 
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arrendebönder och godsägare, som i vissa fall tog sig uttryck i arrende- och 

arbetsstrejk.125 

En intensiv period av hyresgästkamp inföll dock någon gång under första 

världskriget och pågick till några år in på 1920-talet.  Första världskriget orsakade 

materiell brist på flera håll med utskrivna och i många fall dödade familjeförsörjare 

samt ökade livsmedelspriser. På bostadsmarknaden upphörde byggandet i många 

städer samtidigt som inflyttningen, särskilt till städer med rustningsindustri, 

ökade. På de brittiska öarna hade hyresstrejker påbörjats i Wolverhampton 

1913.126 Likt dessa misslyckades en större men isolerad hyresstrejkskampanj i 

Leeds med att uppnå någon större vinst.127 Under hösten 1915 bröt större 

hyresstrider ut på flera håll på de brittiska öarna, till exempel i Birmingham, 

Birkenhead, London, Belfast och Northampton.128 Det tycks ha rört sig om 

enskilda strider, inspirerade av varandra. Någon nationell hyresorganisation för 

att koordinera det hela bildades aldrig.129 Mest dramatisk blev dock situationen i 

Skottland 1915, där hyresstrejker ägde rum i bland annat Aberdeen, Dundee, 

Edinburgh, Kircaldy samt i ett antal andra städer runt om i Skottland.130 Mest 

kända är dock förmodligen hyresstriderna i Glasgow 1915 med över 20 000 

hyresstrejkande deltagare. Konflikten slutade i seger för hyresgästerna, som fick 

igenom sina krav på hyressänkningar till de nivåer som gällt före kriget.131 Joseph 

Melling betonar hyresgästernas oberoende roll i hyresstrejkerna 1915 och menar 

att hyresstrejkerna var en spontan mobilisering bland framför allt arbetarkvinnor 

efter att hyrorna höjts till följd av den stora inflyttningen under kriget. Det var 

inte bara de industriella striderna som formade den skotska arbetarrörelsen utan 

även bostadsfrågan var en viktig faktor. Under den period av arbetarklassmilitans 

i och omkring Glasgow från 1910 till 1930-talet som brukar kallas för ”Red 

Clydeside”, var boendefrågan en viktig anledning till militansen, som i mycket 

tycktes komma underifrån.132 Independent Labour Party spelade en viktig roll för 
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organiseringen men Pam Currie betonar även den brittiska kvinnorörelsens 

betydelse för hyresstrejkarna och att hyresstrejken blev en viktig seger även för 

kvinnorörelsen.133 De skotska kvinnornas bostadspolitiska arbete tycks fortsatte 

även under mellankrigstiden, inte minst inom de socialistiska partierna.134 

Hyresstrejkerna i Clydeside återupptogs under 1920-talet, och tusentals 

hyresgäster strejkade från 1922 till 1927, då rörelsen avstannade i den allmänna 

demoralisering som följde förlusten i 1926 års generalstrejk.135 

De brittiska händelserna 1915 var en förlaga till den massiva internationella 

proteströrelse som dök upp vid slutet av första världskriget, formad av 

krigströtthet och dyrtid. Det som Temma Kaplan kallade för communal strikes, alltså 

protester som ibland ledde till upplopp, skedde världen över. Kaplan påpekar att 

dessa aktioner oftast leddes av arbetarkvinnor. De krav man generellt sett ställde 

gällde billigare bränsle, mat och hyra men även krav på fred. Bland annat 

februarirevolutionen i Ryssland inleddes genom dylika protestaktioner.136 Även 

på andra håll, exempelvis i Tyskland och Ungern, förekom uppror och 

revolutionsförsök. Som Geoff Eley har påpekat blev den ryska revolutionen en 

viktig inspirationskälla, men rörelsen var mycket bredare än så med olika uttryck 

i olika länder. Ett typiskt uttryck var olika former av arbetarråd som gjorde 

anspråk på demokratisk kontroll över allt från fabriker till brödransoner. 137 Det 

var alltså konsumtionsfrågor snarare än produktionskonflikter som stod i centrum 

i konflikterna. 

Även hyresfrågan ledde till mobilisering under den här perioden. I Tyskland, där 

hyresgästföreningar hade funnits sedan 1882 och en nationell hyresgästfederation 

tidigt hade bildats skedde en stor kollektiv mobilisering. Så kallade 

försvarsorganisationer, Mieter-Verteidigungstrupps, bildades i Berlin. Den tyska 

hyresgäströrelsen blev dock tidigt splittrad i socialdemokratiskt och 

kommunistiskt orienterade organisationer. De senare organiserade omfattande 
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men kortlivade hyresstrejker i norra och östra Berlin under 1921.138 Överlag 

förbättrades hyresgästernas ställning snabbt, inte minst efter den skyddande 

lagstiftning som kom under 1920-talets början.139 Även i Wien förekom en stor 

mobilisering bland hyresgäster och uppemot 55 000 hushåll deltog i en massiv 

ockupationsrörelse i stadens utkanter 1918–1920. De ockuperade områdena 

sköttes kooperativt utifrån ideal om trädgårdsstäder.140 Hyresgäströrelsen var en 

viktig del av det socialdemokratiska ”Röda Wien” under mellankrigstiden, med 

uppemot 150 000 medlemmar i början av 1930-talet.141  

I det postrevolutionära Mexiko kom en revolutionär hyresgästförening under 

ledning av Herón Proal att hålla en 38 månader lång hyresstrejk i Veracruz innan 

den slutligen krossades av federala trupper 1922.142 Hyrestak med högst sex 

procents höjning per år genomfördes dock följande år.143 Rörelsen var, likt många 

andra urbana sociala rörelser, på många sätt initierad av kvinnor som motsatte sig 

inte minst de många vräkningar som rörelsen var en reaktion mot.144 Under 1922 

förekom även protester och krav på 75-procentiga hyresreduceringar i Mexico 

City.145 New York, en stad med en lång historia av hyresstrider, upplevde massiva 

protester under samma period. Robert M. Fogelson menar att hyresfrågan blev 

mycket infekterad under 1910-talets slut, med ett antal hyresstrejker till följd. En 

ofta våldsam polisrepression följde, men även de strejkande hyresgästerna tog till 

hot och våld mot hyresgäster som bröt mot strejken samt i vissa fall mot 

fastighetsägarna och deras familjer.146  

New York hade upplevt stora hyresstrejker tidigare, bland annat bland judiska 

hyresgäster i Lower East Side 1904 och en bredare hyresstrejk på Manhattan och 
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Brooklyn under ledning av socialistpartiet 1907-1908.147 Hyresstriderna efter 

första världskriget blev dock större, med hundratals eller eventuellt tusentals 

hyresstrejker mellan 1918 och 1920 och ett stort antal vräkningar till följd av 

dessa.148 Ett stort antal hyresgästföreningar bildades, många med kopplingar till 

socialistpartiet, andra med en mer konservativ inriktning. Fastighetsägarna hade 

redan starka organisationer som under de tidigare hyresstrejksepisoderna skaffat 

sig erfarenhet i kampen mot de organiserade hyresgästerna.149 Hyresstriderna 

ebbade ut efter de från och med 1920 införda hyreslagarna som gav ett visst 

begränsat skydd och möjlighet att bestrida hyreshöjningar i rätten. Hyresskyddet 

fanns kvar under större delen av 1920-talet, en period då hyresgäströrelsen i New 

York etablerade sig med bestående organisationer.150 Detta liknade utvecklingen 

på många andra håll i världen, där hyresstriderna upphörde i och med de 

hyresregleringar som genomfördes i ett stort antal länder. Dessa blev kvar i mångt 

och mycket under 1920-talet men började sakta minskas i omfång eller avskaffas. 

John W. Willis menar att de länder som först avskaffade hyresregleringar, 

däribland Sverige, var länder som inte i större utsträckning led av inflation. På 

andra håll var regleringarna svårare att avskaffa och även under andra halvan av 

1920-talet förekom hyresrelaterade protester på olika håll, så som i Panama City, 

Jerusalem och på olika håll i Grekland.151 

En ny våg av protester skulle som tidigare nämnts komma under 1930-talet. I 

Storbritannien skedde hyresstrejker i samband med hyreshöjningar i de 

kommunalt ägda bostäderna.152 I New York bildades hyresgästföreningar i 

afroamerikanskt dominerade områden. En större hyresstrejk i Bronx, Brooklyn 

och Lower East Side mellan 1931 och 1932 leddes av kommunistiska 

hyresgästaktivister och deras organisationer för arbetslösa. 

Fastighetsägareorganisationerna lät utföra flera massvräkningar och kravaller 

utbröt vid flera tillfällen. Efter att ett förbud mot strejkvaktning i samband med 
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hyresstrejker hade trätt i kraft upphörde hyresstrejkerna, och de kommunistiskt 

ledda organisationerna började istället arbeta med kampanjer för offentligt 

understöd, ett område där man i högre grad lyckades. Ett par mer lyckade 

hyresstrejker under 1934, bland annat en bland svarta hyresgäster i Harlem, ledde 

i förlängningen till att en mer övergripande organisation för New Yorks 

hyresgäster kunde bildas. Denna organisation, The Citywide Tenants Council, 

skulle komma att ha en del inflytande under resten av 1930-talet.153 

I Barcelona utbröt massiva hyresstrejker under 1931. Anarkosyndikalistiska CNT 

hade under mellankrigstiden lagt mycket energi på att organisera stadens 

arbetslösa och andra grupper utanför de direkta arbetsplatserna. CNT stödde 

hyresstrejken som till stora delar ledas av anarkosyndikalistiska ledare. Uppemot 

100 000 hyresgäster kom att delta i hyresstrejken som även resulterade i kravaller 

och våld mot utmätningsmän. Plundring av butiker och rån betraktades som 

acceptabla kampmetoder. Sympatiåtgärder, såsom återanslutning av urkopplad el, 

förekom vid flera tillfällen. Rörelsen utvidgades och växte till stadsomfattande 

proportioner. Man organiserade en mångfald av olika grupper, däribland 

gatuförsäljare. Hyresstrejkerna hade, enligt Chris Ealham, en viktig roll i 

radikaliseringen av Barcelonas invånare, inte minst som svar mot den 

polisrepression som bröt upp större delen av hyresstrejkerna. Den massiva urbana 

sociala rörelsen som bildades överskred den klassiska fackliga organiseringen och 

skulle komma att spela en viktig roll under resningarna 1936.154 

Även i Berlin skedde stora hyresstrejker 1932–1933 med uppemot 3300 berörda 

fastigheter. Enligt Uwe Rada var hyressänkningskrav på 30 % och avskrivning av 

hyresskulder krav som kom av de massiva arbetslöshetssiffrorna bland 

hyresgästerna hos Mädlerschen Grundstücksverwertungs AG i centrala Berlin. 

Hyresstrejkerna spreds sedan vidare till andra delar av staden och fortsatte ett tag 

efter nationalsocialisernas maktövertagande 1933, då hyresgästledarna fängslades 

av den nya regimen. Andra delar av den tyska hyresgäströrelsen, till exempel den 

i Dresden baserade Bund deutscher Mietervereine, närmade sig istället den nya regimen 

i hopp om att den skulle kunna genomföra en bostadspolitik som gagnade 

hyresgästerna.155 Arkitekturhistorikerna Johann Friedrich Geist och Klaus 
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Kürvers har i Das Berliner Mietshaus 1862–1945 särskilt behandlat hyresstrejken i 

hyreskomplexet Meyershof 1932–1933. I deras material framträder en bild där 

arbetslösheten tycks ha bidragit starkt till hyresgästmilitansen och där 

strejkkommittén bestod, förutom partilösa, av både kommunister och 

socialdemokrater, trots de då stora meningsskiljaktigheterna mellan de båda 

partierna.156 Nationalsocialisternas maktövertagande slog dock slutligen sönder de 

kommunistiska hyresgästorganisationerna medan de socialdemokratiska 

hyresgästföreningarna tvingades till lydnad och lojalitet med den nya regimen.157 

I Norge inleddes vad som skulle att komma kallas de ”åpne kampers tid” 1935. 

Perioden pågick fram till ungefär 1939 och kännetecknades av både hyresstrejker 

och blockader med viss effekt. Hyresstriderna var ganska omfattande i Oslo, med 

totalt 360 hyreshus påverkade av hyresstrejk eller blockad. Ett resultat av striderna 

var enligt Annaniassen den önskan om mer ordnade förhållanden på 

hyresmarknaden som ledde till 1939 års hyreslag.158 Den tradition av 

hyresgästmilitans som finns på de brittiska öarna tog sig även den uttryck under 

1930-talet. En hyresstrejk i Leeds 1934 riktades mot ett kommunalt ägt 

bostadsbolag efter att hyressättningssystemet hade ändrats från generella 

hyresavdrag till behovsprövade hyror, ett system som sågs som förnedrande av 

hyresgästerna. Ställda inför hotet om dubblade hyror vände sig hyresgästerna mot 

de lokala Labourpolitikerna, som hade räknat hyresgästerna som en säker 

väljargrupp och naturliga allierade i det bostadsprogram där slumröjning varvades 

med kommunalt byggande. Frågan avgjordes till slut i rätten, där kommunen fick 

rätt. Politiskt sett blev dock hyresstrejken kostsam för Labour, som förlorade sin 

majoritet i Leeds och som därefter inte automatiskt kunde räkna med stöd från 

hyresgäströrelsen.  Quintin Bradley menar att hyresstrejken var ett uttryck för en 

klassidentitet i upplösning som man önskade bevara i en föränderlig omvärld.159 

En dylik klassidentitet tycks, enligt Henry Srebrnik, ha varit svår att uppnå under 

hyresstrejkerna i Londons East End, särskilt Stepney, under andra halvan av 1930-

talet. Hyresstrejkerna bars upp av judiska arbetare med starka kopplingar till 

kommunistpartiet. Stödet hos de irländska arbetarna i Stepney var inte alls lika 
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stort och mellan de två grupperna fanns starka etniska skiljelinjer. Srebrnik 

betonar särskilt de judiska kvinnornas aktiva roll i hyresgästorganiseringen men 

menar att även här visade sig de etniska barriärerna vara alltför starka för att man 

skulle kunna få med sig kvinnor ur den irländska befolkningen i någon större 

utsträckning.160 

Vi ser alltså att perioden kring och efter första världskriget och det tidiga 1930-

talet även kännetecknades av konflikter på hyresmarknaden på flera håll. Alla 

episoder av hyresstrider är dock inte sammanlänkade med de tidigare nämnda 

radikaliseringsvågorna. Storbritanniens historia av militans på bostadsmarknaden 

märktes återigen av efter det andra världskriget, då en massockupationsrörelse 

dök upp med rötter hos de krigsveteraner som återvände hem till ett land med 

stor bostadsbrist, inte minst orsakad av krigets förstörelse. Både övergivna 

armébaser och andra fastigheter ockuperades och drevs kollektivt.161 

Ockupantrörelsen, där kommunister i många fall var involverade, möttes av 

repression men i många fall lyckades ockupanterna bo kvar i de ockuperade 

byggnaderna långt in på 1950-talet.162 Bostadsbristen fortsatte också att vara ett 

hett ämne under 1950-talet, liksom frågan om hyresnivåerna i de kommunalt ägda 

bostäderna. Under 1960 ledde konflikter i St. Pancras till en större hyresstrejk. 

Antalet hyresstrejkande reducerades dock snart från runt ett tusental till blott 68. 

Dessa hyresstrejkande tycks dock ha haft ett lokalt stöd och vid vräkningarna av 

ett par hyresgäster som vägrade ge upp förekom nationellt uppmärksammade 

kravaller. Hyresgästerna hade barrikaderat sig och för att genomföra vräkningarna 

slog polisen hål i en vägg i ett vräkningsfall och genom taket i ett annat fall.163  

I samband med 60-talsradikaliseringen inleddes en ny intensiv period av 

hyresstrider som skulle fortsätta fram till början av 1970-talet. Den politiska 

sakfrågan gällde fortfarande hyressubsidier och huruvida dessa skulle vara 

generella eller bara gälla de fattigaste hyresgästerna. Efter att de konservativa hade 

tagit makten i Greater London 1967 skedde massiva hyresstrejker med uppemot 

11 000 deltagande hushåll. Även på andra håll i landet skedde 
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hyresgästmobilisering, men på de flesta håll utan större framgångar.164 Under 1972 

försökte den konservativa regeringen implementera den så kallade Housing Finance 

Act, där hyressättningen i de kommunalt ägda bostäderna skulle efterlikna de 

privata hyrorna. På många håll tvingades motvilliga Labourpolitiker genomföra 

akten, med mer eller mindre aktivt motstånd. Protester och på många håll 

hyresstrejker spred sig genom Storbritannien i en kampanj som pågick fram till 

1974.165 Leslie Sklair pekar på att de hyresstrejker som följde i de flesta fall tycks 

ha skett på platser där det lokala styret underordnat sig akten utan strid. 

Hyresgästföreningarna tycks ha varit självständiga från den etablerade 

arbetarrörelsen och inte sällan antagonistiska mot det lokala Labourstyret.166  

På Nordirland blossade en större hyresstrejk kombinerad med strejk mot 

kommunala avgifter upp under 1971, men här fick den även en irländsk 

republikansk inriktning som protest mot interneringen av republikanska politiska 

fångar. Uppemot 26 000 hyresgäster deltog och protesterna blev en del i en allmän 

kollektiv mobilisering med olika inslag av civil olydnad, protester och strejker som 

möjliggjorde att hyresstrejken kunde vidhållas i viss utsträckning ända till 1974. 

Den massiva allmänna mobiliseringen sågs som hotande för den sociala 

ordningen, inte minst då lokala förtroendevalda vägrade utföra åtaganden som de 

såg som osolidariska med de protesterande. Hyresstrejken stoppades först sedan 

ny lagstiftning möjliggjort direkta uttag från lön och socialbidrag för att täcka upp 

för hyresskulder. Rosa Gilbert menar att även om hyresstrejken hamnat i skuggan 

av de mer dramatiska händelser som skedde på Nordirland vid samma tid så var 

den brittiska statens politiska repression genom socialförsäkringssystemet 

ytterligare en upptrappning av konflikten som polariserade positionerna.167 

Även på andra håll skedde hyresstrejker, så som den bland migrantarbetare i 

Frankfurt am Main under 1971.168 I New York återuppstod hyresgästmilitansen 

under 1960-talet och hyresstrejker skulle komma att förekomma under hela 

 

164 Lowe, Stuart. Urban Social Movements (1986), s. 88ff. Liverpool var ett av få undantag där mindre 

hyressänkningar uppnåddes. 

165 Hot om repressalier, så som betalningsansvar mot vägrande kommunala politiker förekom. Se 

Sklair, Leslie “The Struggle against the Housing Finance Act” ur Socialist Register (1975), s. 253ff  

166 Sklair (1975), s. 268 

167 Gilbert, Rosa. “No Rent, No Rates: Civil Disobedience Against Internment in Northern Ireland, 

1971-1974” ur Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies, nr 7 (2017), s. 39f 

168 Azozomox & Gürsel, Duygu. “The Untold Struggles of Migrant Women Squatters and the 
Occupations of Kottbusser Straße 8 and Forster Straße 16/17, Berlin-Kreuzberg” ur Mudu, Pierpaolo 
och Chattopadhyay, Sutapa (red.), Migration, squatting and radical autonomy (2017), s. 107 

 

70  
 

hyresgästmobilisering, men på de flesta håll utan större framgångar.164 Under 1972 

försökte den konservativa regeringen implementera den så kallade Housing Finance 

Act, där hyressättningen i de kommunalt ägda bostäderna skulle efterlikna de 

privata hyrorna. På många håll tvingades motvilliga Labourpolitiker genomföra 

akten, med mer eller mindre aktivt motstånd. Protester och på många håll 

hyresstrejker spred sig genom Storbritannien i en kampanj som pågick fram till 

1974.165 Leslie Sklair pekar på att de hyresstrejker som följde i de flesta fall tycks 

ha skett på platser där det lokala styret underordnat sig akten utan strid. 

Hyresgästföreningarna tycks ha varit självständiga från den etablerade 

arbetarrörelsen och inte sällan antagonistiska mot det lokala Labourstyret.166  

På Nordirland blossade en större hyresstrejk kombinerad med strejk mot 

kommunala avgifter upp under 1971, men här fick den även en irländsk 

republikansk inriktning som protest mot interneringen av republikanska politiska 

fångar. Uppemot 26 000 hyresgäster deltog och protesterna blev en del i en allmän 

kollektiv mobilisering med olika inslag av civil olydnad, protester och strejker som 

möjliggjorde att hyresstrejken kunde vidhållas i viss utsträckning ända till 1974. 

Den massiva allmänna mobiliseringen sågs som hotande för den sociala 

ordningen, inte minst då lokala förtroendevalda vägrade utföra åtaganden som de 

såg som osolidariska med de protesterande. Hyresstrejken stoppades först sedan 

ny lagstiftning möjliggjort direkta uttag från lön och socialbidrag för att täcka upp 

för hyresskulder. Rosa Gilbert menar att även om hyresstrejken hamnat i skuggan 

av de mer dramatiska händelser som skedde på Nordirland vid samma tid så var 

den brittiska statens politiska repression genom socialförsäkringssystemet 

ytterligare en upptrappning av konflikten som polariserade positionerna.167 

Även på andra håll skedde hyresstrejker, så som den bland migrantarbetare i 

Frankfurt am Main under 1971.168 I New York återuppstod hyresgästmilitansen 

under 1960-talet och hyresstrejker skulle komma att förekomma under hela 

 

164 Lowe, Stuart. Urban Social Movements (1986), s. 88ff. Liverpool var ett av få undantag där mindre 

hyressänkningar uppnåddes. 

165 Hot om repressalier, så som betalningsansvar mot vägrande kommunala politiker förekom. Se 

Sklair, Leslie “The Struggle against the Housing Finance Act” ur Socialist Register (1975), s. 253ff  

166 Sklair (1975), s. 268 

167 Gilbert, Rosa. “No Rent, No Rates: Civil Disobedience Against Internment in Northern Ireland, 

1971-1974” ur Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies, nr 7 (2017), s. 39f 

168 Azozomox & Gürsel, Duygu. “The Untold Struggles of Migrant Women Squatters and the 
Occupations of Kottbusser Straße 8 and Forster Straße 16/17, Berlin-Kreuzberg” ur Mudu, Pierpaolo 
och Chattopadhyay, Sutapa (red.), Migration, squatting and radical autonomy (2017), s. 107 

70



 

 71 
 

årtiondet, inte minst i Harlem. Fenomenet spred sig även till städer såsom 

Chicago, Cleveland och Baltimore.169 Hyresstrejkerna fortsatte under 1970-talet, 

bland annat i Bronx. 1975 skedde en större hyresstrejk i Ann Arbor, Michigan, 

med en viss framgång.170 I Sydafrika förekom vad som förmodligen var 

världshistoriens största hyresstrejker under 1980-talet, med åtminstone 300 000 

deltagande hushåll i ”svarta” områden i bland annat Transvaal och Johannesburg. 

Våldsam repression med många dödsfall förekom och konflikten fick större 

politiska dimensioner som ett led i den vid tidpunkten intensiva kampen mot 

apartheid. Hyresstrejkerna påverkade märkbart de lokala kommunernas ekonomi 

och sågs som ett tydligt hot vad gäller den ökade konfliktnivån i Sydafrika.171  

Vägran att betala hyra levde, trots massiv repression, kvar även efter apartheids 

fall. Så sent som 1997 betalade bara 25 procent av Sowetos befolkning hyra och 

skatt.172  

Exemplen ovan visar att det dels tycks finnas en internationell koppling mellan 

hyresgästmobilisering i olika länder och att mobiliseringen även tenderar att 

sammanfalla med radikaliseringsvågor, alltså perioder av intensifierad social 

kamp. Detta tycks även vara fallet för Sverige, vilket vi kommer att se i de följande 

kapitlen. 
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1.5. Metod 

Undersökningen har komparativa inslag men är inte i sin helhet komparativ.  

Komparationerna i den här studien är främst på en lokal nivå, mellan kronologiskt 

parallella skeenden i Stockholm och Göteborg. I avhandlingen görs 

huvudsakligen analytiska jämförelser, där liknande fenomen inom två geografiskt 

avskilda områden kontrasteras mot varandra för att belysa strukturer och 

tendenser samt kontextualisera händelser och beslut. Även mötet mellan de två 

städernas hyresgäströrelser och deras ömsesidiga interaktion undersöks.173 

Sidney Tarrow och Charles Tilly uppmuntrar användandet av komparationer av 

både närliggande och skilda episoder för att kunna identifiera likheter och 

skillnader.174 Jürgen Kocka menar att komparation hjälper forskaren att finna och 

ställa frågor som annars lätt missas och metoden hjälper även forskaren att ringa 

in ett fenomen och visa vad som utmärker det.175 Theda Skocpol och Margaret 

Somers diskuterar flera olika möjliga användningar av komparativa metoder. I den 

här avhandlingens fall skulle en komparativ studie komma närmast det som de 

kallar contrast of contexts.176 Då Göteborg utmärker sig från andra städer vad gäller 

konfliktintensiteten under framför allt mellankrigstiden finns det en poäng att 

diskutera vilka faktorer som spelade in här. Det finns egentligen ingen anledning 

att låsa sig vid två fenomen som får exakt lika mycket utrymme i textmassan, utan 

komparationer bör liksom annan metod användas för att bäst kunna förklara de 

undersökta fenomenen.  

Genom att kontrastera utvecklingen hos de båda studieobjekten mot varandra 

lyfter man fram vad som kännetecknar varje studieobjekt. Samtidigt är jag väl 

medveten om att undersökningen i hög grad styrs av de variabler som jag anser 

mig kunna komparera. Här gäller det att vara medveten om det som Silke 

Neunsinger har påpekat, nämligen att man inte bör överskatta möjligheten att 

kunna isolera förklaringsvariabler. Komparativ metod har likställts med 

laboratorieförsök, som ger en möjlighet att isolera olika förklaringsvariabler. 

 

173 För en djupare beskrivning av begreppen, se Forsell (2003), s. 25–26. 

174 Tarrow & Tilly (2015), s. 232 

175 Kocka, Jürgen. “Comparison and Beyond” ur History and Theory, volume 42, nr 1 (2003), s. 40 

176 Skocpol, Theda & Somers, Margaret. ” The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry” 

ur Comparative Studies in Society and History, volym 2, nr 2 (1980), s. 178 
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Historiska komparationer har dock egentligen inte så mycket med experiment att 

göra utan indikerar övergången från ett tänkande i substanser till ett tänkande i 

analogier.177 Även om Neunsinger framför allt behandlar transnationell 

komparation i den refererade artikeln så lyfter hon många goda poänger om 

komparativa undersökningar i allmänhet. En komparativ undersökning medför 

en risk att hamna i ett analogt tänkande och fokusera på skillnader och likheter. 

Neunsinger lyfter fram histoire croisée som en alternativ metod och beskriver den 

som ett försök till lösning av de problem som framförallt den komparativa studien 

drabbas av. Detta innebär en hermeneutisk syn på undersökningen och ett ökat 

fokus på forskarens roll i den kunskapsskapande processen.178 Metoden verkar 

intressant men svårnavigerad i den typ av i grund och botten nationella studie av 

ett relativt outforskat material som den här avhandlingen är. Den komparativa 

metoden är trots allt en användbar metod för organisationsstudier. Neunsinger 

har dock en viktig poäng när det gäller medvetenheten om att man som forskare 

kommer från en viss tradition och att ens urval påverkas av detta. Studieobjektens 

inbördes koppling bör även lyftas fram, och inte enbart deras uppställda skillnader 

och likheter. Även om studien innehåller ett antal kvantitativa framställningar så 

är denna avhandling primärt kvalitativ. De kvantitativa framställningarna syftar 

framför allt till att underlätta komparationer genom att betona skillnader och 

likheter. 

 

 

 

 

 

 

177 Neunsinger, Silke. ”Cross-over! Om komparationer, transferanalyser, histoire croisée och den 

metodologiska nationalismens problem” ur Historisk tidskrift 130:1 (2010), s. 9 

178 Neunsinger (2010), s. 18f. Metoden är utvecklad av Michael Werner och Bénédicte Zimmermann. 
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1.6. Källmaterial och källkritik 

Undersökningens källmaterial består av ganska vanligt material för en historisk 

studie – artiklar från dags- och veckopress, skriftligt material från 

organisationernas verksamhet, jubileumsverk, brev och korrespondens samt 

material från offentliga utredningar.  Urvalet av källmaterial är valt utifrån det som 

John Tosh har kallat en problemorienterad ansats.179 Detta innebär att det är 

forskningsfrågorna, formulerade utifrån forskningsläget och relevant teori, som 

står i centrum och primärmaterialet har valts utifrån hur väl det hjälper till att 

svara på forskningsfrågorna. Problemet med ansatsen är förstås att allt relevant 

material förstås inte går att behandla, och chansen finns då att man som historiker 

missar viktiga aspekter. Här finns det egentligen ingen annan väg än att gå igenom 

stora mängder källmaterial för att försöka ge en så utförlig bild av materialet som 

möjligt. Vissa källserier, så som tidningarna Fastighetsägaren, Hus och Härd, 

Hyresgästen, Svensk Fastighetsägaretidning och Vår Bostad samt 

verksamhetsberättelser har följts i sin helhet för de år under 

undersökningsperioden då de gavs ut. Vissa källserier med primärmaterial så som 

facklig och politisk korrespondens, material gällande hyreskonflikter samt 

kongressprotokoll, har även dessa följts i sin helhet under undersökningsperioden 

medan annat källmaterial, såsom exempelvis dagspress, styrelseprotokoll och 

fullmäktigeprotokoll, har använts i mer kompletterande form vid behov. 

Kongressprokoll för Hyresgästernas Riksförbund före 1930 har tyvärr inte gått 

att hitta, varför jag i flera fall har fått förlita mig på främst tidningsrapporter från 

dessa kongresser. Citat i avhandlingen skrivs med ursprunglig stavning, vilket i 

många fall skiljer sig från vår nutida stavning.180 

Det viktigaste enskilda materialet för studien är tidningsmaterialet, främst 

hyresgästtidningarna men även rapporter från dagspressen. Som Tobias Karlsson 

har påpekat har tidningsmaterial traditionellt använts vid forskning om 

arbetskonflikter.181 Även vad gäller hyreskonflikter har tidningsmaterialet, både 

från dagspressen och partsorganisationernas egna tidningar visat sig användbart. 

 

179 Tosh, John. Historisk teori och metod (2000), s. 77  

180 I en del fall rör det sig dessutom förmodligen om rena stavfel, men de har återgetts som i 
ursprungskällan ändå 

181 Karlsson, Tobias. ”Databasen Svenska Dagstidningar – mycket text, mindre kontext” ur Historisk 

tidskrift, (2019):2, s. 410 
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Under mellankrigstiden gavs åtminstone sex olika hyresgästtidningar ut.182 För 

denna undersökning är framför allt tre tidningar intressanta; Hyresgästen, Vår 

Bostad samt Hus och Härd. Tidningen Hyresgästen började ges ut i Göteborg 

1923 och Vår Bostad började ges ut i Stockholm 1924. De båda tidningarna skilde 

sig åt något vad gäller form och innehåll. Medan Hyresgästen till utformningen 

mer liknade fackföreningstidningar så som exempelvis Järnarbetaren, tycks Vår 

Bostad ha inspirerats av kooperativa tidningar så som KF:s tidning Kooperatören. 

Vår Bostad var ett ”organ för hyresgästföreningar, kooperativa bostadsföreningar 

och byggnadsgillen” medan Hyresgästen mer snävt fungerade som ett organ för 

Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg och periodvis även för andra 

städers hyresgästföreningar, så som Halmstad och Örebro. De båda tidningarna 

gavs ut varannan vecka. Inte minst Hyresgästen var väl spridd och hade en 

upplaga som närmade sig och i mitten av 1940-talet till och med överskred den 

kanske mest kända av Göteborgs arbetartidningar, Ny Tid.183   

Hus och Härd har en mer brokig historia. Tidningen, som hade Hyresgästen som 

tydlig inspirationskälla, började ges ut av Sundbybergs hyresgästförening 1930 

som ett organ för hyresgästföreningarna i Stockholms norra förorter. Efter några 

nummer upphörde utgåvan för att återkomma 1932 med Otto Grimlund som 

redaktör. Rapporteringen blev nu bredare med reportage från ett större antal 

svenska städer, även om händelserna i Sundbyberg och Solna hade en 

framträdande roll. Under den här perioden gavs även lokala upplagor för 

Halmstad och Örebro ut. Hus och Härd omvandlades återigen 1935 med 

göteborgaren Martin Andersson som ny redaktör. Andersson hade även varit 

redaktör för Hyresgästen och tanken verkar här ha varit att Hus och Härd skulle 

ersätta Vår Bostad, som inte gavs ut under 1936.184 Sorgligt nog för den här 

studien, givet bristen på övrigt källmaterial, hade de norra förorternas aktiviteter 

inte en lika framträdande roll i tidningens rapportering under 1936 som tidigare. 

1937 var ordningen återställd och Vår Bostad gavs åter ut medan Hus och Härd 

upphörde som tidning.  Vår Bostad skulle sedan komma att bli den mest 

 

182 Dessa var Bostaden i Malmö, Bättre Bostäder i Halmstad, Hyresgästen i Göteborg samt Hus och 

härd, Vi hyresgäster och Vår Bostad i Stockholm. 

183 Värt att notera är dock att Ny Tid var en dagstidning medan Hyresgästen utkom varannan vecka. 

Se Engblom Lars-Åke. Arbetarpressen i Göteborg (1980), s. 94 

184 I KB:s samlingar ses Hus och Härd under halva 1935 (nr 13–24) och hela 1936 som en fortsättning 

på Vår Bostad, trots att Hus och Härd gavs ut även innan 1935. Se lapp i början av samlingspärmen 

för Vår Bostad 1935. Hus och Härd ges också ut med två nummerserier från och med nummer 6/13 

1935. Det hela är mycket förvirrande men sågs säkert som en bra lösning då’. 
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långlivade av tidningarna, med utgåva till 2006. Hyresgästen upphörde 1955 för 

att sedan återkomma sporadiskt som en form av medlemsblad fram till 1961.  

Pressmaterial från icke hyresgäströrelse-anknutna tidningar spelar en viktig roll 

för undersökningen, särskilt för den tidigaste perioden som undersöks i 

avhandlingens första två empiriska kapitel, alltså den fram till 1924. Här har det 

digitaliserade dagspressmaterialet som finns tillgängligt på Kungliga biblioteket 

via databasen Sök bland svenska dagstidningar varit särskilt viktigt, då databasen 

tillåter fritextsökningar. Sökningarna här har gjorts i syfte att finna 

kompletterande källmaterial till det mer organisationsbundna materialet. Följande 

sökord har använts i bredare sökningar: ”Branding”, ”hyresgästförening” 

”hyresgäst + förening”, ”hyresgäster + förening”, ”hyresstrejk”, ”hyreslag”, 

”hyresreglering”, ”hyresstegringslag”, ”hyresgäst + blockad”, ”hyresblockad”, 

”lägenhetsblockad”, ”fastighetsblockad”, ”Weidenhayn”, ”Olskroken”, 

”Olskrokenkonflikten”. Dessa har medfört ett antal träffar och källmaterial som 

skulle vara svårt att hitta på annat sätt. Nackdelen är förstås att träffarna begränsas 

av det material som finns tillgängligt, vilket i skrivande stund inte täcker mer än 

en del av den samlade historiska pressen. Detta uppvägs dock delvis av 

möjligheten att söka i väldigt stora mängder material. Tyvärr har avhandlingen 

skrivits under uppbyggnadsperioden för databasen, som trots allt bara innehåller 

ett urval av de svenska dagstidningarna. Framtida sökningar kan därför komma 

att generera material som inte har tagits med i den här studien. Tobias Karlsson 

har påpekat att forskningspotentialen är stor vad gäller den här typen av databaser, 

men att man trots det stora och lättillgängliga materialet inte får glömma 

grundläggande källkritiska frågor när söktermer ersätter mer utförlig läsning. Inte 

minst, påpekar Karlsson, gäller det att ställa sig frågande kring urvalet och hur 

detta har gått till. Sök bland svenska dagstidningar har, som Karlsson visar, en viss 

diskontinuitet mellan olika år vilket förstås väcker frågor om representativitet.185 

 De poänger som Karlsson gör är viktiga att ta i beaktande, men samtidigt har 

möjligheten att använda sig av söktermer i mitt fall möjliggjort finnandet av 

organisationer och händelser som annars aldrig hade kunnat finnas. Utöver 

databassökningar har dagspressmaterial samlats in genom granskningar av vissa 

tidningar i korta perioder kring särskilda händelser. Även referat och 

pressklippssamlingar har varit viktiga källor till enskilda artiklar av betydelse för 

undersökningen. Allt som allt blir det dock en viss övervikt av 

stockholmstidningar, särskilt då Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska 

 

185 Karlsson (2019), s. 408ff 
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Dagbladet, bland det tidningsmaterial som används som källmaterial i 

avhandlingen. Den stockholmska pressen blev dock under 

undersökningsperioden allt mer dominerande på tidningsmarknaden med en stor 

upplaga även utanför stockholmsregionen.186 

Utöver tidningsmaterial har rörelsematerial från hyresgästorganisationerna, 

särskilt de i Göteborg och Stockholm samt material från Hyresgästernas 

Riksförbund varit viktiga för studien. Inte minst erbjuder den korrespondens som 

stått att finna i sammanhanget sällsynta förstahandskällor. Hyresgäströrelsen har 

lämnat efter sig ett digert material. I lokala arkiv runt om i landet ligger tusentals 

volymer med material och väntar på granskande forskare. Även material från 

fastighetsägareorganisationerna behandlas i avhandlingen. Utöver detta har ett 

antal av Statens offentliga utredningar (SOU:er) en viktig roll i avhandlingens 

undersökning. Även annat material som kommunal statistik och protokoll från 

olika parlamentariska församlingar är viktigt källmaterial för studien. 

Rättegångsprotokoll och protokoll från hyresnämnderna hade kunnat fylla en 

viktig roll som källmaterial, men har med några undantag valts bort på grund av 

tidsbrist.  

Hyresgäströrelsens egen historieskrivning består av verk vilka, som tidigare 

nämnt, är svåra att kategorisera, då de ibland är att behandla som primärkällor 

och vid andra tillfällen fungerar som sekundärkällor. De är dock viktigt material 

för avhandlingen, även om de kan vara problematiska, inte minst utifrån tid-, 

beroende- och tendenskriterierna för källkritisk metod. Materialet har dock en 

viktig plats i avhandlingens undersökning, inte minst för de biografiska 

berättelserna. Detta material, liksom det självbiografiska material som till viss del 

används i avhandlingens undersökning, bör dock självklart behandlas försiktigt 

och, inte minst, kritiskt.   

Vad gäller hyresgästföreningsmaterialet finns, som med allt källmaterial, en mängd 

problem. Inte minst gäller detta tendens och bortfall. Material från de tidiga 

hyresgästföreningarna, de före 1915, saknas i många fall vilket gör 

tidningsmaterial mer angeläget. Överlag saknas mycket material före 1930-talet, 

bland annat viktiga kongressprotokoll. Verksamhetsberättelserna, en viktig källa 

för den här studien, tycks ha skrivits omsorgsfullt och noggrant överlag, men 

samtidigt finns det ibland uppenbara fel eller gissningar på grund av otillräcklig 

information vad gäller till exempel lokala medlemssiffror. Hyresgästföreningarna 

 

186 Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per. Den svenska pressens historia III (2001), s. 316 

 

 77 
 

Dagbladet, bland det tidningsmaterial som används som källmaterial i 

avhandlingen. Den stockholmska pressen blev dock under 

undersökningsperioden allt mer dominerande på tidningsmarknaden med en stor 

upplaga även utanför stockholmsregionen.186 

Utöver tidningsmaterial har rörelsematerial från hyresgästorganisationerna, 

särskilt de i Göteborg och Stockholm samt material från Hyresgästernas 

Riksförbund varit viktiga för studien. Inte minst erbjuder den korrespondens som 

stått att finna i sammanhanget sällsynta förstahandskällor. Hyresgäströrelsen har 

lämnat efter sig ett digert material. I lokala arkiv runt om i landet ligger tusentals 

volymer med material och väntar på granskande forskare. Även material från 

fastighetsägareorganisationerna behandlas i avhandlingen. Utöver detta har ett 

antal av Statens offentliga utredningar (SOU:er) en viktig roll i avhandlingens 

undersökning. Även annat material som kommunal statistik och protokoll från 

olika parlamentariska församlingar är viktigt källmaterial för studien. 

Rättegångsprotokoll och protokoll från hyresnämnderna hade kunnat fylla en 

viktig roll som källmaterial, men har med några undantag valts bort på grund av 

tidsbrist.  

Hyresgäströrelsens egen historieskrivning består av verk vilka, som tidigare 

nämnt, är svåra att kategorisera, då de ibland är att behandla som primärkällor 

och vid andra tillfällen fungerar som sekundärkällor. De är dock viktigt material 

för avhandlingen, även om de kan vara problematiska, inte minst utifrån tid-, 

beroende- och tendenskriterierna för källkritisk metod. Materialet har dock en 

viktig plats i avhandlingens undersökning, inte minst för de biografiska 

berättelserna. Detta material, liksom det självbiografiska material som till viss del 

används i avhandlingens undersökning, bör dock självklart behandlas försiktigt 

och, inte minst, kritiskt.   

Vad gäller hyresgästföreningsmaterialet finns, som med allt källmaterial, en mängd 

problem. Inte minst gäller detta tendens och bortfall. Material från de tidiga 

hyresgästföreningarna, de före 1915, saknas i många fall vilket gör 

tidningsmaterial mer angeläget. Överlag saknas mycket material före 1930-talet, 

bland annat viktiga kongressprotokoll. Verksamhetsberättelserna, en viktig källa 

för den här studien, tycks ha skrivits omsorgsfullt och noggrant överlag, men 

samtidigt finns det ibland uppenbara fel eller gissningar på grund av otillräcklig 

information vad gäller till exempel lokala medlemssiffror. Hyresgästföreningarna 

 

186 Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per. Den svenska pressens historia III (2001), s. 316 

77



 

78  
 

lyfte inte alltid fram misslyckade aktioner, och resultatet av hyresstrider var i flera 

fall omtvistade mellan parterna. Detta är dock inga oöverstigliga hinder och 

förutom vanlig källkritisk metod är den komparativa metoden till stor hjälp här. 

Vid jämförelse mellan liknande organisationsmaterial, tidningar och liknande ser 

man ofta vad som betonas, utelämnas och anpassas till den egna agendan. En 

påtaglig skillnad mellan hyresgästföreningsarkiven i Göteborg och Stockholm är 

att medan de förra har ett stort antal volymer som rör hyreskonflikter så är 

liknande material betydligt mer svårfunnet hos de senare.  

Ett problem för undersökningen är den brist på primärkällor som finns gällande 

särskilt en del hyresgästföreningar i och omkring Stockholm. Tyvärr har jag inte 

kunnat lokalisera föreningsarkiv med mer än enstaka arkivposter för de här 

föreningarna utan jag har istället fått förlita mig på enstaka arkivposter, material 

från andra hyresgästorganisationers arkiv, hyresgästpressen samt 

andrahandskällor av olika slag.  Ett generellt problem har varit att fånga det 

dagliga organisatoriska arbetet i hyreskvarteren och inte minst kvinnornas roll i 

organisationerna. Internationell forskning har som tidigare nämnts i flera fall visat 

kvinnors viktiga roll för hyresgästorganisering och det finns egentligen ingen 

anledning att tro att det skulle vara annorlunda i Sverige.187 Enskilda vittnesmål 

kring detta finns men tyvärr utgår mycket av det befintliga materialet från arbetet 

i styrelserna, ombudsmännens arbete och liknande. Hyresgästföreningarna 

tillämpade principen om ett medlemskap per familj, vilket i princip alltid innebar 

att maken i ett par var den som var ansluten till hyresgästföreningen och därför 

syns i medlemsregistren. Då kvinnorna generellt sett, med några undantag, inte 

satt i styrelser eller som ombudsmän syns de heller inte i de protokollen, även om 

de bitvis dyker upp i främst pressmaterialet och jubileumsböckerna. Där märks 

det att även kvinnor har varit aktiva, inte minst i de dagliga aktiviteterna som 

agitation, tidningsförsäljning och vid uppbördande av medlemsavgifter.188 

Kvinnorna fanns alltså, men man får som så ofta leta efter dem lite extra.  

Vad gäller fastighetsägarematerial så är utbudet mer begränsat. De lokala 

fastighetsägarearkiven framstår i jämförelse med hyresgästföreningarnas arkiv 

som fragmentariska, osammanhängande och med material som saknas för viktiga 

år. Intressant nog har Thord Strömberg noterat liknande problem i sina studier 
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av fastighetsägarematerial.189 Detta är beklagligt då jag i början av studien hade 

förhoppningar om att kunna använda materialet till att komplettera bilden kring 

många viktiga skeenden. Istället blir fastighetsägarepressen viktig, dels Sveriges 

Fastighetsägaretidning som gavs ut under större delen av undersökningsperioden 

och dels göteborgstidningen Fastighetsägaren som gavs ut från mitten av 1930-

talet. Utöver detta har fastighetsägareföreningarna likt hyresgästföreningarna 

lämnat efter sig ett antal minnesskrifter som fyller ett viktigt tomrum. Slutligen 

kan en diskussion om alternativa vägar vara på sin plats. En typ av källmaterial 

som hade kunnat fylla en viktig roll är rättegångsprotokoll. Dessa har valts bort 

av tidsekonomiska skäl, och rörelsematerial har premierats då studien i hög grad 

fokuserar på organisering och repertoar. Bland rörelsematerialet har jag, förutom 

några nedslag under speciellt intressanta perioder, valt bort att närstudera 

styrelseprotokoll, även detta av tidsekonomiska skäl. Ett annat material som hade 

kunnat användas i högre utsträckning är protokoll från fullmäktige och 

hyresnämnder. Slutligen hade mer material från fastighetsägarna gagnat studien 

som då mer hade kunnat behandla båda parterna i den kollektiva hyreskampen, 

men man får som bekant inte alltid allt som man önskar sig. Det är författarens 

förhoppning att framtida forskning kan fylla fler luckor och utvidga kunskapen 

om hyresmarknadens partsorganisationers historia. 
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1.7. Avgränsning och disposition  

Den period som huvudsakligen undersöks i avhandlingen är perioden från 1917 

fram till 1942. Detta var den period då hyresgästföreningarna etablerade sig och 

partsorganisationernas interagerande kom att bli allt mer betydande för 

hyresmarknaden. En bortre gräns för avhandlingen dras vid 1942 då 

hyresregleringslagen i så hög grad förändrade spelreglerna för hyresmarknadens 

parter att vidare undersökning skulle kräva en ny studie. En viss diskussion kring 

skeendena efter 1942 är dock oundviklig och kommer att föras. Perioden före 

1910 behandlas i ett eget kapitel, men då källmaterialet är mer sparsamt kring 

framför allt hyresgästföreningar blir det inte en bärande del av studien. 

Avhandlingens empiriska delar avgränsas huvudsakligen till 

hyresgästföreningarna i Stockholm och Göteborg. Skälen till detta är flera, men 

inte minst var det i dessa två städer som den huvudsakliga 

hyresgästmobiliseringen ägde rum under mellankrigstiden. Malmö, ett tredje 

möjligt studieobjekt som har lämnats utanför den här studien, hade inte en stabil 

hyresgästorganisation under stora delar av mellankrigstiden.   Diagram 1 visar de 

båda städernas andel av medlemmarna i Hyresgästernas Riksförbund 1935–1964. 

Diagram 1. Antal medlemmar i Hyresgästernas Riksförbund varav andelen 

medlemmar i Stockholms Hyresgästförening eller HCF190   

 

Hyresgäströrelsen var, som här synes, framför allt en rörelse i Stockholm och 

Göteborg under sina första decennier, även om detta förändrades raskt under 
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andra halvan av 1900-talet. Rörelsen var fram till dess en betydligt mindre rörelse 

än den hyresgäströrelse som vi känner idag. Tillväxten efter det andra världskriget 

var massiv, med nästan en niodubbling av medlemmarna i riksförbundet mellan 

1935 och 1964. Detta hade till stor del att göra med en geografisk utspridning i 

riket, även om tillväxten var fortsatt stark även i Stockholm. Geografiskt sett finns 

det anledning att diskutera begrepp som ”Stockholm” och ”Göteborg”. 

Närliggande områden, som exempelvis Solna eller Mölndal som behandlas och 

knyts till städerna var administrativt inte del av samma städer men jag har ändå 

valt att inkludera dessa då de hade viktiga band och till viss del kan sägas ha tillhört 

en större stadsregion. I fallet Nynäshamn fanns det hos hyresgäströrelsen där 

tydliga kopplingar till Stockholm vilket gör att Nynäshamn har tagits med i 

undersökningen. Jag kommer att referera till de båda utvidgade områdena som 

”Stockholmsområdet” och ”Göteborgsområdet”. 

Avhandlingens disposition är relativt enkel. I kapitel 1, som du just nu läser slutet 

på, presenteras syfte och frågeställningar. Här behandlas även tidigare forskning, 

teori, metod och källmaterial. Kapitel 2 behandlar de försök till 

hyresgästorganisering som skedde före 1910-talet. Kapitel 3 behandlar rörelsens 

framväxt i Stockholm med förorter och grannsamhällen och utvecklingen fram 

till 1937. Kapitel 4 fokuserar på Göteborg och utvecklingen där, som på många 

sätt skilde sig från utvecklingen i Stockholm och i andra städer. Här behandlas 

även de konflikter som de olika linjerna orsakade. Kapitel 5 behandlar 

hyresgäströrelsens försök att samlas i inte bara ett utan två riksförbund och den 

bostadspolitiska linje som framför allt riksförbundet drev. Kapitel 6 försöker 

besvara frågan om maktförhållandenas förändring genom kvantitativa 

framställningar av hyresgästföreningarnas kollektiva aktioner och behandlar deras 

resultat och geografiska spridning. Kapitel 7 avslutar avhandlingen med slutsatser 

och slutkommentar.
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2.1. Hyresvärlden växer fram 

Agrar- och industrikapitalismens genomslag förde med sig många förändringar till 

Europa och världen. En av dessa var en urbaniseringsvåg med en kraftig ökning 

av antalet stora städer. Mellan romarrikets fall och 1800-talet fanns inga 

miljonstäder i Europa och en stad med 100 000 eller fler invånare var med 

europeiska mått mätt en mycket stor stad.191 Urbaniseringen kom dock snabbt 

och förändrade i grund och botten levnadsvillkoren för en allt större del av 

befolkningen. Både landsbygden och städerna i Sverige likt i andra länder 

förändrades ekonomiskt, socialt och politiskt då en enorm folkförflyttning 

skedde. Emigrationen var som bekant omfattande, men även inom Sveriges 

gränser skedde stora omförflyttningar. Stockholm växte kraftigt från strax över 

75 000 invånare år 1800 till 342 000 år 1910 och staden hade strax över 570 000 

invånare år 1938.192 Göteborg gick från att haft runt 13 000 invånare år 1800 till 

att ha nästan 14 gånger fler invånare, 180 000 invånare vid första världskrigets 

utbrott. Staden fortsatte sedan att växa till nästan 300 000 invånare 1944.193 Även 

om städerna växte med nybyggda områden motsvarade bostadsutbudet inte 

efterfrågan. Under några få år mellan 1895 och 1913 växte Stockholms 

invånarantal med 43 procent medan Göteborgs och Malmös invånarantal växte 

med 49 procent under samma period.194 Parallellt med de framväxande 

arbetarkvarteren växte rena kåkstäder fram i förslummade områden. 

Förutom att orsaka en skriande bostadsbrist förändrade inflyttningen tillsammans 

med en ökande industrialisering även stadens sociala förhållanden i grunden. 

Hyresboendet, i sig en gammal boendeform, blev allt mer vanligt när andelen 

arbetare i staden ökade kraftigt. Bostadsstandarden kring sekelskiftet var 

internationellt sett låg och bostadsbristen var hög. Inte minst drabbade 

bostadsbristen storstädernas arbetarbefolkning som hade ökat dramatiskt i antal 

från det sena 1800-talet. Sex till åtta personer boende i varje rum var inte ovanligt 

när seklet skiftade.195 Livet för många av storstädernas nya invånare var prekärt 

och sjukdom och arbetslöshet kunde lätt leda till utblottning för den stora andelen 

av befolkningen som levde ur hand i mun. Den ekonomiska ojämlikheten hade 

 

191 Hobsbawm (1987), s. 20 

192 Stockholms stads statistiska kontor. Statistisk årsbok för Stockholms stad nr.71(1940), s. 5 

193 Göteborgs stads statistiska kontor. Statistisk årsbok för Göteborg 1945 (1945), s. 9  

194 Nylander, Ola. Svensk bostad 1850–2000 (2013), s. 17ff 

195 Nylander (2013), s. 21, 32–36 
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successivt ökat sedan mitten av 1700-talet, och vid sekelskiftet 1900 var den 

svenska ojämlikheten på en för landet rekordhög nivå, i klass med andra 

europeiska länder.196 Runt sekelskiftet ökade byggandet i Stockholm, men det 

rörde sig i många fall om byggmästare som byggde under mycket osäkra 

förhållanden, där konkurser var vanliga.197 Fram till 1864 hade ”byggmästare” 

varit en skyddad titel, men i och med näringsfrihetens införande kunde personer 

utan särskild kompetens ta titeln.198  

Tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster var inte ovanliga och tycks även ha 

förekommit längre tillbaka i historien. Vår Bostad, som till och från tog in 

historiska krönikor, skrev under 1937 om en händelse i Stockholm 1737 där ett 

hyresgästkollektiv ska ha protesterat mot hyreshöjningar i ett undermåligt hus. I 

samband med vräkningarna blev, enligt redogörelsen, både fastighetsägaren och 

ett par protesterande hyresgäster misshandlade.199 Under 1846 ska en hyresstrejk 

ha skett i Stockholm över ett undermåligt dass som hyresgästerna fick reparerat 

och upprustat.200 Även om kollektiva konflikter hörde till undantaget så var 

individuella konflikter desto vanligare, även om Hans Wallengrens resultat från 

Malmö pekar på att de flesta vräkningar tycks ha gått relativt lugnt till. Både 

nattliga flyttar för att undvika att behöva betala hyra och flyttvägran förekom 

dock.201 En del tvister kunde också få både våldsamma uttryck och rättsliga 

efterspel. Gråstensarbetaren J.A.  Westberg skildrade i ett dagboksinlägg 1891 hur 

han och hans familj vräktes ur sin bostad i Göteborg. Westberg hade efter en tids 

sjukdom varit arbetslös och ej kunnat betala hyran. 

Måndag 13 juli. På e.m. kl 4 började jag, med tillhjälp av C G 

Karlsson, att avflytta från den av mig bebodda lägenheten (enligt 

tillsägelse av fru Nordlund). Då vi nedburit de flesta sakerna kom 

husvärden Axel Nordlund och stängde porten, samt förbjöd mig 

att bortföra mitt gods för än de resterande hyrorna, 25 kr blivit 

 

196 Bengtsson, Erik; Missaia, Anna; Olsson, Mats & Svensson, Patrik. ”Wealth inequality in Sweden, 

1750-1900” i The Economic History Review, 23/10 (2017), s. 19  

197 Perlinge, Anders. Anders. Bubblan som sprack (2012), s. 15 

198 Nylander (2013), s. 20 

199 VB januari 1937 

200 VB nr 21 1934 – originalkällan skall enligt skribenten vara tidningen Stockholms Figaro, men 

vilket nummer som det ska ha stått i framgår inte. Denna avhandlings författare har sökt i Stockholms 

Figaro men har ej lyckats finna originalkällan. 

201 Wallengren (1994), s. 246f 
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betald, Varpå han sammankallade husägaren J Ahlberg, och sin 

svåger, samt senare polisen Persson. Jag gick till Polisvakten vi 

Salutorget för förfrågningar, men blev hänvisad till Haga. Där 

fick jag heller ej några upplysningar av vikt. Då jag återkom kom 

vi i ganska skarpa ordväxlingar. Slutligen kl 11 em underhandlade 

vi på följande villkor: Jag lämnade 1 byrå och en komod i pant 

för hyran, med förbehåll att fritt får avflytta med allt mitt övriga 

gods. 202 

Konflikten med hyresvärden skulle komma att fortsätta, då denne i strid med 

överenskommelsen även hade beslagtagit pengar tillhörande Westbergs 

fackförening. Vid ett senare tillfälle utsattes Westberg, hans dotter och hans fru 

för våld vid ett försök att förhandla med hyresvärden. Denne dömdes till böter 

på sammanlagt 30 kr och fackföreningens ägodelar återbördades.203  Som vi ser 

var Westberg alltså långt ifrån rättslös. Istället kunde han få en viss upprättelse för 

det otillbörliga våldet som han och hans familj utsattes för. Samtidigt var förlusten 

av bostaden ofta ett hårt slag som drabbade många. Vräkningarna i Stockholm 

steg kraftigt under 1880-talet för att kulminera under 1890-talet. Även 

arbetarfamiljer med hyfsat stabila förhållanden hade nu svårt att hitta bostad och 

många av stadens fattigaste blev i allt högre grad beroende av staden som 

hyresvärd. Ofta blev de boende satta på rivningskontrakt i hus uppköpta av staden 

på områden ämnade för stadsombyggnad.204 Från 1870-talet inrättades i 

Stockholm provisoriska härbärgen i offentliga byggnader som gymnastiksalar och 

kaserner för alla de som inte hittat bostad eller kunde husera som inneboende. 

Samtidigt gjordes försök från alla håll att dämpa bostadsbristen. Filantropiska 

byggnadsprojekt påbörjades i Stockholm under 1850-talet och ökade i antal under 

bostadsbristen på 1870-talet.205 Även i Göteborg utökades det filantropiska 

byggandet under 1870-talet. Där som på andra håll vände det sig dock till de mer 

upplevt skötsamma arbetarna och det fanns tydliga inslag av disciplinering med i 

projekten.206 Bostadskooperativa byggföretag bildades också bland arbetare och 

man uppförde flera hus i Stockholm och Göteborg.207 Dessa lösningar kunde 

 

202 Westberg, Johan Alfred. Gråstensarbetaren (2000), s. 92 

203 Westberg (2000), s. 100f 

204 Eriksson; Flyghed; Nilsson & Stenberg (2010), s. 27, 48ff 

205 Jacobsson (2000), s. 98ff 

206 Ramberg, Klas. Allmännyttan, Välfärdsbygge 1850–2000 (2000), s. 32 

207 Nylander (2013), s. 19f 
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dock enbart gagna ett fåtal och de flesta hyresgäster förblev beroende av privata 

fastighetsägare för sin bostadsförsörjning.  

Den prekära situation som många arbetare levde under innebar stora prövningar 

även för fastighetsägarna, som i många fall var småskaliga ägare utan större 

marginaler. Fastighetsägare var i allt högre grad själva utsatta för en ökande 

skuldbörda, något som sågs som ett hot mot gruppens intressen och sociala 

position. Efter 1860-talets omfattande politiska och ekonomiska reformer började 

fastighetsägarna organisera sig. Stockholms Fastighetsägareförening bildades 

1870, medan Göteborgs tidigaste fastighetsägareförening verkar ha bildats 

1886.208 Då detta föregick hyresgästorganiseringen i de båda städerna var det alltså 

till en början främst de kommunala myndigheterna som man organiserade sig mot 

snarare än organiserade hyresgäster. Tvister med kommunen gällde inte sällan 

frågor om ansvarsfördelning mellan det privata och det allmänna, till exempel vad 

gäller gaturenhållning.209 Ekonomiskt försökte fastighetsägarna skydda sig mot 

den ökande skuldsättningen genom egna hypoteksbanker och 

obligationsförsäljningar och mot opålitliga hyresgäster genom svartlistning.210 

Runt organisationerna växte det fram en liberalt ideologiskt betonad gemenskap, 

där rätten till privategendomen och fri hyressättning stod i centrum. I takt med 

arbetarrörelsens framväxt blev fastighetsägareföreningarna allt mer ideologiskt 

antisocialistiska.211 Denna ideologiska utveckling föregick den egentliga 

hyresgäströrelsens inträde som maktfaktor på hyresmarknaden, som kan sägas ha 

skett ett antal år efter den våg av nybildade hyresgästföreningar som kom under 

1910-talet. Fastighetsägareföreningarna skulle under de kommande decennierna 

komma att utvecklas till mer renodlade partsorganisationer, vilket skulle medföra 

stora organisatoriska förändringar.  

Pär-Erik Back menar att politiska sammanslutningar spelade en stor roll i politiken 

under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. De politiska 

sammanslutningarna representerade olika intressegrupper i samhället. Genom att 

aktivt samverka med politiska beslutsfattare kunde de politiska 

sammanslutningarna påverka politiska beslut. De politiska sammanslutningarna 

växte fram under en period där de politiska partierna inte var starka rikspartier, 

 

208 Forsell (2003), s. 85, 308 samt Wallengren (1988), s. 28 

209 Back (1967b), s. 140 

210 Forsell (2003), s. 247, 308 

211 Forsell (2003), s. 129 samt Wallengren (1988), s. 12, 88ff 
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vilket innebar att diverse grupper kunde påverka rikspolitiken.  Genom att se till 

att få platser i kommittéer, och genom att få verka som remissinstans kunde 

sammanslutningarna vinna gehör för sina önskemål.  Man försökte även att få 

representanter som sympatiserade med gruppens mål invalda i parlamentariska 

församlingar. Att den här typen av särintresse tog plats i politiken sågs inte som 

särskilt kontroversiellt. Back menar dock att vissa sammanslutningar hade svårare 

att få in medlemmar i beslutande församlingar. Det var de sammanslutningar som 

gick emot de ”ledande politiska skiktens värderingar”, främst ”sammanslutningar 

av folkrörelsetyp”. 212 Till dessa kan vi förmodligen räkna de hyresgästföreningar 

som bildades under Backs undersökningsperiod och som trots i många fall starkt 

initialt stöd inte lyckades etablera sig mer än tillfälligt. 

 

2.2. Det sena 1800-talets 

hyresgästorganisationer 

Från senare delen av 1800-talet skedde ett antal försök att bilda 

hyresgästföreningar eller på andra sätt organisera hyresgäster på flera håll i landet. 

Särskilt i Stockholm förekom ett antal försök att bilda hyresgästföreningar. Även 

om inget av försöken resulterade i någon bestående hyresgäströrelse före 1910-

talet så kan man absolut tala om en kontinuitet av hyresgästorganisering som löper 

längre tillbaka i tiden än vad som tidigare har tagits för givet. Någon form av 

tradition eller repertoar tycks här ha funnits då vissa återkommande drag gjorde 

sig gällande vid bildandet av nya hyresgästföreningar – publika möten, 

bostadskooperativa projekt, bostadsupplysning och bostadsförmedling, politisk 

påverkan genom inval av rätt personer till fullmäktige samt försök att få till 

förhandlingar med fastighetsägare. I de flesta fall stannade dessa ansatser på 

idéstadiet, men det var återkommande idéer som dök upp vid de olika 

inkarnationerna av hyresgästföreningar. Militanta metoder som blockad eller 

bojkott och hyresstrejk tycks även de ha funnits med i hyresgästföreningarnas 

idévärld, men dessa metoder verkar ha stannat i fackföreningarnas värld fram till 

1910-talet. Oavsett detta visar utvecklingen fram till 1910-talet att de strategier 

som senare skulle komma att tillämpas – bostadsproduktion, politisk påverkan 

och konfrontation – redan tidigt fanns med i hyresgäströrelsens 

föreställningsvärld. Vi ser också att de tidiga hyresgästföreningarna inte 
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nödvändigtvis var att betrakta som rena arbetarorganisationer. Klassmässigt tycks 

de i många fall snarast ha varit heterogena med starka inslag av mellanskikt. Detta 

är egentligen inte särskilt överraskande då hyresgäster inte per definition måste 

vara arbetarklass, även om detta historiskt sett har varit vanligt. Först runt början 

av 1900-talet ser vi tydliga kopplingar mellan hyresgästföreningarna och 

arbetarrörelsen, men inte heller då är det i alla fall självklart. Snarare bör man nog 

placera hyresgästföreningarna som en i början marginell del av den breda våg av 

folkrörelser som kom i slutet av 1800-talet. De första organiseringsförsöken bland 

hyresgäster skedde kring år 1880, en period präglad av folkrörelsernas framväxt 

och, enligt Kjell Östberg, en radikaliseringsvåg i en mycket föränderlig period.213 

Det är också under den här perioden som en arbetarrörelse börjar växa fram i 

Stockholm, med en övergång från förindustriella protestformer till en ökad 

användning av strejken som metod.214 De tidiga hyresgästorganisationernas 

koppling till arbetarrörelsen tycks dock inte vara lika given som fallet var i senare 

organisationer. 

Under 1875 bildades vad som förmodligen var Sveriges första hyresgästförening 

i Stockholm. I en kallelse i Dagens Nyheter till det första mötet på Liljeholmen 8 

augusti betonades att den nya föreningen var riktad mot Stockholms Husegare-

Förening, med syfte att ”motverka de ständigt återkommande förhöjda 

hyrorna”.215  Ytterligare ett möte hölls på Ladugårdsgärdet 15 augusti. Olika 

uppgifter om antalet deltagare förekommer i materialet. Östgöta 

Correspondenten anger antalet deltagare till 200–300 medan Karlshamns 

Allehanda anger 2 000–3 000 deltagare och tidningen Kalmar ”minst 5 000 

personer”. 216 Gissningsvis använde sig tidningarna av olika rapportörer som 

eventuellt befann sig på plats vid olika tidpunkter, men uppenbart är hur som 

helst att mötet var tillräckligt uppseendeväckande för att rapporteras i en mängd 

lokala tidningar utanför Stockholm. I och med den massiva bostadsbristen i 

Stockholm på 1870-talet är det inte särskilt märkligt att ett dylikt möte skulle 

kunna ha väckt intresse hos många.217  
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Mötet beslutade att ”till den rådande bostadsbristens afhjelpande” bilda 

Stockholms-hyresgästernas Förening. Hyresgäster uppmanades att ansluta sig till 

föreningen, och en stor kommitté med 27 personer – tre från vardera av 

huvudstadens territorialförsamlingar – utsågs. Dessa gavs ett ambitiöst schema 

med lokala möten en till två gånger i veckan.218 Stockholms stad hade vid denna 

tid en principiell motvilja mot att agera som i bostadsfrågan, och när man 

exempelvis under 1872 kände sig tvungen att upplåta härbärgen åt husvilla gjorde 

man det med en reservation. Bostadsbristen sågs inte som stadens angelägenhet 

utan istället som något som skulle lösas av marknaden.219 

Den nya föreningen, som kom att kallas Hyresgästernas förening, tycks 

inledningsvis ha drivit vissa frågor. Bland annat uppmanade man staden att 

anordna bostäder åt hemlösa samt att motverka fastighetsägarnas användande av 

flyttbara eldstäder, då dessa sågs som brandfarliga. Kommittén ämnade även bilda 

ett eget byggnadsbolag. Dagens Nyheter såg svårigheter med att få igång en 

organisation baserad på ett folkmöte och uttryckte skepsis om möjligheten att få 

igång en strukturerad organisation.  

Öfverhufvud försvåras deras arbete i hög grad, såväl genom de 

obestämda och sväfvande uttrycken i folkmötets beslut, hvilka 

gifva anledning til de mest skiljda uttydningar, som genom de 

öfverdrifna förväntningar mången gjort sig angående frukterna 

af dess verksamhet.220  

Oavsett det hårda omdömet så tycks föreningen ha fått igång viss verksamhet, 

med byråer för medlemsinskrivning på flera olika håll i staden.221 Man engagerade 

sig i spårvägsfrågan, men i övrigt tycks verksamheten ha varit begränsad till det 

allmännyttiga byggandet. 222 Det ambitiöst antagna schemat för de många 

kommitterade ledde till flera avhopp och föreningen tycks nu ha omvandlats till 

ett i princip uteslutande bostadskooperativt projekt.223 De ansatser till riktade 

insatser mot fastighetsägarna som trots allt hade förekommit försvann i och med 
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detta. När föreningen 26 september 1875 antog stadgar angavs föreningens 

ändamål vara ”att dels köpa och dels bygga hus för att härigenom kunna sätta en 

gräns för bostadsbristen”. Medlemmarna betalade en inträdesavgift samt en 

veckoavgift, som gick till införskaffandet eller byggandet av hus. Lägenheterna 

lottades sedan ut, med företräde för mer långvariga medlemmar. Den månatliga 

hyran skulle ligga på en inledningsvis hög nivå, men i takt med att huset 

amorterades av komma att minska till nästan ingenting.224 Föreningen 

omvandlades i september 1876 till Norra Byggnadsaktiebolaget. Enligt Eva 

Jacobsson tycks bolaget ha färdigställt ett par byggnader innan det upplöstes 

någon gång mellan 1883 och 1885.225  

Att vad som mycket väl kan vara den första hyresgästföreningen i Sverige i princip 

endast kom att ägna sig åt bostadskooperativt byggande är intressant. Det är 

uppenbart att det vid organisationens tillblivelse fanns en ambition att på något 

sätt utmana fastighetsägarna. Det tycks som om det som sågs som den 

framkomliga vägen för föreningen var marknadsvägen, där hyresgästernas 

bostadskooperativa organisationer tänktes kunna konkurrera med de privata 

byggbolagen. Denna idé skulle också komma att leva kvar inom hyresgäströrelsen, 

men samtidigt skulle idéer mer kopplade till kollektiv mobilisering och 

konfrontation göra sig gällande. Detta märktes i det försök till 

hyresgästorganisering som skedde ett decennium senare.  

Ett nytt försök till bildande av en hyresgästförening i Stockholm gjordes 1886. En 

insändare, publicerad i Aftonbladet 24 mars 1886, vände sig till ”hyresgäster i 

Stockholm”. Underskriften Hyresgäster menade att hyresgästerna var prisgivna åt 

fastighetsägarna så länge som man inte hade en egen förening. Det exempel som 

angavs i insändaren handlade intressant nog om en hyresgäst, förmodligen den 

anonyme skribenten själv, som blivit störd av en danslärares ”nervstörande stamp 

och pianoklink”. Detta ville inte fastighetsägaren göra något åt, trots att 

hyresgästerna enligt kontraktet förväntades ”föra ett tyst och stilla lefverne”. 

Skribenten manade hyresgästerna att sluta sig samman i en förening riktad mot 

fastighetsägarnas godtycke och föreslog att ett öppet möte skulle anordnas om 

tillräckligt många var intresserade.226 Efter en viss uppmärksamhet och debatt 

anordnades ett möte i arbetareföreningens lokaler. Initiativtagaren I. Gustafsson, 
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som förmodligen var samme person som stört sig på sin granne, välkomnade till 

mötet men hade inte särskilt klara idéer om hur föreningen skulle fungera eller 

vad den skulle göra. Mötet, som hade en inträdesuppgift på 25 öre, lockade enligt 

Svenska Dagbladet uppemot 300 personer. Man avslog ett förslag om att bilda ett 

aktiebolag för inköp av egendom. Istället diskuterades andra vägar att bemöta 

bostadsbristen, bland annat frivillig barnbegränsning och hyresstrejk. Mötet 

enades om att ”genom moraliska medel söka få hyrorna nedsatta” och en 

kommitté tillsattes. Gustafsson ingick inte i denna styrelse.227  

Den 16 maj 1886 anordnade kommittén ett nytt möte med runt 150 besökare där 

krav ställdes på mer fördelaktiga kontrakt samt en hyressänkning på 10 %. Även 

om flera mötesdeltagare verkar ha velat ”gå ännu längre” så godtog man förslaget 

och bildade en hyresgästförening.228 Nerikes Allehanda menade att den nya 

hyresgästföreningen förmodligen inte skulle få ned några hyror genom appeller 

till fastighetsägarnas moraliska medvetande. Men, menade man, kanske kunde 

hyreskontraktens bestämmelser, där förhållandet börjat likna ”det mellan 

godsägare och torpare”, mildras något?229 Just nya hyreskontrakt tycks 

hyresgästföreningens aktiva ha varit särskilt intresserade av. Man propagerade för 

månadshyra istället för kvartalshyra. Hyresgästföreningen bildade även en 

bostadsförmedling för föreningens medlemmar. Tanken med förmedlingen, som 

ansågs vara möjlig på grund av det ökade bostadsutbudet, var att fastighetsägaren 

snarare än hyresgästen skulle betala för tjänsten.230 Förmedlingen, likt föreningens 

övriga verksamhet, tycks dock aldrig riktigt ha kommit igång och från och med 

hösten 1886 har några vidare spår av denna inkarnation av Stockholms 

Hyresgästförening inte kunnat finnas.  

I ett brev, publicerat i flera tidningar på nyårsafton 1889, redogjordes för 

arbetarnas situation i Stockholm. Här efterfrågades även en hyresgästförening, 

som precis som fastighetsägarna svartlistade hyresgäster skulle ägna sig åt att 

svartlista fastighetsägare.231 Enligt Håkan Forsell tycks detta ha anammats och 

under 1890-talet tillkom faktiskt en upplysningsbyrå på Västmannagatan för att 
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upplysa om svartlistade fastighetsägare.232 Hur länge den fanns och i vilken 

utsträckning den klarade sin uppgift är dock okänt. 

Åtminstone ytterligare ett försök till hyresgästorganisering gjordes i Sverige under 

1886, i Eksjö. Den 31 juli hölls ett offentligt möte för bildande av en 

hyresgästförening på initiativ av guldsmeden L.G. Landgren. Mötet, som 

förefaller ha varit glest besökt, utsåg en kommitté för bildandet, men det är 

osäkert om organisationen någonsin tog form.233 Sven Lundkvist har påpekat att 

de tidiga nykterhetsföreningarna från 1850-talet och framåt ofta hade 

representanter från prästerskapet, överklassen eller den bildade medelklassen i 

ledningen och att dessa organisationer ofta var toppstyrda och beroende av 

ledarskapets initiativ. När ledningen svek försvann organisationerna.234 Detta är 

ett tema som tycks gå igen hos de tidigaste exemplen i den svenska 

hyresgäströrelsen. Som Torkel Jansson har påpekat var 1800-talet en period av 

stort experimenterande med olika organisationsformer i övergången från den 

feodala till den kapitalistiska staten, där ”samhällsorganisationsalternativ lanserats 

på de mest skilda områden”.235 Ett av dessa områden var uppenbarligen 

hyresmarknaden. Det är förmodligen inte orimligt att tänka sig att fler försök till 

organisering än de ovanstående kan ha gjorts på andra platser under 1800-talet, 

men uppgifter om några andra organiseringsförsök har inte kunnat hittas i 

arkivsökningarna.  
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2.3. Nya organiseringsförsök kring sekelskiftet 

Stockholm utmärker sig genom den kontinuitet i försök att bilda 

hyresgästföreningar som ändå förekom under 1800-talets sista decennier. 

Bostadsfrågan blev här också allt mer aktuell i takt med att urbaniseringen tilltog. 

Realhyran sjönk något i staden fram till 1893, för att sedan raskt öka från och med 

1894. Hyrorna fortsatte att öka kontinuerligt under de kommande åren.236 Den 

15 april 1899 publicerades ett upprop signerat Stockholms Hyresgästförenings 

interimsstyrelse. Här påpekades att den tilltagande bostadsbristen ledde till 

utsatthet. Detta gällde särskilt barnfamiljer då dessa hade svårt att hitta lägenheter. 

Föreningen deklarerade att man var en opolitisk förening som hade bildats i avsikt 

att försöka motarbeta de nuvarande hyresförhållandena ”genom lämpliga mått 

och steg”. Framför allt ville man få Fastighetsägareföreningen att inleda 

förhandlingar med hyresgästföreningen.237 Exakt hur detta förhandlingsläge 

skulle uppnås nämndes inte, men eventuellt utgick man från en intervju i mars 

1899 då fastighetsägareföreningens sekreterare hade uttryckt sig positiv till idén 

hyresgästförening att underhandla med.238  

Hyresgästföreningen försökte rekrytera medlemmar genom att lägga ut listor för 

intresserade att skriva under på ett antal adresser i staden. Ett möte annonserades 

till den 30 april.239 Vid detta möte, med ett fyrtiotal enligt Dagens Nyheter 

entusiastiska deltagare, bildades hyresgästföreningen. Föreningen hade som 

ändamål  

att till en början vinna så stark sammanslutning att densammas 

ord lyckas vinna gehör ej mindre vid uppstående konflikter 

mellan medlem och hyresvärd än äfven då det gäller att förskaffa 

enskild medlem rättvisa i en eller annan juridisk eller därmed 

likställd fråga, som berör hyresintressena.240  

Man ansåg med andra ord att en tillräckligt stor organisation skulle medföra 

inflytande. Likt tidigare hyresgästföreningar hade man en idé om en 

hyresförmedlings- och upplysningsbyrå som ett medel mot fastighetsägarna. Man 
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specificerade också att varken fastighetsägare eller vicevärdar hade rätt att inträda 

som medlemmar i föreningen.241 I slutet av maj rapporterades det om ett 

hundratal medlemmar i föreningen.242 Man hade ett antal möten men tycks inte 

ha förmått få till något handgripligt program. När Svenska Dagbladet besökte 

föreningens möte i juni 1899 noterade man att diskussionerna i högre grad 

handlade om vilka tidningar som föreningen skulle annonsera i än om vad 

föreningen faktiskt skulle göra i bostadsfrågan. Utöver detta fördes politiska 

diskussioner trots att dessa skulle vara bannlysta enligt stadgarna. Inte minst 

Dreyfusaffären tycks ha diskuterats livligt. Svenska Dagbladets reporter anmärkte 

syrligt att  

Trots detta och mycket annat som visade att föreningen, eller 

åtminstone enstaka af dess medlemmar ej stå främmande för de 

stora samhällsfrågorna, anse vi oss efter gårdagens möte 

näppeligen berättigade att tilltro den förmågan af en gagnande 

verksamhet.243  

Den 21 december 1899 infördes organisationen i öfverståthållarens 

föreningsregister men därefter tycks den ha somnat in.244 Stockholms-Tidningen 

frågade i februari 1900 efter vart hyresgästföreningen tagit vägen och fick då till 

svar att den fortfarande var aktiv men inte kunde hitta lokal för sina möten.245 

Den 4 maj kallade föreningen till möte men efter detta upphör spåren av 

föreningen.246 När Stockholmstidningen 1901 rapporterade om nya, av en av 

fastighetsägareföreningen utsedd kommitté, framtagna kontrakt, påpekades det 

att fastighetsägareföreningen inte hade kunnat hitta hyresgäster som hade lust att 

sitta i kommittén. Avsaknaden av hyresgästförening som hade kunnat föra dessas 

sak betonades av Stockholms-Tidningen men tidningen frågade sig om kanske 

förslaget om den nya hyreslagen som hade föreslagits konungen kunde underlätta 

en hyresgästförenings bildande?247 
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I Göteborg bildades den första kända hyresgästföreningen i staden på ett ”talrikt 

besökt” möte som hölls i Folkets hus i Haga om arbetarbostadsfrågan 13 juli 1899. 

Initiativtagare till mötet ska ha varit arbetare från Haga och Masthugget och 

föreningens koppling till arbetarrörelsen verkar här alltså ha varit betydligt mer 

tydlig än vad som varit fallet med de tidiga Stockholmsföreningarna.248  Inför 

mötet hade inbjudan gått ut till ”hyresgäster ur arbetarklassen”. Mötets 

diskussionspunkter var  

1.Stå hyrorna för arbetsbostäderna i rimlig proposition till 

nuvarande arbetsförtjensten?  

2. Står hyreshöjningen å enrumslägenheter i proportion till 

räntehöjningen?  

3. Bildandet av en hyresgästförening.  

 

Enligt referatet utbröt en livlig diskussion där svaret på de två första frågorna föga 

förvånande tycks ha blivit nej. En hyresgästförening bildades på mötet med en 

styrelse och ”ett stort antal personer” ska enligt Göteborgs Aftonblad ha anslutit 

sig som medlemmar.249  Enligt tidningen Arbetets referat från det första mötet 

diskuterades hyrornas storlek i proportion till lön och räntestegring vid mötet. 

Runt en tredjedel av lönen för en grovarbetare gick till hyran, vilket med tanke på 

matkostnaderna var alldeles för höga, enligt mötets deltagare. 

Hyresgästföreningen som bildades hade fem arbetare i interimsstyrelsen. Man 

hade som syfte att söka tillsluta arbetarna i organisationen för att utöva 

påtryckning mot fastighetsägarna men även mot myndigheter, vilka sågs som de 

som kunde lösa bostadsfrågan.250 Ny Tid hälsade föreningen välkommen och 

menade att den skulle kunna göra gott emot fastighetsägarna som tagit tillfället i 

akt att ”flå” arbetarna. Dock menade man att andra medel än det egna 

bostadsbyggandet, som hade lyfts fram som en metod, skulle kunna bli behövliga 

när organisationens hade stabiliserat sig.251  

 

Vid hyresgästföreningens andra möte, ett par veckor efter det första, tycks 

diskussionen framför allt ha kretsat kring bostadskooperativa lösningar. Även om 

”profithungern” hos hyresvärdarna kritiserades sågs det egna byggandet som det 
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som kunde lösa bostadsfrågan.250 Ny Tid hälsade föreningen välkommen och 
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Vid hyresgästföreningens andra möte, ett par veckor efter det första, tycks 

diskussionen framför allt ha kretsat kring bostadskooperativa lösningar. Även om 

”profithungern” hos hyresvärdarna kritiserades sågs det egna byggandet som det 
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främsta medel som man hade till buds för att ”utöfva påtryckning i syfte att 

arbetarebostäderna blefve bättre och sundare än nu vore fallet”.252 Intresset för 

föreningen verkar dock ha svalnat efter sommaren, och det konstituerande mötet 

den 15 oktober var, enligt Ny Tid, glest besökt även om nya medlemmar anslöt 

sig. Man hade planer på att försöka rekrytera inom fackföreningarna men man 

fick skjuta upp valet av styrelse till veckan därpå. Det tycks som om föreningen 

hade problem att komma igång ordentligt och man tycks heller inte ha lyckats få 

till något byggande innan föreningen lades ned redan i december 1899.253  

 

Försök till att bilda hyresgästföreningar i Göteborg ska även ha skett 1902 och 

1904 men utan vidare resultat.254 Det är mycket möjligt att även andra 

organisationsförsök gjordes under årtiondena kring sekelskiftet. Göteborgs 

Allmänna Fastighetsägareförenings ordförande Herman Kunze menade i sitt 

anförande på Svenska Fastighetsägareförbundets kongress 1930 att  

 

Föreningar, avsedda att tillvarataga husägarnas och 

hyresgästernas intressen, ha funnits mycket länge, och vi hittade 

till och med härom dagen bland gamla papper stiftelseurkunden 

till en hyresgästförening, som hyresgäster bildat för att i 

samarbete med husägarna tillvarataga sina intressen. Det hela var 

mycket vackert skrivet.255  

Det är oklart när den här föreningen skulle ha bildats, och stiftelseurkunden har 

inte kunnat lokaliseras. Förmodligen menade Kunze att det skulle ha skett i alla 

fall före de hyresgästföreningar som bildades från 1917. Det är möjligt att ännu 

fler initiativ på olika ställen i Sverige till hyresgästorganisering togs runt 

sekelskiftet. Stockholms hyresgästförening mottog i april 1899 ett 

lyckönskningstelegram från ”kollegor i Helsingborg” vilket tyder på förekomsten 

av en hyresgästförening även där.256 I februari år 1900 bildades en 

hyresgästförening i Norrköping, inspirerad av att ”föreningar med samma syfte 

bildats på andra håll och verkade med framgångar”.257 Om det var de vid den 
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tidpunkten i princip inaktiva föreningarna som bildats i Stockholm och Göteborg 

eller andra organisationer som avsågs är svårt att säga. Idén om 

hyresgästföreningar tycks vid det här laget ha varit starkare än de faktiska 

organisationer som bildades. Hyresgästföreningen i Norrköping beskrevs i Social-

Demokraten som att den hade ”tillkommit med anledning af de höga hyrorna och 

hyresvärdarnas stränghet gentemot personer med stor familj”.258 Föreningen höll 

ett konstituerande möte 11 mars 1900, där 25 personer anslöt sig. Här bestämdes 

att införskaffandet av billiga lägenheter till medlemmarna, samt bildandet av en 

hyresförmedlings- och upplysningsbyrå, skulle vara föreningens främsta 

verksamhet.259 I vilken mån verksamheten kom igång är dock oklart, liksom 

föreningens vidare öden. 

Tankar på konfrontativa strategier förekom uppenbarligen i den tidiga 

hyresgäströrelsen, men en repertoar som tillhandahöll sådana metoder saknades. 

Den sociala sammansättningen skilde sig åt mellan olika organisationer. 

Hyresgästföreningen som tillkom i Stockholm 1875 tycks ha hämtat sina ledare 

främst i borgerskapet med inslag av hantverkare. Intressant nog tycks 

häradshövding Hultgren ha varit inblandad i både 1875 och 1886 års förening och 

i den senare ha drivit en linje inriktad på bostadsbyggande via aktiebolag.260 

Uppgifter om social sammansättning i flera av de andra organisationsförsöken har 

inte stått att finna, men den tidigare nämnda proletära sammansättningen i 

Göteborgs första hyresgästförening från 1899 är i sammanhanget intressant. I 

mångt och mycket påminner de tidiga försöken till hyresgästföreningar om 

arbetarföreningarna. Dessa var snarast att kategorisera som associationer, där de 

ledande medlemmarna ofta själva inte var arbetare. Det för arbetareföreningarna 

så typiska modus operandi, med stora öppna möten om sociala frågor begagnades 

som vi har sett även i de tidiga försöken till hyresgästorganisering.261  

Under början av 1900-talet skulle spänningen mellan äldre organisationsformer 

och arbetarrörelsens nya organisatoriska strävanden göra sig gällande. 

Fackföreningarna intresserade sig nu även den för hyresfrågan. Arlövs 

arbetarekommunstyrelse satte 1901 direktör Ludvig Rössels arbetarbostäder i 

blockad, då denne hade vräkt sina arbetare mitt i vintern i samband med en 
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arbetsmarknadskonflikt. Man varnade för att hyra av Rösselska bolaget då man 

utgick från att det som hade hänt en gång mycket väl kunde komma att hända 

igen.262 I fallet Arlöv var Rössels bostadsbolag ett annat bolag än det som drev 

vagnfabriken, men ändå något som kunde användas vid en 

arbetsmarknadskonflikt.263 I Stockholm skedde enligt Gösta Hultén en större 

hyresstrid hösten 1904 då Stockholms stads arbetares fackförening proklamerade 

uthyrningsblockad mot stadens nyuppförda arbetarbostäder i ett flertal stadsdelar. 

Kraven ska här ha gällt säkrare kontraktsvillkor för hyresgästerna som enligt 

kontrakten kunde vräkas godtyckligt. Fackföreningen ville istället att praxis med 

bestämmelse om laga fardag skulle gälla, samt 3 månaders uppsägningstid. 

Blockaden, som omfattade flera hundra lägenheter, höll enligt Hultén igång även 

under 1905.264 Frågan om stadens byggande av bostäder för sina anställda hade 

under de föregående åren varit en het politisk fråga och bostadsfrågan hade spelat 

en viktig roll i de kommunala valen 1903.265  Att en fackförening engagerade sig i 

en tvist angående arbetarbostäder var inte särskilt märkligt, då det inte var ovanligt 

att strejkande arbetare vräktes från sina bostäder, exempelvis i Sundsvall 1879 

eller i Mackmyra 1906.266 
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2.4. 1907 års hyreslag och 

hyresgästföreningar 

Hyrorna hade ökat under högkonjunkturen runt sekelskiftet. I Stockholm skedde 

en ökning av medelhyran på närmare 50 % mellan 1894 och 1905.267 Tidigare 

hade relativt enkla bestämmelser i 1734 års jordabalk styrt hyresrelationen, men 

vid sekelskiftet hade samhället förändrats och hyresboendet ökat så pass mycket 

att man från politiskt håll såg ett behov av att styra upp hyreslagstiftningen. Detta 

resulterade i ny hyreslagstiftning 1907 som trädde i kraft från 1 januari 1908. 

Hyresbestämmelserna skrevs in i det tredje kapitlet i nyttjanderättslagen. De 

liberalt motiverade bestämmelserna var i hög grad dispositiva, vilket medförde att 

hyresvärdar ofta utformade kontrakt som gynnade de egna intressena.268 

Fastighetsägarna hade varit drivande i lagstiftningsprocessen och såg 

lagstiftningen som en kodifiering av gällande praxis.269  Den ur arbetarrörelsens 

synpunkt viktiga frågan om huruvida hyreskontraktet i arbetarbostäder skulle 

kunna sägas upp vid konflikt eller avsked reglerades inte i den nya lagstiftningen, 

utan hänsköts istället åt parternas avtal.270 

Visst skydd för hyresgästerna kom av lagstiftningen. Lagberedningen hade noterat 

det ojämna maktförhållandet som kom av den utbredda avtalsfriheten, vilket 

föranledde att vissa paragrafer gjorts tvingande. Hyresgästens möjligheter att själv 

säga upp kontraktet underlättades och hyresgästen skyddades även mot krav på 

hyra för kontraktsperiod som löpte efter uppsägning av hyreskontrakt, något som 

tidigare hade kunnat ge dubbla intäkter för hyresvärden. Riksdagen gick även 

längre än vad lagberedningen hade avsett gällande rätten för hyresgästen att ha 

inneboende och inackorderade och gav här hyresgästen stor frihet att själv 

bestämma. Utöver detta avskaffades bestämmelserna från jordabalken om att 

”köp bryter lega” vilket tidigare hade använts av fastighetsägare som köpt hus, 

sagt upp hyresgästerna och höjt hyrorna.271 I vissa avseenden stärktes alltså 

hyresgästerna av lagstiftningen, särskilt i förhållande till den avtalsfrihet som hade 

gällt innan. Men, som Hans Wallengren påpekar, gällde skyddet bara fram till 
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hyrestidens slut. Därefter kunde hyresgästen sägas upp av vilken anledning som 

helst.272 Trots detta förekom missnöje i fastighetsägareleden över 

inskränkningarna av kontraktsfriheten.273 Som Back har påpekat hade 

fastighetsägarnas förberedande av 1907 års lagstiftningsbeslut inneburit ett 

erkännande av deras rätt att vara en del av lagstiftningsprocessen.274 Privata 

sammanslutningar kunde alltså ges inflytande över bostadspolitiken, vilket de 

statliga egnahemslånens instiftande 1904 var ett annat tecken på. Bostadsfrågan 

hade politiserats och olika former av intresseorganisationer skulle i allt högre grad 

komma att driva bostadspolitiska frågor under de kommande decennierna. 

Under våren 1907 hölls offentliga möten om bostadsfrågan i Stockholm. En av 

de drivande krafterna var Kvinnliga Diskussionsklubben, som i mars 1907 hade 

tillsatt en kommitté med uppdrag att bilda en hyresgästförening. Ett öppet möte 

hölls 8 april och Kvinnliga Diskussionsklubben fick i uppdrag av mötet att bilda 

en hyresgästförening, men innan detta hann hända fick klubben se sig 

omsprungen av Stockholms Arbetarekommun, som hastigt bildade en egen 

hyresgästförening bara två dagar senare, 10 april.275 Det var tydligt att ideologiska 

motsättningar och organisatorisk konkurrens var en realitet i den framväxande 

stockholmska hyresgäströrelsen. På diskussionsklubbens möte 8 april hade hätska 

åsikter om hyresvärdar förts fram med förslag om prygelstraff, masshyresstrejk 

och bojkottaktioner. På Arbetarekommunens möte märktes andra kontroverser, 

bland annat föll ett förslag om att medlemskap i fastighetsägareföreningen skulle 

diskvalificera för medlemskap i hyresgästföreningen.276 Detta skilde sig något från 

både 1886 och 1899 års föreningar, dit hyresvärdar inte hade haft tillträde.277 

Den organisatoriska konkurrensen visade sig även på andra håll i debatten om 

bostadsfrågan. I början av maj 1907 hölls nytt offentligt möte på Folkets Hus i 

Stockholm. Liberalen G.H. von Koch höll föredrag om bostadsfrågan och dess 

betydelse för de sociala frågorna. Filantropi, egnahemslösningar och kommunalt 

byggande diskuterades men även frågan om huruvida fackföreningarna 
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handgripligen skulle bryta sig in på hyresmarknaden.278 Förslag om allmän 

hyresstrejk samt blockad och bojkott mot hus som ofta bytte ägare, varpå hyrorna 

steg, lades fram och tycks ha fått ett visst stöd.279 Dragkampen om 

hyresgästföreningen fortsatte även den med tydliga politiska förtecken. Den 10 

juli hölls ett möte i Folkets Hus under ledning av arbetarekommunens ordförande 

Sven Persson. Här tycks man återigen ha beslutat att bilda en hyresgästförening 

med en ny interimsstyrelse. Även om kooperativt byggande diskuterades på mötet 

så var det konfrontativa strategier med en tydlig politisk udd som framför allt 

lyftes fram. Udden i Perssons tal var riktad mot fastighetsägarna, vars intressen 

stadsfullmäktiges markpolitik ansågs företräda. Det pågående byggandet i 

Enskede sågs som otillräckligt för att lösa bostadsfrågan, och istället föreslogs en 

tydligt konfrontativ linje mot fastighetsägarna. Hyresgästföreningen borde, enligt 

Persson, upprätta statistik över bostadsförhållandena och arbeta för en egen 

bostadsförmedling. Hyresstrejken sågs av Persson som för riskabel, men 

”prickning” och blockad av ”svåra hyresvärdar” betonades som möjliga metoder. 

Samtidigt betonades hyresgästföreningens icke-politiska karaktär, då det var 

”äfven andra samhällsklasser än arbetarna som lida under de höga hyrorna”.280 

Underförstått likställdes alltså de politiska partierna med sin klassbas, varpå 

flerklassbasen hos hyresgästerna lyftes fram. Trots detta sågs den nu bildade 

hyresgästföreningen som en arbetarrörelseorganisation av bland andra 

fastighetsägareföreningens sekreterare John Dondorff, som uttalade sig om detta 

i Svenska Dagbladet. Dondorff menade att en rent opolitisk hyresgästförening 

hade kunnat fungera i någon form av kommitté för att lösa konflikter mellan 

hyresgäster och fastighetsägare. Tyvärr hade en sådan enligt Dondorff inte bildats, 

utan istället hade man fått en hyresgästförening med stark koppling till 

arbetarrörelsen.281 

Pär-Erik Back har behandlat 1907 års hyresgästförening och dess utveckling. 

Enligt Back bildades föreningen formellt först 3 september 1907 med uttalat 

ändamål att  
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sammansluta Stockholms hyresgäster i en fast organisation, för 

att så medelst giva styrka åt det allmänna och berättigade kravet 

på billigare, sundare och bättre bostadsförhållanden.  

Föreningen skulle täcka hela staden, med lokala kretsar i varje församling. Vidare 

skulle föreningen verka för att sprida upplysning om bostads- och 

hyresförhållanden och för att personer som arbetade för ”en av staden bedriven 

verkligt sund bostadspolitik” skulle väljas in i stadsfullmäktige. En ny styrelse 

bildades. Denna dominerades av socialdemokrater, även om liberalen och 

friherren Erik Palmstierna ingick som suppleant. Palmstierna, som 1910 blev 

socialdemokrat, hade i ett tidigt skede tillsammans med Stockholms 

Arbetarekommun varit engagerad i frågan om bildande av en hyresgästförening. 

Palmstierna var även medlem i Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA), en 

organisation som samlade både reforminriktade liberaler och socialdemokrater. 

CSA var tidigt intresserade av den bostadspolitiska frågan och föreningen var 

involverade i både Svenska Stadsförbundets och Stockholms Kooperativa 

Bostadsförenings (SKB) tillblivande. Enligt Back tycks det lokalpolitiska arbetet 

ha varit mest framträdande i hyresgästföreningen, med fokus inriktat på 

stadsfullmäktigevalet 1908 där man samarbetade med ett antal ”reformvänliga” 

föreningar.282 Den konfrontativa linje som ändå tycks ha haft ett visst stöd på 

1907 års offentliga möten tycks här inte ha varit särskilt framträdande i 

föreningens verksamhet.  

Hyresgästföreningen hade nu en viss organisatorisk framgång och en expedition 

öppnades. Hans Wallengren anger föreningens medlemsantal till runt 2 000 

medlemmar, med livlig aktivitet i de olika kretsarna.283 Trots detta och trots lokala 

framgångar i de kommunala valen kämpade föreningen för sin överlevnad. Back 

menar att hyresgästföreningens fall hade att göra med dess koppling till den 

socialistiska rörelsen i den kristid för arbetarrörelsen som konjunkturnedgången 

och de ökade konflikterna på arbetsmarknaden innebar. 284  Sven Persson med 

flera socialdemokrater lämnade 1909 styrelsen och Stockholms Hyresgästförening 

togs över av ”i huvudsak borgerliga ledamöter” med fokus på kooperativt 
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byggande. Hyresgästföreningen lyckades uppföra ett lägenhetshus i Enskede 

innan föreningen tynade bort.285  

I Göteborg bildades den 2 december 1907 en ny hyresgästförening efter beslut på 

ett ”arbetarmöte”.286 Föreningen, som formellt tycks ha blivit verksam 30 

december samma år, kunde en bit in i januari uppvisa 200 medlemmar.287 

Hyresgästföreningen lades dock ned på ett möte 30 september 1908 efter mindre 

än ett års existens. I mars 1908 hade stadsdelsföreningar bildats i Majorna och 

Olskroken, men inte heller dessa blev långvariga.288 En broschyr som uppmanade 

till hyresgästorganisering gavs ut 1910 men dess budskap tycks inte ha 

hörsammats.289 Göteborgsföreningen följde här ett mönster som återkom i flera 

svenska städer. Hyresgästföreningar bildades i vad som måste kallas för en våg av 

hyresgästorganisering, för att sedan lägga ned inom kort tid efter bildandet. Detta 

fenomen visade sig under 1907–1909 i Gävle, Eskilstuna, Borås, Norrköping, 

Västerås, Jönköping, Östersund, Helsingborg och Malmö.290 Norrköping tycks 

här ha varit först i denna våg, en hyresgästförening bildades redan 7 mars 1907 

med en komminister Eklund som första ordförande för interimsstyrelsen.291 

Föreningen verkar ha haft en lyckad inledning enligt Svenska Dagbladet, som 

rapporterade om 1 000 medlemmar redan i april.292 Föreningen nådde ett 

medlemsantal på 2 100 medlemmar men lade ned på grund av sviktande 

intresse.293 Östersunds hyresgästförening verkar ha hållit ut något längre men 

lades förmodligen ner i början av 1910-talet.294  

Fenomenet öppnar för frågor både om varför hyresgästföreningarna bildades och 

varför de försvann. När det gäller det första påpekar Wallengren att samtliga 

berörda städer redan hade verksamma fastighetsägareföreningar, vilket gör 
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motorganisation till en möjlig betingelse för bildande av hyresgästföreningar. 

Andra möjliga betingelser var uppsvinget för det bostadspolitiska intresset och 

hyresstegringen kopplat till de sjunkande reallönerna under recessionen 1908.295 

Detta bäddade förmodligen för konflikter även på hyresmarknaden. Enligt 

Wallengrens undersökning kännetecknades Malmö just 1906–1909 av en ”bastant 

ökning av antalet konflikter” på hyresmarknaden, även om det i det här fallet inte 

rör sig om kollektiva konflikter utan tvister med individuella hyresgäster.296  Värt 

att notera är att organisationsvågen 1907 sammanföll med radikaliseringsvågen 

strax efter sekelskiftet som tidigare har nämnts.297  

En ytterligare delförklaring går förmodligen att hitta i den massiva 

medlemstillströmning framför allt av grovarbetare och enkla fabriksarbetare som 

tillkom LO-förbunden. Enligt Klas Åmark kännetecknades hela perioden 1896–

1907 av en vänstervåg orsakad av högkonjunkturen, vilken medförde 

reallönehöjningar som gjorde fler personer röstberättigade till andra kammaren. 

Utöver detta stärktes de kapitalistiska tendenserna i samhället medan den 

konservativa ämbetsmannakåren och de större jordägarna försvagades. Under ett 

enda år, decemberkompromissens år 1906, ökade den svenska 

fackföreningsrörelsen medlemsantal med 71 %.298 Det är inte orimligt att anta att 

den stora tillströmningen samtidigt som bostadsfrågan blev allt mer vida 

diskuterad skapade incitament att bilda hyresgästföreningar så som man 

organiserade sig på andra håll. Även arbetsmarknadens riksorganisationer 

bildades under perioden och rörelserna fick en allt mer centraliserad karaktär. 

Konjunkturnedgången 1908 medförde här ett mer konfliktfyllt läge mellan 

arbetsmarknadens parter som mynnade ut i ett antal reträtter och nederlag för 

arbetarsidan under hela 1908 och 1909. Särskilt kännbart var det massiva 

medlemstapp som följde efter förlusten vid 1909 års storkonflikt.299 Att de 

nybildade hyresgästföreningarna under en sådan krisperiod bortprioriterades och 

lades ned är i så fall inte särskilt märkligt. Även Back kopplar, i fallet Stockholm, 

nedgången för hyresgästföreningen till arbetarrörelsens samtida kris.300 Tyvärr gör 

bristen på källmaterial diskussionen kring övriga städer något spekulativ, och även 
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om jag inte har kunnat hitta något som styrker direkta samband så kan man i alla 

fall tala om korrelation. Som tidigare påpekat var inte alla hyresgästföreningar 

uttalade arbetarorganisationer, men samtidigt tycks det ha funnits en mer tydlig 

koppling mellan arbetar- och hyresgäströrelse just kring 1907 års våg av 

hyresgästföreningar.  Hyresfrågan tycks också ha varit levande inom den samtida 

arbetarrörelsen, vilket inte minst märktes under konfliktåren 1908–1909. 

Hyresstrejk både diskuterades, uppmuntrades och fruktades. I ett referat från ett 

möte för arbetslösa i Köpenhamn 15 april 1908 rapporterades det i Dagens 

Nyheter om en resolution i vilken det ”bebådades både hyresstrejk och 

upphäfvande af den personliga egendomsrätten”. Kraven verkade framför allt ha 

riktat sig mot stat och kommun, som anmodades att genom offentliga projekt 

lindra bostadsbristen och arbetslösheten.301  

I Sverige tycks frågan om en större hyresstrejk ha varit högst närvarande under 

storkonfliktens tidiga fas, hösten 1909. I Malmö rapporterades det tidigt om 

konkreta planer på en större hyresstrejk.302 Hans Wallengren har letat i 

fackföreningsmaterial efter sådana planer men inte kunnat hitta något konkret 

som stöder att sådana skulle ha funnits bland fackföreningarna i Malmö. Dock, 

påpekar han, fanns det en tydlig fruktan hos Malmös fastighetsägareförening för 

att en hyresstrejk skulle bryta ut.303 Diskussionen om hyresstrejk tycks ha varit 

levande även i Stockholm. Typografiska föreningens styrelse fick 30 augusti 

uppdraget att utreda ”lämpligheten af hyresstrejk”.304 Det tycks även ha 

förekommit liknande diskussioner i andra fackföreningar. Utöver hyresstrejk 

diskuterades också ”bankpanik” alltså att arbetarna skulle göra en bankrusning 

och ta ut sina besparingar som en stridsåtgärd mot kapitalets lockouter. Förslag 

om båda metoderna skulle ha inkommit till LO:s ledning men inte realiserats 

under konflikten. Pådrivande för metoderna tycks framför allt ungsocialisterna ha 

varit.305 Mycket tyder alltså på att det framför allt var de mest revolutionära 

delarna av arbetarrörelsen som förespråkade hyresstrejk medan man kan ställa sig 

frågande till huruvida metoden togs på allvar av exempelvis LO:s ledning.  
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Även om det inte finns något som tyder på att någon hyresstrejk faktiskt ägde 

rum under 1909 års konflikt eller tidigare tycks metoden ha varit ett väldiskuterat 

ämne under storkonflikten. Aftonbladet frågade 2 september 1909 ”framstående 

representanter för fastighetskreditväsendet” om dessa var oroliga för uteblivna 

hyror, antingen på grund av hyresstrejk eller för att arbetarna inte förmådde betala 

hyrorna. Svaren pekade på att sådan oro inte fanns, särskilt inte för Stockholms 

del. Även om en hyresstrejk skulle utbryta var nämligen många arbetare antingen 

inneboende eller boende i grannkommunerna, vilket innebar att förlusten inte 

skulle bli så stor. Utöver detta trodde man inte att särskilt många skulle våga ställa 

in hela betalningen på grund av bostadsbristen och rädslan för hemlöshet, utan 

en del av hyran skulle nog betalas in trots allt. Man påpekade att om någon enskild 

fastighetsägare skulle komma att drabbas skulle nog långivaren kunna hjälpa till 

med kredit så länge konflikten pågick.306 De framstående representanterna fick 

också rätt, inga hyresstrejker hade förekommit enligt den uppföljning som 

Stockholms-Tidningen gjorde 3 januari 1910. Arbetarna hade enligt uppgift 

betalat punktligt i lika hög grad som tidigare, även om de i många fall hade fått 

beviljas månatliga inbetalningar istället för kvartalsvisa. Däremot tycks 

småbutikerna ha drabbats hårt och många hyreskontrakt fick sägas upp på grund 

av bristande betalning.307  

Det tycks alltså vara klart att hyresstrejken som möjlig metod fanns i det allmänna 

medvetandet redan i början av 1900-talet, i alla fall i storstäderna. Utöver detta 

användes, som vi har sett, fastighetsblockaden tidigt som stridsåtgärd. Allt som 

allt har vi alltså redan under 1900-talets första decennium början på den repertoar 

som skulle komma att känneteckna mellankrigstidens hyresgäströrelse.  
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2.5. En undflyende rörelse 

I jämförelse med senare hyresgästföreningars i många fall omfattande 

arkivmaterial har jag inte kunnat lokalisera något rörelsematerial för de tidiga 

hyresgästföreningarna. På grund av bristen på originalkällor har bilden av rörelsen 

istället fått tecknas utifrån material i dagspressen och tidigare forskning. Detta ger 

en något fragmentarisk bild av organisationerna men det är ändå möjligt att finna 

stöd för antagandet att idén om hyresgästföreningen som organisationsform tycks 

ha haft en viss spridning i Sverige kring förra sekelskiftet. Det är inte omöjligt att 

internationell påverkan kan ha spelat roll här, även om det inte har gått att direkt 

belägga i källmaterialet. Liksom i fallen med flera andra folkrörelser är det dock 

inte omöjligt att man i hyresgästföreningarnas fall lät sig inspireras av de 

hyresgästorganisationer som fanns i exempelvis USA, Storbritannien, Frankrike 

och Tyskland.308 Att sedan de faktiska försöken att bilda hyresgästföreningar 

gjordes utifrån olika premisser, med olika idéer kring organisationernas form och 

syfte är kanske inte så märkligt. Mer intressant är närmast att samtliga försök 

misslyckades vad gäller ansatsen att skapa bestående organisationer med resurser 

att påverka maktförhållandena på hyresmarknaden. Hobsbawms ord om 

hyresgästföreningar som tillfälliga organisationer tycks i fallet med de tidiga 

hyresgästföreningarna stämma.309 Uppenbarligen fanns det reella problem med 

att organisera hyresgäster i bestående organisationer.  

Kopplingen mellan de tidiga hyresgästföreningarna och arbetarrörelsen finns 

också, särskilt från sekelskiftet 1900, men den var som vi i många fall har sett inte 

helt given. I flera hyresgästföreningar tycks andra grupper än arbetare ha 

dominerat. Förmodligen kan man placera de tidiga hyresgästföreningarna lika 

mycket i 1800-talets brokiga bredd av associationer som i folkrörelserna.310 I fallet 

med 1907 års inkarnation av Stockholms Hyresgästförening märktes också, som 

vi har sett, spänningen mellan liberaler och socialdemokrater tydligt. Samma 

konflikt har inte märkts i fallen med de tidiga göteborgska hyresgästföreningarna, 

där kopplingen till arbetarrörelsen tycks vara mer tydlig och etablerad ända från 

första början. På andra håll tycks, som vi har sett, organisationernas eller i alla fall 

styrelsernas klassammansättning ha varierat. Allt sammantaget tycks den koppling 

mellan arbetarrörelse och hyresgäströrelse eller för den delen arbetarklass och 
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hyresgäst som så ofta tagits för given inte automatiskt gälla i alla de tidiga 

hyresgästföreningarnas fall.  

Vi har i kapitlet sett att försöken till kollektiv mobilisering på hyresmarknaden 

skedde både tidigare och i större utsträckning än vad som brukar framföras i 

hyresgäströrelsens historieskrivning. Perioden kännetecknades dock av icke 

bestående organisationsförsök. I sig är detta kanske inte märkligare än andra 

organisationer som bildades och hade korta liv. Bland annat var det många av de 

tidiga fackföreningarna som inte överlevde någon längre tid. Om något så är det 

märkligt att inte en enda av de tidiga hyresgästföreningarna lyckades klara sig mer 

än några år, även om en tydlig kontinuitet finns mellan de olika föreningarnas 

verksamhet, särskilt i fallet Stockholm. Flera av de kortlivade 

hyresgästföreningarna ägnade sig åt konkret verksamhet som upplysnings- och 

förmedlingstjänster. En beståndsdel som tycks ha funnits med sedan de allra 

tidigaste försöken till hyresgästorganisering är bostadsproduktion genom 

bostadskooperation. Att hyresgäster skulle gå samman i bostadskooperativa 

föreningar för att uppföra egna hus sågs som en gångbar strategi för att förändra 

maktförhållandena på hyresmarknaden. Dessutom är det tydligt att den egna 

bostadsproduktionen sågs som en protesthandling riktad mot fastighetsägarna.  

Om något tycks ha funnits med i hyresgästorganisationernas idévärld var det just 

denna tanke, som ju återanvändes som idé av så pass många organisationer under 

de första decennierna. Man kan här närmast se den egna bostadsproduktionen 

som en del av den repertoar som hyresgästernas kollektiva mobilisering. Andra 

inslag var bland annat bostads- och upplysningsverksamhet. Man gjorde alltså 

tidigt försök att direkt påverka bostadsmarknaden till hyresgästernas förmån. Här 

finns en kontinuitet från Stockholms Hyresgästers Förening från 1875 fram till 

bildandet av HSB 1922. Eva Jacobsson har visat att bostadskooperationen var en 

livaktig rörelse i Stockholm, särskilt under decenniet som föregick byggkrisen 

1883 och under det tidiga 1900-talet.311 Kooperationen som idé var uppenbarligen 

tilltalande för de tidiga hyresgästföreningarna, som ju också i några fall lyckades 

producera byggnader.  

Sven Lundkvist har påpekat att det fanns ett starkt liberalt företagarideal hos de 

tidiga arbetarorganisationerna där en påtaglig självhjälpsideologi gjorde sig 

gällande. 312 Detta tycks ju också ha varit fallet med de tidiga 
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hyresgästföreningarna.  I motsats till detta tycks massaktioner av det slag som 

hyresgästföreningarna i allt högre grad skulle komma att ägna sig åt under 

mellankrigstiden inte ha funnits med i organisationernas planer i någon större 

utsträckning, även om dylikt vid olika tillfällen uppenbarligen diskuterades. Vi ser 

dock att fackföreningarna kring sekelskiftet utförde direkta aktioner på 

bostadsmarknaden och det är inte omöjligt att vi här hittar begynnelsen till de 

hyresgäströrelsens militanta metoder som började användas under 1910-talet och 

i ännu högre grad under mellankrigstiden. Skiftet till mer fackföreningsinspirerade 

hyresgästföreningar skedde parallellt med arbetarrörelsens allt mer framträdande 

roll bland de svenska folkrörelserna. Den tredje strategi som jag redan i 

inledningen har hävdat har präglat hyresgäströrelsens utveckling, den politiska 

påverkan, förekom främst hos 1907 års inkarnation av Stockholms 

Hyresgästförening. Här måste man dock minnas att möjligheten att påverka innan 

1900-talets demokratiseringsprocess inte alls var så stor. Efterhand skulle politiska 

påverkansmetoder komma att raffineras och vidareutvecklas av 

hyresgästorganisationerna.
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3. Stockholm – bostadskooperativ, 

hyressänkningsaktioner och 

centralisering 1910–1937 

 

 

Fru Anderssons gälla stämma skar likt en trumpetsignal genom sorlet: 

– Kan man inte betala, så kan man inte bara! 

Det blev plötsligt tyst, dödstyst, i massan; det var som om man drog 

andan och smälte de framslungade orden inom sig. Man betraktade 

varandra, förundrade över att ens egna tankar blivit utskrikna av en 

annan, men man nickade också, som om man gladde sig åt att man 

sluppit säga dem själva. Man vände sig inåt och stirrade 

förhoppningsfullt åt det håll varifrån orden kommit. 

Men när den enda och djärva där inne teg vaknade de många omkring 

upp igen. Lösen var given redan och fanns hos alla, och att repetera den 

var icke farligt! Sorlet begynte på nytt, nu stegrat, intensivare, 

samstämmigare och kretsande kring en fast punkt. Man hade liksom fått 

mark under fötterna och det gav säkerhet och mod: man skrek: 

– Just så! Det var rätt och sant! Kan man inte så kan man inte! 
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3.1. Stockholm under första halvan av 1900-

talet 

Leif Jerram menar att historiker i alltför liten utsträckning har tittat på var 

händelser utspelar sig. Politik och annan maktutövning måste enligt Jerram ske 

någonstans. Städer har här historiskt sett fungerat som platser där viktiga händelser 

har ägt rum. Under 1900-talet blev städerna allt viktigare för den politiska 

utvecklingen. Städerna var viktiga maktcentrum men också notoriska oroshärdar 

där konflikter kunde destabilisera en regim. Enligt Jerram hade arbetarrörelsen en 

stor styrka i det inflytande man kunde utöva på vissa fysiska platser så som 

fabriker, järnvägar och hamnar, men även de lokala kvarteren spelade en viktig 

roll för organiseringen och mobiliseringen.313 Då den här avhandlingen 

undersöker en tydligt urban rörelse i Sveriges två största städer finns det en 

anledning att kasta en kort blick på förutsättningarna på platserna under den 

period då hyresgäströrelsen växte fram och etablerade sig.  

Stockholm hade från 1800-talets sista decennier sett en snabb omvandling där 

bostaden hade skilts från arbetet och blivit någonting som det var upp till den 

enskilde att lösa. Mats Franzéns undersökning av centrala Katarina på Södermalm 

i Stockholm visar en utveckling där den större delen av fastighetsbeståndet under 

1935 hade tillkommit under det föregående halvseklet. Det privata 

fastighetsägandet var normen. De flesta fastigheter ägdes av privatpersoner, 

särskilt när det gällde det äldre beståndet. Även de bostadsföreningar som 1935 

fanns i området tenderade att äga äldre fastigheter medan de nyare och mer 

moderna fastigheterna generellt ägdes av fastighetsbolag. Franzén pekar på en 

utveckling under mellankrigstiden där fastighetsbolag i allt högre utsträckning 

kom att stå som ägare av hyresfastigheter. Husen i Centrala Katarina 

moderniserades successivt under mellankrigstiden men i flera av husen med 

centralvärme saknades 1935 varmvatten. Intressant är att de moderna husens 

lägenheter tenderade att vara något mindre än de äldre lägenheterna då 

spisrummen ersattes av element och kokvrå.314 Den generella standardhöjningen 

verkar inte ha haft någon direkt avspegling i förändringar vad gäller hyresnivån. 

Som diagram 2 visar ökade hyrorna i staden som helhet från 1915 till 1930 för att 

sedan stå relativt stilla eller till och med sjunka fram till 1939. 

 

313 Jerram, Leif. Streetlife – The Untold History of Europe´s Twentieth Century (2013), s. 4f, 14-100. 

314 Franzén (1992), s. 77ff 
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Diagram 2. Årshyra medel Stockholm, enrummare utan centralvärme och 

tvårummare med centralvärme 1915–1939315 

 

 

Stockholms stads statistiska kontors bostadsundersökning från 1942 tecknar en 

intressant bild av hur bostadsförhållandena utvecklades under mellankrigstiden. 

Den övervägande andelen hyresgäster bodde ännu 1942 i antingen ett eller två 

rum med kök och den typen av lägenheter stod även för nästan 80 % av 

bostadsbeståndet i staden. Särskilt i innerstaden var enrummaren med kök 

standardboendet, medan bostäderna i ytterområdena tenderade att vara större. 

Den ökade moderniseringen syns i utvecklingen för staden som helhet, där 

andelen lägenheter med centralvärme gick från 10,5 % år 1915 till 76,9 % år 1942. 

Trångboddheten, sedd till antal boende per rum och eldstad, minskade under 

perioden, även om man i rapporten påpekade att man inte hade tagit hänsyn till 

förändringar i lägenheternas storlek. Hyreskostnadernas andel av hushållens 

inkomster hade mellan 1915 och 1935 stigit från 17,8 % till 20,4 % men 1942 

hade andelen sjunkit till 16,0 %. Arbetarklassen betalade 1942 en större andel, 

16,6 % av hushållens inkomst i hyra än vad ”högre klass och medelklass”, som 

betalade 15,6 % av inkomsten, gjorde.316 Hyresnivån kan ses som låg i jämförelse 

 

315 Statistisk årsbok för Stockholm 1940 s. 111. Då majoriteten av arbetarfamiljerna bodde i lägenheter 
med antingen ett eller två rum och kök har den billigaste lägenhetstypen, ett rum och kök utan 
centralvärme samt den dyraste lägenhetstypen, två rum och kök med centralvärme, valts ut för att 
illustrera hyresutvecklingen. Se även Stockholms stads statistiska kontor. Bostadsundersökningen i 
Stockholm 31/12 1942 (1944), s. 30 f 

316 Stockholms stads statistiska kontor (1944), s. 5, 9, 13, 23, 29f 
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med dagens nivå, men då får man minnas att det genomsnittliga hushållet betalade 

en hög andel, nära hälften av inkomsten för mat varje månad.317 

De stockholmska industrierna producerade framför allt för inhemsk konsumtion. 

Stora delar av industrin i Stockholm var tidigt kapitalintensiv och innovationsrik 

med ett relativt högt löneläge. Industrialiseringen i Stockholm hade tidigt 

kännetecknats av en verkstadsindustri som inte minst tillverkade maskiner till 

jord- och skogsbruk. De arbetskraftskrävande industrierna var framför allt de 

inom tobaks-, konfektions-, sko- och pälsvaruindustrin. Dessa förlitade sig i hög 

grad på billig kvinnlig arbetskraft. Från 1900-talets början skedde en rörelse där 

industrierna och även delar av arbetarbefolkningen började flytta ut till 

Stockholms förstäder och grannsamhällen där marken var billigare och 

föroreningarna inte påverkade stadskärnan lika mycket. Den kraftiga 

nybyggnationen medförde att även byggnadsarbetarna ökade i antal. 318  

Järnvägsnätets utbredning i Stockholmsområdet mot slutet av 1800-talet hade 

möjliggjort bildandet av förstäder och grannsamhällen. Vad som tidigare hade 

varit skogs- eller jordbruksmark omvandlades successivt till bostads- och 

industriområden, något som ett antal markexploatörer gjorde goda förtjänster av. 

De nybyggda områdena kom att i hög grad befolkas av arbetare vars sysselsättning 

stod att finna i de lokala industrierna eller på pendlingsavstånd. I en del fall bodde 

man i arbetarbostäder med hyreskontraktet knutet till anställningen och i andra 

fall hade man en annan hyresvärd. Ofta hade de lokala fabrikörerna och 

fastighetsägarna stor makt i de nya förstäderna, som till en början inte räknades 

som samhällen i kommunalrättslig bemärkelse. Bebyggelsen var på många håll 

undermålig med mycket dåliga sanitära förhållanden och utbrott av smittor som 

tyfus under senare delen av 1800-talet. På många håll skedde täta ägarbyten av 

fastigheter, inte minst då bolagen hade en tendens att gå i konkurs. Precis som i 

fallet med övriga Stockholm uppstod en kraftig hyreshöjning under första 

världskriget med en bostadsbrist och trångboddhet som överskred 

innerstadens.319  

Under mellankrigstiden skedde en utveckling där tidigare industrimark i 

innerstaden i allt högre grad började bebyggas. Samtidigt skedde en övergång där 

expansionen utanför tullarna för första gången översteg den inom tullarna. Enligt 

 

317 Bouvin, Sven & Myrdal, Gunnar. The Cost of Living in Sweden 1830–1930 (1933), s. 163ff 

318  

319 Ericson (2005), s. 161, 196ff samt Johansson (1987), s. 161, 184, 232f, 243, 259ff 
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Jan Jörnmark underlättades expansionen av det faktum att större delen av marken 

runt staden hörde till ett antal storgods och var mycket glest befolkad. Den täta 

innerstaden samverkade väl med de nya spårbundna samhällena.320 Staden hade 

1904 köpt Enskede gård och fortsatte sedan med liknande inköp. Under 1913 

inkorporerade man Brännkyrka socken och tre år senare gjorde man likadant med 

Bromma socken. Staden hade innan detta bara bestått av Gamla Stan, malmarna, 

Kungsholmen samt södra och norra Djurgården. Det senare området hade tillhört 

Solna socken fram till 1868.321  

Andra närliggande samhällen växte fram utan att för den delen inkorporeras. 

Sundbyberg räknas av Johansson som Stockholms första ”perifera” förort, byggd 

1870 som till en början främst en småhusstad kring stationen på Västeråsbanan. 

Sundbyberg, som tillhörde Bromma landskommun, blev en egen köping 1888 och 

en egen stad 1927.322 Inom Solna landskommun bildades flera 

municipalsamhällen som skulle komma att få starka hyresgästföreningar, 

däribland Hagalund 1890, Huvudsta 1898 och Råsunda 1909. Medan de två 

förstnämnda var utpräglade arbetarstadsdelar blev den senare ett mer socialt 

blandat område på grund av den täta byggnationen som uppfördes snabbt inom 

ett mindre område.323 Även inom Nacka Landskommun hade en industrialisering 

skett under sent 1800-tal.324 Här liksom på flera andra närliggande samhällen 

skulle hyresgästorganisering komma att ske under mellankrigstiden. 

Av de tre klassiska folkrörelserna hade som tidigare nämnt frikyrko- och 

nykterhetsrörelsen svårt att riktigt starkt etablera sig i centrala Stockholm. Mats 

Franzén menar att detta hade att göra med skillnaden mellan staden och 

brukssamhället. En etablerad folklig kultur av det slag som folkrörelserna var med 

och etablerade i bruksorterna fanns redan i staden före organisationernas 

tillkomst. Arbetarrörelsen slog dock igenom tidigt i Stockholm med inte minst en 

stark fackföreningsrörelse.325 Hantverkarna hade under det sena 1800-talet varit 

drivande när det gäller organisering och strejkande, vilket Jane Cederqvist kopplar 

ihop med den vana av organisering och sammanhållning som fanns kvar från 

skråväsendets tid. Även oskolade arbetare och fabriksarbetare kom dock mot 

 

320 von Hausswolf, Annika & Jörnmark, Jan.  150 år med Stockholm (2020), s. 43ff 

321 Johansson, Ingemar. Den stadslösa storstaden (1974), s. 67, 216 

322 Johansson (1974), s. 60, 244 

323 Johansson (1974), s. 247, 249f, 264f 

324 Tännsjö, Torbjörn. Medan revolutionen dröjde (2008), s. 6 

325 Franzén (1992), s. 381ff 
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sekelskiftet att i högre grad organisera sig och genomföra lyckade strejker.326 1883 

bildades Fackföreningarnas Centralkommitté i Stockholm. Detta var ett år före 

Stockholms Arbetareklubb, föregångaren till Socialdemokratiska Föreningen, 

bildades. År 1885 började tidningen Social-Demokraten ges ut och Stockholms 

Arbetarekommun bildades 1901. Den liberala rörelsen hade inledningsvis en stark 

position inom den stockholmska arbetarrörelsen, men den mer fackligt militanta 

socialdemokratiska linjen blev efterhand allt mer dominerande. 327 De fackliga 

utmanarna inom SAC hade en stark tillväxt i Stockholm från upprorsåret 1917 till 

1920 med som mest 3 661 medlemmar. Man tappade dock strax därpå likt stora 

delar av övriga fackföreningsrörelsen medlemmar under krisåren 1921–1923 och 

var 1922 nere i 2 295 medlemmar.328  

Efter partisplittringen 1917 hade kommunisterna till att börja med ganska 

begränsade valframgångar, men i valen 1928 gick man starkt framåt. Efter den 

mest långtgående splittringen under 1929 delades partiet i två delar, 

”kilbommarna” som 1934 skulle byta namn till Socialistiska Partiet och 

”sillénarna” som blev kvar i Komintern. De förstnämnda skulle i Stockholm 
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och 12 kooperativa konsumtionsföreningar hade bildats före första världskrigets 

utbrott. En spirande fackföreningsrörelse fanns i främst fabriksstäderna vid 

Reimersholme, Liljeholmen och Gröndal, även om denna, likt 

fackföreningsrörelsen, drabbades av medlemsraset efter förlusten i storkonflikten 

1909. Brännkyrka Arbetarekommun bildades någon gång 1904–1905 men 

uppgick 1913 i och med inkorporeringen i Stockholms Arbetarekommun.332  

Befolkningen i Brännkyrka röstade i stor utsträckning på arbetarrörelsens 

partier.333 Detta stämde även i andra förorter där hyresgästföreningar växte fram 

som exempelvis Sundbyberg. Där fick SAP  1 769 röster, Socialistiska Partiet 526 

röster och SKP 146 röster av totalt 3 088 röster i stadsfullmäktigevalen 1934–

1935. Även i Nacka och på flera andra håll verkar kilbommarna/SP ha haft 

övertaget gentemot sillénarna/SKP fram till efter Socialistiska partiets kris och 

nedgång från 1937. Så sent som landstingsvalen 1938 var SP starkare på de flesta 

håll, även om SKP nu knappade in.334 Klart är i alla fall att det i Stockholm med 

omnejd fanns utrymme för radikal mobilisering och organisering under 1900-

talets första halva. Även Stockholms socialdemokrater var kända för att vara mer 

radikala än partiet på riksplan, särskilt under Zeth Höglunds tid i 

kommunfullmäktige.335 Det fanns alltså utrymme och stöd för radikala rörelser. 

Som vi kommer att se märks detta också i stadens hyresgäströrelses historia. 
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3.2. Hyresstrejker, organisering och reglering 

under 1910-talet 

edgången för hyresgästföreningarna kring 1909 skulle inte visa sig vara 

permanent, utan bara ett par år senare förekom nya organiseringsförsök i 

Stockholm. De oberoende föreningar som bildades från och med det sena 1910-

talet skulle under de kommande åren sluta sig samman i mer centraliserade 

organisationer, på både lokal och nationell nivå. En organiseringsvåg skedde 

under hyresstegringslagens år mellan 1917–1923 och då lagen avskaffades följdes 

den av en nedgångsperiod. Rörelsen överlevde dock den här gången och kunde 

återigen börja mobilisera. En repertoar utvecklades och militanta metoder 

användes som redskap för att ställa krav på både fastighetsägare och andra. Även 

det egna byggandet, en återkommande idé hos den tidiga hyresgäströrelsen, skulle 

komma att få fast form, först genom lokala projekt och sedan i och med 

Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförenings (HSB) bildande 1923. 

Utvecklingen under 1910-talet och det tidiga 1920-talet satte ramarna för 

rörelsens senare framväxt och man kan tala om perioden som en formativ period 

för hyresgäströrelsen.  

Enligt Dagens Nyheter var i januari 1911 en hyresgästförening eller 

”kamporganisation” på väg att bildas hos hyresgästerna på Vallhallavägen 111. 

Huset, som var nybyggt, saknade enligt hyresgästerna både ljus, rinnande vatten 

och i vissa rum tapeter. Utöver detta skulle huset ha varit fuktskadat vilket 

framkallat klagomål hos hälsovårdsnämnden. Hyresgästerna krävde en 

hyressänkning på 50 procent. Fastighetsägaren, som hävdade att felen var 

åtgärdade, kunde dock bara gå med på 10 procents sänkning och påpekade att 

hyresgästerna under hela 1910 hade haft 15 till 20 procents hyresreduktion.336 

Hyresgästerna hade som stridsåtgärd inställt hyresbetalningen för första kvartalet 

1911, med erbjudande om att betala halv hyra.337 Fastighetsägaren erbjöd nu 20 

procents reduktion men hyresgästerna höll fast vid kravet på 50 procents 

reduktion. Den summan deponerade de sedan hos häradshövding Hjalmar 

Karlsson, som efter detta skötte förhandlingarna med fastighetsägaren.338 Både 

bostadsinspektionen och en av hyresgästerna anlitad arkitekt gjorde besiktning av 
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huset och båda parter konstaterade fuktskador på flera håll.339 

Byggnadsinspektören som gjorde en vidare undersökning vägrades dock tillträde 

till fastigheten och ärendet gick vidare till byggnadsnämnden.340 En hyresgäst, 

Herr R, fick en stämningsansökan riktad mot sig med dom om att erlägga obetald 

hyra. När han inte gjorde så monterades lägenhetens dörrar bort. R var 

uppenbarligen inte utblottad utan kunde flytta till hotell tillsammans med sin mor, 

som också bodde i lägenheten.341   

Jag har inte kunnat hitta källmaterial som beskriver hyresstrejkens lösning men att 

hyresförhållandet på Östermalm på sina håll var ansträngt kan man ana då man 

läser den ”Östermalmsportvakt” som i augusti 1912 svarade insändaren ”En vän 

af rättvisa” som hade klagat på att skötsamma hyresgäster fick städa efter mindre 

skötsamma hyresgäster som skräpade ned i de allmänna utrymmena. Medan ”En 

vän af rättvisa” menade att problemet var hyresvärdens fel, som tog in vem som 

helst bara denne betalade, menade ”Östermalmsportvakt” att det ofta var de som 

klagade på renligheten som själv hade det ”sämst i sin lägenhet”. Om nu 

fastighetsägaren skulle börja stå för rengöring skulle det, enligt 

”Östermalmsportvakt” leda till höjda hyror och då ”fick ni väl försöka jobba med 

hyresstrejk och dylikt, som hör till ert kast”.342 Hyresstrejken som fenomen tycks 

alltså ha gjort intryck, i alla fall lokalt sett. Även i Vasastaden förekom konflikter. 

Tio hyresgäster på Karlbergsvägen 84 inledde en hyresstrejk från 1 januari 1914, 

i protest mot dålig standard i det nybyggda huset. Precis som i fallet på 

Vallhallavägen förekom fuktskador men även lyse och vatten saknades. Huset 

hade sedan det byggts bytt ägare flera gånger och det tycks ha varit ryktet om 

ytterligare en försäljning som antände gnistan. Saken hamnade i rådhusrätten men 

det fanns, enligt tidningen, goda chanser till förlikning med hyresavdrag.343  

Hyresgästorganisering tycks ha varit i ropet under 1910-talet, bland annat bildades 

Stockholms Allmänna Bostadsförbund i början av 1915. Den pamflett som 

bostadsförbundet tryckte upp hade devisen ”Hyresgäster, sammansluten Eder!”. 

Förbundet, som tycks ha haft en del fackföreningsaktiva bland grundarna, 

menade att hyresgästerna bara hade sin egen kraft att lita på. Man ämnade köpa 
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in och senare även bygga egna fastigheter med lågt hållna hyror. Den retorik som 

Stockholms Allmänna Bostadsförbund använde sig av liknade den som HSB 

senare skulle komma att använda sig av.344  

Även utanför Stockholm bildades hyresgästorganisationer. En hyresgästförening 

bildades i Härnösand 1913, men det är oklart hur länge den bestod.345 Både i 

Helsingborg, Skara och Söderhamn togs initiativ till att bilda hyresgästföreningar 

1916.346 I Nynäshamn hade det i slutet av 1915 bildats en hyresgästförening bland 

telegrafarbetarna som ett led i protesterna mot vad man såg som dåliga 

tjänstebostäder. Företaget Villabolaget, som hade i uppdrag att bygga bostäder åt 

Telegrafverkets arbetare, hade byggt hus som enligt hyresgästföreningen var 

undermåliga.347 Källmaterialet ger en bild av ett stridbart arbetarkollektiv som 

motvilligt hade flyttats till Nynäshamn från Stockholm. Ett beslut hade fattats 

1911 att Telegrafverket skulle flytta till Nynäshamn samt att arbetarbostäder skulle 

tillhandahållas för de arbetare som skulle flytta med. Beslutet mötte motstånd från 

Telegrafverkets arbetare, som i många fall inte verkar ha varit sugna på att flytta 

från Stockholm till det relativt avlägsna och isolerade Nynäshamn.348 Besvikelsen 

över bostäderna blev en stridsfråga bland flera andra.349 Då kontrahenten i det 

här fallet inte var arbetsgivaren behövde man en ny organisationsform och därför 

bildade man alltså en hyresgästförening. Den 19 maj 1916 meddelade 

hyresgästföreningen att hyresbetalningsinställelse var inledd mot Villabolaget i 

Nynäshamn.350 Hyresstrejken skulle komma att vara i två månader och hyrorna 

deponerades tills vidare i Arbetarringens bank.351 Strejken resulterade i 

reparationer men bostadssituationen tycks trots detta inte ha varit fullt 

tillfredsställande ett par år senare.352  
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Det på många sätt dramatiska året 1917 skulle komma att bli viktigt för 

hyresgäströrelsen då ett stort antal hyresgästföreningar detta år bildades runt om 

i landet. Året utmärker sig på många sätt i historieskrivningen men i svensk 

historia kanske mest för socialdemokratins splittring och de omfattande 

hungerkravaller som förekom runt om i landet. Dessa var sociala konfrontationer 

eller communal strikes som framför allt skedde inom konsumtionssfären. Det var 

priset på bröd och andra förnödenheter som man i första hand riktade in sig på 

och mycket av vreden riktade sig mot ”livsmedelsjobbare” som spekulerade i 

matpriser. Inventeringar och tvångsköp förekom liksom bojkottaktioner liknande 

de som hyresgäströrelsen senare skulle göra till sitt signum. Arbetarråd i olika 

former dök upp på olika håll i landet, inriktade på just konsumtionssfären snarare 

än produktionen.353 Även en annan konsumtionsfråga, hyresfrågan debatterades 

vitt och brett under 1917. Det var inte bara dyrtider vad gällde mat och andra 

förnödenheter, utan hyrorna ökade även de i hastig takt. 

Fastighetsägareföreningens sekreterare Dondorff försvarade hyresstegringarna 

med att hyrorna i alla fall inte ökat lika mycket förhållandevis som 

livsmedelspriserna. Han menade även att hyresstegringen tidigare ”med 

konstgjorda medel” hållits tillbaka, och att ökningen nu därför kändes hårdare än 

vad den annars skulle ha gjort.354  

Under 1917 förekom också rapporter om planerade och i vissa fall genomförda 

hyresstrejker. I den tidigare nämnda fastigheten på Vallhallavägen 111 utbröt en 

ny hyresstrejk 1917. Fastighetsägaren hade den här gången begärt en hyreshöjning 

på 55 procent, något som fick hyresgästerna att underteckna en inbördes 

förbindelse om att inte förnya hyreskontrakten. Hyresgästerna menade att 

hyreshöjningarna var orimliga, särskilt för alla de med ”små inkomster” som helt 

enkelt inte hade råd med den nya hyran.355 Fastighetsägaren svarade med att säga 

upp samtliga hyresgäster från och med 1 oktober.356 Den nytillsatta 

hyresnämnden kunde den här gången medla och hyreshöjningen stannade vid 

runt 20 procent för smålägenheterna, även om man inte kom överens om hyran 

för tre- och fyrarumslägenheterna.357 Eventuellt förekom även andra hyresstrejker 

 

353 För en redogörelse av rådsrörelsen, se Blomqvist, Håkan, ”Arbetarråden i Sverige” i Bosdotter, 

Kjersti; Ekdahl, Lars & Lindgren, Anne-Marie (red.) Då var det 1917 (2017), s. 71–85  

354 SvD 19/3 1917 

355 SvD 22/3 1917 

356 DN 22/3 1917 

357 SvD 25/3 1917 

 

120  
 

Det på många sätt dramatiska året 1917 skulle komma att bli viktigt för 

hyresgäströrelsen då ett stort antal hyresgästföreningar detta år bildades runt om 

i landet. Året utmärker sig på många sätt i historieskrivningen men i svensk 

historia kanske mest för socialdemokratins splittring och de omfattande 

hungerkravaller som förekom runt om i landet. Dessa var sociala konfrontationer 

eller communal strikes som framför allt skedde inom konsumtionssfären. Det var 

priset på bröd och andra förnödenheter som man i första hand riktade in sig på 

och mycket av vreden riktade sig mot ”livsmedelsjobbare” som spekulerade i 

matpriser. Inventeringar och tvångsköp förekom liksom bojkottaktioner liknande 

de som hyresgäströrelsen senare skulle göra till sitt signum. Arbetarråd i olika 

former dök upp på olika håll i landet, inriktade på just konsumtionssfären snarare 

än produktionen.353 Även en annan konsumtionsfråga, hyresfrågan debatterades 

vitt och brett under 1917. Det var inte bara dyrtider vad gällde mat och andra 

förnödenheter, utan hyrorna ökade även de i hastig takt. 

Fastighetsägareföreningens sekreterare Dondorff försvarade hyresstegringarna 

med att hyrorna i alla fall inte ökat lika mycket förhållandevis som 

livsmedelspriserna. Han menade även att hyresstegringen tidigare ”med 

konstgjorda medel” hållits tillbaka, och att ökningen nu därför kändes hårdare än 

vad den annars skulle ha gjort.354  

Under 1917 förekom också rapporter om planerade och i vissa fall genomförda 

hyresstrejker. I den tidigare nämnda fastigheten på Vallhallavägen 111 utbröt en 

ny hyresstrejk 1917. Fastighetsägaren hade den här gången begärt en hyreshöjning 

på 55 procent, något som fick hyresgästerna att underteckna en inbördes 

förbindelse om att inte förnya hyreskontrakten. Hyresgästerna menade att 

hyreshöjningarna var orimliga, särskilt för alla de med ”små inkomster” som helt 

enkelt inte hade råd med den nya hyran.355 Fastighetsägaren svarade med att säga 

upp samtliga hyresgäster från och med 1 oktober.356 Den nytillsatta 

hyresnämnden kunde den här gången medla och hyreshöjningen stannade vid 

runt 20 procent för smålägenheterna, även om man inte kom överens om hyran 

för tre- och fyrarumslägenheterna.357 Eventuellt förekom även andra hyresstrejker 

 

353 För en redogörelse av rådsrörelsen, se Blomqvist, Håkan, ”Arbetarråden i Sverige” i Bosdotter, 

Kjersti; Ekdahl, Lars & Lindgren, Anne-Marie (red.) Då var det 1917 (2017), s. 71–85  

354 SvD 19/3 1917 

355 SvD 22/3 1917 

356 DN 22/3 1917 

357 SvD 25/3 1917 

120



 

 121 
 

i Stockholm under 1917. Det rapporterades om att ett hyresgästkollektiv på 

Kungstensgatan 60 planerade att hyresstrejka under våren.358 Även på 

Folkungagatan 8 planerades hyresstrejk och i fastighetsbolaget Vattenormens 

fastigheter vid Norr Mälarstrand mobiliserade man till protest mot de stigande 

hyrorna.359 Eventuellt förekom fler, av mig icke upptäckta fall. I Rudolf Värnlunds 

roman Upproret från 1927 kretsar handlingen kring en hyresstrejk på 

Södermalm.360 Värnlund själv menade när han under 1930 kommenterade det hela 

att romanen var inspirerad av ”två händelser under kristiden 1918”.361 Det är 

oklart om dessa händelser skulle ha ägt rum på Södermalm eller ej, och det kan 

inte uteslutas att Värnlund flera år senare blandade ihop årtalen. Men eventuellt 

skedde alltså hyresstrejker även under 1918, även om konkreta fall inte har kunnat 

beläggas. Även utanför Stockholm tycks hyresstrejker ha ägt rum, bland annat 

under 1918 i Eskilstuna.362 I samband med den allmänna upprorsstämningen 1917 

förekom hot om skattestrejk och hyresstrejk i Västerås, men detta tycks inte ha 

realiserats.363  

Våren 1917 fick Stockholms hyresgäster en ny förening med stadsvida ambitioner. 

Saken hade diskuterats i flera år.  Dagens Nyheter fick i januari 1914 in en 

insändare från en ”känd jurist”, boende vid Mosebacke torg. Han menade att det 

behövdes en motvikt till fastighetsägarnas organisation, alltså en stark 

hyresgästförening som kunde ersätta den numera insomnade från 1907. Som 

exempel på metoder som en sådan hyresgästförening skulle kunna ägna sig åt 

nämndes återigen den gamla idén om en upplysningsbyrå.364 Ett par år senare 

efterfrågade signaturen ”L.W.T.” en hyresgästförening som kunde ge 

upplysningar om dåliga värdar och arbeta för ordentliga hyreskontrakt.365 Det 

ryktade om att Stockholms Arbetarekommun skulle lägga fram ett förslag om en 

ny hyresgästförening i början av 1916, men det dröjde till april 1917 innan en ny 

hyresgästförening kunde bildas i Stockholm. Föreningen, som bildats på initiativ 
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361 Värnlunds kommentar kom mycket senare, i samband med att hans bok varit radio-följetong och 

anklagats för att nedvärdera de hyresstrejkande. Se Social-Demokraten, 2/9 1930 
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av arbetarekommunen, riktade till en början främst in sig på rikspolitiken, där man 

krävde lagstiftning som skyddade hyresgäster från icke nödvändiga 

hyreshöjningar, införandet av hyresnämnder samt en lösning i ”frågan om 

fastighetskrediten”. 366  

Den 20 april 1917 konstituerades Stockholms Hyresgästförening på ett offentligt 

möte besökt av runt 250 personer. De antagna stadgarna angav som föreningens 

mål att  

sammansluta Stockholms hyresgäster i en organisation, som har 

till uppgift att befordra tillgången på billiga, sunda och goda 

bostäder samt att tillvarataga hyresgästernas intresse. 

Detta skulle ske genom upplysningsverksamhet, bostadsförmedling och juridisk 

hjälp. Vidare skulle föreningen  

verka för inval i representationer sådana personer som befordra 

hyresgästernas intressen och i övrigt utgöra en motvikt mot 

husvärdsintressena samt på olika sätt efter därom fattat beslut 

vidtaga sådana åtgärder som befordra hyresgästintressena. 

Medlemskapet begränsades till hyresgäster i Stockholm och medlemsavgiften 

sattes till en krona per halvår.367 Det tycks alltså som om 1917 års hyresförening i 

mångt och mycket följde 1907 års hyresgästförening i spåren som en politiskt 

inriktad förening. Man samarbetade aktivt med stadens fackföreningar och sökte 

stöd för att få dessas medlemmar att även ansluta sig till hyresgästföreningar.368 

Frågan om allmän utebelysning var en fråga som tidigt engagerade Stockholms 

Hyresgästförening. Man försökte även bistå medlemmarna med råd och 

upplysningar i hyresfrågor.369 Utöver detta undersökte man möjligheten till olika 

typer av förmåner för medlemmarna, så som rabatt hos vissa flyttfirmor.370  

Utöver den allmänna vågen av organisering och sociala konfrontationer under 

1917 bör förmodligen även den under 1917 tillkomna hyresstegringslagen ses som 

en viktig förklaring till hyresgäströrelsens återuppvaknande.  Hyresstegringslagen, 
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som antogs under den konservativa regeringen Swartz, med parlamentarisk 

konsensus, var ett led i en radda krisregleringar av näringsverksamhet för att 

mildra effekterna av första världskrigets dyrtid. Särskilt Stockholm var drabbat av 

hyresökningar på 50–70 % i början av 1917. Hyresstegringslagen var menad som 

en skyddslag för mindre bemedlade hyresgäster genom att frysa hyresnivån till 

den nivå som hade gällt innan kriget. Lagen tillämpades direkt i stad, köping eller 

municipalsamhälle med över 5 000 invånare medan andra kommuner kunde få 

tillstånd att tillämpa lagen. Alla lägenheter omfattades inte av lagen utan den gällde 

bara omöblerade sådana. Tillstånd krävdes dock för att börja hyra ut en tidigare 

omöblerad lägenhet som möblerad, liksom för att företa större reparationer eller 

bygga om bostadslägenhet till annan typ av lokal. Hyresgästerna fick i och med 

lagen ett direkt besittningsskydd och både uppsägningar och hyreshöjningar skulle 

prövas av nyinstiftade hyresnämnder. Enbart hyreshöjningar motiverade av höjda 

räntor och omkostnader fick förekomma och hyrorna skulle utgå från hyresläget 

före bostadskrisens början. Nämnden kunde även ta eget initiativ och reglera 

hyran för att förhindra att hyresgäster av rädsla lät bli att anmäla. Hyresnämnderna 

skulle ha fyra ledamöter, varav två skulle vara fastighetsägare. De andra två 

ledamöterna fick inte äga fastigheter men skulle ha kännedom om ”ortens 

hyresmarknad” och minst den ene ledamoten skulle ha kännedom om ”de mindre 

bemedlades hyresförhållanden”.371  

Stockholms Hyresgästförening menade i en skrivelse att hyresgästerna själva, 

genom sina organisationer eller på annat sätt, borde få välja ledamöter till de två 

icke-fastighetsägarplatserna.372 Att man från hyresgästhåll nu fick en tydlig arena 

för hyresfrågor verkar ha påverkat organiseringen och bildandet av nya 

hyresgästföreningar. Att få fram ledamöter till hyresnämnderna blev en viktig 

uppgift för hyresgästföreningarna. Inte minst i Stockholm blev arbetet i 

hyresnämnderna präglat av ideologiska strider, samtidigt som stadens kostnader 

för nämnderna snabbt ökade.373 Lagen hade också vissa hål, vilket föranledde 

konflikter. Bland annat skyddades enligt Stockholms Hyresgästförening inte 

hyresgäster som skrivit på kontrakt utan uppsägningstid genom besittningsskydd, 

 

371 Se Baheru (2020), s. 144f, Bengtsson (2002), s. 6, Forsell (2003), s. 290f samt återgivningen av 
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något som hyresgästföreningen uppmärksammade lagrådet om.374 Tillkomsten av 

hyresnämnder följde ett allmänt mönster där man från kommunalt och statligt 

håll försökte stävja de potentiellt samhällsomstörtande oroligheterna under 1917 

genom att knyta arbetarna till den kommunala administrationen.375 Det fanns 

också en i Sverige tidig vilja att ge arbetare korporativ representation som föregick 

den allmänna rösträtten. Som Bo Rothstein har påpekat föregick de första 

initiativen till korporativa institutioner även arbetar- och 

arbetsgivarorganisationernas framväxt som stora nationella organisationer.376 

Korporatismen var också, enligt Lars Trägårdh och Bo Rothstein, något som 

föregick den allmänna rösträtten i Sverige och sedan gammalt ett sätt att lösa olika 

partskonflikter.377 Intressant nog hade det riksförbund för fastighetsägare, 

Sveriges Fastighetsägareförbund, som bildats 1914, till en början diskuterat 

hyresnämnder som möjliga förlikningsorgan mellan hyresgäster och 

fastighetsägare. Den hyreslag som kom 1917 var dock uppenbarligen inte vad man 

hade tänkt sig, utan fastighetsägarna mobiliserade starkt för att få bort den, vilket 

även skulle ske några år senare.378  
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3.3. Hyresgäströrelsen i Stockholms förstäder 

och grannsamhällen  

Hyresgästorganisering skedde även i Stockholms förstäder och grannsamhällen. 

Någon gång under 1912 tycks en hyresgästförening ha bildats i Aspudden, i alla 

fall enligt en annons i Stockholms-Tidningen, där föreningen annonserade att 

man beredvilligt lämnade uppgifter om bostadsförhållandena i Aspudden på 

vardagseftermiddagar och söndagar.379 Det är dock oklart om det  fanns någon 

organisatorisk kontinuitet mellan denna hyresgästförening och den 

hyresgästförening som bildades i Aspudden 1917 och som samma år blev en del 

av Södra Förstädernas Hyresgästförening.380 Utöver Aspudden kom 

medlemsföreningarna i Södra förstädernas Hyresgästförening från 

Midsommarkransen och Tellusborg.381 Föreningen hade en federativ 

uppbyggnad, där sektionernas representantskap utgjorde den högsta beslutande 

myndigheten.382  

Hyresgästföreningen tycks i stor utsträckning ha varit inblandad i lokalpolitiska 

frågor. En av de första stridsfrågorna, vid sidan av 1917 års hyreshöjningar, var 

gatubelysningen. Denna skulle ha varit särskilt dålig i Tellusborgsområdet.383 

Under sommaren 1918 försökte man från Södra Förstädernas Hyresgästförening 

få till förhandlingar med de största fastighetsägarna om belysningen. Man kunde 

här tänka sig att från hyresgästernas håll vara med och delvis betala för 

installationen.384 En annan lokalpolitisk fråga som drevs var krav på en offentlig 

telefonkiosk i Tellusborg.385 Gröndals hyresgästförening, som i alla fall till en 

början tycks ha varit självständig från Södra förstädernas hyresgästförening, drev 

liknande frågor som den senare nämnda föreningen. Strax efter sin tillblivelse 

1917 tog Gröndals hyresgästförening upp frågan om elektrisk belysning, som 

 

379 Stockholms-Tidningen 28/3 1912 

380 SvD 18/8 1917 samt Aspuddens hyresgästförening 1926–1946. 20 år, s. 11. Arkiv för 

Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm, sektion 8, Aspudden 

381 AB 5/9 1917 

382 Odaterade stadgar för Södra Förstädernas Hyresgästförening finns i HRF F1:1  
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tycks ha lösts av en uppgörelse mellan Stockholms Stad och Gröndalsbolaget.386 

Vid ett annat tillfälle genomfördes en protestaktion mot Kungsportens 

fastighetsaktiebolag gällande frågan om en aviserad avgift för indrag av gasledning 

för belysning. På ett möte arrangerat av Gröndals hyresgästförening beslutade sig 

hyresgästerna, som tidigare fått höjningar för bland annat indragandet av 

elledningar, för att man hellre avstod gasen än betalade höjningen.387 Förmodligen 

ingick Gröndals hyresgästförening i Södra förstädernas hyresgästförening i början 

av 1920-talet, då den sistnämnda föreningen även drev frågan om Gröndals 

kollektivtrafik i sin politiska agitation.388 

Södra förstädernas hyresgästförening var tidigt inblandad i en konflikt med den 

då liberala Stockholms-Tidningen. Konflikten är intressant då den tycks ha rört 

moral och heder. Källan till konflikten benämndes vara tidningens ”uppträdande 

mot vår klass allt sedan storsträjksåret” samt att tidningen ”organiserat ett högst 

osmakligt, vidrigt och prostitutionsinriktande annonssystem i de s.k. 

”låneförmedlingsannonserna”. Men det som framför allt tycks ha retat 

hyresgästföreningen var tidningens fientliga inställning till föreningen. Man 

uppmanade genom annons i Norrskensflamman 16 november 1917 till 

protestbojkott mot Stockholms-Tidningen och alla de affärer som tillhandahöll 

tidningen. I samma nummer påminde avd. 12 av Gruvindustriarbetareförbundet 

om sin egen bojkott av tidningen. Bojkotten hade utfärdats 1909 och egentligen 

aldrig upphört.389  

Ingemar Johansson menar att stockholmspressen i mångt och mycket var ansvarig 

för en spridning av en negativ bild av förstäderna, där invånarna utmålades som 

ett samhällets bottenskick av kriminella och arbetslösa. Demonstrationståg 

beskrevs i pressen inte sällan som ”raider” riktade mot innerstaden av 

förstädernas arbetare.390 Att man från hyresgästföreningens håll på detta sätt valde 

att gå till attack mot pressen var ett svar på det angrepp som man såg från en 

omoralisk tidning som uppenbarligen själv förmedlade prostituerade. Det är 

oklart i vilken utsträckning bojkotten lyckades eftersom senare relevant 

källmaterial inte har gått att finna. Helt klart är i alla fall att en kamp fördes om de 
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södra förorternas rykte. Under 1920 ryckte ordföranden i Södra förstädernas 

hyresgästförening ut och försvarade Aspuddens rykte. Ordföranden menade att 

den artikel i Dagens Nyheter som hade beskrivit Aspudden som ett samhälle fullt 

av lönnbrännare och lönnkrogar inte skulle skyllas på Aspuddsborna utan på 

polisens släpphänthet. På samma sätt var den bristande renhållningen heller inte 

invånarnas fel utan stadens, som inte i tillräckligt hög grad stod för den rengöring 

som den hade ansvar för.391 Allt sammantaget framstår hyresgästföreningarna i 

söderort som mycket aktiva lokalorganisationer, bland annat var man drivande i 

det lokala sociala och kulturella livet, bland annat genom sommarfester och 

konserter.392 

Även i norra Stockholm och i de närliggande samhällena norr om Stockholm 

förekom tidigt hyresgästorganisering. I Sundbyberg bildades en hyresgästförening 

i maj 1917 och några månader senare, i september, bildades en annan 

hyresgästförening i Hagalund. Den senare ägnade likt de södra föreningarna 

belysningsfrågan stort intresse men man hade även som uttalat mål att stävja 

trakasserier från hyresvärdarnas sida.393 Även i Hjorthagen och Stadshagen verkar 

hyresgästföreningar ha bildats 1917.394 En hyresgästförening verkar också ha 

funnits ganska tidigt i Alvik, även om datering för grundande inte har 

återfunnits.395 Hyresgästföreningar tycks helt enkelt ha dykt upp lite överallt i 

staden kring den här perioden, till exempel hade Lilla Essingens föreningshus en 

hyresgästförening 1921.396 I Huvudsta tillkom en hyresgästförening 1917 som 

tillsammans med föreningen i Hagalund arbetade mot hyresstegringar och för att 

få till en lokal hyresnämnd.397 Huvudsta hyresgästförening hade enligt tidningen 

Hyresgästen 200 medlemmar 1920 och dubbelt så många 1923.398 Krav kom från 
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hyresgästföreningen under 1918 att lagen om oskälig hyresstegring även skulle 

tillämpas i Huvudsta.399 Huvudsta Hyresgästförening fortsatte sin verksamhet 

under 1920-talet, bland annat lämnade man under 1926 in en skrivelse till Solna 

kommunfullmäktige för att få denna att uttala en protest mot vidare 

hyreshöjningar. Detta medförde dock bara, enligt Vår Bostad, att den 

fastighetsägaredominerade kommunalnämnden valde att begrava frågan i en 

utredning.400  

Hyresgästföreningen hade även andra aktiviteter, bland annat anordnade man 

teaterarrangemang till förmån för en sedan två år sängliggande sjuk medlem.401 

Huvudsta Hyresgästförening tycks redan 1921 ha utfärdat en fastighetsblockad 

mot fastigheten Claesberg. Denna ska ha varit lyckad då fastighetsägaren även var 

affärsinnehavare. Vid hyresstegringslagens upphörande 1923 ska man även ha 

blockerat ett antal fastigheter vari uppsägningar för hyreshöjning ska ha skett. 

Kompromisser nåddes i alla fastigheter utom en, där föreningens ordförande 

Serwin bodde. Honom gällde det för fastighetsägarna att, enligt skrivelsen, ”till 

varje pris få ut ur samhället”, vilket även skedde. Fastighetsägaren var i det här 

fallet socialdemokrat och fick stöd av arbetarekommunen, vilket resulterade i en 

strid inom den lokala arbetarrörelsen. Även 1926 ska föreningen i samband med 

en byggkonflikt i Huvudsta ha ställt sig bakom en fastighetsblockad gällande de 

hus där strejkbrytare bodde.402 Huvudsta tycks här ha föregått de 

fastighetsblockader med tillhörande bojkott mot affärsrörelse som skulle komma 

att känneteckna Göteborgs hyresgästföreningars repertoar bara ett par år senare.  

Under 1918 bildades en hyresgästförening i Råsunda med det uttalade syftet att 

förutom att verka för hyresgästernas intresse i allmänhet även försöka byta ut 

ordföranden i hyresnämnden.403 Råsundas hyresgästförening ville framför allt 

reformera hyresnämnden, som man ansåg inte försvarade hyresgästernas 

intressen. Man anklagade hyresnämnden för att stå i beroendeställning till 

Råsundabolaget, som i sin tur hade stått för stora hyreshöjningar och ett antal 

 

399 SvD 21/7 1918 

400 VB okt 1926 

401 VB april 1926 

402 Detta enligt en skrivelse från Huvudsta Hyresgästförening till Hyresgästernas Riksförbund 15/10 
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vräkningar. 404 Just Råsunda hyresgästförening tycks dock inte ha varit en 

alltigenom proletär organisation. Till den första styrelsen i hyresgästföreningen 

utsågs ett kansliråd, en postmästare, en kamrer, en direktör samt en montör. 

Suppleanterna hade liknande yrken.405 Einar Wibom som senare kom att leda 

hyresgästföreningen i flera år var revisor till yrket. 406 Råsunda hade också en för 

förstäderna ovanligt stor andel hyreslägenheter avsedda för 

medelklasskonsumenter.407 

Hyresnämnderna tycks ha varit en sporre på vissa platser för bildandet av 

hyresgästföreningar, som kunde ta de platser som reserverats i nämnderna för 

icke husägande. Södra Förstädernas Hyresgästförening anklagade i september 

1917 den lokala hyresnämnden både för att vara dominerade av 

fastighetsägareintressen och för att ha försökt försvåra bildandet av 

hyresgästföreningen genom att lägga ett allmänt möte vid samma tid som det 

konstituerande mötet.408 I juli 1918 rapporterades det om att hyresgästföreningen 

på ett välbesökt möte hade utsett representanter till hyresnämnden.409 I Råsunda 

såg hyresgästföreningen möjligheter i och med de parlamentariska reformerna. 

Råsunda Hyresgästförening ställde till municipalfullmäktigevalen 1919 upp en 

egen lista vid sidan av Arbetarepartiets och De Borgerligas. Hyresgästernas lista 

samlade, enligt Dagens Nyheter, de frisinnade, samt en del folk från de båda andra 

politiska lägren. Fullmäktigevalet ska i stor utsträckning ha handlat om 

hyresfrågan, där högerlistan ansågs stå för Råsundabolaget.410 Valet gick också, 

trots eller tack vare ett ringa valdeltagande, bra för hyresgästlistan som tog tio av 

tjugoen platser i municipalfullmäktige.411 Tack vare detta lyckades hyresgästerna 

under 1919 få in två av sina egna i hyresnämnden men önskan var fortsatt att byta 

ut hyresnämndens ordförande Seth C:son Bjurner, vilket man inte lyckades 

med.412 Hyresgästlistans position verkar dock ha varit relativt bräcklig. I 
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fullmäktigeprotokollet från 10 december 1920 noterades ett fyllnadsval för tio 

platser i fullmäktige och här stod hyresgästlistan inte längre med, utan istället stod 

valet mellan ”De Borgerliga”, ”Arbetarepartiet” och ”De frisinnade”. Sex av 

hyresgästlistans platser tillföll Arbetarpartiet och fyra platser gick till De 

Borgerliga.413 Hyresgästerna fortsatte dock protestera och den 21 december 1921 

uppvaktade en delegation hyresgäster länsstyrelsen för att återigen försöka få 

Bjurner avsatt som hyresnämndens ordförande. Flera hundra namnunderskrifter 

hade samlats in mot Bjurner, som anklagades för ”bristande omtanke om 

hyresgästernas bästa”, då han skulle ha underlåtit att kalla hyresgästerna till 

sammanträde inför det nya hyresårets begynnelse första oktober.414 Enligt ett 

beslut i hyresnämnden skulle hyresgästerna kallas och delges beslut personligen 

och inte bara, som man tidigare hade gjort, genom allmänna uppslag.415 

Ordföranden skulle även ha låtit bli att reglera hyror under hela året. Två år 

tidigare hade Bjurner anklagats för att inte reglera värmeavgifter och han hade då, 

enligt en medlem i Råsunda hyresgästförening, lovat att avgå, något som han 

senare inte hade gjort.416 En motion från Wibom hade även lämnats in med 

begäran om att municipalfullmäktige skulle begära hos länsstyrelsen att få 

Bjurholm utbytt, men den hade avslagits.417 

Inför valet 1922 rapporterades det att medan socialisterna gick fram under 

beteckningen ”Arbetarepartiet” så var det borgerliga lägret splittrat i två listor, 

som båda gick under beteckningen ”Råsunda hyresgäster”. Enligt Svenska 

Dagbladet samlade den ena listan ”tjänstemän och liknande” medan den andra 

samlade fastighetsägare, bland andra kapten Sandberg, verkställande direktör i 

Råsunda förstadsaktiebolag och ordförande i municipalnämnden sedan 1911. 

Anledningen till detta uppgavs vara att man inte ville splittra motståndet mot 

socialdemokratin.418 Svenska Dagbladet, som var uppenbart välvilligt inställda till 

den fastighetsägareanknutna hyresgästlistan, framställde det så som att den första 

hyresgästlistan hade kuppats igenom på ett slutet möte och att den senare 
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fastighetsägareanknutna listan var ett nödvändigt svar på detta.419 I en annons i 

Dagens Nyheter 14 oktober uppmanade den fastighetsägareanknutna listan med 

C. Hedlund som främsta namn väljarna att inte rösta  

med eventuellt förekommande andra listor med samma 

partibeteckning, vilka, såsom uppgjorda av enskilda personer, ej 

kunna anses som uttryck för den allmänna sansade borgerliga 

meningen.420  

Valet kom alltså att stå mellan ”Arbetarepartiet” och ”Råsunda hyresgäster”, delat 

på två konkurrerande listor. Arbetarepartiet fick här egen majoritet med elva 

platser medan Hedlunds fastighetsägareanknutna lista tog fyra platser och den 

konkurrerande hyresgästlistan med Einar Wibom som första namn tog 

återstående sex platser.421 Hyresgästfrågan hade nu utvecklats till en konflikt 

mellan ägande och hyrande inom Råsundas borgerliga partier och denna konflikt 

verkar ha blivit infekterad. Under hösten 1922 vräktes sekreteraren i Råsunda 

Hyresgästförening på ett sätt som medförde att Stockholms hyresgästförening 

valde att protestera.422  

Intressant nog tycks någon form av samarbete ha utvecklats mellan 

Arbetarepartiet och högerhyresgästlistan under 1923 då de båda röstade 

gemensamt inför valet till municipalnämnden under beteckningen Samlingslistan. 

Kapten Sandberg valdes till ordförande för municipalfullmäktige, trots den 

socialdemokratiska majoriteten.423 Råsunda hyresgästförening, som nu mer verkar 

ha fått en roll som liberal dissidentförening, fortsatte sin kritik mot 

Råsundabolaget, som man bland annat ansåg tog ut för höga elavgifter.424 Fler 

hyresgästlistor tycks inte ha ställts upp till valen, vilket kan ha att göra med att 

intresset svalnat i och med hyresnämndernas avskaffande, men agitationen 

fortsatte. Den 20 maj 1926 hölls möte i Råsunda samhälles biograflokal med 

anledning av Råsunda förstadsaktiebolags annonserade hyreshöjning på mellan 10 

till 30 procent. Mötet var anordnat av hyresgästföreningen och en resolution med 
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krav på slopade höjningar lämnades in.425 Bolaget menade dock att uppgifterna 

var felaktiga, ingen allmän hyreshöjning väntades utan bara en utjämning av 

hyrorna.426 Råsunda hyresgästförening fortsatte driva andra frågor, bland annat 

skickade man i början av 1927 en deputation till direktören för aktiebolaget 

Stockholmssystemet med en hemställan om att ett utminuteringsställe, alltså ett 

försäljningsställe för sprit, skulle inrättas i Råsunda.427 Detta är intressant och 

säger förmodligen något om föreningen, som alltså inte tycks ha anammat det 

nykterhetsideal som var starkt bland folkrörelseorganisationerna.  

Som Eric Hobsbawm har påpekat var kollektivtrafiksfrågan den urbana politiska 

fråga, vid sidan av bostadsfrågan som storstadens arbetarrörelse oftast hade att 

förhålla sig till.428 Kollektivtrafiksfrågor engagerade också tidigt 

förstadsföreningarna. I Gröndal förekom protester mot nedläggningen av en 

ångbåtslinje 1918, som man var rädd skulle medföra överfulla spårvagnar.429 

Staden intervenerade också i frågan och tog över ångbåtstrafiken under 1919.430 

Södra Förstädernas hyresgästförening hade då även under en tid drivit frågan om 

att få ned spårvägskostnaderna, då förortsborna tycks ha betalt dyrare taxa än i 

innerstaden.431 Under 1920 intensifierade man kampanjen och krävde att staden 

skulle gå in och lösa in förstadsbanan. Liknande lösningar, menade man, hade 

medfört förbättringar på andra håll som i Enskede, Äppelviken och Kungsholms 

villastad. Man önskade både billigare och tätare turer samt en utsträckning av 

linjen till Långbrodal.432  

När Södra förstadsbanan aviserade en höjning av avgifterna med 50 procent från 

och med 1 april 1920 svarade Södra Förstädernas hyresgästförening med att sätta 

banan i blockad, varpå bolaget svarade med att minska antalet turer.433 

Förstadsbanans trafik var, enligt Elisabeth Wredberg, dyr men även opålitlig och 
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inte samordnad med övrig spårvagnstrafik i staden.434 Enligt Aftonbladet hade 

blockaden i alla fall till en början en viss effekt, med tomma spårvagnar som 

trafikerade sträckan.435 Blockadvakter fanns positionerade längs linjens stationer 

för att informera och utöva påtryckningar på möjliga blockadbrytare. Dagens 

Nyheter rapporterade om stor uppslutning bakom aktionen, förutom vad gäller 

Fridhems villastads invånare. Detta hade lett till aktioner från andra pendlare, som 

helt enkelt ställt sig i kö vid Hornstull, fyllt spårvagnarna och sedan gått av efter 

ett par stationer. Våld tycks däremot inte ha förekommit, och de poliser som hade 

positionerats ut förblev overksamma. Spårvagnsbolaget rapporterade att man 

hade skurit ner på turer och personal för att täcka förlusterna och bolaget var den 

6 april inte berett att ge några eftergifter.436 Striden gick nu in i ett mer intensivt 

skede och en särskild bojkottssektion inom hyresgästföreningen bildades.437 

Samtidigt rapporterade Stockholms-Tidningen om en relativt lugn utveckling. 

Tidningens reporter såg under lördagen inga blockadvakter och heller ingen som 

försökte hindra de passagerare som steg på spårvagnarna. Dessa spårvagnar gick 

”tämligen väl besatta”, men inte så överfulla som de vanligtvis brukade vara.438 

Södra förstädernas hyresgästförening började en bit in i april försöka ersätta 

spårvagnarna med en egen bilomnibus, som trafikerade sträckan Hornstull till 

Liljeholmen. Den kunde dock enbart ta med en bråkdel av de passagerare som 

ville åka.439 Medlemmar i hyresgästföreningen fick varsitt kupongkort som 

berättigade till 20 resor. Från och med den 14 april körde hyresgästföreningen två 

bilar från Hornstull, en mot Aspudden och en mot 

Midsommarkransen/Tellusborg. Även en tredje bil kom sedan att sättas in i 

konflikten.440 Blockaden hävdes den 25 april på ett välbesökt möte som enligt 

Dagens Nyheter samlade ett tusental medlemmar. Även om man inte 

rapporterade om några direkta eftergifter från bolagets sida hävdade man från 

hyresgästhåll att målet att fästa stadens uppmärksamhet på spårvagnsfrågan hade 

uppnåtts.441 Hyresgästföreningen fick också igenom sitt viktigaste krav redan 
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samma år då Aktiebolaget Stockholms Spårvägar köpte bolaget. 442 Uppköpet var 

dock inte en isolerad händelse utan ett led i en större process där flera privata 

kollektivtrafiksbolag köptes upp och införlivades i Stockholms Spårvägar.443 

Även i norra Stockholmsområdet var kollektivtrafiken en het stridsfråga. Råsunda 

var vid 1900-talets början ett samhälle i snabb förändring, där befolkningen 

mellan år 1910 och 1920 ökade från 391 till 4 472 personer. Drivande i 

utvecklingen var Råsunda Förstadsaktiebolag, som hade köpt marken av 

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, vilka i sin tur hade förvärvat marken 1907 i 

samband med planerna på att dra en spårvägslinje mellan Stockholm-Hagalund.444 

Ingemar Johansson menar att Råsunda runt 1911 var den ”ur trafiksynpunkt mest 

gynnade av alla förstäder”.445 Trots detta förekom protester 1913 och  

namnunderskrifter som hade samlats in bland Råsundas hyresgäster skickades till 

Norra spårvägsbolaget med krav på att nyligen indragna turer skulle återtas. I 

skrivelsen hotade man bland annat med massuppsägning av hyreskontrakt och 

alltså avflyttning om inte situationen förbättrades.446 Runt 1920 verkar missnöjet 

ha växt, och styrelsen i Råsunda hyresgästförening lämnade in en protestskrivelse 

till trafikförvaltningen gällande bland annat dragiga vagnar och den farligt höga 

hastigheten som spårvagnarna höll vissa sträckor.447  

Till sommaren gick hyresgästföreningarna i Solna och Sundbyberg ihop och 

anordnade ett protestmöte i kollektivtrafikfrågan.448 Den här gången tycks det 

framför allt ha varit en ökning av taxan, där avgiften skulle ligga 15 öre högre än 

för spårvagnstrafikanterna i Enskede och Bromma, som upprörde.449 Med 

anledning av detta gick hyresgästföreningarna i Bromma, Hagalund, Huvudsta 

och Sundbyberg ihop i en organisation, Norra förstädernas hyresgästförening. 

Detta tycks ha varit en form av kampfrontsorganisation i syfte att förbereda 

blockadaktioner likt de som hade skett i södra förstäderna.450 Uppenbarligen 
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skedde samordningen inte helt friktionsfritt då hyresgästföreningen i Hagalund i 

september satte spårvagnslinjen i blockad i en enskild aktion istället för att agera 

genom Norra förstädernas hyresgästförening. Hagalunds hyresgästförening 

tillsatte nu ett exekutivutskott som organiserade blockaden. Därefter anslöt sig 

även Råsunda hyresgästförening, efter viss diskussion inom föreningen, till 

blockaden. En uppmaning gick ut till Råsundaborna att istället för spårvagnen 

använda järnvägen, som enligt Dagens Nyheter bara kostade en tredjedel av 

spårvägsresan.451 Råsunda hyresgästförening gjorde sedan en framställning hos 

järnvägsstyrelsen vilket resulterade i att middagståget till Stockholm kom att 

stanna även i Hagalund.452 Det är oklart i vilken grad blockaden verkligen 

realiserades och om den fick några konsekvenser, men spårvägsfrågan, som hade 

varit så brännande under 1910-talet, började lösas i och med inkorporeringen av 

fler och fler linjer i AB Stockholms Spårvägar eller Statens Järnvägar.453 

Kollektivtrafiksfrågan löstes nu genom det offentligas ingripande. Det är svårt att 

utifrån källmaterialet se exakt vilken roll hyresgästföreningarnas mobilisering hade 

i de här fallen, men förmodligen saktade den i alla fall inte ned processen. 

Kollektivtrafiksfrågorna upphörde heller inte att engagera, bland annat drev 

Huvudsta hyresgästförening 1925 frågan om en sammanslagning av de olika 

lokala bussbolagen till ett kooperativt företag.454 

I Ulvsunda verkar en hyresgästförening ha bildats i nödbostäderna vid Volta 

antingen i början av 1925 eller tidigare. Volta Prov. Bostäders Hyresgästförening 

satte från och med 12 januari samma år bröd- och mjölkaffären vid Volta i 

blockad, då affärsinnehaverskan enligt organisationen skulle ha uppträtt brutalt 

och oförskämt mot kunderna, fuskat med vikter och behandlat handlande barn 

”efter gottfinnande”. I en blockadannons i Folkets Dagblad den 2 februari 1925 

hängdes tretton osolidariska fruar och två osolidariska män ut med namn och 

rumsnummer. I fruarnas fall hängdes dessutom deras män ut i annonsen med 

uppgifter om deras arbetsplatser, förutom i ett fall där hustrun uppgavs ha handlat 

utan mannens vetskap. Annonsen klargjorde härmed att männen sågs som 

ansvariga för fruarnas blockadbryteri och att det gick ut över mannens heder om 

hustrun betedde sig ”osolidariskt”. 
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Var och en som sin heder mån arbetare och deras hustrur, varnas 

för att nämnda blockad uppträda osolidariskt. Blockaden 

kvarstår tills rättelse vunnits med nämnda affärsinnehavarinna 

fru Henriksson.455  

Blockaden fick viss uppmärksamhet och Aftonbladet skrev att en uppgiftslämnare 

hade berättat att blockadvakter stod posterade utanför affären. Barn som gick ned 

för att handla påstods ha blivit bortmotade och även misshandlade av ”barnen till 

dem, som satt igång det hela”. Andra som hade brutit mot blockaden skulle ha 

tvingats lämna tillbaka varorna. Aftonbladet reagerade på att det den här gången 

var en hyresgästförening som hade dragit igång blockaden ”vilket i sin mån visar, 

att blockadraseriet börjat smitta av sig i olika kretsar i samhället”.456  

Svenska Dagbladet rapporterade 27 februari om ”bojkott-terror” vid 

nödbostäderna. Nu angavs skälet till blockaden vara hyresgästföreningens önskan 

att själva få diktera priserna i butiken. Enligt stadens vicevärd i Volta skulle dock 

affärsinnehaverskan inte ha haft särskilt höga priser jämfört med andra och vad 

gäller vissa varor skulle priserna till och med ha varit jämförelsevis låga. Svenska 

Dagbladet menade att pudelns kärna snarare var det  att affärsinnehaverskan hade 

varit restriktiv med kredit och hamnat i personlig konflikt med flera drivande 

personer. Enligt Svenska Dagbladet hade affärsinnehaverskan fått hjälp från 

stadens rättshjälpsbyrå, och möten hade hållits med hyresgästföreningen, som 

krävde att få sätta en egen prislista.  

Alla sakskäl, som framfördes av fru Henrikssons ombud, möttes 

endast med axelryckningar och hånskratt. Emellertid tillsattes på 

sammanträdet en kommitté, som skulle fortsätta 

förhandlingarna om förlikning, och på denna punkt torde 

konflikten fortfarande befinna sig.457 

Enligt Hyresgästen grundade sig konflikten framför allt i det att sockerpriset legat 

33 % högre i affären än på andra håll i staden. Även priset på ägg och torkade 

blåbär hade varit högre än på andra håll. De låga priserna hade varit på enstaka 
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och föga förekommande varor. Tidningen menade att affärsinnehaverskan nu 

skulle ha slagit in på full reträtt och man konstaterade nöjt att i konflikt med 

hyresgästerna förmår affärsinnehavarna intet.458  

Som vi ser från det här och många andra exempel tycks hyresgästföreningarna ha 

räknat in en rad olika konsumentfrågor i sina verksamhetsområden och man tycks 

ha sett möjligheter att lösa dessa med de stridsåtgärder som man hade fört över 

från fackföreningarnas verksamhet. I vilken mån hyresgästföreningen fortsatte sin 

aktivitet och ens fanns kvar när Voltabostäderna utrymdes 1926 är dock oklart.459 

Klart är i alla fall att hyresgästorganiseringen i och kring norra Stockholm inte 

upphörde. Under 1926 togs initiativ till en hyresgästförening i Sundbyberg.460 Det 

kommande decenniet skulle också komma att bjuda på gott om hyreskonflikter i 

de norra områdena, som skulle komma att bli ryktbara för sina hyresstrejker och 

blockader. 

 

3.4. Hyresgästföreningarna inför 

hyresstegringslagens upphörande 

Som vi har sett bildades ett stort antal hyresgästföreningar, särskilt i 

Stockholmsområdet, under en period från 1917 och vidare in på 1920-talet. I vissa 

fall rörde det sig om föreningar med stadsvida ambitioner, i andra fall tänkta 

stadsdelsföreningar, och i vissa fall var föreningarna väldigt lokala företeelser. Ett 

sådant exempel är hyresgästföreningen på Karlbergsvägen 66, en fastighet som 

under det sena 1910-talet sålts ett antal gånger, varpå hyresgästkollektivet likt 

många andra i samma situation tänkt bilda bostadsförening för att köpa huset. 

När priset emellertid var för högt valde de att bilda en hyresgästförening för att 

istället bevaka sina intressen den vägen.461 Redan 1917 hade Stockholms 

Hyresgästförening försökt få till samarbete mellan stadens hyresgästföreningar 

men enligt Victor Olsson, mångårig styrelseledamot vars opublicerade historik 

över Stockholms Hyresgästförening är en viktig källa till den här perioden,  gav 

detta inget vidare resultat. Den 20 oktober 1921 hölls ett möte med representanter 

 

458 HG nr 6 1925 

459 VB juli 1926 

460 VB maj 1926 

461 DN 25/10 1920 

 

 137 
 

och föga förekommande varor. Tidningen menade att affärsinnehaverskan nu 

skulle ha slagit in på full reträtt och man konstaterade nöjt att i konflikt med 

hyresgästerna förmår affärsinnehavarna intet.458  

Som vi ser från det här och många andra exempel tycks hyresgästföreningarna ha 

räknat in en rad olika konsumentfrågor i sina verksamhetsområden och man tycks 

ha sett möjligheter att lösa dessa med de stridsåtgärder som man hade fört över 

från fackföreningarnas verksamhet. I vilken mån hyresgästföreningen fortsatte sin 

aktivitet och ens fanns kvar när Voltabostäderna utrymdes 1926 är dock oklart.459 

Klart är i alla fall att hyresgästorganiseringen i och kring norra Stockholm inte 

upphörde. Under 1926 togs initiativ till en hyresgästförening i Sundbyberg.460 Det 

kommande decenniet skulle också komma att bjuda på gott om hyreskonflikter i 

de norra områdena, som skulle komma att bli ryktbara för sina hyresstrejker och 

blockader. 

 

3.4. Hyresgästföreningarna inför 

hyresstegringslagens upphörande 

Som vi har sett bildades ett stort antal hyresgästföreningar, särskilt i 

Stockholmsområdet, under en period från 1917 och vidare in på 1920-talet. I vissa 

fall rörde det sig om föreningar med stadsvida ambitioner, i andra fall tänkta 

stadsdelsföreningar, och i vissa fall var föreningarna väldigt lokala företeelser. Ett 

sådant exempel är hyresgästföreningen på Karlbergsvägen 66, en fastighet som 

under det sena 1910-talet sålts ett antal gånger, varpå hyresgästkollektivet likt 

många andra i samma situation tänkt bilda bostadsförening för att köpa huset. 

När priset emellertid var för högt valde de att bilda en hyresgästförening för att 

istället bevaka sina intressen den vägen.461 Redan 1917 hade Stockholms 

Hyresgästförening försökt få till samarbete mellan stadens hyresgästföreningar 

men enligt Victor Olsson, mångårig styrelseledamot vars opublicerade historik 

över Stockholms Hyresgästförening är en viktig källa till den här perioden,  gav 
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för Stockholms hyresgästföreningar för att diskutera utökade samarbetsformer 

mellan föreningarna. Förutom representanter för Stockholms samt Norra och 

Södra förstädernas hyresgästföreningar deltog även representanter från 

hyresgästföreningar i Bromsten, Lidingö, Stadshagen, Ulvsunda och Årstalund. 

Samarbetet tycks den här gången ha fallit samman på grund av, enligt Victor 

Olsson, att föreningarna var ostadiga med dålig ekonomi.462 

Även om många av hyresgästföreningarna alltså inte tycks ha varit särskilt starka 

konstruktioner visar den geografiska spridningen på hur spritt fenomenet med 

hyresgästföreningar faktiskt var under perioden. I många stadsdelar, förstäder och 

grannsamhällen tycks någon form av initiativ till hyresgästorganisering ha tagits. 

Samtidigt pågick organisatoriska förändringar även inom Stockholms 

Hyresgästförening. Under 1920 började Stockholms Hyresgästförening, likt 1907 

års förening, dela upp sig i sektioner efter församlingar.463 Enligt Victor Olsson 

var resultaten mycket blandade i de olika sektionerna.464 Större interna strider 

förekom även inom Stockholms Hyresgästförening, där inte minst avlöning till 

ombudsmännen diskuterades. Den 11 maj 1921 ställde hela styrelsen sina platser 

förfogande.465  

Hyresstegringslagen var aldrig tänkt att vara en permanent lag. Lagen reviderades 

och förlängdes flera gånger fram till sitt avskaffande 1923.466 Under 

hyresregleringens tid hade den första socialdemokratiska regeringen 1920 lagt 

fram ett ambitiöst bostadspolitiskt program men det hade aldrig kunnat 

genomföras.467 Den statliga bostadspolitiken riktades nu efter 

hyresstegringslagens avskaffande in på att få till höjda hyror för att stimulera ökad 

bostadsproduktion.468 Utvecklingen var inte unik för Sverige, utan 

hyresregleringar infördes som tidigare beskrivits i länder världen över i och med 

och efter första världskriget. John W. Willis menar att flera av de europeiska 

länder som tidigt släppte hyresregleringar efter kriget var länder som inte led starkt 
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av inflation. Bland dessa räknar han Sverige.469 Trots dess korta livslängd skulle 

den komma att bli viktig för den unga hyresgäströrelsen. Som tidigare nämnt blev 

representationen i hyresnämnderna viktig att mobilisera kring, och lagens existens 

i sig visade att det var möjligt att från det allmännas håll reglera hyresmarknaden 

till hyresgästernas förmån.  

Stockholms Hyresgästförening mobiliserade politiskt för att behålla 

hyresstegringslagen, eller till och med skärpa den. I en framställning till 

justitieminister Ekeberg önskade man ökat hyresgästinflytande och fängelsestraff 

för fastighetsägare som lämnat felaktiga uppgifter som skäl till hyreshöjning eller 

uppsägning. Hyran borde, enligt föreningen, sättas efter 1915 års fastighetsvärde 

med hänsyn till ”skälig hyresstegring”.470 Även på fler håll mobiliserades det i 

hyresfrågan, som aktualiserats under 1921. Både Stadshagens och Huvudstas 

hyresgästföreningar protesterade under april på öppna möten mot socialstyrelsens 

förslag som gav hyresvärdarna rätt att höja hyran med 10 procent.471 I slutet av 

maj, när riksdagen skulle besluta om hyresstegringslagen skulle få vara kvar eller 

ej, anordnade Stockholms Hyresgästförening opinionsmöten på de båda 

bantorgen till stöd för lagens kvarvarande.472 Även Södra Förstädernas 

Hyresgästförening protesterade mot att den lokala hyresnämnden var för 

dominerad av fastighetsägareintressen och att man hade försökt försvåra 

bildandet av hyresgästförening genom att lägga ett sammanträdande för 

hyresgästerna samtidigt som Södra Förstädernas hyresgästförenings 

konstituerande möte.473 Föreningarna fortsatte mobilisera i frågan om 

hyresstegringslagen under 1922. Stockholms Hyresgästförening höll ett öppet 

möte på Norra Latin, där bland andra de rörelsen närstående riksdagsman Ernst 

Hage och professor C.G. Bergman talade för en prolongering av lagen.474 Södra 

Förstädernas hyresgästförening uttalade sig i en skrivelse till hyresnämnden mot 

alla hyresökningar under 1922.475 

Redan i juni 1922 rapporterade Stockholms Hyresgästförening om fastighetsägare 
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som hade börjat höja hyrorna eller säga upp hyresgäster, trots att 

hyresstegringslagen inte skulle upphöra förrän 30 september 1923.476 Många 

uppsägningar tycks också ha skett. Ett tusental hyresgäster hade enligt 

Aftonbladet anmält till hyresnämndernas bostadsförmedling att deras lägenheter 

hade sagts upp från och med första oktober.477 Rapporter om massuppsägningar, 

i en del fall hela kvarter, förelåg redan i februari.478 Enligt Södra Förstädernas 

hyresgästförening skulle cirka 200 av de runt 2 000 invånarna i Aspudden, 

Gröndal, Midsommarkransen och Tellusborg ha sagts upp från och med 

höstflytten. Protestmöten hölls och föreningen skickade ut protestskrivelser till 

både fastighetsägare och stadsfullmäktige. Vidare tog man initiativ till listor där 

hyresgästerna inbördes skulle förbinda sig att inte godtaga hyreshöjningar.479 

Även i Huvudsta anordnades protestmöten. Diskussioner om bojkott av 

”trafikföreningen Huvudsta-Stockholm” där enligt uppgift åtminstone 56 

fastighetsägare var medlemmar förekom, men mötet tycks ha nöjt sig med att 

instämma med tidigare fattade resolutioner mot hyresökningar och vräkningar.480 

Stockholms Hyresgästförening hade 1921 skickat en kommitté till dåvarande 

justitieminister Ekengren för att lyfta frågan om ny hyreslagstiftning.481 Både 

Stockholms Hyresgästförening och Södra Förstädernas Hyresgästförening utsåg 

särskilda deputationer för uppvaktning hos den socialdemokratiske 

justitieministern Assar Åkerman och riksdagsmän. Även om delar av 

Socialdemokraterna önskade behålla lagen ytterligare ett år till hade de 

riksdagsmajoriteten mot sig.482 Andra delar av socialdemokratin, som tidningen 

Socialdemokraten och stadsfullmäktigeledamoten Gottfrid Björklund, ställde sig 

positiva till lagens avskaffande, vilket ledde till kritik från hyresgästföreningarna. 

Björklund menade att lagen snarare gagnade medelklassen i stora och dyra 

lägenheter än fattigare hyresgäster.483 I slutändan föll lagen med en knapp 
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marginal, en rösts övervikt fällde avgörandet.484  

Inför hyresstegringslagens upphörande den första oktober 1923 mobiliserade 

Stockholms Hyresgästförening sina krafter. Den 16 september genomfördes en 

bostadskonferens med, enligt uppgift, 400 ombud från 150 fackliga och politiska 

organisationer. Krav ställdes på ett ökat offentligt engagemang i bostadsfrågan för 

ett ökat byggande och ett bättre kommunalt omhändertagande av de familjer som 

gick bostadslösa. Utöver detta krävde man stopp för privata hyresbyråer som 

ansågs profitera på hyresgästernas bekostnad.485 Enligt Gösta Hultén ville Södra 

Förstädernas Hyresgästförening utfärda massblockad mot samtliga 

fastighetsägare som sagt upp hyresgäster från och med första oktober. Varken det 

eller krav på en urtima riksdag om bostadsfrågan vann majoritet.486 Enligt Victor 

Olsson uppmanade dock konferensen samtliga hyresgäster ur arbetarklassen och 

småfolket att sluta upp bakom hyresgästföreningarna för att skapa en massrörelse 

mot ”fastighetsägarekapitalismen”. Samtidigt ansåg man att hyresblockader 

enbart skulle genomföras där det fanns tillräckligt stöd bland hyresgästerna och 

arbetarklassens organisationer. 487 Underförstått antogs förmodligen att det som 

fungerade i Gröndal inte nödvändigtvis fungerade på annat håll i staden. 

Konferensen önskade även solidaritet från fackföreningarna i sådana aktioner 

genom exempelvis blockad mot transport av vräkta familjers möbler.488  

Politiska aktioner förekom från hyresgästhåll, bland annat protester på ett antal 

fullmäktigemöten där man fyllde åhörarplatserna och skällde ut enskilda 

ledamöter i korridorerna. Inte minst fick socialdemokratiska ledamöter utstå kritik 

för att inte ha gjort tillräckligt för hyresgästerna.489 Viss splittring tycks ha rått i 

leden, bland annat försökte Stockholms Hyresgästförenings förste sekreterare och 

den hyresgäströrelsesanknutne advokaten Mathilda Staël von Holstein tona ner 

farhågorna inför lagens upphörande.490 Håkan Forsell menar att den politiska 

striden kring hyresstegringslagen polariserade läget och innebar att 

fastighetsägarna tappade mycket i anseende gentemot allmänheten. Samtidigt 
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radikaliserade den hyresgästföreningarna vilket medverkade till mellankrigstidens 

alltmer klasskampsliknande förhållande mellan de organiserade parterna.491  

De vräkningar som följde hyresstegringslagens upphörande har haft en viktig 

plats i den svenska hyresgäströrelsens egen historieskrivning. Hyresgäster aktiva i 

hyresgästföreningar eller som hade gått till hyresnämnderna ska ha varit särskilt 

utsatta.492 Klart är att det rådde en tryckt stämning i Stockholm inför 

oktoberflytten 1923. Dagens Nyheter nämnde siffror på 10 000 till 15 000 

flyttningar, men konstaterade att  

Någon tillförlitlig siffra står nog inte att få, men säkert är att 

flyttningsfrekvensen kommer att sådana mått att man aldrig 

hittills sett dess make.493  

Poliser stationerades ut kring stadshuset och fastighetsägareföreningen hade 

uppmanat till återhållsamhet vad gäller höjandet av lägenhetshyror.494 Aftonbladet 

rapporterade 2 oktober om att det förekom ”från kommunistiskt håll 

uppmaningar till uppsagda hyresgäster att icke godvilligt lämna sina bostäder”. 

Tolv familjer i Stockholmsområdet, varav sju i Gröndal, hade vägrat flytta och 

väntade vräkning. Även i Malmö skulle ”ett flertal familjer” ha vägrat att flytta. 

Även annat ”bråk och trassel” hade förekommit i samband med årets 

oktoberflytt.495 Dagens Nyheter rapporterade 3 oktober om att kommunisternas 

uppmaning till ”flyttningsstrejk”, där man även från kommunistiskt håll velat få 

urtima riksdag inkallad, bara hade hörsammats i några enstaka fall i främst 

Gröndal. 25 ansökningar om vräkning hade kommit in till överståthållaren, men 

det är oklart hur många av dessa som gällde flyttvägran. Tidningen menade vidare 

att de nödbostäder och den flytthjälp som staden erbjudit hade lindrat de värsta 

konsekvenserna av vräkningarna.496  

Den 12 oktober rapporterades det om över 100 vräkningsansökningar, varav dom 

vid det tillfället hunnit komma i ett tiotal ärenden. De flesta fall gällde enbart 

avhysning, men i några fall angavs obetald eller resterande hyra som skäl till 
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ansökningen.497 I Huvudsta vräktes hyresgästföreningens ordförande 1923. Trots 

detta verkar organisationen ha haft kvar kampviljan, åtminstone året därefter då 

föreningen annonserade sina planer på massuppsägningar av hyreskontrakt. Som 

svar på hyreshöjningar som enligt föreningen låg på 200 procent av 1915 års 

hyresnivå planerade man att ”vid första lägliga tillfälle ställa dessa fastigheter utan 

hyresgäster”. Hyresgästföreningen tänkte inte ge sig innan ”varenda stol bortförts 

från dessa lägenheter”.498 Det är dock osäkert om planerna realiserades. Att man 

hade planer på massuppsägning är intressant, inte minst då liknande i hög grad 

skulle komma att realiseras i Stockholmsområdet under 1930-talet. Huvudsta 

Hyresgästförening levde hur som helst kvar och tycks ha haft en del vidare 

aktivitet under resten av 1920-talet.499  

Södra Förstädernas hyresgästförening protesterade under 1923 i skrivelser mot 

tre vräkningar i Gröndal. Dessa fick dock bifall av överståthållaren.500 Föreningen 

ska, enligt en jubileumsskrift för Aspuddens sektion av Stockholms 

Hyresgästförening, ha drabbats hårt av vräkningarna. De hyresgäster som 

engagerat sig i föreningen ska ha blivit utsatta för särskilda repressalier, vilket 

innebar att föreningen, som så sent som 1922 hade hela 1 600 medlemmar, fick 

se sina medlemmar spridda till andra stadsdelar.501 Viss aktivitet tycks dock ha 

upprätthållits. Bland annat uppmanade föreningen sommaren 1924 partierna att 

ställa upp med kandidater som var intresserade av hyresfrågan.502 I september 

samma år hotade hyresgästföreningen Brännkyrka barnkrubbors styrelse med 

blockad efter uppsägningen av nio familjer i Gröndal, men det är oklart om detta 

realiserades.503  

Midsommarkransens hyresgästförening tycks även den ha upprätthållit en del 

aktivitet. På årsmötet 5 februari 1925 rapporterades att föreningen under året hade 

bistått medlemmarna i hyresangelägenheter i ett flertal fall och ”även i allmänhet 

lyckats utverka återtagandet av skedda uppsägningar eller andra förmåner för 

medlemmarna”. Föreningen hade även bostadskooperativa planer som man 
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försökte realisera. Beslut fattades även att slå ihop Tellusborgs och 

Midsommarkransens sektioner. Man rapporterade även på årsmötet om att 

hyresgästföreningen hade rekonstruerats.504 Året därpå beslutades det att Södra 

förstädernas hyresgästförening skulle ansluta sig till Stockholms 

Hyresgästförening, något som Aspuddens hyresgästförening omgående gjorde.505 

Övriga delar av Södra Förstädernas hyresgästförening tycks dock inte omedelbart 

ha gått in i Stockholms hyresgästförening, vilket möjligen kan ha berott på låg 

aktivitet i föreningarna. Istället bildades sektioner av Stockholms 

Hyresgästförening i Gröndal och Tellusborg 1928–1929.506 Aspuddens sektion är 

intressant inte minst för att den senare kom att räkna sin historiska begynnelse 

från anslutningen till Stockholms Hyresgästförening snarare än från den tidigare 

existerande föreningen och tiden inom Södra förstädernas hyresgästförening, som 

man betraktade som någon form av förhistoria. 507 Aspuddssektionen tycks också 

ha varit aktiv under resten av 1920-talet i en mängd olika frågor, inte minst 

lokalpolitiska sådana som rörde sanitet, lokaltrafik och hyresnivåerna i 

stadsdelen.508 Man fortsatte även den tidigare traditionen med höst- och julfester 

med både idrottsaktiviteter och underhållning. En understödsfond för behövande 

medlemmar ordnades och intäkterna från några av evenemangen kom att gå till 

denna. Sektionen innehade också ett antal insatser i Aspuddens Folkets Hus.509 
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3.5. Hyresgäströrelsens bostadskooperativa 

gren 

Hyresnämnderna hade under 1923 avskaffats men den kommunala 

bostadsförmedlingen i Stockholm övertog vissa av dess uppgifter, bland annat 

utfärdade man en beräkningsgrund för rättvis värmeavgift.510 Avregleringen av 

hyresmarknaden förändrade återigen spelreglerna. Hyresgäströrelsen i framför allt 

Stockholm tycks ha drabbats av en mindre kris vilket medförde ett behov av 

nyorientering. Liksom hos flera av sina föregångare fanns det hos 1917 års 

upplaga av Stockholms Hyresgästförening planer på egen bostadsproduktion. Ett 

första projekt realiserades i form av ett bostadslotteri som resulterade i tre villor 

och närmare ett femtiotal smålägenheter byggda i Äppelviken.511 Man tycks även 

ha varit inblandad i planerandet av uppförande av koloniverksamhet vid Årsta.512 

Enligt Victor Olsson hade man inom Stockholms Hyresgästförening först planer 

på att fortsätta med bostadslotteriet, men efter avslag från handelsministern fick 

man söka andra vägar. Av det liberala borgarrådet Carl Meurling fick man löfte 

att om en bostadsförening bildades som kunde uppbåda 10 % av byggkostnaden 

för fastigheterna genom medlemmarnas betalande så skulle Stockholms Stad 

genom sekundärlån kunna stå för lån upp till 90 % av taxeringsvärdet. Då 

hyresgästföreningens planer sammanföll med planer inom byggfacken på en 

större produktionsförening, beslöt man att påbörja ett samarbete. Den 26 juli 

1922 bildades ”Hyresgästernas Bostadsförening utan personligt ansvar” och 

nästan omedelbart planerades ett bygge i hörnet av 

Ynglingagatan/Dannemoragatan i Vasastaden i samarbete med 

Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.513 Fackföreningarnas 

Byggnadsproduktion var ett kooperativt byggnadsgille som låg i linje med de 

gillessocialistiska idéer som hade fått en del inflytande under det tidiga 1920-talet. 

Byggnadsgillena var, förutom ett uttryck för den kooperativa idéen om ekonomisk 

demokrati, även ett verktyg för att komma till rätta med problemet med den 

säsongarbetslöshet som ofta drabbade byggnadsarbetarna under vintern. 

Organisationerna var också ekonomiskt framgångsrika, särskilt så länge 

byggindustrin fortfarande präglades av hantverksmässigt arbete. Under 1940 
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skulle byggnadsgillena komma att bilda den med HSB konkurrerande 

organisationen Svenska Riksbyggen. Under 1967 gick gillena samman i 

storföretaget BPA.514  

Samarbetet med fackföreningarna underlättade bygget. Trots murarkonflikten 

under sommaren 1923 kunde man fortsätta bygga, då man accepterat murarnas 

lönekrav och tecknat avtal.515 Sven Wallander anlitades som en av arkitekterna 

och ska, enligt egen uppgift, ha varit tvungen att gå in med ärvda pengar för att 

ordna tegeltransport från Tyskland så att bygget skulle kunna genomföras. Här 

fick man även hjälp från tyska byggnadsgillen. I gengäld fick Wallander ta hand 

om byggets framtida ekonomiska förvaltning. Wallander fick här en ledande roll 

som han skulle fortsätta att ha i den organisation som skulle komma att bildas 6 

juli 1923, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB).516  

Det fanns tidigt täta band mellan HSB och arbetarrörelsen. Den första HSB-–

styrelsen bestod, som Lars Gustafson har påpekat, av den politiska vänstern med 

vissa liberaler och kommunister men framför allt socialdemokrater. Styrelsen och 

förtroenderådet bestod till övervägande del av personer tillhörande 

arbetarrörelsens partier tillsammans med ett mindre antal radikala liberaler. Flera 

kvinnor tycks också ha varit aktiva på centralt håll i HSB, bland andra de 

socialpolitiskt mycket aktiva liberalerna Mathilda Staël von Holstein och Emilia 

Broome.517 

Under slutet av första världskriget hade kommunala stödåtgärder till byggande av 

bostäder skett i både Stockholm och Göteborg. De hade inte varit tillräckliga för 

att vända bostadsbristen, men det hade ändå signalerat ett mer offentligt 

ansvarstagande för bostadsfrågan. Städerna kom även under början av 1920-talet 

att återigen påbörja byggandet av egna bostäder. Man påbörjade även 

låneverksamhet som förmedlare av statslån till egnahemsbyggare och 

bostadskooperativ.518 Detta blev avgörande för HSB:s framväxt. De lånevillkor 

som hyresgästföreningen hade fått av Stockholms stad var ungefär samma villkor 
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som Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) redan hade.519 Den 

bostadskooperativa rörelsen i Stockholm var nu till stor del beroende av offentliga 

lån, vilket innebar att man hade gått ifrån tidigare kooperativa ideal om oberoende 

från statsmakten. 520 Istället gjorde man sig till ett organ för ett offentligt 

allmännyttigt bostadspolitiskt åtagande och blev i gengäld beroende av starka 

politiska allierade. 

Eva Jacobsson pekar på att HSB till en början antog stadgar där föreningens 

ändamål ansågs vara att genom medlemmarnas sparmedel och genom lån bygga 

bostäder för uthyrning till medlemmarna. Alltså tycks inspirationen från början, 

enligt Jacobsson, snarare ha varit SKB än de många kooperativa 

besittningsföreningarna som fanns i Stockholm på 1920-talet. Först 1926 

ändrades stadgarna så att syftet nu var att upplåta bostäder till medlemmarna, snarare 

än att hyra ut dem. Som Jacobsson påpekar gick man från att vara en 

hyresgästorganisation till att bli ett centraliserat bostadssällskap. Organiseringen, 

med moder- och dotterföreningar, som skulle möjliggöra en mer expansiv 

nybyggnation, kan enligt Jacobsson ha inspirerats av bostadssällskapen under 

1870- och 1880-talen, då dessa organisationer hade liknande uppbyggnad.521 

Kerstin Thörn menar att HSB var inspirerat av den tyska föreningen Berliner 

Sparkasse und Bauverein, vars stadgar man hade översatt före bildandet av 

HSB.522 

Den tidiga inriktningen mot kooperativa hyresrätter, inte minst då det spontant 

kan tyckas ligga en hyresgästorganisation närmare att producera hyreslägenheter än 

bostadsrättslägenheter. SKB var också en tidig bostadssocial pionjär, bland annat 

hade man redan i sina första stadgar inkluderat ett de facto besittningsskydd för 

sina boende. Inflytelserika personer, som den tidigare nämnda Carl Meurling, var 

också djupt involverade i projektet. Samtidigt hade SKB:s byggtakt minskat i 

början av 1920-talet, vilket kan ha varit en anledning till att man inom HSB valde 

en annan väg.523 HSB-modellen fungerade mycket bra. Detta kom sig av att man 

lyckades bygga upp en ekonomisk basverksamhet i Stockholm varifrån man sedan 

kunde sprida verksamheten till andra delar av landet. Det rörde sig alltså inte om 
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ett förbund av kooperativa byggnadsföreningar i olika städer som gick ihop i ett 

riksförbund utan snarare en modell för kooperativt byggande som man försökte 

sprida.  

Det kooperativa fokuset föranledde den göteborgska hyresgästtidningen 

Hyresgästen att i början av 1925 anklaga stockholmarna för att försumma 

lokalorganiseringen. Man menade att medan hyresgäströrelsen i Västerås, Örebro 

och Göteborg växte rådde det i Stockholm ”stagnation för att inte säga 

tillbakagång”.524 Någon form av kris tycks också ha uppstått i Stockholms 

Hyresgästförening 1924, vilket Arbetaren rapporterade om. Stockholms 

Hyresgästförening hade krympt antalet sektioner från elva till sju, och 

centralstyrelsen förändrades så att den inte som tidigare innehöll en representant 

för varje sektion utan nu istället innehöll sju på årsmötet valda styrelseledamöter. 

Detta innebar en centralisering av beslutsfattandet och då de tre största 

sektionerna blev utan representation i centralstyrelsen avgick styrelsen för 

Kungsholmssektionen, den då största sektionen, i protest. Sektionsstyrelsen 

lämnade stark kritik mot centralstyrelsen, som man ansåg inte lyssnade på 

sektionsstyrelsens förslag och synpunkter. Man menade även att centralstyrelsen 

inte informerade sektionsstyrelsen i tillräckligt hög utsträckning och dessutom 

krävde mer än vad sektionsstyrelsen mäktade med när det gällde inkassering av 

medlemsavgifter.  Två av de mer fräna punkterna i sektionsstyrelsens protokoll 

gällde HSB. Man menade i sitt uttalande 

att de egentliga hyresgästernas intressen alltmera tyckas bli 

tillbakasatta till förmån för de mera välsituerade medlemmar 

som kunna skaffa sig egna bostadslägenheter och som kanske 

snart nog bilda hyresgästföreningarnas majoritet utan något 

större intresse för de verkliga hyresgästerna 

att hyresgästföreningen under sådana förhållanden tydligen 

kommer att utgöra blott ett slags underordnat annex till 

Bostadsföreningen och med den så gott som enda uppgiften för 

sektionerna att punktligt inkassera medlemsavgifterna och 

överlämna huvudparten därav till en centralstyrelse, som 

praktiskt taget kan sägas vara gemensam för 

Hyresgästföreningen och Byggnadsföreningen. 
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I och med detta manade sektionsstyrelsen till omorganisering av 

hyresgästföreningen och avgick. Arbetaren sökte kommentarer från kassören i 

Stockholms Hyresgästförening, Viktor Olsson, som menade att det var personliga 

problem med ordföranden i Kungsholmssektionen, kamrer Wahlström, som hade 

orsakat det hela.525 En personlig konflikt kan säkert ligga bakom det hela, men 

kritiken mot både centraliseringen inom rörelsen och HSB:s alltmer tongivande 

roll är intressant, då dessa senare skulle komma att återigen dyka upp i olika 

sammanhang. Sveriges Fastighetsägaretidning återgav skadeglatt artikeln i 

Arbetaren och påpekade att de så ideella ”banérförarna för hyresgäströrelsen” 

även de verkade drivas av egoistiska motiv.526   

Stagnation eller ej så fick Stockholms Hyresgästförening en ganska snabb 

medlemstillväxt från och med 1926 och en expansion av rörelsen märks i staden. 

I maj 1927 rapporterades det om en ny hyresgästförening på Lidingö och 

månaden efter om en ny sektion i Gamla stan.527 Man kom, utöver den tidigare 

nämnda inkorporeringen av Södra förstädernas hyresgästföreningar, även under 

1927 att även inkorporera Alviks Hyresgästförening. Försök gjordes också att 

bilda en sektion på Essingeöarna, men man tycks inte ha lyckats bilda någon 

förening där förrän 1936. Under 1928–1929 tillkom eller inkorporerades sektioner 

i Gröndal, Bällsta, Enskede och Tellusborg.528 Vår Bostad rapporterade om Alviks 

inträde och kommenterade även Aspuddens inträde året innan.  

Runt om i Stockholms förstäder har under en följd av år funnits 

smärre hyresgästföreningar, vars huvudsakliga uppgift har varit 

att lokalt utgöra ett stöd för medlemmarna, hyresgästerna. En 

del av dessa föreningar har arbetat mycket bra och säkerligen 

varit hyresgästerna till stor nytta, men genom isoleringen från 

övriga organisationer av samma slag har arbetet aldrig kunnat få 

den betydelse, som är önskvärd. Dessa småföreningar ha således 

ej kunnat göra några nämnvärda insatser för förverkligandet av 

en ny och mera tidsenlig hyreslagstiftning, ej heller har de mindre 

föreningarna kunnat understödja den otvivelaktigt gagnerika 

bostadsproduktionen. Alla de stora och svårlösta problem, som 
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stå på hyresgästernas önskelista, gagnas givetvis bäst om alla 

organisationer bland hyresgästerna förenas. 

Uttalandet är intressant då det speglar den syn på hyresgäströrelsens uppgifter 

som tycks ha rått i Vår Bostads redaktion och även inom Stockholms 

Hyresgästförening. Det som betonades var inte den lokala organiseringen och det 

lokala, vardagliga arbetet utan snarare det politiska arbetet och de 

bostadskooperativa projekten. Dessa krävde en centraliserad organisation med 

tydligare fokus på politisk agitation och bostadskooperativa projekt. Den 

centraliserande tendensen gällde även inom HSB, som redan året efter sin 

tillblivelse i Stockholm bildade riksförbund. Samtidigt skedde tillväxt även i 

trakterna kring Stockholm, Södertälje fick exempelvis en ny hyresgästförening 

1924 som efter ett par år räknade 269 medlemmar.529 Arbetarrörelsen hade också 

rent generellt stärkts i början av 1920-talet. Det medlemstapp som 

fackföreningsrörelsen hade upplevt kring storstrejken 1909 hade mer än 

återvunnits 1920. Samtidigt stärkte rösträttsreformerna arbetarrörelsen med ökad 

parlamentarisk representation.530 Detta om något spelade förmodligen en viktig 

roll för hyresgäströrelsens möjligheter att kvarstå som organiserad kraft. 

I 1921 års stadgar för Stockholms Hyresgästförening fastslogs det att föreningen 

skulle syssla med upplysningsverksamhet, både juridiskt och om de mer faktiska 

förhållandena på hyresmarknaden, alltså vad gäller hyresnivåer, olika hyresvärdars 

beteende och liknande. Utöver detta skulle hyresgästföreningen ”utgöra en 

motvikt mot fastighetsägarnes organisationer” och vidtaga åtgärder som att 

”befordra hyresgästintressena”. Föreningen hade även en politisk dimension, i 

och med att man skulle ”inom representationer verka för inval av sådana 

personer, som befordra hyresgästernas intressen”.531  Man agiterade också, i 

enlighet med detta, politiskt. Riksdagsledamoten Ernst Hage, som 1924 hade 

återgått till socialdemokratin från vänstersocialismen, var en flitig talare både vid 

föreningsmöten och mer utåtriktade evenemang, men även andra talare 

förekom.532 Under 1926 samlade Stockholms Hyresgästförening enligt egen 
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uppgift in 62 000 namn för en ny social hyreslag.533 Inför stadsfullmäktigevalen 

1927 mobiliserade man politiskt, bland annat hade Kungsholmens sektion ett 

öppet diskussionsmöte med Sven Wallander som talade om hyresfrågan och 

valen.534  

I mars 1927 uppmanade Vår Bostad Stockholms medborgare att rösta rätt och ge 

sin röst ”åt dem som vill ha fortsatt bostadsproduktion, lägre hyror, bättre och 

billigare trafikmöjligheter”. Man påpekade att stockholmarna nu betalade cirka 30 

procent av sin lön i hyra och att hyresindexet stod högre än livsmedelsindexet. 

Bostadssituationen för särskilt familjer, ungkarlar och ogifta kvinnor särskilt 

krävde lösningar. Vår Bostad hade inför publiceringen skickat med fyra frågor till 

samtliga kandidater i Stockholms stadsfullmäktige:  

1. Är ni beredd att stödja förslag om beviljande av sekundärkredit till 

allmännyttiga bolag? 

2. I vilken utsträckning bör den beviljas och garanteras från stadens sida? 

3. Är ni beredd att låta staden medverka till att lösa bostadsfrågan åt de 

som inte har råd med kooperativ insats eller eget hem? 

4. Är ni beredd att medverka till bättre och billigare trafikmöjligheter till 

förorterna? 

De socialdemokratiska kandidaterna svarade till största delen ja på frågorna, och 

ett antal av dem ansåg att 90 procent var en rimlig nivå för sekundärkredit. 

Gottfrid Björklund påpekade dock vissa problem vad gäller kollektivtrafiken, då 

snabbspårvagnar krävde eget spår och inte kunde gå på vanliga gator. Dessutom 

var han för taxor snarare än skatter som finansieringsmedel för kollektivtrafik. 

Kommunisternas kandidater svarade kollektivt ja till allt och påpekade att man 

redan drev och stödde dessa frågor, inte minst frågan om billigare 

kollektivtrafikavgifter. Man förordade 90 % sekundärkredit med låga räntor. Man 

påpekade även att  

det stora flertalet av våra kandidater äro medlemmar i 

Hyresgästföreningen och många av dem aktivt deltaga i denna 

organisations verksamhet. 

De liberala och frisinnade kandidaterna svarade till större delen jakande på 

frågorna, men var i några fall mer tveksamma till att staden skulle engagera sig 
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ekonomiskt i bostadsfrågan i stor utsträckning. Från högerhåll hade bara ett svar 

kommit, från herr G. Albin som sade sig inte vara beredda att stödja vilka förslag 

som helst om sekundärkredit.535 

Stockholms Hyresgästförening sysslade i stor utsträckning med 

upplysningsverksamhet, och banden till HSB var här tydliga. En propagandafond 

infördes och man hade särskilda propagandaveckor med talare. Från och med 

slutet av 1926 ingick prenumerationen på Vår Bostad i medlemsavgiften, som låg 

på 2,50 kr per halvår.536 Under andra halvan av 1927 hölls en tävling för Vår 

Bostads läsare där man efterlyste en ströskrift om hyresgäströrelsen i Stockholm, 

”populärt hållen i anslutning till bostadsförhållandena i Stockholm”. Första pris 

var 75 kr samt författarhonorar, då man planerade att ge ut och distribuera 

verket.537 De flesta bidrag som lämnades in behandlade bara HSB:s verksamhet 

och diskvalificerades därför, men novellen En enkel historia av Stina Wiksten vann 

första pris. Novellen, som beskriver arbetarsonen och hyresgästen Stures uppväxt 

i bostadsmisären i Birkastan och vidare till att bli en engagerad medlem i 

hyresgästföreningen och HSB, trycktes och såldes i ett häfte för 10 öre av 

hyresgästföreningen.538 Även filmen ”Från kyffen till hälsobostäder” som hade 

producerats av HSB, visades under möten.539 Vid sidan av detta fortsatte 

sektionerna de sociala aktiviteterna så som teateraftnar och fester.540 Man tog även 

på sig andra tjänster, till exempel bildade Alvikssektionen en begravningsfond 

1928.541  

Ett starkt skötsamhetsideal fanns inom HSB. Organisationen hade vidare 

ambitioner än att bara tillhandahålla bostäder för sina medlemmar. Man ville även 

hjälpa dessa att utforma hem som var moderna och funktionella för skötsamma 

medlemmar. Ett typexempel på "skötsamhetsidealet" är familjen i 

novellföljetongen Mellan fyra väggar som publicerades i Vår bostad under det tidiga 
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1920-talet. Mannen i följetongen, en yrkesutbildad arbetare, är nykterist och går 

de flesta lediga kvällar på någon form av möten. Hemmet i HSB-huset är hustruns 

domän. Kerstin Thörn menar att HSB bedrev en smakfostran baserad på 

”vetenskaplighet och professionalitet”. En modern livsstil skulle bejakas där 

hemmet skulle underkastas vetenskapliga utredningar. Helst skulle hemmet 

prydas av moderna möbler, även om det på grund av dessas höga priser kunde 

blandas med äldre, ärvda möbler.542 Under 1927 öppnade Stockholms 

Hyresgästförening en kooperativ möbelaffär på Malmskillnadsgatan 19. 

Föreningen hade till uppgift att  

främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att till 

fördelaktigaste pris tillhandahålla medlemmarna möbler och 

andra till heminredning hörande varor av gott utförande och 

tilltalande utseende.  

Man tillät avbetalning på, som man såg det, fördelaktiga villkor.543  Enligt Vår 

Bostad skulle Sveriges Möbelhandlares Centralförbund ha försökt stoppa 

leveranser till Hyresgästernas Möbelaffär, men de leverantörer som drog sig ur 

kunde ersättas av andra.544 Möbelaffären kan förmodligen ses både som ett försök 

att faktiskt erbjuda möbler till ett lägre pris och mer förmånliga villkor och som 

ett försök att odla den skötsamhetskultur som skulle manifestera sig genom de 

boendes modernt ordnade hem. Skötsamhetsidealet gällde individens förhållning 

både till sina organisationer och sitt hem. 

 

 

 

 

 

 

542 Thörn (1997), s. 406ff. Se även VB januari 1925 för exempel på ”Mellan fyra väggar” 

543 VB april 1927 och Stadgar för Hyresgästernas Möbelaffär u.p.a. 1928, HRF F1:1 

544 VB september 1927 

 

 153 
 

1920-talet. Mannen i följetongen, en yrkesutbildad arbetare, är nykterist och går 

de flesta lediga kvällar på någon form av möten. Hemmet i HSB-huset är hustruns 

domän. Kerstin Thörn menar att HSB bedrev en smakfostran baserad på 

”vetenskaplighet och professionalitet”. En modern livsstil skulle bejakas där 

hemmet skulle underkastas vetenskapliga utredningar. Helst skulle hemmet 

prydas av moderna möbler, även om det på grund av dessas höga priser kunde 

blandas med äldre, ärvda möbler.542 Under 1927 öppnade Stockholms 

Hyresgästförening en kooperativ möbelaffär på Malmskillnadsgatan 19. 

Föreningen hade till uppgift att  

främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att till 

fördelaktigaste pris tillhandahålla medlemmarna möbler och 

andra till heminredning hörande varor av gott utförande och 

tilltalande utseende.  

Man tillät avbetalning på, som man såg det, fördelaktiga villkor.543  Enligt Vår 

Bostad skulle Sveriges Möbelhandlares Centralförbund ha försökt stoppa 

leveranser till Hyresgästernas Möbelaffär, men de leverantörer som drog sig ur 

kunde ersättas av andra.544 Möbelaffären kan förmodligen ses både som ett försök 

att faktiskt erbjuda möbler till ett lägre pris och mer förmånliga villkor och som 

ett försök att odla den skötsamhetskultur som skulle manifestera sig genom de 

boendes modernt ordnade hem. Skötsamhetsidealet gällde individens förhållning 

både till sina organisationer och sitt hem. 

 

 

 

 

 

 

542 Thörn (1997), s. 406ff. Se även VB januari 1925 för exempel på ”Mellan fyra väggar” 

543 VB april 1927 och Stadgar för Hyresgästernas Möbelaffär u.p.a. 1928, HRF F1:1 

544 VB september 1927 

153



 

154  
 

3.6. Hyreskamp i Stockholm 

Stockholms Hyresgästförenings arbete under andra halvan av 1920-talet med att 

föra sina medlemmars talan gentemot fastighetsägare hade inte samma militanta 

prägel som arbetet i Göteborg, men det skulle komma att spela en lika viktig roll 

för föreningens framväxt. Oskar Bengtsson anställdes 1925 som ombudsman i 

föreningen med en månadslön på 350 kr utöver provision för inkasserade 

medlemsavgifter. Ombudsmannens roll blev både att sköta rent expeditionella 

sysslor och att arbeta med agitations- och upplysningsverksamhet, men framför 

allt tycks den upplevda vinsten ha varit att föreningen fick någon som kunde 

hjälpa medlemmarna i hyresärenden.545 Ett flertal tvister förekom, som det 

rapporterades om i Vår Bostad och i verksamhetsberättelserna. Ett exempel var 

Tulegatan 51 där Stockholms Hyresgästförening enligt Vår Bostad förhandlade så 

att några av hyresgästerna fick 50 kr vardera som kompensation för att de hade 

fått stå ut med skräp och avfall under reparationer. Ytterligare fyra andra 

hyresgäster fick något mindre kompensation några månader senare.546 

Reparationer var en återkommande källa till konflikt, och kanske också det 

område där hyresgästföreningen hade enklast att hävda sig. I oktober 1925 

rapporterades det om ett fall på Folkungagatan 8 där värden hade fått 200 kr till 

reparationer av en hyresgäst men sedan vägrat redovisa hur mycket som använts. 

Hyresvärden hade heller inte lämnat tillbaka mellanskillnaden. Enligt Vår Bostad 

återbetalades 100 kr efter hyresgästföreningens ingripande. I fyra andra fastigheter 

runt om i staden ska hyresgästföreningen ha ingripit för att förhandla fram nedsatt 

hyra som kompensation för olägenheter i samband med renoveringar.547  

Stockholms Hyresgästförening hade ännu inte börjat använda sig av blockad men 

man hotade 1925 en vicevärd med bojkott i en ganska trivial tvist på Wollmar 

Yxkullsgatan 168. Vicevärden hade två år tidigare anklagat en hyresgäst för att ha 

tagit dennes tidning och fått hyresgästen att betala 15 öre. Sedan visade det sig, 

enligt Vår Bostad, vara så att vicevärden faktiskt fått sin tidning den dagen. När 

vicevärden trots detta vägrade betala tillbaka hotade hyresgästföreningen med 

bojkott av vicevärdens frus rakstuga i Hagalund, varpå vicevärden gav med sig 

och betalade 10 öre för tidningen samt 60 öre för ”lidna obehag och besvär”.548 
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Det hela tycks ha varit en ren principfråga där hyresgästföreningen, eller i alla fall 

någon av dess företrädare, blev inblandade i en personkonflikt men det är 

intressant att det är just i det här fallet, där så lite var på spel, som man valde att 

använda sig av bojkotthot. 

Vid årsskiftet 1926 igångsatte Stockholms Hyresgästförening en större aktion som 

rörde stadens hus. Enligt Vår Bostad hade vicevärdar och portvakter på julafton 

1925 varskott ca 950 hyresgäster, de flesta kring Värtahamnen, om hyreshöjningar 

från och med 1 april på mellan 12 till 15 procent. Nya kontrakt delades ut som 

skulle skrivas på senast tredjedag jul. Hyresgästföreningen påpekade ett par 

felaktigheter med kontrakten. Fastighetskontorets stämpel saknades och även 

hyresgäster som hade kontrakt till första oktober hade fått annonserad 

hyreshöjning från första april. Hjorthagens sektion kallade till möte mellan jul och 

nyår. Tal hölls av Otto Grimlund och Jalmar Wiksten från stadsfullmäktige. En 

protestskrivelse undertecknad av 200 hyresgäster lämnades in till 

fastighetsnämnden med krav på att nämnden skulle motsätta sig hyresökningen, 

att de högsta hyrorna och hyrorna i de sämsta husen skulle sänkas, och att 

reparationer skulle göras där det behövs. Borgarrådet Sandberg, som mottog 

skrivelsen, höll med om att hyreskontoret hade burit sig ytterst klumpigt åt, inte 

minst då man hade lämnat beskeden på julafton. Ökningen skulle enligt Sandberg 

vara en del i en utjämning av hyrorna i stadens hus och i en obestämd framtid 

skulle de högsta hyrorna sänkas. Borgarrådet skulle själv fara ut och titta på 

lägenheternas behov av reparationer, och lovade enligt Vår Bostad att höjningen 

inte skulle komma förrän i oktober.549 I ett senare svar från fastighetsnämnden 

avslogs dock hyresgästföreningens protester mot hyreshöjningar och deras övriga 

krav.550 Hjorthagssektionen drev senare andra krav riktade mot staden som 

fastighetsägare, inte minst vad gäller förbättringar av allmänna utrymmen. Man 

gjorde även en icke hörsammad hemställan om fler parkkonserter och lyckades få 

igenom så att sektionsstyrelsen skulle få vara representerad vid stadens årliga 

besiktning.551 

I samband med flytt- och nyteckningsdagen 1 april 1926 rapporterade Stockholms 

Hyresgästförening om en ökad benägenhet från Stockholms hyresgäster att vända 

sig till hyresgästföreningarna. Ett vanligt förekommande trätoämne var 
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månadsbetalningar, som hyresgästerna ofta föredrog men fastighetsägare ofta 

ogillade. Flera fastighetsägare skulle ha tagit ut ränta på månadsbetalningar, vilket 

hyresgästföreningarna protesterade mot.552 I ingenjör W. Rönströms fastigheter 

på Tulegatan 53 och Grevgatan 47 skulle, enligt Vår Bostad, krav på en hel årshyra 

i förskott ha förekommit. På Grevgatan 47 skulle rena dubbeluthyrningar 

dessutom ha förekommit. Ägarförhållandena kring Tulegatan 53 var oklara och 

fastigheten togs i mät. Rönström greps nu i Göteborg. Enligt Vår Bostad ska  

anförvanter ha gripit in och ersatt hyresgästerna på Tulegatan 53 med 5 000 kr för 

att täcka deras förluster. Polisen kunde inte hitta något brottsligt i förfarandet vid 

Grevgatan 47 och Rönström släpptes på fri fot och tog sig sedan snabbt till 

London. Stockholms Hyresgästförening lämnade dock in en ny anmälan viket 

föranledde att ombud för Rönström återigen, enligt Vår Bostad, grep in och 

förhandlade fram en uppgörelse med hyresgästerna med ersättning på nära 11 000 

kr för att förhindra att Rönström lämnades ut från London.553  

De juridiska verktygen tycks alltså ha kunnat användas i åtminstone i de fall då 

bevisbar brottslighet förelåg. Det var dock inte i alla fall som man kunde få rätt. 

Under hösten 1926 rapporterade Vår Bostad om bostadsskojare i 

bostadsföreningar, där småsparare skulle hade lurats av sina besparingar i 

samband med att de flyttat in i bostadsföreningar som senare gått i konkurs.554 I 

flera andra fall förekom konflikter kring fastighetsägarens rätt att fritt gå in i 

hyresgästens lägenhet, inte minst kring moderniseringar som hyresgäst och 

fastighetsägare inte var överens om formerna kring. Vår Bostad menade att 

fastighetsägarna tenderade att se hyresgästerna som nådehjon.555 När Stockholms 

Hyresgästförening summerade verksamhetsåret 1926 noterade man att man 

enbart hade fått in tre anmälningar angående hyreshöjningar, medan man hade 

behandlat 73 tvister som rörde annat, varav nästan hälften rörde reparationer. Allt 

som allt skulle man i samband med detta ha sparat in strax över 20 000 kr till 

hyresgästerna. För att ytterligare stärka hyresgästernas position inrättade man 

även en rättshjälpsfond.556 
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Under 1927 rapporterade Vår Bostad om en lättnande situation på 

hyresmarknaden. Hyresgäster uppmanades att inte teckna fleråriga kontrakt, 

vilket fastighetsägarna hade börjat föredra för att inte riskera att stå med outhyrda 

lägenheter.557 Stockholms Hyresgästförening fick nu in många anmälningar från 

hyresgäster som ville annullera sådana kontrakt.558 Trots läget på hyresmarknaden 

rapporterades det om stora hyresökningar under året. Tvister förekom också 

fortfarande, som förr om rätten till månadsbetalning och obehag vid 

ombyggnationer. Vår Bostad menade att hyreslagen delvis var att skylla för 

hyreshöjningarna men man påpekade även att hyresgästernas bristande solidaritet 

var ett stort problem för hyresgästföreningarna.  

De till föreningen anmälda hyresökningarna ha på något 

undantag när ej kunnat förhindras, hyresgästerna sakna tyvärr 

den solidaritet, som erfordras för att en husvärd skall kunna 

tvingas till reträtt. Den sedan år tillbaka rådande bostadsbristen 

står ännu som ett spöke för hyresgästerna, rädslan att få stå på 

gatan med möbler och andra tillhörigheter har gjort att 

hyresgästerna har funnit sig i snart vad som helst. 

Samtidigt menade man dock att de långa kontrakten var svaghetstecken från 

fastighetsägarna, vars gyllene tid snart skulle vara förbi, något som enligt tidningen 

berodde på att ”den kooperativa bostadsproduktionen har verkat, trycket på 

hyresgästernas skuldror har lättat.” 559 I verksamhetsberättelsen för 1927 

noterades indrivningar åt hyresgästerna på 4 750 kr, mindre än en fjärdedel av vad 

som hade uppnåtts förra året. Däremot påpekade man att antalet förfrågningar 

om hjälp från hyresgäster ökade och nu uppgick till ungefär tre om dagen. Många 

hyresgäster betraktade nu enligt verksamhetsberättelsen Stockholms 

Hyresgästförening inte som en fristående förening utan som en officiell institution 

dit alla hyresgäster kunde vända sig fritt. Ofta rörde dock dessa ärenden ganska 

enkla frågor.560 Hyresgäströrelsen i Stockholm tycks nu ha etablerat sig som en 

rörelse med en stabil organisatorisk grund och ett visst rykte. Den repertoar med 

kollektiva aktioner och direkta stridsåtgärder som hade förekommit på olika håll 

under 1910-talet och det tidiga 1920-talet skulle dock komma att åter plockas upp 
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då de organiserade hyresgästerna gick in i en mer offensiv fas från 1928 och 

framåt.  

Den första blockaden som utfärdades av Stockholms Hyresgästförening 

genomfördes 1928 och riktade sig mot två ökända ”husjobbare”, Torsten 

Weidenhayn och Werner Andersson, som under 1920-talet hade figurerat i flera 

fall där medlemmar i bostadsföreningar hade lurats på stora summor. Ett fall, där 

medlemmarna i bostadsföreningen Skålen 18 i Vasastan ansåg sig ha blivit lurade 

av duon bland annat genom en övervärderad lokal i husets bottenvåning, gick till 

rådhusrätten men domen blev friande för Weidenhayn och Andersson.561 Denna 

friande dom följdes dock av en ny kontrovers på Blekingegatan 20. Här skulle 

Stockholms Hyresgästförening komma att spela en viktig roll. Enligt tidningen 

Vår Bostad hade direktör Torsten Weidenhayn lockat medlemmar till 

bostadsföreningen Ritaren med löfte om lägenheter i fastigheten. Mönstret 

liknade tidigare affärer som Andersson och Weidenhayn hade varit inblandade i. 

Den av de båda herrarna kontrollerade bostadsföreningen hade köpt fastigheten 

av Andersson varpå han gjort en vinst på 140 000 kr. Föreningen sålde därefter 

de 35 lägenheterna varpå Weidenhayn och Andersson drog sig tillbaka. Den 

ekonomiska planen visade sig dock vara ohållbar. Fastigheten hade utöver 

lägenheterna en smidesverkstad och ett garage. Det senare värderades till 

svindlande 175 000 kr, nästan tio gånger mer än smidesverkstaden. Denna 

övervärdering möjliggjorde billiga lägenheter, men föreningen hamnade i svår 

skuld, vilket visade sig efter att den ursprungliga styrelsen bestående av 

Weidenhayns affärspartners 10 november 1925 avgick vid en extrastämma och 

lämnade över ansvaret till de boende. Nu uppdagades de tvivelaktiga 

beräkningarna och utöver detta visade det sig att tidigare okända lån hade tecknats 

där föreningen stod som ansvarig för amorteringarna.562 Bostadsföreningens 

medlemmar klarade inte av att täcka upp betalningarna och när en av Weidenhayn 

anställd person dök upp med inteckningar i huset återstod inget annat än att bjuda 

ut fastigheten på exekutiv auktion. Denna köptes i sin tur upp av ett bolag, 

fastighetsföreningen Helgalund, som var kontrollerat av Weidenhayn och 

Andersson. När Andersson under 1928 gick till rätten för att avhysa 17 av de 
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boende uppstod en principdiskussion om de var att betrakta som ägare av sina 

lägenheter eller jämställda med hyresgäster.563  

Kontroversen föranledde Stockholms Hyresgästförening att gripa in och sätta 

byggnaden i blockad. Byggnadsfackens samorganisation sympatiblockerade i 

samband med detta byggnadsarbete i huset.564 Banderoller sattes upp i fönstren 

och blockadvakter höll vakt utanför huset. Aftonbladet rapporterade 19 april 1928 

om hur Werner Andersson i sällskap med en annan man hade trängt sig in hemma 

hos en kvinnlig hyresgäst för att slita ned en av de banderoller som hade hängts 

ut längs fastighetens fasad. Senare samma natt dök Andersson med tre 

medhjälpare upp och försökte få ned banderollerna med hjälp av stege, varpå de 

i farten råkade krossa en ruta. Flera anmälningar om bland annat hemfridsbrott 

inkom till distriktspolisen.565 Även Stockholms Hyresgästförening anmäldes och 

föreningen blev bötfälld på en mindre summa, 5 kr, för brott mot 

ordningsstadgan. Man tog dock detta med jämnmod.566 Pressympatierna tycks 

under konflikten ha varit på hyresgästföreningens sida, och Andersson och 

Weidenhayn beskrevs som mer eller mindre skurkaktiga i tidningar som 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.567 Under sommaren stod 

tre lägenheter tomma, men vräkningarna tog sedan fart i augusti och september. 

Inför flyttdagen 1 oktober försökte Weidenhayn och Andersson få nya 

hyresgäster genom utskick till lägenhetssökande. Huset tvättades från 

uppklistrade blockadlappar men på den allmänna visningen 21 september dök 

utsända från hyresgästföreningen upp med flygblad och informerade de 

bostadssökande om blockaden. Trots upprepade visningar blev bara en lägenhet 

uthyrd, och Andersson sökte den 28 september upp hyresgästföreningen för att 

göra upp. Enligt Vår Bostad fick Weidenhayn och Andersson avstå 17 000 kr i 

fordringar till Bostadsföreningen Ritaren och 35 000kr i fordringar på grund av 

hyresgästernas hyresskulder. Utöver detta fick man kompensera hyresgästerna 

med 20 000 kr och ersätta hyresgästföreningens utlägg med 500 kr. Alla utom två 

hyresgäster, som enligt Vår Bostad själva ska ha varit ”jobbare” med skumma 

bostadsföreningsaffärer, fick i och med detta kompensation.568 Affären fick ett 
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rättsligt efterspel. Weidenhayn och Andersson åtalades men friades i rådhusrätten. 

Hovrätten dömde dock de båda till straffarbete i 26 månader vardera utöver att 

de blev ersättningsskyldiga till de drabbade. Andersson lämnade ganska snabbt 

över sig själv till polisen men Weidenhayn höll sig undan över julhelgen innan han 

infann sig för att påbörja sitt straff.569  

Som Jacobsson påpekar var det 1920-talets brist på lagregler och svårigheter att 

kontrollera uppgifter som möjliggjorde svindlerier av den typen som Weidenhayn 

och Andersson ägnade sig åt. Den här typen av affärer skadade anseendet för 

bostadsföreningar och det är därför intressant att det var i det här fallet, där även 

HSB:s intressen i förlängningen kan anses ha varit hotade, som Stockholms 

Hyresgästförening för första gången valde att gå in med kraft. Husjobberiet fick 

också institutionella följder. Den nya bostadsrättslagen 1930, där bland andra 

Sven Wallander ingick i den av Justitiedepartementet utsedda kommittén, var 

ämnad att reglera förfarandena och ge ökat skydd åt de boende. Även om några 

bostadsföreningar kvarstod kom bostadsrättsföreningen att bli den enda möjliga 

vägen för nya kooperativa föreningar.570 HSB hade här säkrat ytterligare inflytande 

i den stad där man allt mer ökade sitt inflytande. Organisationen var under 1920-

talet främst inriktad på byggen i innerstaden, där samtidigt Sven Wallander var 

engagerad i utformningen av stadens nya offentliga rum.571 

Weidenhaynblockaden kom att bli startskottet för en ny era i Stockholms 

Hyresgästförenings historia. Blockaden som metod skulle komma att användas 

frekvent, om än inte i lika hög grad som i Göteborg. Under de kommande åren 

skulle ännu mer offensiva metoder komma att införlivas i den stockholmska 

hyresgäströrelsens repertoar. De hyressänkningsaktioner som skulle känneteckna 

denna mer offensiva fas skulle visa sig mycket effektiva och de skulle komma att 

förändra maktförhållandena mellan hyresgäster och fastighetsägare samt i 

förlängningen hela den svenska hyresmarknaden. Fler blockader skedde året efter 

Weidenhaynblockaden både på Kungsholmen och i Sundbyberg.572 Flera 
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rättsligt efterspel. Weidenhayn och Andersson åtalades men friades i rådhusrätten. 
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en blockad, som dock aldrig blev av då de uppsägningar som låg bakom konflikten 

togs tillbaka.573  

I Bällsta inleddes en blockad i fastigheten Hemlyckan i början av 1930 i protest 

mot en vicevärd som man ansåg hade misskött sitt uppdrag genom att vägra hålla 

rent. Vicevärden skulle även ha hållit pilsnerkalas och medvetet gått in för att 

skada barn som åkte på ledstängerna genom att slå in hästskobroddar på dessa.574 

En annan konflikt i Bällsta i fastigheten nedre Trekanten gällande reparationer 

vanns av hyresgästerna efter tre månaders blockad.575 En hyresstrejk utbröt på 

Narvavägen 31 på Östermalm med krav på skadestånd efter ett 

ombyggnadsarbete. Kvarteret Villervallan på Djurgården sattes också i blockad 

samma år på grund av missnöje med bestämmelser i nya hyreskontrakt.576 Under 

1931 skedde en hyresstrejk på Helgagatan 17 på Södermalm, i protest mot bland 

annat att elledningar hade dragits in i lägenheterna genom brevlådeinkasten. 

Konflikten resulterade i hyresreduceringar samt avhjälpande av ”de värsta 

missförhållandena”. Hyresstrejk skedde även i en annan fastighet i närheten, på 

Älvsborgsgatan 3, då fastigheten hade haft brister vid inflyttning.577 

Konfliktämnena varierade alltså, men tycks i många fall ha varit ungefär samma 

som vi sett i materialet från 1920-talet. En skillnad var dock nu att man hade 

anammat rena stridsåtgärder i repertoaren.  

Vid en diskussion om blockaderna kom styrelsemedlemmarna i Stockholms 

hyresgästförening överens om det viktiga i att blockadbeslut inte fattades för 

hastigt utan att eventuella blockader skulle förankras centralt. Det påpekades 

också att man hade problem med för fåtaligt besökta möten hos 

innerstadssektionerna, där många som hade fått hjälp i hyrestvister sedan ”smet 

så fort det gick för sig”. Situationen i förstäderna var dock bättre. Erik Lindwall 

uttryckte på mötet en förhoppning om att blockaderna skulle kunna vara ett bra 

sätt att dra till sig nya medlemmar.578 Samma år drog man även upp riktlinjer inom 

Stockholms Hyresgästförening för blockaders genomförande. Blockader, 
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bojkotter och andra stridsåtgärder fick inte utfärdas av lokal sektion utan 

centralstyrelsens godkännande. Medlemmar som bodde i berörda fastigheter var 

också tvungna att rätta sig i de beslut som fastighetens hyresgäster tillsammans 

med sektions- och centralstyrelsen fattade. I annat fall riskerade man 

uteslutning.579 Samtidigt ställde hyresgästföreningen även krav på de organiserade 

fastighetsägarna. Stockholms Hyresgästförening kom i början av 1930 med ett 

antal synpunkter på de nya hyreskontrakt som höll på att utformas av 

fastighetsägareföreningen. Hyresgästföreningen påpekade att dessa borde 

överensstämma med hyreslagen och nyttjanderättslagen av 1923. Bland annat 

ansåg man att hyresgästen borde ha rätt till varmvatten alla dagar i veckan under 

vinterhalvåret och två dagar i veckan under sommarhalvåret. Man borde även få 

rätt att ha husdjur så länge de inte smutsade ner och trappstädning borde inte 

kunna åläggas hyresgästerna. Utöver det föreslog man rätt till månadshyra utan 

tillägg och ytterligare ett antal bestämmelser till hyresgästens förmån. Det kanske 

viktigaste kravet var att rätt till kompensation vid långvariga reparationer, 

strömavbrott och liknande. Man ville också få in rätten att häva kontrakt om 

avtalad lägenhet eller lokal inte var färdig i tid.580 

Mot slutet av 1920-talet tycks det som om hyresgäströrelsen generellt hade enats 

om att den stridsåtgärd som skulle användas vid konflikter var blockaden. 

Hyresstrejken, den mer klassiska stridsåtgärden i konflikten mellan hyresgäster 

och fastighetsägare, förekom ibland. Hyresstrejker gick typiskt till så att hyran 

deponerades till efter att konflikten hade lösts. Ibland rörde det sig om partiella 

hyresstrejker, där hyresgäster som motsatte sig en hyreshöjning bara betalade den 

summa som hyran hade varit innan. Ibland betalade man vad som ansågs 

”skäligt”. Hyresstrejk var dock juridiskt sett hyresvägran vilket satte den enskilde 

i en utsatt position. Det fanns alltså avsevärda användningskostnader förknippade 

med metoden och den kom heller inte att användas i lika stor utsträckning i 

Sverige som fastighetsblockaden. Ibland nämns deponering av hyror i samband 

med andra stridsåtgärder, men fastighetsblockader och massuppsägningar 

betonas oftare i rörelsematerialet. I Stockholm och Göteborg var det dock främst 

blockaderna och hyressänkningsaktionerna som rapporterades av 

hyresgästföreningarna, även om det skedde enskilda hyresstrejker även i 

Stockholm.581. Användandet av eufemismer som ”hyresdeponering” eller 
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”hyresbetalningsinställelse” tyder på en viss aversion mot begreppet 

”hyresstrejk”.  På samma sätt kallades hyressänkning ibland för 

”hyreskorrigering”.  

I någon mån är blockaden eller bojkotten, eller i alla fall någon form av 

solidaritetskrav, nödvändigt för alla typer av stridsåtgärder. Vid en strejk krävs det 

att ingen sköter arbetet för att strejken ska ha en chans att lyckas Att begränsa 

utbytbarheten blir avgörande för framgång. Om lockoutade arbetare får arbete 

någon annanstans är lockouten meningslös. Motsvarigheten i den anglosaxiska 

världen, picket lines, syftar till att upprätthålla en gräns mot exempelvis ett företag. 

Den som träder över den gränsen är att betrakta som strejkbrytare. Blockaderna i 

Sverige utgick ifrån samma princip och man använde sig av blockadvakter som 

informerade och delade ut blockadlappar. För att hyresblockaderna skulle kunna 

lyckas krävdes en kultur där blockadbrytare utsattes för sociala sanktioner.  Den 

sociala kontroll som hade etablerats genom arbetarrörelsens framgångar var här 

något som hyresgästföreningarna kunde dra nytta av. I och med att metoderna så 

mycket efterliknade de fackliga metoderna kunde de också införlivas i en redan 

existerande kultur med krav på solidariskt beteende och mekanismer för sociala 

sanktioner mot de som bröt mot normerna. Här ser vi en skillnad mellan 

Stockholms förorter och grannsamhällen och innerstaden, då det i de mer 

arbetartäta områdena tycks ha varit lättare att bygga upp starka sektioner. 

I slutet av 1920-talet började hyresgästföreningarna i Stockholm experimentera 

med en mer offensiv metod, massuppsägningar. Metoden verkar framför allt ha 

använts i samband med så kallade hyressänkningsaktioner, där krav på 

hyressänkning och reparationer ställdes. I en del fall var dessa svar på aviserade 

hyreshöjningar. Aktionerna gick typiskt till så sa hyresgästerna kollektivt sa upp 

sina kontrakt i samband med uppsägningstiden inför laga fardagar i april eller 

oktober. Metoden var så att säga en spegel av de uppsägningar för hyresreglering 

uppåt som fastighetsägarna företog sig, men nu menade man istället att hyrorna 

skulle regleras nedåt. Fastighetsägaren ställdes nu inför ett hot om att stå utan 

hyresgäster, då hot om blockad och hyresstrejk ofta förelåg.582 Flytt var en relativt 

vanlig företeelse under mellankrigstiden och givet att en ny lägenhet gick att få tag 

på sågs det förmodligen inte som så dramatiskt.583 I de flesta fall, med 

Olskrokenkonflikten584 1936–1937 och ett par andra exempel i framför allt 
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Göteborg som undantag, tycks dock inte hyresgästerna ha flyttat en masse. Istället 

tycks fastighetsägarna ha gått med på förhandlingar och någon form av eftergifter. 

Massuppsägningarna var så att säga en öppning, en maktdemonstration för att 

visa att man menade allvar. Hyressänkningsaktionerna var menade att förändra 

maktförhållandena i grunden, något som de också skulle visa sig kunna göra. 

Detta skedde dock inte utan en del ganska dramatiska konflikter. 

  

3.7. Hyressänkningsaktionerna och 

fastighetsägarnas svar 

Upptakten till hyressänkningsaktionerna och massuppsägningarna står 

förmodligen att finna i de allt vanligare kollektiva hyressänkningsförhandlingarna 

under det sena 1920-talet. Hyresgästföreningarna började nu ställa offensiva krav 

för hela huskollektiv, allt som oftast gällande hyressänkningar och/eller 

reparationer. I Stockholm tycks konfliktnivån mellan fastighetsägare och ett antal 

hyresgästkollektiv, ofta uppbackade av hyresgästföreningen, ha intensifierats 

under 1928. I fastigheten Roslagsgatan 34 – Frejgatan 14 i Vasastan gick 

hyresgästerna samman och bestämde sig att självmant göra 75 kr i avdrag på hyran 

på grund av obehag vid installation av vattenklosetter.585 När hyresgästerna på 

Södermannagatan 52 sades upp för hyresreglering på grund av installation av 

värme och varmvatten vägrade man skriva på det nya kontraktet. Man vägrade 

även kollektivt att släppa in hantverkare. Slutresultatet blev en årshyreshöjning på 

125 kr istället för de 175 kr som först annonserats. Man fick även 95 kr reduktion 

på grund av obehag under reparationerna.586 Även i Enskede gjorde hyresgästerna 

i ett nybygge i kvarteret Kringlan avdrag på 40 kr per hyresgäst då fastigheten inte 

var färdig vid inflyttning och fukt förekom. Fastighetsägaren tycks, trots initialt 

hot om stämning, ha accepterat avdraget.587 I stadens hus i Värtahamnen hölls 

möten med krav på sänkta hyror.588  

Det nybyggda Atlasområdet i Vasastan tycks ha varit konfliktdrabbat. När 

hyresgästerna i ett nybygge på Vulcanusgatan 13 under 1927 skulle flytta in i 
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hyresgästerna samman och bestämde sig att självmant göra 75 kr i avdrag på hyran 
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Södermannagatan 52 sades upp för hyresreglering på grund av installation av 

värme och varmvatten vägrade man skriva på det nya kontraktet. Man vägrade 

även kollektivt att släppa in hantverkare. Slutresultatet blev en årshyreshöjning på 

125 kr istället för de 175 kr som först annonserats. Man fick även 95 kr reduktion 

på grund av obehag under reparationerna.586 Även i Enskede gjorde hyresgästerna 

i ett nybygge i kvarteret Kringlan avdrag på 40 kr per hyresgäst då fastigheten inte 

var färdig vid inflyttning och fukt förekom. Fastighetsägaren tycks, trots initialt 

hot om stämning, ha accepterat avdraget.587 I stadens hus i Värtahamnen hölls 

möten med krav på sänkta hyror.588  

Det nybyggda Atlasområdet i Vasastan tycks ha varit konfliktdrabbat. När 

hyresgästerna i ett nybygge på Vulcanusgatan 13 under 1927 skulle flytta in i 
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fastigheten saknades, enligt Vår Bostad, ett antal utlovade bekvämligheter. 

Varmvattnet saknades första månaden, hissen kom inte igång förrän i november 

och tvättstugan var inte tillgänglig förrän i december. Fastighetsägaren höll sig 

borta och var svårkontaktbar. Han skulle även ha försökt få hyresgästerna att 

skriva på ett kontrakt med högre hyra där de sedan fick tillbaka en del av hyran 

på ett särskilt konto, med all sannolikhet för att få upp fastighetsvärdet. 

Fastighetsägaren bestämde sig snart därefter också för att sälja huset. Inför 

försäljningen ställde hyresgästerna krav på avdrag och olägenheter och fick 

tillbaka totalt 1 775 kr, något som gick att genomföra ”tack vare hyresgästernas 

eniga uppträdande och tack vare Hyresgästföreningens ingripande att samla dem 

till gemensam aktion”.589  

På nybygget på Atlasgatan 13 rapporterade man under hösten 1928 om liknande 

problem. Flera lägenheter var vid inflyttning inte färdigmålade och de saknade 

dessutom lås och ordentlig belysning. Hissen var ännu inte monterad utan 

hisschaktet gapade tomt. Hyresgästerna gick här ut i hyresstrejk vilket resulterade 

i mellan en till två månadshyror i avdrag för hyresgästerna.590 Stockholms 

Hyresgästförening bestämde sig nu för att gå ut i en mer allmän aktion på 

Atlasområdet. Man tillsatte en egen utredning som konstaterade att flera aktörer 

samverkat för att få upp mark- och fastighetsvärdena. Hyresgästföreningen 

menade att detta till sist drabbade hyresgästerna, vars hyror man ansåg låg 35 

procent högre än vad de egentligen skulle behöva ligga. Atlasbolaget hade till att 

börja med sålt marken där dess tidigare fabrik hade legat med 3 miljoner kr i vinst, 

därefter hade inte mindre än ett fyrtiotal byggmästare varit med och byggt. Många 

av dessa hade en svag ekonomisk ställning vilket fördyrade deras lån och i 

utredningen misstänkte man dessutom att många av byggmästarna var rena 

bulvaner åt andra. Det fuskades enligt utredarna vid många byggen utan att 

Byggnadsnämndens inspektörer följde upp. Genom att husen frekvent såldes med 

stora vinster ökade hyrorna och även mer solida fastighetsägare tog efter de 

uppskruvade hyresnivåerna och la sig på samma nivå. Hyrorna var höga även för 

Stockholms. Man fick betala 1 400 – 1 500 kr om året för en enrummare med kök 

i området. Även lokalhyrorna var höga och butikslokalerna var för många, vilket 

drabbade de lokala affärsägarna som konkurrerade med alltför många andra 

affärsägare. De höga hyrorna medförde att det framför allt var, enligt Vår Bostad, 

”präktigt och stabilt folk av medelklass” snarare än arbetarklass som bodde där. 
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Hyrorna var inte motiverade av områdets läge, som inte var särskilt centralt. 

Dessutom stördes de boende av rök från järnvägen. Slutsatsen i utredningen var 

att hyrorna utan problem borde kunna reduceras med mellan 10 och 15 procent 

”utan att husägarna hade anledning att klaga på förräntningen av det kapital de 

nedlagt i fastigheterna”. Man uppmuntrade till ”massuppsägningar och 

gemensamt uppträdande i övrigt”.591    

Ett massmöte hölls den 22 mars 1928 i Vasaläroverkets aula. Ombudsman Oskar 

Bengtsson från Stockholms Hyresgästförening föreslog att man först skulle göra 

gemensamma framställningar till fastighetsägarna och om detta ej räckte så skulle 

man inleda massuppsägningar. En niomannakommission med uppdrag att få ned 

hyrorna med åtminstone tio procent tillsattes. Den sociala sammansättningen i 

kommissionen var intressant i sig och bekräftade snarast uppgiften om att 

Atlasområdet skulle vara ett utpräglat medelklassområde. Kommissionen bestod 

av en kassör, en fil.lic, en banktjänsteman, en arkitekt och inte mindre än tre 

fabrikörer. Den aktionsplan som lades upp gick ut på att först undersöka 

hyreskontrakten vad gällde hyra, uppsägningstid med mera. Därefter skulle 

kollektiva massuppsägningar inledas ”med de ytterligare åtgärder, som därav kan 

följa”. Kontakt med myndigheter skulle även inledas för att få till stånd bättre 

sanitära och hygieniska förhållanden. Mötet ställde även krav på bättre belysning 

och tätare polisbevakning.592 I och med detta hade man skapat en mall för 

framtida hyressänkningsaktioner som även de skulle komma att använda sig av 

samma mönster med massmöten, kontraktsgranskning, framförda krav och 

massuppsägningar. Vilka resultat man uppnådde på själva Atlasområdet är dock 

oklart. På Atlasgatan 13, där hyresgästerna tidigare hade hyresstrejkat, kunde man 

inte enas om hyressänkningsaktion inför uppsägningsdagen 1 juli.593 På 

Vulcanusgatan 13 ska en massuppsägningsaktion ha genomförts med 50 kr 

hyressänkning för enrummare och det dubbla för tvårummare.594 

Verksamhetsberättelserna för 1928 och 1929 angav bara att aktionerna hade 

påbörjats och fortsatt utan att rapportera några särskilda resultat.595 I början av 

 

591 Se VB nr 7 1929 samt dokument ”Atlasområdet under luppen – En undersökning av Stockholms 

Hyresgästförening”, SH F1:6 

592 VB nr 8 1929 

593 Se mötesprotokoll för Centralstyrelsen i Stockholms Hyresgästförening 13/6 1929, SH A1:3 

594 HG nr 8 1929 

595 Se verksamhetsberättelser SH 1928 s. 9 och 1929 s. 6, SH B1:4 
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1930 meddelade niomannakommittén att man ej var ”benägna för fortsatt 

aktion.” Styrelsen beslutade att inte vidtaga vidare åtgärder.596 

Det initiala försöket att åstadkomma hyressänkningsaktioner i Atlasområdet var 

alltså i stort ett misslyckande, massaktionerna uteblev. I verksamhetsberättelsen 

för 1928 nämns dock hyressänkningsaktioner i nio fastigheter på Södermalm och 

Kungsholmen samt även enstaka i Enskede och på Norrmalm. Av dessa skulle 

hyresreduceringar i fem fastigheter på totalt 4 390 kr ha åstadkommits. 597 Runt 

om i staden förekom även konflikter i samband med annonserade hyresökningar, 

där hyresgästerna agerade kollektivt. Ett fall där fastighetsägaren hade försökt få 

hyresgästerna att godkänna högre nominell än faktisk hyra för att, likt på 

Atlasgatan 13, få upp taxeringsvärdet var på Högalidsgatan 31–33. Här fick 

fastighetsägaren en hyresstrejk på halsen. Lägenheterna i det nybyggda huset var 

inte färdigställda vid inflyttningen och de utlovade vindsförråden och tvättstugan 

saknades. En annan hyresstrejk ägde rum på Erstagatan 24, där de organiserade 

hyresgästerna i fastigheten fick tillbaka 70 kr för obehag under perioden oktober-

januari.598 Från Birger Jarlsgatan 107 kom rapporter om hyresgäster som hade 

vägrat skriva på nya hyreskontrakt.599 I 1929 års verksamhetsberättelse nämndes 

det att man i 17 fastigheter runt om i staden hade haft aktioner för att hindra 

hyresökningar, och att man i två av dessa i Värtahamnen hade fått ta till blockad. 

Besparingarna per år räknade man till 10 800kr.600 

I Aspudden bröt under 1930 en konflikt ut med den stora fastighetsägaren 

Manhemsbolaget. Hyresgästföreningen hade även tidigare haft krav på bolaget, 

bland annat hade man gjort påtryckningar för att få in elektriskt ljus i bolagets 

fastigheter vilket också infördes 1921.601 Under 1930 gällde konflikten först de 

tilläggsparagrafer som bolaget hade lagt till i årets hyreskontrakt. Dessa innebar 

att hyresgästen godtog lägenheten i befintligt skick och att hyresvärden bara om 

denne själv ansåg att det behövdes skulle betala för material för renovering, men 

inte arbetskostnaden. Hyresvärden avsade sig även ansvar för ohyra och för 

 

596 Se protokoll för Centralstyrelsen i Stockholms Hyresgästförening, 9 januari 1930, SH A1:3 
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förstörda medel vid sanering mot exempelvis vägglöss. Vår Bostad förundrades 

över att Manhemsbolaget, som tidigare betraktats som en ”mild” hyresvärd nu 

gick så hårt åt sina hyresgäster. Bolaget förklarade senare att den första paragrafen 

gällde allting utöver det bolaget självt valde att åtgärda i och med sina årliga 

besiktningar, men hyresgästföreningen tyckte fortfarande inte att förpliktelserna 

”riktigt sammanfalla med vad rätt och billigt är”.602  

Under sommaren annonserade Manhemsbolaget hyreshöjningar för 700 

hyresgäster, vilket föranledde stora protester och organiserad vägran att skriva på 

de nya kontrakten. Ett massmöte med 350 hyresgäster anordnades där man 

uppmanade till vägran att skriva på nytt kontrakt. Under första kallelsedagen för 

påskrivande av nytt kontrakt samlades enligt Vår Bostad tusentals Aspuddsbor 

utanför kontoret. Bara tio av 200 kallade skrev på nytt kontrakt den dagen. Polis 

ska ha tillkallats av bolaget och dykt upp men sedan snart åkt därifrån. Vår Bostad 

kritiserade Manhemsbolaget, som man menade hade varit ”halvfilantropiskt” med 

en religiös prägel och som i sin bolagsordning hade inskrivet att man skulle bygga 

åt mindre bemedlade och arbetare. Bland annat hade Karl Staaff en gång suttit i 

styrelsen. Företaget hade dock sedan 1907 blivit allt mer ”privatkapitalistiskt”, 

särskilt sedan Litograftrusten tog över aktiemajoriteten 1921 och påbörjade årliga 

hyreshöjningar. Annars hade man kunnat följa stadens exempel, som sänkte 

hyrorna med tio procent. Men, menade Vår Bostad:  

Aspudden är emellertid till större delen befolkat av organiserade 

arbetare. Och dessa ha av ålder lärt sig rätta sättet att försvara 

sina intressen genom organisation och solidaritet, därför 

utmanar vederbörande inte ostraffat allmänhetens tålamod.603 

Enligt Dagens Nyheter slutade aktionen med att Manhemsbolaget tog tillbaka 

hyreshöjningarna och lät hyresgästerna bo kvar under oförändrade villkor.604 

Stockholms Hyresgästförenings verksamhetsberättelse räknade de hindrade 

hyreshöjningarna till ett sammanlagt värde av 23 000 kr.605 Man ska även enligt 

Aspuddssektionens tioårskrönika ha lyckats justera vissa av bolagets högre hyror 
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nedåt under de följande åren. Utöver detta utfördes ett antal 

hyressänkningsaktioner i privatägda fastigheter.  

Efter en framställning av Hjorthagssektionen lämnades en motion 1930 in till 

stadens fullmäktige om sänkning av hyrorna i stadens hus. Den röstades där ned 

men fastighetsnämndens hyresdelegerade – däribland Otto Grimlund – beslöt 

ändå att sänka hyrorna i stadens hus byggda 1919–1924 med tio procent, vilket 

allt som allt gav runt 200 000 i årlig nedsättning.606 Samma år började större 

hyressänkningsaktioner ta fart på Södermalm. På Erstagatan 24, en fastighet där 

det bara några månader tidigare hade skett en hyresstrejk sade hyresgästerna upp 

sina hyreskontrakt och ska enligt Vår Bostad ha fått 100 kr reduktion i årshyra. På 

Ringvägen 191–193 skedde en liknande aktion med hyressänkningar mellan 25 

och 200 kr per hyresgäst, trots att bara 45 procent av hyresgästerna deltog i 

aktionen. Vår Bostad konstaterade att: 

Båda aktionerna ha nu som sagt slutförts och vi hoppas att de 

bilda upptakten till en allmänt organiserad kampanj för 

hyressänkning. Båda fallen visar, att det går att få ned hyrorna, 

ja, de visa, att det t.o.m. går ganska lätt, när en organisation står 

bakom. Hyresgästföreningen önskar inget annat än att få 

fortsätta på den inslagna vägen; vi stå gärna till er tjänst, sätt bara 

igång, intressera era grannar för kravet om hyressänkning, vänd 

eder sedan till oss så lämna vi allt det stöd vi kunna. Hyrorna 

måste nedåt och när det organiserade uppträdandet kan 

påskynda prisfallet så varför inte då i större utsträckning än 

hittills benytta oss av det.”607  

I en appell ett par nummer senare manade man till solidaritet då  

utan solidaritet, obrottslig, målmedveten solidaritet, kan ingen 

aktion, stor eller liten, föras till seger. 

Man konstaterade även att för att kunna vinna att de strider som nu pågick gällde 

det att solidariteten hyresgästerna emellan höll, vilket men menade att alla 

hyresgäster skulle tjäna på.608 
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Bergsundsområdet på Södermalm skulle snart komma att visa sig bli det riktiga 

startskottet för de storskaliga hyressänkningsaktionerna. Det nybyggda området 

drogs med samma höjda hyror och missnöjda hyresgäster som på Atlasområdet, 

men uppenbarligen var man här mer benägna att gå till kollektiv aktion. Under 

våren 1930 började representanter för Stockholms Hyresgästförening hålla möten 

i både trafik- och hyresfrågor. Otto Grimlund talade 17 mars på ett möte i 

Högalids folkskola för 150 hyresgäster och en kommitté tillsattes med uppdrag 

både att göra framställningar till spårvägsbolaget och att organisera 

kontraktsuppsägning för att få till stånd hyressänkningar. Ingen ny sektion 

bildades dock, då Grimlund i styrelsen hade motsatt sig detta.609 Nu påbörjades 

aktioner i området. På Verkstadsgatan 3 fick man under sommaren 1930 till en 

hyressänkning på 75 till 100 kr per lägenhet och år efter underhandlingar.610 I 

början av 1931 rapporterade Vår Bostad att hyressänkningsaktioner var igång i ett 

trettiotal fastigheter, framför allt på Södermalm. Uppgörelser hade redan slutits i 

sex fastigheter. Utöver Bergsundsområdet skedde aktioner i kvarteret Oljan vid 

Sofia, bland annat på Ploggatan 6, där en tioprocentig hyressänkning åstadkoms. 

Även på Kungsholmen hade hyressänkningsaktioner igångsatts, men ombudsman 

Oskar Bengtsson betonade särskilt sammanhållningen mellan hyresgästerna på 

Södermalm, som möjliggjorde bättre resultat. Inför igångsättandet av en 

hyressänkningsaktion, påpekade Bengtsson, gjordes utredningar där 

kvadratmeterpriset på lägenheterna jämfördes med andra liknande fastigheter. 

Därefter gjorde man en framställan och ofta företogs inspektion tillsammans med 

fastighetsägaren. Inte sällan hann fastigheten byta ägare under en konflikt, vilket 

komplicerade saken. Det hade även hänt att fastigheter tagits i mät under 

pågående förhandlingar.611  

Under våren 1931 hölls ett nytt möte i Högalids folkskola, den här gången för 300 

hyresgäster. Ett fyrtiotal av dessa valdes till att leda aktionen i de olika 

fastigheterna. Ett uttalande från mötet beskriver en konfliktbenägen stämning. 

Mötet uttalar sig för, att underhandlingar upptagas med 

vederbörande fastighetsägare och att i de fall en uppgörelse inte 

kan ske på basis av hyresgästernas krav öppen konflikt 

igångsättes. För dagen ger vi paroll om allmän 
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kontraktsuppsägning till instundande 1 oktober, 

uppmärksammade på att i de flesta hus inom området 

uppsägningstiden är 6 månader. I de fall, där överenskommelse 

icke sker med fastighetsägarna och avflyttning göres, bör tom 

lägenhet blockeras tills hyran blir sänkt till det pris som 

hyresgästorganisationen begärt. Mötet uppmanar alla områdets 

hyresgäster att ansluta sig till föreningen och enigt deltaga i den 

aktion, som nu igångsättes. Fram för kontraktsuppsägning och 

sänkta hyror. 

Fullmakter samlades in i de olika fastigheterna varefter krav framställdes till 

fastighetsägarna. Enligt tidningen Vår Bostad medgavs det i ett par fastigheter 

omedelbart hyressänkningar på 10–15 procent. En del fastighetsägare ville 

förhandla medan andra inte var villiga. Hyreskontrakten sades upp i cirka 15 

fastigheter.612 Stockholms Hyresgästförening hade även i flera fall kontakt med 

hyresgästkollektiv som själva skötte förhandlingarna med fastighetsägarna.613  Ett 

par veckor senare rapporterades det om fler uppgörelser på Bergsundsområdet, 

med hyressänkningar i en fastighet på 8–10 procent och i en annan med 10–15 

procent. I ett par fastigheter runt Högalid samt på Odengatan hade även 

annonserade hyresökningar kunnat stoppas.614 En blockad på Bergsundsstrand 

höll på i fyra månader innan fastighetsägaren gav med sig och godkände 

hyressänkning på i genomsnitt tio procent.615  

Stockholms Fastighetsägareförening verkar även ha stärkt sin ställning på 

Bergsundsområdet som svar på hyresgästernas framryckningar. Under sommaren 

1931 fördes förhandlingar mellan ett hyresgästkollektiv på Bergsundsstrand 27–

29 och fastighetsägaren, ingenjör Fried. Hyresgästkollektivet utlyste själva 

blockad. Det är dock osäkert om hyresgästföreningen ställde sig bakom denna.616 

Samma ingenjör Fried förhandlade samtidigt med hyresgästföreningen om 

grannfastigheten Bergsundsstrand 21. Här skedde en massuppsägning under 

hyresgästföreningens ledning och det verkar som om Fried, ställd inför krav från 
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olika håll, inträdde i fastighetsägareföreningen under juli månad och lät denna 

organisation sköta förhandlingarna.617 Hyressänkningsaktionerna i Högalid 

fortsatte under 1932.618 Även på andra håll i Stockholmsområdet skedde 

hyressänkningsaktioner och protester mot hyreshöjningar. Den täta 

kommunikationen mellan hyresgästföreningens ombudsman Oskar Bengtsson 

och fastighetsägareföreningens ombudsman Sigurd Ahlmark vittnar om ständiga 

förhandlingar.619 På Artemisgatan 5 var fastighetsägaren beredd att sänka hyrorna 

för de flesta lägenheter med 50 kr och för lokal och bottenlägenhet mer, men 

hyresgästerna krävde 25-procentiga sänkningar utöver reparationer.620 På 

Kungsholmen utbröt blockad mot direktör Sjöstrands fastigheter på 

Fleminggatan 55 och Kronobergsgatan 8 under 1931 i protest mot aviserade 

hyreshöjningar.621 Hyresgästmilitansen hade nu definitivt anlänt till Stockholm 

och fastighetsägarna svarade på utmaningen. 

Fastighetsägareföreningarna tycks under det tidiga 1920-talet inte ha ägnat 

hyresgäströrelsen utanför Göteborg särskilt mycket uppmärksamhet. Detta 

förändrades dock i takt med uppsvinget i antal blockader och 

hyressänkningsaktioner. Ett svar var att inkorporera organiserade hyresgäster i de 

svarta listorna. Svarta listor över misshagliga hyresgäster var inget nytt fenomen, 

utan något som fastighetsägare tillämpat och delat med varandra under sedan 

länge.622 Under 1930 rapporterade Vår Bostad om att fastighetsägareföreningen 

hade byggt upp ett centralregister över stadens hyresgäster. Varje registrerad 

hyresgäst hade ett kort där det bland annat togs upp om hyresgästen var en osäker 

eller sen betalare, vårdslös, hade ett störande leverne och/eller hade blivit 

uppsagd. Utöver detta angav man om hyresgästen hade deltagit i hyresblockad.623 

Detta tycks dock inte ha varit en tillräcklig lösning. En insändare i Svensk 

Fastighetsägaretidning från 1931 klagade på de ”kristidsbyggmästare” som tog in 

vilka hyresgäster som helst, bara de fick kontrakt med hög hyra så att de kunde 

sälja fastigheten vidare. Dessa fastighetsägare tog alltså även in hyressmitare vilket 

 

617 Brev till Oskar Bengtsson 24/7 1931, SFÄF F1:1   
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620 Se brev till Wilhelm Nöijd 15/7 1931 och brev till Sigurd Ahlmark 17/7 1931, SFÄF F1:1   
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försvårade för andra fastighetsägare.624 I en diskussion om en ombudsman skulle 

anställas till Sveriges Fastighetsägareförbund menade Stockholms 

Fastighetsägareförening att detta skulle krocka med föreningens egna planer på 

att inrätta en centralbyrå med anställd VD som ombesörjde sådant som 

uthyrningsverksamhet, fastighetsförvaltning och förmedlande av inteckningslån. 

Den anställde skulle även arbeta med juridiska och politiska frågor. För att kunna 

spara kapital till detta var man beredda att betala 5 000kr om året för en 

ombudsman, men inte de 10 000 kr som hade efterfrågats.625  

Under 1933 genomfördes större organisatoriska förändringar i Stockholms 

Fastighetsägareförening. Det första steget var skapandet av en tillfällig 

stödfond.626 Större förändringar, som innebar en förändring i organisationsform 

och repertoar, trädde i kraft 1934. Organisationen gjordes om från en ”ideellt 

betonad sammanslutning” till att bli även en ”ekonomiskt betonad skydds- och 

försvarsorganisation”, även om man vid antagandet av stadgarna betonade att 

man inte skapade en ”kamporganisation”. Beslutet om omorganisationen, som 

hade haft starkt stöd inom föreningen, ansågs nödvändigt då 

fastighetsägareföreningen nu i allt högre grad hade som verksamhet att stödja sina 

medlemmar mot hyresgästföreningar och portvaktsföreningar. Förmodligen kom 

inspirationen från Göteborg där en omorganisation av 

fastighetsägareföreningarna med betoning på att bilda en kamporganisation hade 

skett 1932. Medlemskap i Stockholms Fastighetsägareförening knöts nu till 

fastigheter, så att den enskilde personen i princip representerade sina fastigheter. 

Medlemmar var tvungna att ansluta samtliga ägda fastigheter till föreningen och 

en viktad rösträtt utifrån de anslutna tillgångarna infördes. En stödfond inrättades 

för bistånd till enskilda medlemmar i konflikt med fack- eller 

hyresgästföreningarna. Årsavgiften höjdes till en tiondels promille av 

taxeringsvärdet på fastigheterna och garantiförbindelser, som enbart fick 

användas till stödfonden, lämnades. Dessa uppgick till en promille av 

fastigheternas taxeringsvärde.627 Fastighetsägarna rustade sig för strid, samtidigt 

som man i 1933 års styrelseberättelse betonade hyresgästföreningarnas lojalitet 
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med ingångna avtal.  Året innan hade man gett hyresgästföreningarna erkännande 

för att de bland annat hade följt de värderingsmän som fastighetsägarna utsett. 628   

I Vår Bostad noterades förändringarna med intresse, man påpekade att det tycks 

ha varit Stockholms Hyresgästförening som närmast stått modell för 

omorganisationen, bland annat hade fastighetsägareföreningen nu likt 

hyresgästföreningen sektioner utifrån stadens församlingar.629 I och med 

fastighetsägareföreningens transformation hade nu både Stockholm och 

Göteborg renodlade partsorganisationer som företrädde både hyresgäster och 

fastighetsägare. Grunden för det svenska systemet med starka partsorganisationer 

på hyresmarknaden var därmed lagd, även om mycket återstod av bygget. 

 

3.8. Hyresstrider i norra Stockholmsområdet 

Kollektiva hyresstrider förekom runt omkring Stockholm och kanske då särskilt i 

Solna och Sundbyberg. Området hade fått sina första hyresgästföreningar kring 

hyresstegringslagens tid, och vid övergången mellan 1920–1930-talen fanns här 

en spirande hyresgäströrelse. Sundbybergs hyresgästförening hade från 1930 två 

sektioner, en i Hagalund och en i Råsunda.  På båda ställena hade fristående 

hyresgästföreningar tidigare funnits, men därefter hade hyresgästorganiseringen, 

förmodligen av resursskäl, utgått från Sundbybergsföreningen. Under 1934 

avknoppades sektionerna och blev självständiga hyresgästföreningar.630 Året 

därpå bildade Hagalunds Hyresgästförening i sin tur en sektion i Ulriksdal.631 

Huvudsta Hyresgästförening hade funnits sedan 1917 och fortsatte sin aktivitet 

under 1930-talet. Solna och Sundbyberg var områden med en övervägande andel 

arbetarbefolkning. Huvudsta med flera områden var byggda på våtmarker vilket 

medförde ett stort underhållningsbehov. Fastighetsägarna, i många fall småskaliga 

 

628 Styrelseberättelse för Stockholms Fastighetsägareförening 1932 och 1933 SFÄF B1:1   

629 VB nr 3 1934 

630 Odaterad historik utan uppgift om författare, förmodligen från tidigt 1980-tal, finns i 

Storstockholms Hyresgästförening, Sundbybergsavdelningen 1918-1967 001, ARAB 

631 Verksamhetsberättelser för Hagalundssektionen av Sundbybergs Hyresgästförening 1935, Arkiv 
för Hagalunds Hyresgästförening 1930–1944 
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ägare, tenderade att undvika reparationskostnader som inte sågs som absolut 

nödvändiga.632  

I materialet märks det även att just reparationsfrågorna var tvistefrågor. Medan 

fastighetsägarna menade att reparationer och nyinstallationer skulle medföra 

ökade hyror bestred hyresgästföreningarna detta. Under 1929 och 1930 bestred 

exempelvis Sundbybergs hyresgästförening flera hyresökningar i samband med 

wc-installation, bland annat gällde Sundbybergs första hyresblockad 1929 detta.633 

Under 1930 blev det blockad i Huvudsta mot fastigheterna Björneberg och 

Tomtebo. Konflikten i Björneberg gällde hyreshöjningar i samband med 

installation av gas och wc. Folkets Dagblad Politiken följde konflikten och man 

menade att fastighetsägarna hade satt igång installationerna och skickat in 

hantverkarna utan att först ha tillfrågat hyresgästerna. Lägenheternas garderober 

skulle bland annat ha lagts beslag på för att göras om till vattenklosetter. 

Hyresgästerna lyckades under konflikten få skadestånd på vardera 25 kr för fyra 

hyresgäster för obehag under installationerna, men fastighetsägaren stod fast i sina 

krav på hyreshöjningar. Även i Tomtebo ville fastighetsägaren höja hyrorna av 

samma anledning som i Björneberg. Här lyckades de två hyresgäster i fastigheten 

som var hyresgästföreningsmedlemmar organisera kollektiv vägran att släppa in 

hantverkarna innan man hade förhandlat fram en godtagbar överenskommelse. 

Blockadannonser för fastigheterna sattes in i Folkets Dagblad Politiken, 

Socialdemokraten och i fallet Björneberg även i Arbetaren. Huvudsta 

fastighetsägareförening svartlistade som svar hyresgästerna i de båda 

fastigheterna, och fastighetsägarna uppmanades att inte hyra till någon som 

flyttade från fastigheterna. Både Huvudsta Hyresgästförening och Hyresgästernas 

Riksförbund med ordförande Otto Grimlund blev indragna i förhandlingarna. I 

slutändan tvingades man dock gå med på vissa hyreshöjningar, om än lägre än vad 

man tidigare hade stått inför. Fastigheten Tomtebo fick heller inte någon wc den 

här gången. Huvudsta Hyresgästförening ansåg sig inte vara nöjd med resultatet 

och ville planera för uppföljande aktioner senare under 1931.634 En förklaring 

med missnöjet var förmodligen att Otto Grimlund tycks ha kört över de lokala 

 

632 Johansson (1987), s. 254ff, 262ff  

633 VB nr 14 1929 samt H&H september 1930 

634 Arbetaren 16/7 1930, FDP 12/5, 14/7 och 1/9 1930, Socialdemokraten 16/7 och 31/8 1930 

samt skrivelse från hyresgäster till fastighetsägaren 22/6 1930, meddelande från Huvudsta 

Fastighetsägareförening 15/9 1930 och verksamhetsberättelse för Huvudsta Hyresgästförening 1930, 

s. 1f, HRF E7:4 
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ombudsmännen och hyresgästerna som inte ville godtaga några hyreshöjningar 

alls. De slutgiltiga överenskommelserna slöts också direkt mellan Hyresgästernas 

Riksförbund och fastighetsägarnas ombud.635 Man såg sig också som svikna av de 

fackliga centralorganisationerna, som på förfrågan inte hade sagt sig vara villiga 

att stödja blockaden.636  

Blockaden fick efterspel, dels omvaldes enbart ordföranden av de sittande i 

styrelsen i Huvudsta Hyresgästförening vid årsmötet och dels sades en hyresgäst 

som inte hade betalt hela hyran upp. I ett antal brev till Grimlund ville det juridiska 

ombudet Fahlcrantz ha reda på om en blockad skulle utfärdas över detta, då 

Grimlund enligt denne hade sagt att man inte stred för hyresvägrare. Grimlund 

svarade först några månader senare efter att ha besökt hyresgästen, som menade 

att hyresavdragen berodde på att överenskomna reparationer i köket ännu ej hade 

utförts. Hyresgästen verkar till sist ha sagts upp utan åtgärd från 

hyresgästföreningens sida.637 Även andra konflikter dök upp i Huvudsta. Vid en 

konflikt i fastigheten Hanneberg 1932 gällande en vicevärd som 

hyresgästföreningen ville ha uppsagd och avflyttad skrev fastighetsägaren till 

Grimlund för att be denne avgöra om blockadhotet som förelåg var rimligt.638 

Huvudsta Hyresgästförening var även inblandade i andra konflikter. Bland annat 

satte man fastigheter i blockad för att hindra strejkbryteri i en byggkonflikt.639 

Även under 1935 agerade man för att hindra strejkbryteri.640  

Ett antal hyressänkningsaktioner ägde rum i de nordvästra områdena. I 

Sundbyberg hade ett hyresgästkollektiv under 1929 kollektivt krävt och fått 

kompensation för icke iordningställda lägenheter i ett nybygge på Järnvägsgatan 

64.641 En kombinerad massuppsägning och blockad på Vegagatan 30 gav, enligt 

 

635 Se brev från Huvudsta Fastighetsägareförening till Huvudsta Hyresgästförening 25/9 1930 samt 

överenskommelser 3/10 och 4/10 1930, HRF E7:4 

636 Skrivelse från Huvudsta Hyresgästförening till Hyresgästernas Riksförbund 15/10 1930, HRF 

E7:4 

637 Se korrespondens mellan Fahlcrantz och Grimlund 27/12 1930, 12/1, 19/2, 7/3, 9/3, 11/3 och 

24/6 1931 samt brev från Huvudsta Hyresgästförenings avgående styrelse till Grimlund 28/1 1931 

HRF E7:4 

638 Se brev från Anton Hallgren till Otto Grimlund 7/7 1932 HRF E7:4 

639 Brev från Otto Grimlund till Herr F Johansson, 6/10 (förmodligen 1933) HRF E7:4 

640 H&H nr 8 1936 

641 VB nr 20 1929 
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Vår Bostad, femtonprocentiga hyresnedsättningar året efter.642 En hyresstrejk i ett 

nybygge på Fredsgatan medförde 30 % rabatt på en månadshyra för de 

organiserade hyresgästerna.643 Som på många andra håll var det alltså först 

hyresgäster i nybyggda hus som gick ut med hyressänkningsaktioner under de 

första åren på 1930-talet, men de norra förorternas hyresgästföreningar fick under 

1932 ett tjugotal förfrågningar från främst äldre fastigheter i både Sundbyberg, 

Råsunda, Hagalund och Duvbo där hyresgästerna önskade hjälp med 

hyressänkningsaktioner.644 Hyressänkningar på runt tio procent förhandlades 

fram i några fastigheter i Sundbyberg och Vasalund 1933.645 En blockad mot den 

för hyresgästföreningarna gamla fienden Råsundabolaget A:B:s fastighet i 

Sundbyberg strävade även den efter tioprocentiga hyressänkningar. Den 

slutgiltiga uppgörelsen medförde dock utjämnande av tidigare mycket 

differentierade hyror, vilket enligt Hus och Härd innebar sänkningar för de flesta 

hyresgäster men höjningar för en del.646 Vid en hyressänkningsaktion på 

Järnvägsgatan 52 i Sundbyberg slöts en överenskommelse om sänkta hyror och 

reparationer med Sundbybergs Fastighetsägareförening. När den icke efterlevdes 

vad gäller reparationerna valde Sundbybergs Hyresgästförening att ta ut en 

straffavgift på 40 kr per hyresgäst för avtalsbrott av fastighetsägaren. Man 

deponerade även hyrorna till det att reparationerna skulle vara färdiga 

Fastighetsägaren verkar, enligt Hus och Härd, ha böjt sig för kraven. När 

reparationerna trots avtalet inte var färdiga första mars utgick extra ”böter” så att 

fastighetsägaren till sist fick betala 70 kr per hyresgäst när reparationerna var 

utförda en bit in i april.647 Det är talande hur mycket hyresgästerna i det här och 

flera andra fall tycks ha kunnat diktera villkoren och ställa krav.  

En fastighetsägare i Huvudsta skrev 1933 en klagoskrift till Stockholms 

Hyresgästförening om hyresgästernas krav på hyressänkningar som hade följts 

upp med hot om blockad. Hans reaktion på kraven om hyressänkning var stark, 

enligt brevet:  
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Lamslagen av förvåning, men mer av rädsla, ty jag känner mina 

hyresgäster, och hyresgästföreningen med, såsom samvetslösa 

personer, de kan tilltvinga sig vilka orättvisor och orimliga 

fordringar som helst, med att hota med blockad. 

Fastighetsägaren hade redan gett med sig, men tycks ha önskat sympatier och 

kanske ingripande från Stockholms Hyresgästförening, en organisation som han 

var medlem i och som han felaktigt uppfattade som moderorganisation till 

Huvudsta Hyresgästförening. Fastighetsägaren, som presenterade sig som en 

gammal murare, vidhöll att han inte fick mer i vinst än vad som räckte för hans 

eget uppehälle, och att hyresgästernas krav var alltför högt ställda. Dessutom 

återkom hyresgästerna med nya krav och blockadhot, bland annat om belysning i 

tvättstugan, efter att de hade fått sina tidigare krav godkända. Fastighetsägaren 

avslutade sitt sista brev med att gå ur hyresgästföreningen.648  

Ofta rörde det sig vid hyressänkningsaktioner om både hyreskrav och specifika 

krav på reparationer och förbättringar, så som de krav som framfördes å 

hyresgästerna i fastigheten Kratsboda 33:s vägnar. Förutom ommålning, 

tapetsering och linfärgning av taken i de flesta lägenheter ville man få bort 

vicevärdinnan vars ”obalanserade uppträdande mot hyresgästerna givit anledning 

till ständigt återkommande missnöje”. Utöver detta var en ”oåterkallelig fordran” 

att tvättstugans lyse skulle skiljas från trappljuset.649 Den övervägande delen av 

förhandlingarna tycks ha skett i april och maj 1931, efter flyttdagen, med fortsatta 

förhandlingar långt in under sommaren. Vid en hyressänkningsaktion, 

förmodligen 1935, vid Tulegatan 52 i Sundbyberg, framfördes en lista med krav 

från hyresgästerna. Dessa var, så som hyresvärden uppfattade dem, följande. 

1. Hyressänkning med tio procent 

2. Ombyggnad av gården där grusgång skulle ingå. Det hela skulle ske 

utifrån exempel där hyresgästföreningen tidigare hade varit med och 

planerat 

3. Varmvatten hela året om 

4. Fri trappstädning 

5. Piskställning, gärna av HSB-modell 

6. Rostfria krokar på torkställningen 

 

648 Brev från Johan Lindstedt till Stockholms Hyresgästförening 1/9 samt 22/12 1934 HRF E4:7 

649 Brev till Sigurd Ahlmark från Oskar Bengtsson, 13/5 1931, SFÄF F1:1   
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7. Belysning och inhägnad på gården 

8. Ytterligare en soptunna samt en större cementplatta under och spaljéer 

med slingerväxter kring soptunnorna 

9. Cementränna för avledning av regnvatten 

10. Vattenpost med avloppsbrunn på gården 

11. Eldning på ett tillfredsställande sätt  

12. Ny, icke farlig vindstrappa där man skulle kunna bära upp ”t.ex. en 

klädkorg utan att vara ekvilibrist eller jonglör” 

13. Ommålad trappuppgång med oljefärg 

14. Reparation av läckande yttertak 

15. Ommålning av fönsterbleck då färgen ”löses vid regnväder och rinner 

över undervarande fönster” 

16. Justerad dörrstängare till gårds- och gatuport 

17. Nedflyttning av bullrigt aggregat för nattlyse till källaren 

18. Skrapgaller i porten 

19. Justering av samtliga fönster 

20. Byte till tåligare wc-lock, som inte förstördes av vatten till duscharna. 

Alternativt skulle duschduk införskaffas 

21. Porslinsplattor på väggen runt spisarna 

22. Stickkontakter i alla kök 

23. Fullständig reparation av Törnbloms lägenhet, särskilt spisen och 

parkettgolvet 

24. En sandlåda 

 

Listan var förmodligen en samling av sådant som olika hyresgäster upplevde som 

störande samt önskade sig. Den visar om något att det uppenbarligen kunde vara 

en rätt låg standard även i relativt nybyggda fastigheter med sådant som dusch 

och vattenklosett. Av de synnerligen vardagsnära kraven tycks hyresvärden enligt 

anteckningarna i marginalen ha accepterat alla förutom hyressänkningen, den fria 

trappstädningen, ombyggnation av vindstrappan, byte av wc-lock samt 

ommålning av fönsterbleck och trappuppgång. Hur konflikten sedan fortlöpte 

saknas tyvärr vidare information om, men fastigheten märks inte i blockadlistorna 

så någon form av uppgörelse nåddes förmodligen. 650  Kraven var dock relativt 

typiska för hyressänkningsaktioner. Eftersom fastighetsägarna ofta betalade 

reparationer genom hyreshöjningar var krav som de ovan ett sätt att undvika 

 

650 Listan, som i texten inte är exakt återgiven utan språkligt förenklad, finns i SFÄF Ö1:1 
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hyreshöjningar. Förmodligen använde sig hyresgästkollektivet av det klassiska 

förhandlingsknepet att kräva en bit över vad man är beredd att gå med på, vilket 

öppnade för en snabb lösning. Även i ett annat fall av hyressänkningsaktion från 

1935 på Kyrkogatan 7 i Sundbyberg visade sig fastighetsägaren vara benägen att 

utföra reparationer men inte sänka hyror.651 Det fanns så klart en viss logik i detta, 

då reparationerna kunde ses som investeringar medan hyressänkningarna var rena 

förluster. 

En svårlöst konflikt bröt ut under 1933 Huvudsta, i fastigheten Ulvåsa, 

Centralgatan 3. Även den här gången gällde det en hyressänkningsaktion som 

hade lett till blockad. Konflikten gällde dels hyressänkningar och dels reparationer 

och förbättringar både i de allmänna utrymmena och i de enskilda lägenheterna, 

men trots intensiva förhandlingar september igenom kunde ingen 

överenskommelse nås. En stor del av de hyresgäster som först hade varit 

inblandade hade vid det här laget flyttat, vilket försvagade hyresgästföreningens 

position, men samtidigt tycks blockaden ha varit effektiv. Fastighetsägaren 

Engvall efterfrågade Otto Grimlund som medlare och även hyresgästföreningen 

begärde stöd, men ingen från Hyresgästernas Riksförbund tycks ha deltagit i 

förhandlingarna som avbröts 30 september 1933.652 Konflikten togs istället till 

Södra Roslags häradsrätt. En järnvägsarbetare i fastigheten, Helge Holm, hade 

satt upp blockadskyltar i sitt fönster och fastighetsägaren krävde denne på 

skadestånd. Skyltning i fönstren var förbjudet enligt kontraktet, men 

fastighetsägaren ville också ha skadestånd för de tre lägenheter som stått outhyrda 

på totalt 810 kr. Vid rättegången framhöll fastighetsägarens ombud att 

blockadlapparna var särskilt skadliga i Huvudsta.  

Advokat Burman framhöll att Huvudsta samhälle är så gott som 

uteslutande bebott av organiserade arbetare, som av princip inte 

hyr i blockerade fastigheter. 

Holm friades i häradsrätten men dömdes i Svea hovrätt till 500 kr i skadestånd till 

fastighetsägaren Engvall. Holm skulle även ersätta Engvall med 150 kr för 

 

651 H&H nr 17 1935 

652 Se skrivelse från Huvudsta Hyresgästförening till fastighetsägare Erik D Engvall 9/7 1933, 

sammanträdesprotokoll för förhandlingar mellan Huvudsta Hyresgästförenings ombud och 

Fastighetsägareföreningens underhandlingskommitté 11/9, 26/9 och 30/9 1933, brev från Huvudsta 

Hyresgästförening till Otto Grimlund 12/9 1933, HRF E7:4 
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rättegångskostnader.653 Grimlund reagerade nu och satte sig i kontakt med 

jurister, bland annat den till hyresgäströrelsen kopplade hovrättsfiskalen Sven 

Larsson. I korrespondens med Huvudsta Hyresgästförening gjordes det klart från 

Grimlund att man inte ville att ärendet skulle gå till Högsta domstolen, dels på 

grund av kostnaderna och dels av rädsla för ett för rörelsen besvärligt 

prejudikat.654 Debatten om lagstiftning mot blockader var vid den här tiden i full 

gång och bidrog med all sannolikhet till Grimlunds ovilja att överklaga. Grimlund 

sände ett förslag till överenskommelse där Huvudsta Hyresgästförening och 

Holm förband sig att betala de 150 kr för rättegångskostnaderna men där Engvall 

förband sig att inte utkräva skadeståndet på 500 kr. I gengäld skulle blockaden 

hävas. Huvudsta Hyresgästförening godkände dock inte detta och drog tillbaka 

sin muntliga fullmakt som hade gjort Grimlund till deras ombud. Hyresgästernas 

Riksförbund valde då att inte fortsatt stödja hyresgästernas strid.655  

Den slutgiltiga överenskommelsen, som slöts på nyårsafton 1931, innebar att 

blockaden hävdes utan att Holm behövde betala vare sig skadestånd eller 

ersättning för rättegångskostnader.656 I ett brev från Frans Johansson, Huvudsta 

Hyresgästförening till Grimlund påpekades att fastighetsägaren även hade fått 

göra utvändiga och invändiga renoveringar, bland annat nya golv och puts på 

fasaden, och att hyrorna hade sänkts med 5 till 10 procent. Brevet uttryckte även 

missnöje med Grimlunds agerande, som hade gett ”malört i bägaren”. Johansson 

menade att Grimlund genom sitt avståndstagande från blockaden i brevet till 

fastighetsägarens advokat hade fallit hyresgästföreningen i ryggen. Grimlund 

uppmanades att finna bättre uttryck för sitt dåliga humör och bjöds in till 

föreningens årsmöte.657 Huruvida Grimlund dök upp eller ej förtäljer dock inte 

de granskade källorna, men det är intressant att Grimlund bland fastighetsägarna 

tycks ha haft ett rykte som en person som kunde tygla de lokala 

hyresgästföreningarna. 

 

653 Se H&H april 1934 samt domprotokoll från Svea Hovrätt 2/11 1934 E7:4 

654 Se brev från Otto Grimlund till Sven Lindström 22/12 1933 samt från Grimlund till Huvudsta 

Hyresgästförening 29/11 1934 HRF E7:4 

655 Se korrespondens mellan Otto Grimlund och advokat Olof Behm 1/12, 7/12 och 10/12 1934, 

HRF E7:4 

656 Överenskommelse mellan Huvudsta Hyresgästförening och fastighetsägare Erik Engvall 31/12 

1934, HRF E7:4 

657 Brev från Frans Johansson till Otto Grimlund 16/1 1935, HRF E7:4 
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Hyresstriderna i de nordvästra förorterna tycks ha varit som mest intensiva under 

den första halvan av 1930-talet, och mellan 1933 och 1935 var det dessa områden 

som hade flest blockader i Stockholmsområdet. Fastighetsägarna gjorde också 

motdrag och upprättade register där man svartlistade deltagare i hyresblockader, 

både i Huvudsta och Sundbyberg. Hyresgästföreningarna sökte dock samarbete 

kring detta och det fanns även tecken på att fastighetsägarna pressades hårt av 

sina föreningar i vissa fall.658 Samtidigt tycks det ha funnits en hel del problem 

inom fastighetsägareföreningen i Sundbyberg, framför allt vad gäller intäkter. 

Bland annat kunde man från och med början av 1936 inte längre avlöna sin 

registerförare.659 Även inom hyresgästföreningarna fanns det dock problem och 

inre stridigheter som ledde till stormiga årsmöten i Sundbybergs och Huvudsta 

Hyresgästförening.660 Det finns också vissa tecken på ekonomiska problem inom 

Huvudsta Hyresgästförening under 1935, bland annat fick riksförbundet skriva 

och påminna om att föreningen skulle redovisa sina medlemsintäkter för 1935. 

Hagalunds Idrottssällskap skrev även till riksförbundet för att få hjälp att kräva in 

150 kr som Huvudsta Hyresgästförening var skyldiga för hyra av dansbana.661  

Efter 1935 tycks också mycket av hyresgästmilitansen i Solna och Sundbyberg ha 

upphört, i alla fall har jag inte kunnat hitta mer än enstaka aktioner i källmaterialet. 

Huvudsta Hyresgästförening rapporterade bara om hyressänkningsaktion i en 

fastighet 1935 medan Sundbybergs Hyresgästförening fortfarande tycks ha 

upprätthållit en mer omfattande aktivitet när det gäller aktionerna.662 Under 1937 

tycks dock aktiviteten när det gäller hyressänkningsaktionerna ha ökat något i 

Huvudsta, med 2 000kr i totalt rapporterade besparingar under året för ett 

obekant antal fastigheter.663 Hagalundssektionen av Sundbybergs 

Hyresgästförening, efter 1934 fristående hyresgästförening, är den enda 

organisationen för vilken mer än enstaka verksamhetsberättelser har gått att hitta. 

 

658 H&H nr 1 1933 samt nr 8 1934 och styrelseprotokoll för Råsundasektionen 26/1 1934, Arkiv för 

Råsunda Hyresgästförening 1933–1944 

659 Se utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sundbybergs 

Fastighetsägareförening den 22 januari 1936 SFÄF Ö1:1 

660 Wredberg (1987), s. 52 

661 Se brev från Hyresgästernas Riksförbund till Huvudsta Hyresgästförening 28/10 1935, 

korrespondens mellan Otto Grimlund och Hagalunds Idrottssällskap 18/6, 26/6, 28/6 och 29/6 

1935, HRF E7:4 

662 H&H nr 8 och nr 9(5) 1936 

663 VB nr A5B3 1938 
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Föreningen rapporterade fram till 1937 om hyressänkningsaktioner, vilkas resultat 

dock blev lägre för varje år.664 Det är inte orimligt att anta att hyresstrejker, 

blockader och massuppsägningar skedde även i andra delar av Solna och 

Sundbyberg under dessa år, men mer utförliga aktioner har inte gått att hitta 

belägg för i källmaterialet. 

 

3.9. Ideologiska och andra konflikter 

Stockholms Hyresgästförening fortsatte med hyressänkningsaktionerna under 

1933. I Vår Bostad publicerades reportage från Vasastaden där man menade att 

hyrorna var mycket högre än vad som motiverades av lägenheternas standard. 

Argumentet var att med den höga avkastning som många fastighetsägare haft 

borde de ha råd med hyressänkningar och reparationer.665 Året 1933 blev också 

den absoluta kulmen för hyressänkningsaktionerna, med 10 603 rapporterade 

lägenheter påverkade över hela Stockholms Hyresgästförenings 

verksamhetsområde. Två tredjedelar av dessa låg på Södermalm. Stockholms 

hyresgästförening rapporterade om strax över 900 000 kr i nedsatt årshyra över 

hela staden.666 Svensk Fastighetsägaretidning hade redan under 1931 påpekat att 

det var konjunkturen och de ekonomiska lagarna som fått ned hyrorna, inte 

hyresgästföreningarna.667 Svensk Fastighetsägaretidning menade att 

hyresgästföreningen i grund och botten hade tidsandan och arbetarrörelsen att 

tacka för sin framgång. 

Hyresgästföreningen är dock i och för sig ingen stark 

organisation, för den innehåller allt för heterogena element utan 

all egentlig samhörighetskänsla. Genom att åka snålskjuts med 

de socialistiska organisationerna, varvid den kan utnyttja den 

blockadskräck som fackföreningarna har lyckats framkalla långt 

in i borgerliga kretsar, har den emellertid fått ett betydande 

 

664 Verksamhetsberättelser för Hagalundssektionen av Sundbybergs Hyresgästförening 1932–1937, 

Arkiv för Hagalunds Hyresgästförening 1930–1944 

665 VB nr 3 1933 

666 Verksamhetsberättelse SH 1933 s. 6, SH B1:4 

667 SFT nr 13 1931 
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krafttillskott. Så länge vårt folk har en så vidskeplig respekt för 

en blockadukas, som nu är fallet, kan en handfull personer, som 

kalla sig en Hyresgästförening, terrorisera hela Stockholms 

fastighetsägarekår, endast och allenast genom att på rätt sätt 

begagna sig av den magiska blockadlappen. De ”klassmedvetna” 

skyr ett ”blockerat” hus som pesten, oavsett vem som 

proklamerat blockaden. Detta skulle trots allt betyda mindre, om 

inte även de borgerliga tog en sådan ängslig hänsyn till 

blockaderna.  

Den ”borgerlige hyresgästen”, menade tidningen, ogillade blockaderna men 

fogade sig efter dem för att slippa obehag för sig själv, sin familj och eventuella 

affärsrörelse. Genom sin undfallenhet och passivitet bidrog de lika mycket som 

de aktiva hyresgästerna till att möjliggöra blockaderna, enligt skribenten i Svensk 

Fastighetsägaretidning.668 Samma tidning gick i början av 1934 ut och menade 

återigen att de stora hyressänkningarna kom sig av det förändrade läget med större 

bostadsutbud, men Vår Bostad kontrade med att konjunkturen visserligen hade 

hjälpt, men att hyressänkningarna förmodligen inte hade kunnat åstadkommas 

utan de organiserade aktionerna. Man menade att de hyressänkningar som hade 

skett oberoende av hyresgästföreningarna hade varit i större lägenheter, medan 

sänkningarna i de mindre lägenheterna berodde på hyressänkningsaktionerna.669 

På de flesta håll tycks hyressänkningsaktionerna ha gått lugnt till, men inte 

överallt. Vår Bostad rapporterade om Prästgårdsgatan 24 på Södermalm, ett äldre 

hus där en massuppsägningsaktion faktiskt hade genomförts och huset nu stod 

tomt och var satt i blockad.670 I Bällsta tycks hyressänkningsoffensiven ha lett till 

att en fastighetsägareförening bildades. Från hyresgästhåll rapporterades det om 

icke insatta förhandlare som skickades ut från fastighetsägarnas håll och som 

dessutom medvetet tycktes dra ut på förhandlingarna för att sinka.671  

Under 1934 inledde Stockholms Hyresgästförening årets hyressänkningsaktioner 

under parollen ”Lönerna sjunker, hyrorna måste ned”. Ett upprop publicerades i 

50 000 exemplar och agitationsmöten hölls på flera håll i staden. Man verkar dock 
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under 1934 ha haft svårt att mobilisera lika mycket som tidigare år, vilket 

förklarades med ett sjunkande bostadsutbud.672 I 1935 års verksamhetsberättelse 

betonades återigen svårigheten att mobilisera hyresgästkollektiv för 

hyressänkningsaktioner.  Många av de tidiga hyressänkningsaktionerna hade ägt 

rum i nybyggen. De boende i äldre hus var svårare att mobilisera på samma sätt 

som man hade lyckats göra i nyare fastigheter under tidigare år. Utöver detta tycks 

inte tvisteämnen ha saknats. Man rapporterade om tvister på grund av försenad 

inflyttning, ombyggnad, saknade toaletter, avhysning, annullering av 

hyreskontrakt under hyrestid, rätt till överlåtelse, väggohyra, buller från grannar 

och verksamheter, fukt och kyla, bristande belysning, trappstädning samt dåligt 

fungerande el.673 Fastighetsägareföreningen tycks nu också i högre grad ha 

mobiliserat i syfte att stoppa hyressänkningsaktionerna, samtidigt som efterfrågan 

på mindre lägenheter hade ökat.674  

Efter nedgången i antal hyressänkningsaktioner under 1934 och 1935 skedde ett 

uppsving i aktivitet i Stockholm 1936–1937. Hyressänkningsaktionerna hade vid 

det här laget bytt namn till ”kollektiva tvister” i styrelseberättelserna, även om 

tillvägagångssättet med fullmakter för förhandling tycks ha varit detsamma. Det 

är dock oklart i vilken utsträckning, om alls, som massuppsägningar skedde under 

de här åren. Klart är hur som helst att man inte saknade trätoämnen. Reparationer 

tycks ha varit en vanlig orsak till konflikt i de hyrestvister som föreningen ingrep 

i under 1936.675 Även 1937 tycks det ha varit lägenhetsskicket som framför allt 

orsakade konflikter, och över hälften av de redovisade vinsterna för hyresgästerna 

under året ska enligt styrelseberättelsen ha bestått av ersättning för obehag.676 

Samtidigt började de sociala konflikter som rasade på flera håll i samhället att även 

påverka hyresmarknaden. I det allmänna hyresgästuppror som pågick vid 

Bergsunds strand märktes en konflikt som snarast hade sin upprinnelse på 

arbetsmarknaden. Under 1931 rapporterades det om trakasserier mot en 

nyinflyttad herr Ahlstedt på Bergsundsgatan 11 på Södermalm. Ahlstedt hade 

uppträtt som ”arbetsvillig” vid den mycket uppmärksammade Becker-konflikten 

1930 och var alltså i arbetarrörelsens ögon en avskydd strejkbrytare. Enligt 
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Svenska Dagbladet hade Ahlstedt efter en lång tids arbetslöshet tagit arbete vid 

Beckers och efter konfliktens slut avskedats och fått klara sig genom fattigvården. 

Ett antal andra hyresgäster, benämnda ”hyreskollektivet” ville nu ha bort honom 

från huset och igångsatte hyresstrejk och blockad med krav på att strejkbrytaren 

skulle uppsägas för avflyttning.677 I en serie artiklar rapporterade Svenska 

Dagbladet om de övergrepp som Ahlstedt skulle ha utsatts för. Hans dotter fick 

inte leka med de andra barnen på gården och frun trakasserades genom 

telefonsamtal där man frågade om ”svartfoten” var hemma. Dödshot hade 

uttalats mot Ahlstedt och han hade överfallits, varav en gång ”endast polisens 

närvarande och snabba ingripande avvärjt en allvarlig katastrof”. Vid ett tillfälle 

väcktes Ahlstedt av häftiga ryckningar i ytterdörren varpå en fönsterruta 

krossades. En annan gång skulle hans ytterdörr ha spacklats igen med bland annat 

rödfärg. ”Hopar av ligister” hängde utanför och störde med bland annat 

busvisslingar. Själva blockaden upprätthölls också strikt, med blockadlappar och 

blockadvakter som motade bort hyresspekulanter. Då fastigheten var nybyggd 

stod 37 av 62 lägenheter tomma och man försökte nu hindra inflyttning i dessa. 

En kock som sade inte ha känt till blockaden fick flytta in mot att han deltog i 

hyresstrejken. Svenska Dagbladet rapporterade också om förhör av hyresgäster 

som inte deltog på de veckovisa hyresgästmötena.678 Svensk 

Fastighetsägaretidning menade att hyresgästerna felaktigt hade sett 

fastighetsägarnas benägenhet att förhandla vid Bergsunds strand tidigare som ett 

svaghetstecken men att fastighetsägarna inte skulle låta hyresgästerna bestämma 

över vilka de fick ha som hyresgäster.679  

Enligt Arbetaren skulle Ahlstedt även ha varit strejkbrytare under de mycket 

uppmärksammade arbetskonflikterna i Halmstad och Ådalen tidigare under året. 

Den utpekade Ahlstedt erkände strejkbryteriet vid Becker när en kommitté 

hyresgäster besökte honom. Han nekade dock till att ha varit på plats i Halmstad 

och Ådalen. Aftonbladet menade att det fanns bevis för att han varit i Stockholm 

då, men i Arbetaren vidhölls det att man visste att han hade varit där. Ahlstedt 

skulle också ha hotat övriga hyresgäster med stryk och visat en revolver för dessa. 

Man menade också att blockaden och hyresstrejken inte heller gällde bara 

Ahlstedt utan att man också ville ha kompensation för att huset inte varit färdigt 
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vid inflyttning, bland annat saknades hiss och tvättstuga.680 Den 17 augusti 

uppvaktades tio hyresgäster av utsända från fastighetsägaren Fastighetsbolaget 

Ångpannan med hot om uppsägning. Vid det laget ska bara 13 av 65 lägenheter 

ha stått tomma. Sex hyresgäster ställdes till sist till svars i rådhusrätten, där det 

rådde oenighet om målet gällde trakasserierna mot Ahlstedt eller skadestånd för 

att huset inte hade stått färdigt i tid.681  

Sillénkommunisterna arrangerade den 28 augusti ett offentligt möte i 

Högalidsparken till stöd för hyresgästerna med uppmaningen att ingen skulle hyra 

i den blockerade fastigheten. Runt 500 personer ska ha dykt upp, och polisen fick 

agera för att hindra de som, enligt Ny Dag, ”efter mötets slut drog ned för att ta 

sig en titt på brytarhotellet”.682 Hyresgästerna krävde nu skadestånd för bristerna 

i huset, och en förlikning var på gång men strandade på en del krav från båda 

sidor som den andra sidan inte kunde acceptera. Bland annat ville hyresgästerna 

att samtliga som önskade skulle få bo kvar och att fastighetsägaren skulle betala 

deras rättegångskostnader. Fastighetsägaren nekade till detta och tycks särskilt ha 

velat ha bort tre hyresgäster. Man ska även ha krävt att Ny Dag skulle sluta skriva 

om fastigheten, vilket inte accepterades. Ahlstedt ska vid det här laget ha flyttat 

från huset.683  

Just frågan om ”brytarna” var extra kontroversiell under det tidiga 1930-talet och 

ledde ofta till fysiska konfrontationer, inte sällan med strejkbrytarföreningar på 

ena sidan och kommunistiska Röd Front-förband på andra sidan. Ådalsskotten 

1931 var den mest blodiga sammandrabbningen men inte den enda och ej heller 

den sista. På LO-kongressen 1931 hade 1928 års arbetsfredspolitik och 

samförstånd röstats ned.684 Klasskampen var intensiv och detta fick avtryck även 

på hyresmarknaden. Ingenting tyder på att Stockholms eller någon annan 

hyresgästförening stödde blockaden på Bergsundgatan 11, men det är uppenbart 

att den underlättades av det allmänna kollektiva agerandet bland hyresgäster på 

Bergsunds strand. Den aktiva stödjande kraften bakom aktionen verkar istället ha 

varit det kominterntrogna Sveriges Kommunistiska Parti, ofta kallade 

sillénkommunisterna. Vid den här tidpunkten var man i den radikala ”tredje 
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perioden” där man även i hög grad opponerade sig mot socialdemokratin. I fallet 

på Bergsundsgatan 11 fick man gå utanför hyresgästföreningens organisation, 

men i andra fall var gränsen mer flytande. Under 1931 initierades en kampanj för 

lägre busstaxor av Huvudsta Hyresgästförening, som kallade till ett offentligt 

möte där en kommitté utsågs för att leda kampanjen. Den kommittén beslutade, 

efter ett par möten och någon runda förhandlingar, att sätta bussbolaget i blockad. 

Blockaden lyftes stort i Ny Dag och med all sannolikhet hade 

sillénkommunisterna en drivande roll i processen, där flera ledande 

socialdemokrater försökte medla. Huvudsta Hyresgästförening beslutade sig efter 

viss debatt att stödja blockaden som var resultat av den kampanj man hade 

initierat.685 Även arbetslöshetsrörelsen, som i början av 1930-talet på många håll 

dominerades av kommunister, verkar ha haft viss verksamhet som antingen 

tangerade hyresgästföreningarnas verksamhet eller där man sökte direkt stöd.686 

Enligt Aftonbladet skulle en sillénkommunistiskt styrd hyresstrejk i Gamla stan 

1933 vara planerad av Nicolais arbetslösas förening.687 Det är oklart om 

hyresstrejken blev av, men tillsammans pekar mycket på att hyresgästmilitansen i 

Stockholm inte enbart skedde under hyresgästföreningens baner. Under årsmötet 

1933 besöktes Sundbybergs hyresgästförening av en representant för de 

arbetslösas förening, som bad hyresgästföreningen att uppvakta de kommunala 

myndigheterna för att få ned hyran för arbetslösa i stadens hus. Detta bifölls av 

hyresgästföreningen.688 Någon form av kontrovers tycks också ha skett i 

Hagalunds styrelse 1934 i samband med De Arbetslösas förenings möte i 

stadsdelen. En styrelseledamot hotade att avgå men verkar inte ha gjort så.689 

Kopplingen mellan arbetslöshetsorganisationer och hyresstrejker är intressant 

även om den inte tycks ha varit särskilt omfattande. Liknande kopplingar fanns 

även under samma period i New York och Barcelona.690 

Ett par intressanta fristående organisationsförsök för att bemöta 

hyresgäströrelsens framväxt gjordes utanför de traditionella organisationerna i 
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Stockholm under det tidiga 1930-talet. Enligt Elisabeth Wredberg ska en Carl 

Emil Tullberg 1930 ha försökt starta ett andelsföretag för att konkurrera med 

HSB.691 En kortlivad organisation med namnet Våra hyror dök upp 1932 som ett 

svar på de föregående årens hyressänkningsaktioner. Genom ett tryckt upprop 

varnade de för den ”kommunistiskt ledda” Stockholms Hyresgästförening, som 

på kort tid hade arrangerat ett femtiotal massuppsägningar och ett par blockader 

i fastigheter  

som den synes ha till avsikt att lägga under sitt fullständiga 

förmyndarskap genom fortsatta våldsåtgärder. 

Man menade att hyresgästföreningens verkliga mål inte var hyresreglering utan 

”rättsordningens ersättande med godtycke och våld”, och att hyresgästföreningen 

för att åstadkomma detta även använde sig av flyttvägran, trakasserier, förföljelser 

på arbetsmarknaden och att man även fordrade att  

hyresvärden icke skall använda sig av lagliga försvarsmedel mot 

föreningens egna olagligheter. 

Istället för existerande hyresgästföreningar förespråkade man en gemensam 

förening för både hyresvärdar och hyresgäster, där de förra betalade 10kr och de 

senare 3 kr per år. De senares anledning att gå med skulle vara att de då skulle 

slippa förmynderskap, då de annars riskerade att  

ha att vända sig till och åtlyda de representanter, kommunisterna 

insätta i varje hus. 

Lösningen såg man istället i de av föreningen framtagna kontraktsformulär som 

skulle stänga hyresgästföreningarna. Våra Hyror ställde också ”sin organisation 

med juridisk och teknisk sakkunskap till den lojala allmänhetens förfogande för 

skälig hyresreglering”. Bland annat skulle man utse skiljemän som utifrån 

kontrakten skulle lösa hyrestvister.692  

 

691 Wredberg (1987), s. 49 
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Organisationen hade som man ser klart korporativa drag. En annan version av 

uppropet hade tidigare publicerats i bland annat Svenska Dagbladet, och Social-

Demokraten gjorde ett grävande reportage där man kopplade det postfack som 

angetts som svarsadress i uppropet till friherre Lage Staël von Holstein, som 

uppgavs som fastighetsägare ha varit inblandad i konflikt med sina hyresgäster i 

Saltsjöbaden. Staël von Holstein var även medlem i Stockholms 

Fastighetsägareförening, vilket fick Social-Demokraten att påstå att ordföranden 

Sigurd Ahlmark skulle ha varit inblandad i ”Våra Hyror”.693 Stockholms 

Fastighetsägareförening förhöll sig dock kallsinnigt till organisationen, vars paroll 

om att inte förhandla med hyresgästföreningarna man såg som kritik av 

fastighetsägareföreningen själv och dess mer realpolitiska linje.694  Sveriges 

Fastighetsägaretidning vägrade också att ta in en insänd artikel från ”Våra Hyror”, 

då innehållet och tonen ansågs olämpligt för tryck.695  

Lage Staël von Holstein var en etablerad person med doktorsexamen och en 

mycket stor litterär produktion i ett antal ämnen, kanske framför allt folkrätt och 

statsrätt. Han figurerade under det tidiga 1940-talet i Riksföreningen Sverige-

Tysklands evenemang.696 Våra Hyror tycks inte ha blivit någon större framgång, 

men åtminstone ett försök till att skapa en mer korporatistiskt inriktad 

hyresgästförening skull komma. Under 1935 dök en konkurrerande 

hyresgästförening upp som kallade sig Svenska Hyresgästföreningen. 

Organisationen gav ut en tidning, Vi Hyresgäster, där man framhöll den höga 

hyresnivån som ett stort problem, då den hindrade familjebildning.  

Vi måste åter komma därhän, att folk kan gifta sig och bilda 

familj innan de blir gamla och grå, och livskraftiga barnrika 

familjer skola ej behöva sjunka ned till proletariat och 

understödstagare för sin fostrargärnings skull. De hårdast 

beträngda blir väl hänvisade till stiftelser och hjälporganisationer, 

men – välgörenhet i all ära – låt oss hålla styvt på den 

livsbejakande grundsatsen, att vi skola reda oss själva. 

 

693 Social-Demokraten 8/4 1932. Jag har tyvärr inte kunnat identifiera den konflikt i Saltsjöbaden 

som Lage Staël von Holstein skulle ha varit inblandad i 

694 SFT nr 11 1931 samt Protokoll från styrelsemöte med Stockholms Fastighetsägareförening 20/5 

1931 s. 2, SFÄF B1:1  
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693 Social-Demokraten 8/4 1932. Jag har tyvärr inte kunnat identifiera den konflikt i Saltsjöbaden 

som Lage Staël von Holstein skulle ha varit inblandad i 

694 SFT nr 11 1931 samt Protokoll från styrelsemöte med Stockholms Fastighetsägareförening 20/5 

1931 s. 2, SFÄF B1:1  

695 SFT nr 13 1931 

696 Carlsson, Holger. Nazismen i Sverige – ett varningsord (1942), s. 109 
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Understödstagareandan måste hållas kort. Endast så få vi den 

sunda självkänsla, varur arbetsglädje och livslust spira. 

Till skillnad från Våra Hyror erkände Svenska Hyresgästföreningen de redan 

existerande bostads- och hyresgästföreningarnas arbete, men man menade att 

hyresgästintressena behövde ”renodlas mera än vad som hittills skett”. Om inte 

detta skedde fanns det en risk att  

hyrorna låses fast vid ett läge, som utbildats med tanke på 

förräntningen av nedlagt kapital, även om detta kapital till följd 

av allehanda missförhållanden varit för stort. 

Föreningen skulle hålla ögonen på fastighetsägare som höll hyrorna i överkant 

och man var inte främmande för att använda sig av direkta aktioner, men några 

särskilt tydliga skillnader i verksamheten jämfört med den tidigare 

hyresgäströrelsen är inte tydliga. Den främsta skillnaden verkar dels ha legat i det 

att man sade sig vara en borgerligt orienterad förening, om än opolitisk, och dels 

i den organisationsform man tänkte sig. Man tänkte sig en elitistisk organisation 

för ”välrekommenderade medborgare” i Stockholm med omnejd. Medlemmarna 

skulle delas in i ”passiva” medlemmar utan rösträtt men med yttranderätt och 

”aktiva” medlemmar med rösträtt. Föreningen skulle ha maximum etthundra 

aktiva medlemmar.697  

Folkets Dagblad Politiken behandlade organisationen i en artikel och lyfte fram 

rykten om att en nazistiskt förknippad herre, Drott J. Taube, skulle vara redaktör 

för tidningen även om hans namn inte stod med i tidningen. Man spekulerade om 

huruvida föreningen var ett nazistiskt försök att värva medlemmar eller om det 

var ett fastighetsägaretilltag för att splittra hyresgäströrelsen? 698 Förmodligen rör 

det sig om samma person som Drott I. Taube, som enligt Holger Carlsson under 

1939 återstartade den göteborgska boulevardtidningen ABC i Stockholm och 

förde den i en tyskvänlig riktning.699 Den första, inte alltför proletära styrelsen i 

Våra Hyror bestod av överstelöjtnant Henrik A.S. Tham, disponent Bengt G. 

 

697 Vi Hyresgäster nr 1 1935. Stadgar för Svenska Hyresgästföreningen finns i HRF F13:1 

698 FDP 4/4, 1935 

699 Carlsson (1942), s. 210 
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Söderberg samt kapten G. Söderberg.700 Folkets Dagblad rapporterade några 

dagar efter den första artikeln att meningen med organisationen rakt av hade varit 

att tjäna pengar, men att detta hade misslyckats då man endast fått tag på ett fåtal 

medlemmar. Taube skulle även ha hamnat i konflikt med styrelsemedlemmarna, 

som hade sett till att han hade tvångsinternerats på sjukhem i Växjö.701 Enligt 

Wredberg ska Vi Hyresgäster ha getts ut i ett år innan den försvann tillsammans 

med Svenska Hyresgästföreningen.702  

De konkurrerande organisationerna är inte så intressanta i sig som de är som 

tecken på hyresgästföreningarnas tilltagande betydelse, som gjorde att man från 

högerhåll försökte att inte bara bemöta utan även konkurrera med egna 

organisationer. Våra Hyrors ideologiska uttryck påminner om de allmänna 

stämningarna i fastighetsägareled, om än mer tilltaget. Svenska 

Hyresgästföreningen skiljer sig dock något i sin mer positiva syn på kollektivt 

agerande och offentligt ägande. Föreningen tycks ha varit relativt positivt inställd 

till sådana saker som stadens ägande av bostäder, vilket gör att den skiljer sig från 

den mer klassiska fastighetsägareideologin.703 Både intresset för ett socialt 

välfärdsprogram och den tänkta organisationsformen med ett i sig ganska 

omotiverat graderat medlemskap påminner också om den organisationsmodell 

som kännetecknade Nationalsocialistiska Arbetarepartiet/Svensk Socialistisk 

Samling.704 Just ”lindholmarna” var också intresserade av att bygga fackliga 

organisationer, även om försök till detta framför allt skedde ett par år efter 

Svenska Hyresgästföreningens korta tillvaro.705 Kopplingarna till fascismen eller 

nationalsocialismen är långt ifrån självklara men man tycks i alla fall delvis ha rört 

sig inom samma idéspektrum, något som man delade med andra bland de 

organiserade fastighetsägarna. Det tycks inom fastighetsägarekretsar under 1920-

talet ha funnits visst stöd för Mussolini och antisocialismen var som vi har sett 

stark inom de organiserade fastighetsägarnas led.706 Även stöd för Dollfuss 

krossande av den socialistiska rörelsen i Österrike 1934 och för de reformer som 

 

700 Vi Hyresgäster nr 1 1935 

701 FDP 12/4 1935 

702 Wredberg (1987), s. 50 

703 Vi Hyresgäster nr 1 1935 

704 Lööw, Helene. Hakkorset och Wasakärven (1990), s. 278ff 

705 Carlsson (1942), s. 39 

706 Se artikel om Italien i SFT nr 1, 1928 
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hade lett till fastighetsägarnas stärkta position i Hitlers Tyskland fick uppskattande 

kommentarer i Svensk Fastighetsägaretidning.707 Samtidigt tycks man från de 

organiserade fastighetsägarnas håll som vi har sett inte ha varit särskilt intresserade 

av de mer korporativistiska organisationsförsöken, men man var dock inte 

främmande för samarbete med andra organisationer som motarbetade 

arbetarrörelsen. I 1933 års ekonomiska redovisning finns ett bidrag till den 

strejkbrytarorganiserande föreningen Arbetets Frihet med i redovisningen för 

utgifter.708 Man hade även kontakt med Arbetets Frihet gällande möjligheten att 

ordna fram ”arbetsvilliga” både vid fackliga konflikter vid byggen och konflikter 

gällande portvakter.709 Redan 1931 varnades det i Svensk Fastighetsägaretidning 

för den fackförening för portvakter som höll på att samordnas under början av 

1930-talet, som man menade hotade förhållandet mellan fastighetsägare och 

portvakt.  

Det vore ju ett uppbyggligt skådespel: portvakten-vice värden 

som blockerar sin egen huvudman!710  

Runt om i Stockholmsområdet fortsatte samtidigt hyressänkningsaktionerna, 

blockaderna och hyresstrejkerna. Vissa fick rättsliga efterspel, som för de 

blockadvakter vid Skånegatan 107 som dömdes till 80 kr respektive 30 kr i böter 

för förargelseväckande beteende.711 I samma konflikt hade den tidigare nämnda 

föreningen Våra Hyror varit inblandad och det var i samband med detta som 

polisanmälan kommit in. Enligt Elisabeth Wredberg ska Lage Staël von Holstein 

även ha polisanmält hyresgästföreningen och ombudsman Oskar Bengtsson för 

förargelseväckande beteende.712 En hyresstrejk och blockad på Luntmakaregatan 

59 under 1935 kom efter att fastighetsägaren enligt hyresgästerna inte velat ta itu 

med ett antal problem i huset, däribland vägglöss. Fastighetsägaren sade upp ett 

 

707 SFT nr 15 1934, nr 20 1935 

708 Styrelseberättelse för Stockholms Fastighetsägareförening 1933, specifikationer till Vinst- och 

förlusträkning s. 2, SFÄF B1:1 

709 SFT nr 23 1932 

710 SFT nr 10 1931 

711 SFT nr 8 1932 

712 Wredberg (1987), s. 49 
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antal hyresgäster för avflyttning, samtidigt som en del andra hyresgäster flyttade 

frivilligt efter att ha hittat bättre boende.713  

Även i samhällena runtomkring Stockholm skedde blockader och 

hyressänkningsaktioner. Nynäshamns hyresgästförening ägnade sig från 1933 åt 

hyressänkningsaktioner, även om det inte tycks ha skett i mer än en begränsad 

skala.714 Under 1933 och 1935 skedde blockader samt en hyresdeponering i 

samband med konflikter i Nynäshamn. I Blockaden mot A.B. Baltiska brukets 

fastigheter 1933, där föreningen motsatte sig hyreshöjning utan reparationer, fick 

man visserligen godta hyreshöjningar men lyckades förhandla till sig 

reparationer.715 Man tycks även ha organiserat en kollektiv vägran att delta i allmän 

städning.716  

I Nacka fick Hyresgästernas Riksförbunds ordförande Otto Grimlund och 

motsvarande för Sveriges Fastighetsägareförbund, ordförande Sigurd Ahlmark, 

direkt gå in och medla i en hyressänkningskonflikt och blockad gällande 

fastigheten Ceylon. Utöver krav om hyressänkning krävdes överenskommelser 

om bland annat vattenlednings indragning och lyse i tvättstuga och trapphus 

innan konflikten kunde lösas.717 Under de kommande åren skedde ett flertal 

blockader, där både hyressänkning och reparationer hörde till kraven. Konflikten 

i Sicklaby 13, där ”några damer, som kallar sig Nacka klädcentral u.p.a.” hängdes 

ut som blockadbrytare, gällde bland annat krav på reparationer samt att Nacka 

Hyresgästförening skulle godkännas som förhandlande part. Vid konflikten 

tillämpades hyresdeponering hos landsfiskalen, ordnat genom Nacka 

Hyresgästförening.718  

I Enskede skedde blockader med syfte att åstadkomma hyressänkningar och 

reparationer, exempelvis på Södertörnsvägen 339 och 357, där hyrorna under 

1935 reducerades och reparationer utlovades efter blockad. Liknande aktioner 

skedde även i Aspudden, där de största resultaten likt många andra platser 

 

713 H&H nr 18 och 22 1935 

714 H&H nr 3 1933 

715 H&H nr 5 1933 och nr 5 1935 samt Nynäshamns Hyresgästförening (1945), s. 26  

716 Se artikel om renhållningsstrejk i Nynäshamn i H&H april 1934 

717 Se korrespondens mellan Otto Grimlund, Sigurd Ahlmark och Gustav Johansson 15/9 till 16/11 

1932 Nacka Hyresgästförening arkiv 002 

718 H&H nr 5 1933 och 15(7) 1935 samt brev från Gustav Johansson för Nacka Hyresgästförening 

till fröken Ester Carlsson 27/4 och 2/7 1934 Nacka Hyresgästförening arkiv 002 
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uppnåddes 1933.719 I ett fall på Hägerstensvägen 136 under 1935 ska 

massavflyttning ha varit nära att genomföras, men fastighetsägaren gav sig i sista 

stund.720 I verksamhetsberättelsen för Stockholms Hyresgästförening kunde man 

läsa att man under 1933 hade förhandlat om hyressänkningar i sammanlagt 438 

fastigheter i hela staden inklusive förstäder även om majoriteten av dessa låg på 

Södermalm. Totalt hade 10 603 hyresgäster berörts varav 7 010 hade lämnat 

fullmakt till hyresgästföreningen. Den rapporterade totala sänkningen låg på 

900 870 kr.721 

Toppåren för antalet blockader i Stockholmsområdet var mellan 1933 och 1935. 

Under 1936 och 1937 skedde en viss nedgång i antalet blockader men antalet låg 

fortfarande på 14–15 blockerade adresser per år. Särskilt Södermalm tycks nu ha 

haft många hyreskonflikter. Enligt Hus och Härd sades under 1936 alla kvarteret 

Liens hyresgäster upp efter att dessa hade begärt hyressänkning och förbättringar 

i huset, främst vad gäller värme och varmvatten. Fastighetsägaren vägrade både 

att förhandla med hyresgästföreningen och att blanda in 

fastighetsägareföreningen. Konflikten tycks ha fått en snabb lösning, då kvarterets 

fastigheter inte finns nedtecknade bland de blockerade adresserna för 1936 i 

Stockholms Hyresgästförenings verksamhetsberättelse.722 Vid en blockad på 

Bellmansgatan 12 ordnade hyresgästföreningen en rundvandring för 

arbetarrörelsens fyra tidningar i Stockholm – Social-Demokraten, Folkets 

Dagblad Politiken, Ny Dag och Arbetaren – för att visa hyresgästernas situation i 

det som man beskrev som en mycket nedgången fastighet. Hus och Härd 

påpekade vikten av att se dessa hus ur de boendes perspektiv. Här kunde anas det 

fokus på stadsomvandling som skulle bli en allt större fråga för 

hyresgästföreningarna under de kommande åren. 

Hyresgästföreningen, som har att taga itu med dessa urusla 

ruckel till bostäder får ofta se, att dess strävanden misstolkas hos 

fastighetsägare och vissa värdar. Kommer så här till en något 

konstlad opinion för att det gamla ska få stå kvar – för idyllens 
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skull – så underlättar detta just icke arbetet för 

Hyresgästföreningens ombudsmän. 723 

Blockaderna fortsatte under 1937, inte minst tycks en hel del konflikter ha skett 

på Kungsholmen detta år, medan Södermalm var lugnare. 724  Tyvärr har inte 

särskilt mycket källmaterial som beskriver konflikterna det här året kunnat 

återfinnas. I verksamhetsberättelsen listas i vanlig ordning bara adresserna för de 

blockerade fastigheterna, och då Hus och Härd lades ned till förmån för en 

återutgivning av Vår Bostad försvann det pressorgan som var mest benäget att 

rapportera om hyreskonflikter i huvudstaden. Vår Bostad publicerade 

blockadannonser men följde i regel inte upp med reportage. Ett nytt inslag var de 

”Varningar för omotiverade hyreshöjningar” som publicerades i tidningen och de 

listor på fastigheter där förhandlingar pågick. Det intresse för mer konfrontativa 

taktiker som hade präglat hyresgäströrelsen i Stockholm tidigare under 1930-talet 

tycks nu ha klingat av, och förfarandet tycks ha blivit mer slentrianmässigt. Även 

om man skulle fortsätta att begagna sig av blockader i ett fåtal fall per år fram till 

och med 1941 så tycks den konfrontativa period som man hade gått in i vid slutet 

av 1920-talet nu ha tagit slut och förfaringssättet blivit mer formaliserat. Ett 

system med mer förutsägbarhet var på väg. 
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3.10. Stockholmshyresgästerna i den kollektiva 

mobiliseringens tid 

Under 1910- och 1920-talen växte en bestående hyresgäströrelse fram i 

Stockholm. Detta skedde genom en tvåspårig parallell utveckling där både lokala 

föreningar bildades i enskilda fastigheter, kvarter och stadsdelar samtidigt som en 

organisation med stadstäckande och rikspolitiska ambitioner, Stockholms 

Hyresgästförening, bildades. Även om organisationerna var något heterogena så 

hade de gemensamt en relativt stark koppling till den svenska arbetarrörelsen. Det 

är dock uppenbart att de organisationer som bildades i en del av Stockholms 

förstäder och grannsamhällen hade inspirerats mer av fackliga organisationer än 

vad fallet var med Stockholms Hyresgästförening, som i alla fall i begynnelsen 

snarast liknade en bostadsreformistisk förening än något annat. Samtidigt rörde 

det sig för samtliga organisationer om en formativ period, när det ännu inte var 

helt klart vad en hyresgästförening var för något och inte minst vad den skulle 

göra. Hyresgästlistan i Råsundas fullmäktigval är här ett mycket intressant 

exempel på ett försök att använda de politiska reformerna till egen fördel, men 

även andra lokala föreningar var som vi har sett lokalpolitiskt mycket engagerade. 

En viss militans märks även på sina håll, även om den inte alltid riktade sig mot 

fastighetsägare, utan som vi har sett även mot affärsidkare och mot 

kollektivtrafikens företag.  

Perioden 1917–1923 är intressant inte bara av den anledningen att den hjälper oss 

förstå hyresgäströrelsens organisatoriska framväxt och dess begynnande repertoar 

utan även för att den visar på en växelverkan där maktförhållandena mellan 

hyresgäster och fastighetsägare förändrades inte bara en utan två gånger.  

Hyresstegringslagen tycks ha gett vind i seglen för hyresgäströrelsen där 

organisationer kunde etablera sig och kräva inflytande över hyressättningen. Med 

all sannolikhet påverkades även hyresgäströrelsen av den under samma period 

förekommande internationella upprorsvåg som gav folkrörelserna i allmänhet 

men kanske arbetarrörelsen i synnerhet inflytande i bland annat kommunal 

administration. Detta tillsammans med den utökade rösträtten innebar att 

hyresgäströrelsen även den kunde flytta fram sina positioner. 

Hyresstegringslagens upphörande medförde dock återigen en förskjutning i 

maktförhållandena, den här gången till fastighetsägarnas fördel. Den tycks även 

ha medfört en omorientering vad gäller hyresgästföreningarnas organisation och 

strategier. Inte minst märks detta i Stockholms Hyresgästförenings ökade fokus 
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på de bostadskooperativa projekten. Hyresgästföreningarna i förstäderna tycks nu 

ha tappat en hel del av sin organisatoriska styrka, vilket föranledde Stockholms 

Hyresgästförening att utöka sitt verksamhetsområde och befästa sin roll som den 

verkligt dominerande hyresgästorganisationen i staden. Mot slutet av 1920-talet 

tycks också Stockholms Hyresgästförening ha börjat orientera sig mot mer 

konfronterande taktiker, och 1927 stod man just på gränsen till att anamma och 

utveckla de mer militanta delarna av hyresgäströrelsens repertoar. Detta steg 

skulle komma att visa sig avgörande när det gäller hyresmarknadens 

maktförhållanden.  

I Stockholms förorter och grannsamhällen fanns tidigt en konfrontativ inställning 

som riktade sig mot både fastighetsägare och andra, bland annat spårvägsbolag. 

Stockholms Hyresgästförening hade under sitt första årtionde inte använt sig av 

stridsåtgärder vid hyreskonflikter, men mot slutet av 1920-talet ändrade man 

inställning till dessa. Dels började blockaden, som sedan tidigare använts av 

förstadsföreningarna, användas vid svårlösta tvister och dels började man att mer 

offensivt gå till kollektiv aktion för att få till hyresnedsättningar genom så kallade 

hyressänkningsaktioner. Vi ser här en förändring av repertoaren. Den egna 

bostadsproduktion som hade setts som så viktig hade övertagits av HSB och fått 

tydliga former där. Det bostadspolitiska arbetet sköttes i stor utsträckning av 

riksförbundet och även om de lokala organisationerna deltog i kampanjerna så 

var de inte lika drivande som tidigare. Istället var det hyrestvisterna som pockade 

på uppmärksamhet och då man behövde maktmedel för att fälla avgörande till sin 

fördel fick de kollektiva aktionerna en allt viktigare roll. 

De stora kollektiva aktionerna tycks i många fall ha överrumplat fastighetsägarna, 

som i de flesta fall tycks ha gett med sig och slutit någon form av 

överenskommelse. Detta medförde en tydlig förändring av maktförhållandena 

mellan hyresgästerna och fastighetsägarna men väckte också reaktioner på 

fastighetsägaresidan. Förutom att Stockholms Fastighetsägareförening stöptes 

om till en mer renodlad partsorganisation, vari förhandlingarna med hyresgästerna 

blev en allt viktigare del av verksamheten, förekom också flera försök att skapa 

konkurrerande hyresgästföreningar. Dessa verkar ha fått ett mycket begränsat 

mottagande hos fastighetsägareföreningen, men visar ändå på en viss psykologisk 

effekt som hyresgästernas offensiv torde ha haft i Stockholm. De skillnader i 

tillvägagångssätt som tycks så uppenbara mellan Göteborg och Stockholm under 

hyresgäströrelsens första decennium tycks alltså inte alls vara lika uppenbara när 

det gäller 1930-talet. Några markanta skillnader fanns dock. Dels ledde 

hyressänkningsaktionerna och övriga tvister hos Stockholms Hyresgästförening 
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mycket mer sällan till blockad än vad fallet var i Göteborg. Detta hade 

förmodligen att göra med både att man inom Stockholms Hyresgästförening såg 

mycket mer restriktivt på blockaden som metod och att man tidigt lyckades hitta 

sätt att förhandla med Stockholms Fastighetsägareförening.  

Det tidiga 1930-talets ökande sociala konfliktnivå märks i undersökningen och 

hyresstridernas allt mer påtagliga påverkan i staden gjorde också att de sågs som 

viktiga redskap för de som såg ökad klasskampsnivå som önskvärt. 

Sillénkommunisterna tycks ha haft mindre inflytande i Stockholms 

Hyresgästförening än i HCF, vilket inte minst märks på de hyresaktioner som de 

arrangerade oberoende av Stockholms Hyresgästförening. Även den yttersta 

högern gjorde trevare och försökte slå mynt av hyresgästernas kollektiva 

mobilisering som nu hade införlivats i tidens ideologiska konflikter. Vi ser också 

att de mer eller mindre oberoende hyresgästföreningarna i Stockholms förstäder 

och angränsande samhällen också utvecklade sina aktioner utifrån den nu allt mer 

etablerade repertoaren och att hyresstrejker, blockader och 

hyressänkningsaktioner förekom i ganska stor utsträckning, särskilt i Solna och 

Sundbyberg. Här tycks de mer radikala delarna av hyresgäströrelsen ha haft mer 

inflytande och förhållandena påminde i stort om de i Göteborgs arbetarområden. 

Från riksförbundets sida tycks Otto Grimlund ha sett ett behov av att tygla 

hyresgästföreningarna norr om Stockholm på ett sätt som liknade 

förhållningssättet till de göteborgska hyresgästföreningarna. Som vi ser i de 

kommande kapitlen ett förhållningssätt som skulle komma att så split inom 

hyresgäströrelsen och leda till en konflikt om formerna för hyresgäströrelsens 

repertoar. 
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4. Göteborg – kamporganisationer, 

storstrider och frågan om det lokala 

självstyret 1916–1937 

 

 

 

 

Det var under den värsta depressionen. Det var jobbare som 

bodde i husen. De arbetade på Kulan och Götaverken. Men det 

gjorde många av fastighetsägarna också. Det var en socialt 

utomordentligt besvärlig konflikt. 

Erik Svensson, förbundsordförande för Hyresgästernas Riksförbund, 

om Olskrokenkonflikten. Intervjuad i Mert Kubus Bostadspamparna 
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4.1. Göteborg under första halvan av 1900-

talet 

Göteborg genomgick liksom Stockholm en massiv omvandling under 1800-talet. 

Den industriella expansionen var också mycket snabb. Redan på 1850-talet var 

Göteborgs hamn landets största. Industrin växte snabbt även i områden som 

Lundby, Gamlestaden och Örgryte. Spårvägsnätet byggdes ut under decenniet 

före det första världskriget och de olika stadsdelarna funktionsseparerades 

medvetet i gammal stadskärna, industriorter i norr och öster samt villaområden i 

söder och väster. Detta ledde till, som Jörnmark, Forsemalm och Palmås har kallat 

det, ”stadens karaktäristiska form av utspridda öar”.725 Göteborgs stad kom under 

1800-talets andra halva och fortsatt in på 1900-talet att inkorporera 

omkringliggande församlingar och angränsande samhällen, bland andra Majorna 

och Kungsladugård 1868, Annedal 1872, Landala och Tingstad 1883, Lundby 

1906 och Örgryte 1922. Även Västra Frölunda och Backa skulle komma att 

inkorporeras på 1940-talet. Inkorporeringarna tillsammans med inflyttningen 

ledde till en rejäl befolkningsökning. Efter Örgrytes inkorporering hade staden 

230 000 invånare, vilket motsvarade 3,5 % av landets befolkning. 1868 hade 

motsvarande andel varit 1,5 %.726 Det växande grannsamhället Mölndal var först 

ett municipalsamhälle inom Fässberga landskommun innan det omvandlades till 

Mölndals stad 1922.727 

Göteborgs näringsliv var tidigt exportorienterat. Staden hade under det sena 

1800-talet tagit över Stockholms position som Sveriges ledande varvsstad. Den 

tillverkningsindustri för elektriska apparater som blomstrade i Stockholm förblev 

dock begränsad i Göteborg. Industrin var på många sätt koncentrerad till varvs- 

och verkstadsindustrierna. De tre största företagen SKF, Götaverken och 

Lindholmen samlade 1913 hälften av stadens metallarbetare. De tio största 

verkstäderna samlade tillsammans tre fjärdedelar av metallarbetarna, även om ett 

stort antal småverkstäder fanns. Både varvsindustrin och SKF gick mycket bra 

under första världskriget och den expanderande industrin hade ett stort behov av 

 

725 Forsemalm, Joakim; Jörnmark, Jan; Palmås, Karl. Göteborg mellan segregation och kreativitet (2015), s. 

59ff  

726 Möhlenbrock, Sigurd. Göteborg - stad i förändring (1965), s. 1ff 

727 Olsson, Kent. Göteborgs Historia 1920–1995 (1996), s. 64 
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arbetskraft. SKF blev snabbt Göteborgs största arbetsgivare. Företaget blev även 

en stor bostadsproducent då man behövde underlätta rekryteringen av arbetare.728 

Göteborg hade även en expanderande textilindustri. Under mellankrigstiden 

fortsatte stadens industri expandera, trots att stadens exportberoende industri 

borde ha varit sårbar under mellankrigstidens stagnation där varvs- och 

textilindustrin internationellt sett var särskilt drabbad. Kent Olsson menar att 

förklaringen till detta dels står att finna i lyckosamma satsningar, innovationer och 

god möjlighet till finansiering.729 

Stadsdelar som Majorna, Landala och Annedal kom att präglas av de arbetare som 

bosatte sig där. Mer socialt blandade områden som Stampen och Masthugget 

fanns också. Mats Franzén menar att medan bilden av arbetar-Göteborg har 

kommit att präglas av de västra stadsdelarnas relativt fria hamnarbetare så fanns 

det också ett stort och i stor utsträckning kvinnligt proletariat i de östra 

stadsdelarna, som i mycket högre grad var ”bundna och övervakade”.730 Det 

särpräglade landshövdingehuset som på grund av en kompromiss med brandskyddet 

fick byggas i en grundvåning av sten och två våningar trä, kom att bli den 

dominerande hustypen för arbetarklassen. Spårvägarna möjliggjorde i många fall 

pendling till arbetet. Bostaden som ”social fråga” diskuterades redan under mitten 

av 1800-talet i Göteborg och staden tog enstaka initiativ till bostadsbyggande. 

Dock blev det den starka filantropirörelsen i Göteborg som kom att stå för de 

viktigaste tidiga försöken till socialt bostadsbyggande genom framför allt den 

Dicksonska stiftelsens bostäder i bland annat Annedal, Haga, Landala och 

Majorna.731 Den privata hyressektorn dominerade dock och som vi ser i diagram 

3 steg hyrorna i Göteborg mellan 1915 och 1930. Hyran utgjorde då 12,2 % av 

familjeinkomsten för arbetare boende i enrummare och 16,4 % av 

familjeinkomsten för boende i tvårummare. För stadens invånare som helhet var 

motsvarande andel 13,0 % och 17,4 %. Under 1930-talet stod hyrorna stilla eller 

sjönk till och med något.732 Hyrans andel av inkomsten kunde dock variera 

mycket, för en ensamstående arbetarkvinna tog hyran i snitt 22,8 % av inkomsten 

1920 och 44,7 % av inkomsten 1928. För en ensamstående manlig arbetare 

 

728 Fritz, Martin. Göteborgs historia 1820–1920 (1996), s. 231f, 236f, 248f, 253ff, 261f 

729 Olsson (1996), s. 159ff 

730 Franzén, Mats. ”Stampen. Vid den östra stranden” ur Holgersson, Helena; Thörn, Catharina; 
Thörn, Håkan & Wahlström, Mattias. Göteborg utforskat (2010), s. 66 

731 Fritz (1996), s. 41ff, 324ff 

732 Göteborgs stads statistiska byrå. Göteborgs statistik. Bostadsräkningen 1930 samt Bostadsundersökningen 
1931 (1932), s. 86f  
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samma år var andelen 9,2 % respektive 16,6 %.733 De ensamstående 

arbetarkvinnorna var alltså en uppenbart utsatt grupp med betydligt lägre 

inkomster än männen. 

Diagram 3. Årshyra medel Göteborg, enrummare utan centralvärme och 

tvårummare med centralvärme 1915–1940734 

 

 

Bostadsstandarden förbättrades successivt i Göteborg under mellankrigstiden. 

Andelen lägenheter med centralvärme var bara 8,5 % 1920, men redan 1930 hade 

detta stigit till 28,6 % och 1939/1940 hade 61,7 % av lägenheterna centralvärme. 

Andelen lägenheter med tillgång till badrum eller duschrum var 9,2 % 1920, 20 % 

1930 och 46,9 % 1939/1940. Ser man till den vanligaste arbetarlägenheten, 

enrummaren med kök, så hade bara 0,5 % av dessa badrum eller duschrum 1920. 

1939/1940 var motsvarande andel 30,5 %. De fick heller inte i samma 

utsträckning centralvärme, mellan 1920 hade utvecklingen gått från 3,2 % till 46,2 

% med centralvärme. De boende i de små lägenheterna hade också vid det andra 

världskrigets början i betydligt lägre grad än boende i andra lägenhetskategorier 

tillgång till wc.735  

 

733 Wallentin, Hans. Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet (1978), s. 136 

734 Göteborgs stads statistiska byrå. Hyres- och bostadsräkningen i Göteborg 1939/40 (1942), s. 70. Då 
majoriteten av arbetarfamiljerna bodde i lägenheter med antingen ett eller två rum och kök har den 
billigaste lägenhetstypen, ett rum och kök utan centralvärme samt den dyraste lägenhetstypen, två 
rum och kök med centralvärme, valts ut för att illustrera hyresutvecklingen. Se även Göteborgs stads 
statistiska byrå (1932), s. 77ff 

735 Göteborgs stads statistiska byrå (1942), s. 58ff 
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1910-talets inströmning av unga arbetare till den framväxande verkstadsindustrin 

i Göteborg påverkade enligt historikern Bo Stråth sammansättningen inom 

Göteborgs arbetarklass vilket medverkade till en radikalisering av den fackliga 

rörelsen i Göteborg. Utvecklingen ledde till en brytning med ett tidigare 

patriarkalt system som funnits inom inte minst verkstadsindustri och mot en 

borgerlig hegemoni som varit väl etablerad inom Göteborg. Stråth menar att den 

fackliga radikalismen möjliggjorde ett starkt kommunistiskt inflytande i Göteborg 

som levde kvar fram till 1950-talet. Radikalismen var ett oppositionellt fenomen 

mot den socialdemokratiska kompromisspolitiken och dess ”alltför starka 

bindningar till filantropin och liberalismen i Göteborg”. Det var dock inte i första 

hand en politisk radikalism utan en facklig, där lönefrågan var central. Den 

radikala linjen vann betydliga framgångar men kunde inte i det långa loppet 

konkurrera med den socialdemokratiska linjen, som under rekordåren skördade 

stora framgångar.736  

Sten O. Karlsson menar att boendesegregationen, där över två tredjedelar av 

Göteborgs arbetare under 1930-talet bodde i landshövdingehuskvarteren, och 

klassklyftorna medförde att den göteborgska arbetarrörelsen blev särskilt radikal 

och obändig i förhållande till arbetarorganisationernas centrala organ. En vital 

”ungvänster” hade bildats efter storkonflikten 1909 och ett par av de viktigaste 

personligheterna inom denna var Albin Ström och Martin Andersson, två herrar 

som också skulle komma att spela en viktig roll för hyresgäströrelsens framväxt. 

Allt sammantaget menar Karlsson att en ”radikalt antiauktoritär proletär 

offentlighet” växte fram i Göteborg. Denna skulle dock komma att försvinna i 

och med efterkrigstidens förändringar med inte minst uppsplittrande av de gamla 

arbetarkvarteren och flytten till de nybyggda förorterna.737  

Den göteborgska arbetarrörelsen hade tidigt stark närvaro i inte minst Haga, där  

den liberala Arbetareföreningen byggde Arbetareföreningens hus 1874. 

Byggnaden skulle senare komma att fungera som Folkets Hus. Även Verdandis 

kafé på Husargatan, öppnat 1905, var viktigt, inte minst för den ungsocialistiska 

rörelsen. Folkets Hus flyttade till Järntorget 1917 och samma år skedde 

brödupplopp i Haga, liksom på flera andra platser i Sverige.738 Kommunisterna 

 

736 Stråth, Bo. Varvsarbetare i två varvsstäder (1982), s. 307–328 

737 Karlsson, Sten O. ”Den proletära offentlighetens epok. Göteborg 1919–1933” ur Holgersson, 
Helena; Thörn, Catharina; Thörn, Håkan & Wahlström, Mattias. Göteborg utforskat (2010), s. 255ff 

738 Thörn, Håkan. ”Proletärer, proggare och punkare” ur Holgersson, Helena; Thörn, Catharina; 
Thörn, Håkan & Wahlström, Mattias. Göteborg utforskat (2010), s. 33ff 

 

204  
 

1910-talets inströmning av unga arbetare till den framväxande verkstadsindustrin 

i Göteborg påverkade enligt historikern Bo Stråth sammansättningen inom 

Göteborgs arbetarklass vilket medverkade till en radikalisering av den fackliga 

rörelsen i Göteborg. Utvecklingen ledde till en brytning med ett tidigare 

patriarkalt system som funnits inom inte minst verkstadsindustri och mot en 

borgerlig hegemoni som varit väl etablerad inom Göteborg. Stråth menar att den 

fackliga radikalismen möjliggjorde ett starkt kommunistiskt inflytande i Göteborg 

som levde kvar fram till 1950-talet. Radikalismen var ett oppositionellt fenomen 

mot den socialdemokratiska kompromisspolitiken och dess ”alltför starka 

bindningar till filantropin och liberalismen i Göteborg”. Det var dock inte i första 

hand en politisk radikalism utan en facklig, där lönefrågan var central. Den 

radikala linjen vann betydliga framgångar men kunde inte i det långa loppet 

konkurrera med den socialdemokratiska linjen, som under rekordåren skördade 

stora framgångar.736  

Sten O. Karlsson menar att boendesegregationen, där över två tredjedelar av 

Göteborgs arbetare under 1930-talet bodde i landshövdingehuskvarteren, och 

klassklyftorna medförde att den göteborgska arbetarrörelsen blev särskilt radikal 

och obändig i förhållande till arbetarorganisationernas centrala organ. En vital 

”ungvänster” hade bildats efter storkonflikten 1909 och ett par av de viktigaste 

personligheterna inom denna var Albin Ström och Martin Andersson, två herrar 

som också skulle komma att spela en viktig roll för hyresgäströrelsens framväxt. 

Allt sammantaget menar Karlsson att en ”radikalt antiauktoritär proletär 

offentlighet” växte fram i Göteborg. Denna skulle dock komma att försvinna i 

och med efterkrigstidens förändringar med inte minst uppsplittrande av de gamla 

arbetarkvarteren och flytten till de nybyggda förorterna.737  

Den göteborgska arbetarrörelsen hade tidigt stark närvaro i inte minst Haga, där  

den liberala Arbetareföreningen byggde Arbetareföreningens hus 1874. 

Byggnaden skulle senare komma att fungera som Folkets Hus. Även Verdandis 

kafé på Husargatan, öppnat 1905, var viktigt, inte minst för den ungsocialistiska 

rörelsen. Folkets Hus flyttade till Järntorget 1917 och samma år skedde 

brödupplopp i Haga, liksom på flera andra platser i Sverige.738 Kommunisterna 

 

736 Stråth, Bo. Varvsarbetare i två varvsstäder (1982), s. 307–328 

737 Karlsson, Sten O. ”Den proletära offentlighetens epok. Göteborg 1919–1933” ur Holgersson, 
Helena; Thörn, Catharina; Thörn, Håkan & Wahlström, Mattias. Göteborg utforskat (2010), s. 255ff 

738 Thörn, Håkan. ”Proletärer, proggare och punkare” ur Holgersson, Helena; Thörn, Catharina; 
Thörn, Håkan & Wahlström, Mattias. Göteborg utforskat (2010), s. 33ff 

204



 

 205 
 

var fackligt starka men inte lika politiskt starka. Efter 1929 års splittring var 

”kilbommarna” och ”sillénarna” till en början jämnstarka, och ”kilbommarna” 

fick cirka 500 fler röster än ”sillénarna” i stadsfullmäktigevalet. Strax efter detta 

inträffade en kris inom bland ”kilbommarna” med stora medlemstapp. Detta 

löstes tillfälligt och man hade vissa framgångar efter att man 1934 hade slagit sig 

ihop med Albin Ströms socialdemokratiska dissidenter och bildat Socialistiska 

partiet, men på det stora hela började de kominternanslutna SKP:arna framstå allt 

mer som den starkare av de båda fraktionerna ju längre 1930-talet led. En liten 

syndikalistisk rörelse fanns också i Göteborg, men den blev tidigt splittrad i två 

organisationer. Syndikalisterna hade en del framgångar under 1920-talet men 

tappade många medlemmar under 1930-talet.  Socialdemokratin dominerade dock 

politiskt sett arbetarrörelsen och detta gällde även staden i sin helhet där SAP hade 

enskild majoritet i stadsfullmäktige 1922–1926 och 1930–1934. Näst efter 

Socialdemokraterna var Högerpartiet under undersökningsperioden det starkaste 

partiet i Göteborg. De liberala partierna, efter 1934 samlade i Folkpartiet, var 

under perioden röstmässigt sett i stort jämnstora med den splittrade 

kommunistiska rörelsen, även om röstandelen skiftade något från val till val. 

Mellan 1934 och 1938 satt två nationalsocialister, tillhörande det lindholmska 

Nationalsocialistiska arbetarepartiet, senare Svensk Socialistisk Samling, i 

stadsfullmäktige.739 
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4.2. Hyresgästföreningarna växer fram 

Även i Göteborg togs initiativ till nya hyresgästföreningar under första 

världskriget. På sommaren 1916 togs ett initiativ till en större stadstäckande 

hyresgästförening kallad Göteborgs Hyresgästförbund, alternativt Hyresgästernas 

Förening. Syftet med föreningen angavs vara att hålla hyrorna nere och i övrigt 

främja medlemmarnas intressen. Vid ett allmänt sammanträde tillsattes en 

interimsstyrelse med uppgift att komma med ett förslag om förbundets 

verksamhet. Det förslag som sedan lämnades innefattade metoder för att hålla 

hyrorna nere. Bland annat förordades en upplysningsbyrå där hyresgäster kunde 

få råd och juridiskt bistånd vid tvister. Man skulle även samla in statistik och 

material för att belysa bostadsfrågan samt arbeta bostadspolitiskt för en ”praktisk 

och effektiv hyreslagstiftning” samt för ökat kommunalt byggande. Utöver detta 

skulle man arbeta aktivt för att få igång kooperativ byggnadsverksamhet, något 

som sågs som det viktigaste medlet för att komma till rätta med bostadsbristen. 

Den första styrelsen var socialt blandad med allt från en överkonstapel till 

handlare och en bageriarbetare.740 En tidig styrelsemedlem som var 

bostadsinspektör avsade sig uppdraget efter inrådan från stadsläkaren på grund 

av rädsla för att verka partisk.741 Inför förmodade hyreshöjningar från oktober 

1917 gjordes planer för protestaktioner.742 Organisationen tycks dock ha dött ut 

ganska snart. Istället för en stadstäckande hyresgästförening skulle Göteborg få 

en hyresgäströrelse bestående av ett antal stadsdelsföreningar enade i en stadsvida 

hyresgästföreningsfederation.   

Först ut bland de nya stadsdelsbaserade hyresgästföreningarna var den förening 

som 1917 bildades bland SKF:s arbetare i Gamlestaden. Under sensommaren 

hade hyresgästföreningen bildats på initiativ av kvinnorna i arbetarbostäderna. 

Den första trängande konflikten gällde avsaknaden av vedspisar. Då gasen var 

ransonerad på grund av kriget var hushållsarbetet svårt att sköta på den 

begränsade rationen.  Föreningen lyckades med förhandlingar både få ned 

bränslekostnaderna och förhandla till sig att ett antal hyresgäster som hade slutat 

arbeta på SKF trots detta skulle få bo kvar i sina arbetarbostäder.743 SKF:s 

hyresgästförening kom, likt föreningen i Nynäshamn, ur ett arbetarkollektiv med 

 

740 DN 14/7 1916 samt stadgar till Hyresgästernas Förening, HCF F1:2 

741 Se brev till Axel Dahlström 24 juli 1916 HCF F1:2 

742 Göteborgs Aftonblad 7/3 1917 

743 Bengtsson (2017), s. 10ff 
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medlemmar som var vana vid fackliga förhandlingar. Den fackliga kopplingen 

skulle också fortsatt vara tydlig inom den göteborgska hyresgäströrelsen, även om 

hyresgästföreningarna skulle utvecklas till att organisera stadsdelar snarare än 

boende hos en enskild fastighetsägare. SKF:s hyresgästförening omvandlades till 

en stadsdelsförening, Gamlestadens Hyresgästförening, 1920. Gamlestadens 

Hyresgästförening tycks dock ha behållit en tydlig koppling till SKF:s 

verkstadsklubb, vars expedition man hyrde varje torsdagskväll för att kunna ha 

mottagning för hyresgäster. Aktiviteten var dock inte direkt knuten till de SKF-

kopplade bostäderna, utan man förhandlade även med andra fastighetsägare i 

stadsdelen.744 

Fler stadsdelsföreningar bildades i Kungsladugård, Kålltorp och 

Rambergsstaden.745 Rambergsstadens Hyresgästförening bildades 1920 bland 

Götaverkens hyresgäster för att motverka annonserade hyresökningar. Man 

ägnade sig åt flera verksamhetsområden, bland annat en kooperativ affär som 

drevs direkt av föreningen 1920–1922. Fram till 1921 saknades lokal men man 

försökte istället distribuera billiga matvaror, kol med mera till föreningens 

medlemmar. Styrelsen skötte direkt affären fram till 1922, då den togs över av en 

av föreningen nybildad andelsförening. Hyresgästföreningen hade även planer på 

uppköp av fastigheter och agerade även rent fackligt, så som när man i november 

1920 besökte direktör Heyman för att få tre avskedade hyresgäster återanställda 

på verkstaden.746 

År 1922 bildades en centralorganisation för Göteborgs hyresgästföreningar, 

Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg (HCF). Namnet var snarlikt den 

lokala fackliga centralorganisationen Göteborgs Fackföreningars 

Centralförsamling, men även nykterhetsrörelsen använde begreppet 

Centralförsamling, bland annat fanns Nykterhetsfolkets Centralförsamling i 

Göteborg och på andra orter. Kontakt med fackföreningarna etablerades tidigt. I 

de brevledes konversationerna från 1922 märks ett tydligt intresse från 

fackföreningshåll för en organisation med hyresfrågan som arbetsområde. Man 

tycks dock från fackligt håll ha varit ganska fundersam kring vad en 

hyresgästförening var och i vilken grad sådana existerade i Göteborg.747 

 

744 Göteborgs Aftonblad 21/1 1925 HG nr 21 1927 

745 Ivarsson & Tengling (1988), s. 18 

746 Se Rambergsstadens Hyresgästförening 25 års jubileumsskrift 1920–1935, s. 5ff, HCF F4:1 

747 Se till exempel brev från Svenska Träarbetareförbundets avdelning 46, 22/12 1922, HCF E7:1 

(facklig korrespondens) 
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Kopplingen till fackföreningarna fanns dock inom hyresgäströrelsen och gav 

tidigt viss utdelning. Under 1925 lyckades Olskrokens Hyresgästförening få till 

vissa fackliga sympatiåtgärder i ett fall med en blockad mot en fastighetsägare som 

vräkt två familjer för att bygga om lägenheterna till en lokal. Målarnas 

fackförening ställde sig solidarisk med blockaden och blockerade måleriarbetet 

men murare och snickare kunde enligt Hyresgästen på grund av kollektivavtal inte 

avbryta arbetet.748 Hyresgäströrelsen kom också att framför allt ägna sig åt de 

bostäder som hyrdes ut på den fria marknaden och inte arbetarbostäder, även om 

en del gränsfall fanns. Majornas Hyresgästförening behandlade 1926 ett fall där 

Transatlantics tidigare arbetarbostäder hade sålts och den nya fastighetsägaren 

hade sagt upp de boende i förtid, i strid med tidigare kontrakt. Man verkar dock 

inte ha förklarat blockad.749 

Initiativet till bildandet av HCF kom från Gamlestadens och Rambergsstadens 

hyresgästföreningar. Vid det konstituerande mötet var även 

hyresgästföreningarna i Härlanda och Gamlestadens bostadskolonier 

representerade. Totalt ska föreningarna, enligt tidningen Hyresgästen, ha samlat 

runt 700 medlemmar.750 En skrivelse till Göteborgs Fastighetsägareförening 

författades, där man påpekade att stadens hyresgäster hade slagit sig samman i 

”s.k. Hyresgästföreningar” på grund av ”de många hyresuppsägningarna och den 

prekära ställningen som för närvarande är rådande på bostadsmarknaden”. Man 

hemställde till fastighetsägarna att erkänna hyresgästföreningarna som 

”underhandlande part i hyresfrågor”.751 Rörelsen växte nu snabbt. 

Hyresgästföreningar bildades i Banehagens, Ekedalens, Skansen-Lejonets, 

Stampens, Härlandas och Gamlestadens bostadskolonier. Den sistnämnda 

föreningen ombildades senare till Nya Lödöse hyresgästförening och kom att 

organisera boende i de allmännyttiga husen staden över, både stadens och de 

filantropiska stiftelsernas fastigheter. Göteborgs bostadspaviljonger, även kallade 

bostadskolonier, var områden som präglades av hastigt uppförda nödbostäder 

med lägre standard. Konflikter förekom, som när Gamlestadens Koloniers 

Hyresgästförening 1922 hamnade i en konflikt med en tillsyningsman som man 

anklagade för att ha förskingrat hyresgästernas avdrag för elektriskt ljus.752 

 

748 HG nr 1 1925 

749 HG nr 8 1926 

750 HG januari 1924 

751 Se brev till Göteborgs Fastighetsägareförening 22/5 1923, HCF F7aa:1 

752 Göteborgs Dagblad 4/7 1922 
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Tidningen Hyresgästen rapporterade flera gånger om dåliga förhållanden i 

bostadskolonierna och hyresgästföreningarna arbetade för att få ned hyrorna i 

dessa.753 Bostadskoloniernas föreningar hade tidigt en egen samarbetskommitté 

som enligt Clarence Johansson till en början konkurrerade med HCF. HCF skulle 

dock komma att bli den dominerande centralorganisationen, även om både 

Gamlestadens och Nya Lödöses hyresgästföreningar gick ur under början av 1923 

för att senare återansluta sig.754  

Hyresgäströrelsen spred sig under de kommande åren i Göteborgs stadsdelar. 

Hisingsstads hyresgästförening bildades i slutet av oktober 1922 och Majornas 

hyresgästförening bildades i början av 1923.755 Skansen Lejonet Stampens 

hyresgästförening bildades genom en sammanslagning i januari 1924.756 I oktober 

1923 hade HCF enligt tidningen Hyresgästen 14 medlemsföreningar och i slutet 

av 1924 rapporterades det om 20 medlemsföreningar med 4 381 medlemmar. De 

två största föreningarna var då Masthugget Oscar Fredriks hyresgästförening med 

550 medlemmar och Gamlestadens Hyresgästförening med 500 medlemmar.757 

Masthugget Oscar Fredriks hyresgästförening tycks också ha dominerat de första 

numren av Hyresgästen, många artiklar skrevs om och av personer i Masthugget. 

Detta hörde förmodligen ihop med att hyresgästföreningen där hörde till de 

största och att redaktören Martin Andersson satt i styrelsen för Masthugget Oscar 

Fredriks hyresgästförening.758 Tidningen såldes till en början som lösnummer, 

även om både Haga-Annedals och Landala hyresgästförening under 1927 började 

med obligatorisk prenumeration för sina medlemmar till ett rabatterat pris.759 

Prenumeration på Hyresgästen blev obligatorisk för medlemmar i Majornas 

Hyresgästförening från och med 1928.760  

De sociala aktiviteterna spelade en viktig roll för rörelsen. Bland annat samlade 

enligt tidningen Hyresgästen 1924 års höstfest 7 000 deltagare. Festen hölls på 

 

753 Se exempelvis HG juni 1924 

754 Se Johansson (1982), s. 27ff samt dokumentet ”Göteborg. Arkivstudier”, författare okänd, HRF 

F13:1  

755 Göteborgs Dagblad 27/10 1922 och 8/2 1923 

756 HG februari 1924  

757 HG oktober 1923 samt Verksamhetsberättelse HCF 1924, HCF F2a:1 

758 Se Göteborgs Aftonblad 19/2 1925, HG nr 7 1926   

759 HG nr 10 1927 

760 Majornas Hyresgästförening 1924–1934 s. 5, HCF F4:1 
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753 Se exempelvis HG juni 1924 

754 Se Johansson (1982), s. 27ff samt dokumentet ”Göteborg. Arkivstudier”, författare okänd, HRF 

F13:1  

755 Göteborgs Dagblad 27/10 1922 och 8/2 1923 

756 HG februari 1924  

757 HG oktober 1923 samt Verksamhetsberättelse HCF 1924, HCF F2a:1 

758 Se Göteborgs Aftonblad 19/2 1925, HG nr 7 1926   

759 HG nr 10 1927 

760 Majornas Hyresgästförening 1924–1934 s. 5, HCF F4:1 
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Ullevi med lågt satt pris på inträdesbiljett. Bland annat underhölls publiken av 

körsång och en fotbollsmatch mellan medlemmar av stadsfullmäktige och lokala 

skådespelare.761 I 1924 års verksamhetsberättelse betonades det att festen gav en  

ganska omfattande gratisreklam i stadens tidningar liksom också 

fästens lyckade förlopp fördelaktigt återverkade på den stora 

allmänhetens uppfattning om hyresgäströrelsens omfattning och 

möjligheter.762 

Hyresgäströrelsen strävade efter att etablera sig som en närvarande kraft i 

hyreskvarteren, både genom sociala aktiviteter och andra mer kontroversiella 

tillvägagångssätt.  

 

4.3. Avreglerad hyresmarknad och lokaler i 

blockad 

Det är oklart i vilken grad hyresgästföreningarna i Göteborg mobiliserade inför 

hyresstegringslagens avskaffande, men det rent generella intrycket är att frågan 

inte tycks ha varit lika hett debatterad i Göteborg som i Stockholm. I samband 

med oktoberflytten 1923 rapporterades det om fyra fall av flyttvägran, alltså färre 

än i Stockholm.763 Masthugget och Oscar Fredriks hyresgästförening motionerade 

i fullmäktige om en kommunal medlingsnämnd för hyrestvister även efter 

hyresstegringslagens avskaffande. Detta förslag gick också igenom och nämnden 

instiftades under stor politisk enighet från fullmäktiges partier, även om 

Göteborgs fastighetsägareförening protesterade.764 Fastighetsägareföreningen 

proklamerade att man såg den nya hyresnämnden som ett ”konstigt påhitt” som 

”vill lägga sig i saker och ting, som den icke har laglig befogenhet att taga 

befattning med”.765 I Sveriges Fastighetsägaretidning beskrevs hyresnämnden 

som ett rent slöseri med skattemedel vars verksamhet lika gärna kunde handhas 

av bostadsförmedlingen. Göteborgs fastighetsägare uppmanades att inte fästa 

 

761 HG september 1924 

762 Verksamhetsberättelse HCF 1924, s. 3, HCF F2a:1 

763 Se Göteborgs Aftonblad 4/10 1923 och DN 5/10 1923. Enligt DN ska totalt ett tiotal hyresgäster 

ha flyttvägrat 

764 Göteborgs Aftonblad 26/10 1923 

765 Göteborgs Aftonblad 3/11 1923 
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något avseende alls vid nämndens eventuella beslut.766 Från hyresgästhåll försökte 

man dock få igång verksamhet i nämnden och man kämpade även för 

representation.767 I oktober 1924 publicerades en appell för hyresnämndens 

kvarvarande i Hyresgästen. Nämnden levde dock på lånad tid.768 

Förlikningsnämndens ordförande begärde under 1925 själv nämndens 

avskaffande, och dess uppgift att medla i hyrestvister samt att bistå allmänheten 

med råd och upplysningar flyttades över till stadens bostadsförmedling. Den 

främsta anledningen till att nämnden ville avskaffa sig själv tycks ha varit en känsla 

av överflödighet, då man påpekade att de flesta tvister bilades redan vid 

förberedande behandling. I övriga fall var det oftast så att någon part uteblev från 

förhandlingarna, varpå nämnden ändå inte kunna göra något. Utöver detta märkte 

nämnden en avspänning i förhållandet mellan hyresgäster och fastighetsägare, 

vilket innebar att man inte längre ansåg sig behövas.769 

Den stora göteborgska hyresgästmobiliseringen tycks framför allt ha skett efter 

oktober 1923. Föreningarna sökte nu efter nya strategier och taktiska grepp. Detta 

märks i den göteborgska hyresgästtidningen Hyresgästens första nummer, 

utkommet i oktober 1923. Tidningens främsta uppgift angavs vara att uppmuntra 

till massanslutning i hyresgästföreningarna vilket skulle möjliggöra eget byggande. 

Utöver detta ville man förbättra hälsoinspektionen, visa på möjligheter att sänka 

hyrorna och att få till större lägenheter samt till besittningsskydd. Man menade att 

massuppsägningarna från första oktober hade visat hyresgästernas rättslösa 

ställning. Svaret på detta var hyresgästernas organisering i hyresgästföreningar, 

vilket möjliggjorde  

för hyresgästerna att taga upp kampen mot brutala hyresvärdar, 

dels genom direkt aktion, dels genom att vår lagstiftande 

myndighet påverkas så att en lagstiftning kommer till stånd som 

skyddar hyresgäst mot en värds godtycke, samt hyresgästs rätt till 

hemmet, och dels för att det arbetas för ökad bostadsproduktion 

 

766 SFT nr 12, 19 1924 samt nr 19 1925 

767 Se skrivelse från Masthuggets/Oskar Fredriks hgf till Förlikningsnämnden för hyrestvister, någon 

gång 1924. HCF arkiv F7ab:4 I skrivelsen begärde Masthuggets och Oskar Fredriks hyresgästförening 

förlikning mellan fastighetsägaren Rutger Smith och två hyresgäster, en reparatör och en murare, som 

man ansågs hade vräkts oskäligt. Man begärde här även att få ha en representant från organisationen 

inkallad till nämndens sammanträde 

768 HG oktober 1924 

769 Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1925, n:o 417 
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genom bildandet av kooperativa bostadsföreningar, så att varje 

familj med tiden kan få en människovärdig bostad.770 

HCF ägnade sig dock åt viss politisk påtryckning, som när man i juli 1924 ställde 

krav till regering, socialstyrelse och riksdagen om en ny hyreslag.771 

De tre strategier som vi har sett utarbetats redan under hyresgäströrelsens tidiga 

historia – politisk påverkan, egen bostadsproduktion och konfrontativa metoder– 

fanns alltså alla som uttalade strategier direkt efter hyresstegringslagens 

avskaffande. Det skulle dock komma att visa sig att den direkta aktionen blev en 

särskilt viktig del av den göteborgska rörelsens repertoar. Blockaden blev här den 

gängse metoden och begreppet ”blockad” blev samlingsnamn för ett antal 

bojkottaktioner. Begreppet hade en historia som internationellt gick tillbaka till 

1800-talet och som var en del av det språkbruk som ackompanjerade 

arbetarrörelsens repertoar.772 

Som vi har sett tidigare hade hyresgästföreningar och fackföreningar även tidigare 

anammat blockader i bostads- och kollektivtrafikfrågor. Metoden hade även en 

internationell förhistoria, till exempel hade handelsbojkotter mot handelsbodar 

ägda av hyresvärdar tillämpats så tidigt som 1867 i England.773 Även om 

blockaden som metod hade tillämpats av hyresgäster tidigare, inte minst i 

Stockholms förstäder, så var det i Göteborg under 1923–1924 som den på allvar 

standardiserades. Blockaden fick en viktig roll i den repertoar som skulle komma 

att användas av hyresgäströrelsen under de kommande åren. Att just den metoden 

införlivades i hyresgäströrelsens repertoar hade med all sannolikhet att göra med 

blockadens viktiga roll under det konfliktfyllda 1920-talet. Även andra grupper 

som stod utanför den egentliga arbetsmarknaden, så som de arbetslösas 

organisationer, började under samma period använda sig av blockader.774 Tyvärr 

är källäget sådant att tidningen Hyresgästen har fått stå för en mycket stor del av 

informationen kring 1920-talets blockader i Göteborg, men händelserna som 

beskrivs där bekräftas i en del fall av fastighetsägarepressen, vilket ju i alla fall till 

viss del väger upp för det myckna användandet av Hyresgästen som källa.  

 

770 HG oktober 1923 

771 HG augusti 1924 

772 Tarrow (2013), s. 66 

773 Englander (1983), s. 88 

774 Andréasson, Ulf. Arbetslösa i Rörelse (2008), s. 92ff  
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De under 1923 nybildade Olskrokens och Masthuggets/Oskar Fredriks 

hyresgästföreningar tycks ha varit först ut i Göteborg med blockader riktade mot 

fastighetsägare. Tre olika fastighetsägare drabbades under året av blockad i 

samband med tvister. I två av fallen riktade sig blockaden särskilt mot de affärer 

som drevs av fastighetsägarna. Inte i något av fallen tycks det ha rört sig om att 

själva hyran varit tvistefrågan utan orsaken till blockaderna var istället 

uppsägningar som av hyresgästföreningarna sågs som orättfärdiga. Man var 

uppenbart nöjd med utgången av striderna och proklamerade att bojkotten var ett 

”fruktansvärt vapen” men man betonade även att ”ännu har ingen ens antytt att 

hyresgästföreningarna använt den på okynne eller i onödan”.775 Blockadmetoden 

fortsatte också användas under 1924. Masthugget/Oskar Fredriks 

hyresgästförening satte en butikslokal i blockad på grund av en, som man såg det, 

omoralisk uppsägning av en ensamstående tonårsmoder som bedrev en 

hushållshandel i lokalen. Fastighetsägaren hade tidigare arbetat i hamnen, där 

tidningen Hyresgästen insinuerade att han skulle ha verkat som strejkbrytare, men 

hade efter uppsägning där bestämt sig för att ta över den butik som kvinnan hade 

drivit i den fastighet som han ägde. Hyresgästföreningen lyckades inte utarbeta 

någon kompromisslösning utan satte istället butikslokalen i blockad. Blockaden 

gällde även eventuella andra affärsverksamheter som tog hyra i lokalen samt 

grossister som sålde till den blockerade affärsägaren/fastighetsägaren. 776  

I ett annat, liknande fall i Masthugget rapporterade Sveriges 

Fastighetsägaretidning om att en dam som hyrt en blockerad lokal till sin 

konfektyraffär höll på att bli ruinerad, detta trots att den affärsägare som först 

hade hyrt butiken och på vars uppsägning blockaden berodde hade hittat en ny 

lokal för sin affärsverksamhet. Tidningen avslutade syrligt med att skriva: 

Man skulle kunna tycka, att det inte är en hyresgästförening som 

skall avgöra var näringsfrihetens gränser i Sverige skola gå.777  

I slutet av 1925 utropade Masthugget Oscar Fredrik seger i blockaden som 

resulterade i bland annat att fastighetsägaren fick betala 500 kr samt ersätta 

hyresgästföreningens utlägg för blockadlappar och dylikt.778 Detta och andra fall 

visar att hyresgästföreningarna inte såg milt på blockadbryteri. I ett fall i Västra 

 

775 HG oktober 1923 

776 HG mars 1924 

777 SFT nr 24 1924 

778 HG nr 21 1925 samt skrivelse till advokat Vinge 12/10 1927 HCF F7aa:1 
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Lundby ska en affärsägare som trots varningar flyttat in sin verksamhet i en 

blockerad affär ha drabbats hårt av blockaden. Affärsidkaren hävdade neutralitet 

i konflikten mellan fastighetsägare och hyresgästförening, vilket 

hyresgästföreningen inte godkände. Enligt 1924 års verksamhetsberättelse hade 

tvisten kunnat få ”ödesdigra konsekvenser” men turligt nog kunnat lösas.779 

Hyresgästföreningarnas krav kunde alltså ändras utifrån fastighetsägarnas 

agerande. I ett blockadfall i Hisingstad gällande en kafélokal mjuknade 

hyresgästföreningen efter att fastighetsägaren gått med på att kompensera den 

tidigare hyresgästen, och lät bli att kräva ersättning för föreningens 

omkostnader.780 

Även i Majorna och Lunden riktades tre blockader under sommaren 1924 mot 

fastighetsägares affärsverksamheter på grund av uppsägningar och 

hyreshöjningar.781 Under hösten 1924 rapporterade Sveriges 

Fastighetsägaretidning om ”lymmelaktiga” metoder som skulle ha använts vid en 

utvidgad blockad mot en fastighetsägare som även var verksam som 

grönsaksförsäljare. Fastighetsägaren, enligt tidningen Hyresgästen en bonde från 

Hisingen som hade sagt upp en hyresgäst på grund av dennes medlemskap i 

hyresgästföreningen, hade ett stånd på Stora Salutorget och ett på 

Masthuggstorget där grönsaksförsäljningen sköttes av en dräng respektive en piga. 

Hyresgästaktivister hade dykt upp och stört försäljningen med 

bojkottsuppmuntrande plakat vilket enligt Hyresgästen resulterade i att drängen 

på Stora Salutorget gav sig av. Aktionen på Masthuggstorget var dock inte lika 

lyckad utan resulterade istället i polisingripande och 45 kr böter för 

förargelseväckande beteende samt vittneslön för poliskonstaplarna som 

hyresgästaktivisten dömdes att betala.782 I ett annat fall i Masthugget vann 

fastighetsägaren till en blockerad butikslokal 100 kr för ärekränkning i ett 

stämningsmål mot en tidigare hyresgäst. En kort lycka, enligt tidningen 

Hyresgästen, då hyresgästföreningen i förhandlingarna skulle kräva tillbaka 

summan med ränta.783  
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4.4. De skötsamma och solidariska 

hyresgästernas föreningar 

Hyresgäströrelsen såg sig som en del av arbetarrörelsen, men samtidigt siktade 

man på bredare mobilisering än bara inom arbetarklassen. För att använda Mats 

Franzéns begrepp var det de folkliga klasserna som man ville organisera, utifrån 

deras gemensamma intresse som hyresgäster. Då man ville etablera vad man skulle 

kunna kalla för, med Heskins begrepp, ett ”hyresgästmedvetande” uppmanade 

tidningen Hyresgästen mer välbärgade hyresgäster att inte skryta med sitt välstånd 

utan istället försöka upprätthålla enighet mellan hyresgäster.784 Problemet som det 

ofta beskrevs i tidningen var att bostaden hade blivit ett spekulationsobjekt när 

den goda bostaden istället borde vara en naturlig rättighet. Ibland diskuterades 

situationen utifrån en klasskampsanalys men oftast utgick man från moraliska 

argument. Hyresgäströrelsen skulle "trygga hyresgästens moraliska och sociala 

rätt".785  I Hyresgästens andra nummer i november 1923 var slutklämmen i en 

artikel om ”de två nationerna”, alltså fattiga och rika, en önskan om att hålla 

hyresfrågan utanför klasskampen.  

Kan det lyckas hyresgästföreningarna att föra bostadsfrågans 

lösning som en alla omfattande moralisk plikt utanför 

klassgränser och partilinjer – då bör de också, även av denna 

orsak, röna anslutning och stöd från samtliga medborgare. 

I samma nummer berättades i en notis om en kristen hyresgäst som gått med i 

Masthugget och Oscar Fredriks hyresgästförening för att värdarna betedde sig 

ogudaktigt när de höjde hyran medan lönerna sjönk.786  

Andra grupper var dock inte välkomna. De ”lönnbrännare” och ”fyllerister” som 

sökte hjälp hos hyresgästföreningarna ville man inte veta av.787  

Skötsamhetsidealet var starkt, i alla fall så som det framställdes i rörelsens 

tidningar. I Göteborgs hyresgäströrelse var dock den kollektiva disciplinen, 

solidariteten och underordningen central. Man förväntade sig att de hyresgäster 

som skulle hjälpas av rörelsen underordnade sig gemensamma strävanden och en 
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gemensam moral. Det är så klart troligt att de hyresgäster vars sak 

hyresgästföreningarna drev inte i alla fall var oklanderligt skötsamma, men de 

aspekterna lyftes inte alltid fram i hyresgäströrelsens framställningar. Tvärtom 

tycks det som att man ibland litade på hyresgästernas utsagor tills det att 

motsatsen hade bevisats. Detta visas bland annat av den rättelse man fick trycka i 

november 1924 då en vicevärd som tidigare hade hängts ut i ett tidigare nummer 

enligt nya uppgifter snarast hade ”visat en långt gående humanitet” mot 

hyresgästen. Enligt de nya uppgifterna skulle vicevärden till och med ha skaffat 

hyresgästen ny lägenhet på annat håll.788 Det finns alltså anledning att förhålla sig 

källkritisk till uppgifter om sakförhållanden i Hyresgästen. Vad som däremot står 

klart är att rörelsen var på framväxt, med alla de inre och yttre konflikter som en 

politisk rörelse brukar ha med sig. En del oegentligheter kan också ha förekommit 

inom rörelsen. Revisorn för HCF avsade sig under 1926 allt ansvar för utebliven 

revision då han inte hade fått in de nödvändiga handlingarna från styrelsen.789 

Västra Lundbys ombudsman hade året innan entledigats på förslag av revisorerna 

och uteslutits ur föreningen. Annonser ska ha gått ut i dagspressen om att han 

inte längre företrädde föreningen.790 

De personer som sågs som osolidariska med rörelsens strävanden behandlades 

inte nådigt. Under oktober 1924 började de första uthängningarna av 

blockadbrytare figurera i tidningen Hyresgästen. Stuveriarbetare Karlsson hade 

först varit en av fyra hyresgäster som motsatt sig en hyreshöjning i Majorna, men 

inför hot om vräkning hade han och en till hyresgäst utan hyresgästföreningens 

vetskap gjort upp med värden och godtagit hyreshöjningen. De övriga två 

hyresgästerna vräktes från första oktober. Karlsson hade dessutom börjat handla 

i fastighetsägarens blockerade affär, vilket medförde uteslutning ur 

hyresgästförening och uthängning med namn i Hyresgästen. Även en annan 

hyresgäst som i ett annat fall hade erbjudit sig att betala högre hyra för att få ta 

över en annan hyresgästs lägenhet, hängdes ut med namn. 791 En handelsagent 

som hade flyttat in i en blockerad lägenhet och dessutom begärt ersättning för att 

överlåta sin tidigare lägenhet hängdes under 1928 ut i Hyresgästen. Då 
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789 Se skrivelse från 16 september 1926 i HCF E7:2 Övriga inkomna handlingar och korrespondens 
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handelsagenten sålde ”strumpor, kaffe och nysilversaker” vid järnvägsstationen 

uppmanades särskilt järnvägstjänstemännen att komma ihåg honom.792 

I ett uppsägningsfall i Olskroken bröt två hyresgäster mot föreningens riktlinjer 

för hur man skulle bete sig vid hyrestvister. Den ene hyresgästen hade underlåtit 

att berätta att han varit skyldig för två hyror trots att han inte var arbetslös och 

den andre hade betalat 300 kr för att få hyreskontrakt. Han hade även utfört 

reparationer i lägenheten trots att båda dessa saker stred mot föreningsbeslut. De 

båda hyresgästerna stämplades som osolidariska och de 500 kr som de skulle ha 

fått genom förlikningen med fastighetsägaren gick istället till hyresgästernas 

byggnadskassa.793 Under en blockad 1928 mot Snickaregatan 13 försökte 

fastighetsägaren förhandla individuellt med sina hyresgäster. 

Hyresgästföreningens röt då till och menade att det bara var föreningen som 

kunde ta tillbaka blockaden, inte de individuella hyresgästerna.794 

Hyresgästföreningarna kunde även ingripa i konflikter mellan hyresgäster. 

Hisingstads hyresgästförening skrev till en hyresgäst 1927 för att i skarpa ordalag 

uppmana denne att lämna tillbaka en annan hyresgästs källarförråd som denne 

olovligt hade lagt beslag på.795 

Ett återkommande tema i Hyresgästen var det att ny medlem, enligt stadgarna, 

inte kunde vänta sig hjälp av föreningen förrän tre månader efter inträdet. 

Uppmaningar så som ”Skaka av eder slöheten!” och ”Det är för sent att försäkra 

då huset brinner! Det är för sent att anmäla sig som medlem till 

hyresgästföreningen, då möblerna bäras ut!” förekom vid flera tillfällen och 

exempel gavs på familjer som inte fått hjälp vid vräkningar då de inte hade gått 

med i föreningen i tid. Denna karenstid för hjälp hade i HCF:s första stadgar bara 

varit en månad men skärptes från och med 1926 års stadgar till tre månader, 

förmodligen för att motverka problemet med free riders som gick med först efter 

att de hamnat i konflikt. Däremot godtog man avgiftsbefrielse för medlemmar 

som varit sjuka eller arbetslösa i minst två månader och rapporterat detta till 

styrelsen. 796Arbetslösa medlemmar kunde även få andra förmåner som gratis 
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inträde på julfester.797 Härlanda Hyresgästförening förhandlade för arbetslösa 

medlemmar som inte hade betalat hyran.798 Man gjorde även enstaka undantag 

när det gäller karensen, som för en vräkningshotad sjuk 65-årig arbetare i 

Härlanda vars fall sågs som så ömmande att HCF grep in trots att mannen inte 

var medlem.799  

I ett annat fall ryckte HCF tillsammans med Nya Lödöses hyresgästförening ut 

för att rädda en änkas bohag som låg ute i snö. Änkan hade vräkts från stadens 

fastigheter medan hon själv låg på sjukhem och barnen var intagna på barnhem. 

Hon hade enligt Hyresgästen fallit mellan drätselkammarens och fattigvårdens 

stolar men hyresgästföreningens utsända lyckades ordna så att hennes bohag, 

minus en del saker som hade hunnit bli stulna eller förstörda, hamnade under tak. 

Man lyckades även få löfte om att änkan skulle kunna få bo kvar. Slutklämmen i 

artikeln är en bra sammanfattning på det patos och den självbild som det ofta gavs 

uttryck för i tidningen.800 

Då vi gingo hem på kvällen – efter att samman med Nya Lödöse 

kamraterna ha ordnat med att sakerna räddades från att stå ute 

över natten – föllo snöflingorna stora och tunga. Marken kläddes 

i en vit mjuk matta och vi erinrade oss att kanske de tjänstemän, 

för vars upprörande underlåtenhetssynder och missriktade 

tjänteiver den fattiga kvinnans saker vräkts ut på gården i detta 

nu måhända spatserade ute vid kärestans arm – talande om ett 

varmt och älskat hem. Eller kanske de redan somnat in så här 

dags, vid tioslaget, i mjuka varma bäddar – glömmande att den 

fattiga änkans möblemang stod ute i snögloppet. Det var i alla 

fall inte deras förtjänst, att spillrorna av det lilla hemmet icke 

översnöades. Det var istället fattiga arbetare, som på sin fritid 

fingo klara upp – vad tjänstemännen på sin högt betalda tjänstetid 

felat. 
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800 HG 15 dec 1927. Drätselkammaren hade som sin arbetsuppgift att förutom att hantera stadens 

finansiella frågor även vara förmedlingsorgan i bostadsfrågor. Se Aktiebolaget Bokförmedlingen 

(1957), s. 21 
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Det allmänna fick alltså utstå en del kritik, men det var framför allt de privata 

fastighetsägarna som man kritiserade. En bild som ofta målades upp i 

hyresgäströrelsens material handlade om ett utsatt småfolk som utnyttjades av 

”brutala” hyresvärdar och "husjobbare".801 Hyresgästerna, både boende och 

mindre affärsidkare, sågs som utsatta för godtycke och utan skydd från 

godtyckliga krav från fastighetsägarna. Reportage från fallfärdiga kåkar, där i ett 

fall taket inte ens höll för en stöt med en käpp, fick illustrera förhållandena och 

utsugningen.802 En företeelse som nämndes flera gånger var fastighetsägare som 

krävde att hyresgäster skulle handla i dessas affärer.803 En allians mellan olika 

former av hyresgäster ansågs vara på sin plats. Blockader mot affärer ägda av 

”brutala” fastighetsägare hade förstås den önskade sidoeffekten att affärsrörelser 

drivna av hyresgästföreningsmedlemmar indirekt gynnades. Målande exempel på 

”brutala hyresvärdar” förekom i Hyresgästen, så som O.H. Berlin i Lunden som 

hade sagt upp ett äldre par för att de skulle ha spridit ohyra, något som förnekades 

av flera vittnen.804 En annan fastighetsägare som hängdes ut var en Carl Rydberg 

som enligt uppgift, trots tio minusgrader ute, skulle ha burit bort ytterdörren, 

öppnat fönstren i trappuppgången och skurit av elledningar för en målarfamilj tio 

dagar före första april då dessa skulle flytta ur sin kökslägenhet.805 En tredje 

hyresvärd anklagades för att ha använt sin anställning som poliskonstapel för att 

beordra hyresgäster att skriva på uppsägningskontrakt. 806 Man påpekade dock att 

det även fanns "humana värdar", och dessa fick ibland figurera i Hyresgästen. Ett 

exempel på en god värd var herr Eriksson på Timmermansgatan 14 som hade rest 

en majstång så att både hans hyresgäster och de på granngårdarna fick dansa runt 

den. Utan att höja hyran har han dessutom låtit inleda gas i samtliga lägenheter.807 

I flera fall tycks konflikter med vicevärdar ha utlöst blockader. En vicevärd som 

skulle ha krävt att hyresgästerna handlade i han affär fick affären satt i blockad 

under 1924.808 Gårda Hyresgästförening gick under 1925 i konflikt med en 

 

801 ”Jobbare” är ett samtida uttryck som ungefär betyder "skojare" 

802 HG nr 1 1925 
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fastighetsägare efter uppgifter om att dennes vicevärd skulle ha betett sig som en 

”tyrann”. Enligt Hyresgästen skulle en familj ha sagts upp av på grund av att 

dottern i familjen hade sjungit en visa vari namnet ”Ingeborg” förekommit. 

Förmodligen rörde det sig om en visa med obscena inslag. Utöver detta ska ett 

gräl mellan vicevärden och hustrun i familjen ha förekommit. Då fastighetsägaren 

inte ville avskeda sin vicevärd sattes hans fastigheter i blockad och vicevärdens 

arbetskamrater på Gårda Tapetfabrik uppmuntrades dessutom att ”taga avstånd 

från detta rötägg och behandla honom därefter”.809 I ett annat fall hade en familj 

vräkts från en bostadsförening, enligt Hyresgästen för att vicevärdinnan hade 

stört sig på att barnen lekte på gården. Den här gången blev det dock ingen 

blockad förklarad.810 I Masthugget skulle enligt Hyresgästen en vicevärd ha krävt 

extra betalning på mellan 75 och 300 kr då han hade ordnat med uthyrning av 

lägenheter i en fastighet på Skepparegatan 5 som ägdes av fastighetsaktiebolaget 

Securitas. Bolaget sade sig inte känna till detta men lovade att beloppen skulle 

återbetalas. Masthugget Oscar Fredriks Hyresgästförening lovade i gengäld att 

inte offentliggöra vittnesmål om det hela, men då bara något över hälften av 

summan återbetalades valde man ändå att offentliggöra vittnesmålen.811 Generellt 

tycks man i hyresgäströrelsen ha sett ett problem med vicevärdar och -värdinnor 

som uppträdde som om de själva ägde huset och i en del fall fann man 

fastighetsägaren mer tillmötesgående än vicevärden.812 Detta kan säkert stämma, 

men det kan också ha varit så att fastighetsägarna tog till vara på möjligheten att 

slippa vara den som annonserade hyresökningar och tog konflikt med 

hyresgästerna och därför valde att ge vicevärdarna ett ganska brett mandat. 

Konflikten mellan hyresgästerna och en del vicevärdar skulle dock hålla i sig under 

undersökningsperioden och medföra en hel del arbete för hyresgästföreningarna. 

Även om männen tycks ha dominerat i styrelserna skymtade ibland ambitioner att 

engagera även kvinnor i hyresgästföreningarna. Inför ett möte angående en 

fastighetsägare som hade stängt vinden, vilket ansågs vara en brandfara eftersom 

hyresgästerna då inte kunde fly den vägen, uppmuntrades medlemmarna i 

Olskrokens hyresgästförening att ta med sig sina hustrur.813  Efter ett möte för 

 

809 HG nr 16 1925 

810 HG nr 6 1926 

811 Se HG nr 12 1926 samt kravbrev från Masthuggets Hyresgästförening 5/12 1925, HCF F7ab:4 

(Hyreskonflikter Masthugget Oscar Fredrik 1924–1943) 

812 HG nr 2 1927 och nr 3 1927  

813 HG nr 2 1926 
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Majornas hyresgästförening gjordes det en poäng av att mötesdeltagarna till en 

tredjedel hade bestått av kvinnor. Tidningen Hyresgästen påpekade att  

det är just på ett hyresgästföreningens möte, kvinnan bör ha sin 

plats. Vilka äro de, som det närmast ligger om hjärtat, att få ett 

skydd av hemmet, om inte kvinnan?814 

I jubileumsboken för Majornas Hyresgästförening som kom ut 1934 nämndes 

elva kvinnor vid namn som hade varit verksamma som ”föreningens agitatorer, 

tidningsförsäljare och uppbördsmän”. Tre av dessa skulle då ha varit ”pionjärer”, 

alltså verksamma under föreningens första år. Utöver en av dessa, fru Anna 

Stolfer, som var vice sekreterare under 1925, tycks dock ingen kvinna ha suttit i 

styrelsen under samma period.815 Det verkar alltså som om kvinnor var aktiva 

inom hyresgästföreningarna men mer sällan satt i styrelserna, även om det skedde 

ibland. Mönstret återkommer i många jubileumsskrifter, där kvinnor vid en del 

tillfällen nämns med namn och hyllas för sitt engagemang, men bara i enstaka fall 

sitter i styrelser. Påfallande ofta syns också kvinnor på fotografier från 

föreningarnas möten.816 Både Vilhelm Johansson och hans fru ska enligt 

Hisingstads tjugoårsbok ha varit ombud i HCF för Hisingstads hyresgästförening 

under ett år, men fru Johansson fick avgå efter kritik mot att två medlemmar i 

samma familj tillhörde ”föreningens högst beslutande myndighet”, något som 

beklagades i skriften.817  

Fru Tilli Holmberg-Lindstrand blev enligt Hyresgästen den första kvinnan på 

ordförandeplats i en hyresgästförening 1927, då hon valdes till ordförande i den 

nybildade Tingstads hyresgästförening. Tidningen undrade om det kanske var  

agitationen för att få svalelagen i arbetet för 

hyresgästorganisationen som här resulterat i valet av den första 

kvinnliga hyresgästföreningsordföranden? 

Man noterade vidare att fru Holmberg -Lindstrand var en ”duktig kraft” som även 

 

814 HG nr 18 1925 

815 Majornas Hyresgästförening (1934), s. 8, HCF F4:1 

816 Se till exempel Getebergsäng-Burås Hyresgästförening. Getebergsäng-Burås Hyresgästförening 1924–

1954 (1954), s. 5 eller Hisingstads Hyresgästförening. Hisingstads Hyresgästförening. Minnesskrift vid 20 

årsjubileumet (1942), s. 2, HCF F4:1 

817 Hisingstads hyresgästförening (1942), s. 4, HCF F4:1 
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tidigare haft ordförandeposter i andra föreningar.818 I Stockholms 

Hyresgästförening skulle det  jämförelsevis, enligt Elisabeth Wredberg, dröja 20 

år till innan en kvinna år 1947 fick ordförandeplatsen i en 

hyresgästföreningssektion.819 En Inga Nilsson från Västra Frölunda gick 1928 ut 

med en appell att just kvinnorna skulle deltaga mer i agitationen för 

hyresgästföreningarna. Just rollen som ”hemmets vårdarinna” medförde en 

skyldighet att förstå och uppskatta ”det oerhörda arbete som föreningarna i de 

olika stadsdelarna uträttar”. Nilsson föreslog här att uppbördsmannaskapet skulle 

kunna passa kvinnorna, då det både var viktigt med inkasserade medlemsavgifter 

och den insikt i hur grannarna levde som uppgiften medförde.820 Förmodligen 

kunde även uppbördsmännen delge hyresgästföreningarna information kring 

situationen i olika fastigheter, problem som kunde vara värda att ta tag i och så 

vidare. 

Hyresgästföreningarna i Göteborg engagerade sig även, likt de i 

Stockholmsområdet, för billigare och bättre kollektivtrafik, bland annat krävde 

man på ett möte där Albin Ström inledde att omnibussar skulle ersättas av 

spårvägstrafik utan tilläggsavgift samt att färjeavgifterna skulle slopas.821 Västra 

Lundbys hyresgästförening skrev under 1927 till drätselkammaren för att få en 

lokal väg förbättrad, något som arrendatorn av egendomen Pölsebo hade tagit på 

sig att göra men enligt föreningen inte lyckats ordna tillfredsställande.822 Man var 

även tidigt intresserad av den stadssanering som senare skulle bli en stor politisk 

fråga i Göteborg, redan under 1928 kom krav på att riva Otterhällans ”kåkar” och 

ersätta med ny bebyggelse.823 Just Otterhällan-Nordstadens Hyresgästförening, 

eller Centrala Stadens Hyresgästförening som den senare kom att kallas, hade 

enligt föreningen andra demografiska förutsättningar än de hyresgästföreningar 

som huserade i landshövdingehuskvarteren. Man hade därför, enligt föreningens 

jubileumsskrift 1945, svårare med rekryteringen än på andra håll i staden.824  

 

818 HG nr 12 1927 

819 Wredberg (1987), s. 72 
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Utöver, eller i samband med, politiska kampanjer fortsatte HCF:s 

hyresgästföreningar med sina socialt utåtriktade aktiviteter. Den sociala 

verksamheten tog sig i uttryck i olika vårfester, julfester, friluftsfester som ofta 

samtidigt tog formen av idrottsevenemang.825 Propaganda-, upplysnings- och 

agitationsmöten hölls med både sångkörer och poesideklamationer som självklara 

inslag utöver talarna.826 Under mitten av 1920-talet började även 

stadsdelsföreningarna tillverka egna fanor och standar. Västra Lundby var först 

ut med ett tillverkat standar 1925, föreställande en familj vid sin kolonistuga. Även 

HCF centralt skaffade sig 1927 ett stjärnbaner, där varje stjärna representerade en 

av hyresgästföreningarna i staden. Även HSB hade sina fanor. Dessa fanor var 

med på möten, evenemang och började även efter ett tag dyka upp på 

medlemmars begravningar, ofta tillsammans med fackföreningsfanor.827 Strävan 

efter att utveckla en kollektiv identitet var alltså stark inom rörelsen och så kallade 

wunc-manifestationer för att visa sin styrka i form av värdighet, enighet, numerär och 

dedikation tycks ha varit ett viktigt redskap för rörelsen.828 Lundens 

hyresgästförening hade en egen begravningsfond och Skansen-Lejonets 

hyresgästförening hade ett system med uttaxering där varje medlem betalade 50 

öre till avliden medlems familj. Båda systemen knöt an till en gammal tradition 

inom folkrörelserna med olika typer av gemensamma försäkringssystem.829  

Personliga konflikter kunde ibland ligga bakom blockadkonflikter. En konflikt på 

fastigheten Adolfsberg i Gårda tycks ha haft sin grund i en konflikt mellan en 

vicevärd som hade ”tillrättavisat” några barn och barnens mödrar, i alla fall enligt 

de ”medlemmar i hyresgästföreningen” som anonymt skrev till Martin Andersson 

och bad honom lösa blockadkonflikten.830 Vicevärden hade bett om ursäkt men 

hans motståndare ville få honom avskedad och avflyttad. Enligt en skrivelse ställd 

till fastighetsbolaget hade konflikten vidgats medan den pågick och det räckte 

därför inte längre med en ursäkt från vicevärden. Knäckfrågan var nu istället de 

blockadbrytare som hade flyttat in i de lägenheter som hade tömts under 

konfliktens gång och, som skribenten uttryckte det ”den självklara rätten för äldre 

 

825 HG nr 1, nr 9, nr 18 1925 samt nr 11 1927 och nr 2, nr 4 1928 

826 HG nr 3, nr 5, nr 9 1926 samt nr 9, nr 11, nr 19 1927 och nr 7 1928 

827 Se DN 18/10 1925, HG nr 11 1925, HG nr 24 1925, HG nr 19 1926, HG nr 19 1927 samt HG 
nr 13 1927 och Hyresgästernas Centralförsamlings Arbetsutskott. Ett kvartssekel för ”hälsobostäder åt 
alla”, Hyresgästernas Centralförsamling 1922–1947 (1947), s. 17 

828 Tilly (2008), s. 120f 

829 HG nr 4 1925 och nr 3 1928 samt Ekdahl, Lars & Olsson, Lars, Klass i rörelse (2014), s. 14ff 

830 Se brev, okänd avsändare, 11/10 1928, HCF F7ab:2 (Hyreskonflikter Gårda 1928–1944) 
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hyresgäst, att ha företräde tillbyta sig ledigbliven lägenhet”. Den principen gällde 

i stadens hus och hos en mängd husägare och att detta skulle tillämpas på 

Adolfsberg ställdes upp som ett krav för att upphöra med blockaden. Utöver detta 

ville man få en annan vicevärd än den som hade förolämpat barnen uppsagd och 

avflyttad, i det här fallet just för att han brutit mot den tidigare nämnda principen 

om äldre hyresgästs företräde. Vicevärden ska i det här fallet även ha fört några 

åldriga kvinnor bakom ljuset genom att hävda att det inte gjorde något om de 

hyrde blockerade lägenheter, förbudet att hyra i blockerade lägenheter gällde bara 

organiserade arbetare. Genom att lura dessa äldre, som genom sin ålder inte 

förstod vad en blockad riktigt innebar, hade vicevärden enligt skrivelsen utsatt 

dem för obehag. Han hade också betett sig djupt omoraliskt och fördömdes 

därefter. 

Det står på ett ställe: Den som vet sin Herres vilja och icke gör 

därefter, han är dubbelt hugg värd. Vice värden Hr Persson står 

i så god kontakt med arbetareklassen att han mycket väl vet det 

aldrig sinande obehag han, genom sitt bortsuddande av 

konsekvenser för hyrande under blockaden, vållat andra 

människor. Vi förstå också att han allt fortfarande vill räkna sig 

till denna arbetareklass. Det som bär uppe denna samhällsklass 

frihetsideal och rättfärdighetskrav har han medvetet dragit ned 

(f.ö. icke första gången!) genom sitt bortseende från äldre 

hyresgästers företrädesrätt till ledigbliven lägenhet. Han är alltså 

dubbelt hugg värd! -ty han har vetat vad han gjort.831 

Poängen går här knappast att missa, man kunde inte tjäna både klassen och 

fastighetsägaren. Solidariteten var ett moraliskt krav. 

 

 

 

 

 

831 Se förslag till skrivelse till Fastighetsaktiebolaget Adolfsberg Göteborg 24/10 1928 

Hyreskonflikter Gårda 1928–1944, HCF F7ab:2 
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4.5. Dålig stämning på hyresmarknaden 

Göteborgs fastighetsägareförening uppmärksammade den växande 

hyresgäströrelsen på ett sammanträde 3 november 1923.  I ett uttalande menade 

man att man principiellt inte hade något emot ”sammanslutningar av hyresgäster 

i syfte att tillgodose deras lojala intressen” men man manade till varsamhet 

gentemot ”oarter” inom rörelsen som bland annat uppmanat till hyresvägran. I 

sådana fall gällde det att vräka snabbt så att fastighetsägaren inte fick 

skadeståndskrav från inflyttande hyresgäst.832 HCF satte sig under 1923 i kontakt 

med fastighetsägareföreningen med krav på att bli accepterade som 

underhandlande part och enligt uppgift i Hyresgästen skulle 

fastighetsägareföreningens ordförande Kunze redan 1924 öppet ha erkänt 

hyresgästföreningarna som förhandlande motpart, men detta tycks inte fullt ut ha 

accepterats av alla fastighetsägare.833 Kunze talade även under ett av Olskrokens 

Hyresgästförenings öppna möten där även hyresgästförkämpen professor C.G. 

Bergman talade.834 Sveriges Fastighetsägaretidning tycks ha varit relativt 

ointresserad av den göteborgska hyresgäströrelsen under 1925. Man motsatte sig 

dock en varning som HCF skulle ha skickat ut där man bland annat på grund av 

bostadsbristen avrådde från inflyttning till Göteborg. Tidningen menade att det 

visst fanns lediga lägenheter, särskilt i utkanterna av staden. I och med den ringa 

folkökningen skulle det säkert snart finnas lägenheter, varför varningen var 

felaktig.835 

Trots tecken på visst samförstånd förekom konflikter som hade kopplingar till 

hyresgästföreningarnas verksamhet och föreningsrötten. Till oktoberflytten 1924 

sades den ansvariga utgivaren för Hyresgästen, Edvin Ekström, upp från sin 

lägenhet i Olskroken, då ett rum i den hade upplåtits till tidningens redaktion för 

30 kr i månaden. Utöver redaktionen var det även tänkt att både HCF och 

Olskrokens hyresgästförening skulle kunna använda sig av rummet. Det är dock 

oklart om uppsägningen hade en direkt koppling till just hyresgästföreningens 

närvaro. Ekström hade enligt Johansson inte fått godkänt från hyresvärden att få 

hyra ut ett rum till affärsverksamhet. Han hade heller inte frågat om tillåtelse att 

dra in telefon och han hade tidigare klagat på en del förhållanden i fastigheten. 

 

832 Göteborgs Aftonblad 3/11 1923 

833 Se HG juni 1924 samt skrivelse 22/5 1923, HCF F7aa:1  

834 HG nr 4 1925 

835 SFT nr 1 1925 
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HCF engagerade sig mycket i frågan, bland annat beviljade man Ekström 50 kr i 

rättshjälp. Lokalfrågan löstes genom att HCF istället hyrde en mindre lokal på 

Husargatan 1 i Haga.836 Under 1926 rapporterades det i Hyresgästen om att 

diskussioner fördes inom fastighetsägareföreningarna om att bilda 

hyresförsäkringsföreningar för fastighetsägare som råkade ut för tomma 

lägenheter. Detta skulle motiveras med den ökade produktionen av lägenheter, 

men Hyresgästen spekulerade även i om fastighetsägarna var rädda för fler 

lägenhetsblockader. Man varnade i tidningen för att det förmodligen skulle bli 

hyresgästerna som fick betala för fastighetsägarnas försäkringar.837 

Under 1926 blåste en större konflikt, den så kallade Kronkerkonflikten, upp. Det 

var en konflikt som skulle komma att medföra starka reaktioner från 

fastighetsägarehåll. Fritz Kronker, som hade köpt Fabriksgatan 3 i Gårda 1917 

hade enligt Hyresgästen mellan 1923 och 1926 höjt hyrorna med 140 procent utan 

att vare sig utföra reparationer eller se efter den allt mer förfallna fastigheten. 

Någon form av hälsofarliga tunnor hade även förvarats på gården fram till det att 

hälsovårdsmyndigheten ingrep. Utöver detta hade Kronker nu sagt upp sju av 

tretton hyresgäster och dessutom vägrat förhandling, trots medlingsförsök från 

bostadsförmedlingen, vilket föranledde Gårda Hyresgästförening att sätta 

Kronkers lägenheter i blockad. Man betonade att blockader av lägenheter var nytt, 

även om Ragnar Andersson i en intervju i Ny Tid hävdade att sådant tidigare skett 

i Tyskland.838 Tidigare hade nämligen inte själva lägenheterna satts i blockad utan 

framför allt fastighetsägarnas olika affärsrörelser. Även blockad av en 

affärsrörelse skedde dock under den här blockaden då  Kronkers bolag Göteborgs 

Reseffektsfabrik sattes i blockad landet över. Både den som hyrde nytt i 

fastigheten och den som handlade varor från fabriken skulle alltså ses som 

blockadbrytare. Göteborgsposten, som fått fel adress och skrev om ”Fabriksgatan 

13”, ställde sig kritisk till blockaden som man såg som icke genomtänkt, då den 

hotade arbetares försörjning. Blockader borde, enligt tidningen, vara förbehållna 

fackföreningarna som hade ansvarskänsla och ”vana att tämligen noga väga såväl 

skäl som motskäl för blockader”. Dessutom hotade den här typen av blockader 

byggverksamheten i staden, vilket skulle drabba hyresgästerna i förlängningen. 

Hyresgästen replikerade att byggverksamheten i staden redan var obefintlig och 

att Göteborgsposten gärna fick föreslå alternativa vägar om de hade några förslag. 

 

836 HG oktober och september 1924 samt Verksamhetsberättelse HCF 1924 s. 4, HCF f2a:1  
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Dessutom, menade man, bestod i princip hela hyresgästföreningsstyrelsen av 

gamla fackföreningsmän, vilket ju talade för att man kunde göra överväganden. 

Ett protestmöte vid Rantorget samlade enligt Hyresgästen 600 deltagare som fick 

lyssna på tal av bland andra Martin Andersson. När blockaden hade fått 

uppmärksamhet hade fem av sju förhyrande hyresgäster lämnat in sina kontrakt 

till hyresgästföreningen snarare än att bryta mot blockaden. En butiksägare, som 

hade funderat på att hyra en butikslokal i fastigheten, ska enligt Hyresgästen ha 

hört av sig till hyresgästföreningen och när han fick höra om blockaden ha 

påpekat att han då förstod varför herr Kronker var så ivrig att få hyra ut.839  

Nu reagerade de organiserade fastighetsägarna. Ordförande Kunze påpekade i en 

intervju i Ny Tid att blockaden den här gången nog inte skulle kunna vara så 

effektiv på grund av lägenhetsbristen, men att liknande aktioner i framtiden, när 

bostadsbristen hade lättats och hyresgästföreningarna blivit starkare, skulle kunna 

visa sig vara farliga vapen.840 Sveriges Fastighetsägaretidning menade att 

blockaden visade att hyresgästföreningarna i Göteborg arbetade utifrån 

”äganderättsfientliga, bolsjevikiska metoder”. Detta skilde dem från 

hyresgästföreningarna i Stockholm som inte hade gått in på sådant sätt som 

”bringat rätt och anständighet i fara”. Hyresgästföreningarna skilde sig även från 

fastighetsägareföreningarna som alltid varit opolitiska, med både borgare, 

socialdemokrater och i något fall även en kommunist bland sina medlemmar. 

Fastighetsägarna, menade man, diskuterade gärna med hyresgästföreningarna så 

länge ”dessas anspråk håller sig inom anständighetens och billighetens råmärken”, 

men den här typen av aktioner var över gränsen.841 Även från fackföreningshåll 

kom kritik mot blockaden. Harry Jansson, ordförande för Göteborgs Reseffekts- 

och Sadelmakares fackförening, protesterade mot blockaden och menade att i och 

med hyresgäströrelsens utbredning över landet kunde en blockad mot fabriken 

bli effektiv och hota arbetarnas försörjning. Jansson undrade om 

hyresgäströrelsen ville och kunde ”taga den ekonomiska risken av en sådan 

blockad” och manade till ett återtagande från hyresgästorganisationerna av 

blockaden.842  
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Enligt HCF:s jubileumsbok från 1947 ska konflikten ha lett till en 

överenskommelse mellan fackföreningar och hyresgästföreningar om att man inte 

ensidigt skulle utlysa industriblockader utan istället begära arbets- eller 

produktblockad i sympatiåtgärd från dessa. I gengäld skulle fackföreningarna 

respektera och upplysa om lägenhetsblockader.843 Utöver detta tycks inte striden 

ha resulterat i någon storslagen seger, utan blockaden blåstes av från den 30 

september, precis innan fardagen 1 oktober. Bostadsförmedlingen hade innan 

detta återigen gått in för att medla, samtidigt som de i fastigheten boende 

hyresgästerna hade tappat modet. De gick alla med på att godta hyreshöjningarna 

bara de slapp vräkning, och så såg också den uppgörelse ut som åstadkoms. Från 

hyresgästföreningens håll såg man dock en principiell vinst i att herr Kronker hade 

tvingats erkänna hyresgästföreningen som en part att förhandla med, dessutom 

hade han gjort en mindre eftergift då han inte höjde fastighetens butikshyra.844 I 

HCF:s verksamhetsberättelse föreslogs det att man, då konflikten varit så 

svårartad och på flera sätt principiellt viktig, skulle skriva ned erfarenheter från 

den och studera internt inom hela rörelsen på ett sätt så att inte fastighetsägarna 

fick del av det. 845  

Generellt sett tycks hyresgästföreningarna ha använt sig av dokumentation som 

ett verktyg. I samband med en konflikt som Getebergsäng-Burås 

hyresgästförening var inblandad i besökte man alla hyresgästernas lägenheter och 

nedtecknade alla fel och klagomål hyresgästerna hade samt vad hyran låg på. Detta 

hade man sedan för att använda som underlag för framställningar. Utredningen 

utfördes av en person från den lokala hyresgästföreningen tillsammans med 

Martin Andersson från HCF.846 I och med att HCF skulle godkänna blockader 

tycks man ofta ha velat vara med i underhandlingarna. Ibland kunde detta leda till 

oklarheter, som till exempel Gårda hyresgästförening protesterade mot i en 

skrivelse till HCF 1928. Föreningen, som hade begärt blockad mot en fastighet, 

hade av ordföranden för HCF C.J. Hedberg inte fått klart besked om deras 

blockad var godkänd eller inte. Hedberg hade istället bara meddelat att det nog 

 

843 Hyresgästernas Centralförsamlings Arbetsutskott (1947), s. 22 

844 HG nr 19 1926 Verksamhetsberättelse HCF 1926 s. 4f, HCF F2a:1 

845 Verksamhetsberättelse HCF 1926 s. 5f, HCF F2a:1. Tyvärr har ett dylikt dokument inte kunnat 

återfinnas bland arkivhandlingarna 

846 Se skrivelse från Getebergsäng-Burås hyresgästförening till HCF 14/9 1927, HCF F7ab:1 

(Hyreskonflikter Getebergsäng-Burås 1927–1946) 
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inte gick att få något resultat med den fastighetsägaren.847 I 

verksamhetsberättelsen för 1928 betonades också att HCF:s styrelsemedlemmar 

och särskilt Hedberg varit mycket aktiva i de många blockaderna, något som 

medfört minskad arbetstid för honom, vilket varit ekonomiskt besvärligt. Man 

betonade dock att det mesta självuppoffrande arbetet föregick ute i de lokala 

föreningarna.848 

Under 1927 förekom ett antal konflikter där hyresgästföreningarna försökte få till 

stånd hyressänkning eller annan kompensation på grund av låg standard. I ett fall 

i Lunden tvingades hyresgästerna, trots att vatten ingick i hyran, gå och hämta 

vatten i en pump 150 meter bort från fastigheten. Hyresgästföreningen lyckades i 

det här fallet ordna tio kr avdrag efter hot om hyresstrejk. Här liksom i ett fall 

tidigare under våren påpekades det i Hyresgästen att konflikten kunnat vinnas då 

hela hyresgästkollektiven varit hyresgästföreningsmedlemmar.849 En hög 

anslutningsgrad var alltså inte bara bra för ökade intäkter och legitimitet åt 

hyresgäströrelsen utan man tjänade rent konkret i konfliktsituationer på att 

hyresgästkollektivet var anslutet och så att säga redan hade tagit ställning för 

organisationens kollektiva strävanden. Hyresgästernas agerande kunde då 

samordnas i konfliktsituationer och de kunde förväntas följa gemensamma 

direktiv. För att kunna organisera hyresgästkollektiv började man under en 

blockad i Landala med så kallade svalelagsmöten, alltså möten i svalen850 där 

hyresgästerna kunde göra gemensamma överläggningar, ofta med deltagande 

ombudsmän från den lokala hyresgästföreningen. Detta möjliggjorde att samtliga 

hyresgäster kunde deltaga, och i rapporteringen betonas det att även de deltagande 

kvinnorna var aktiva i förhandlingarna, bland annat ska en av kvinnorna ha lagt 

fram det förslag som låg till grund för den slutgiltiga överenskommelsen med 

fastighetsägarna.851 Förhandlingar var dock inte alltid lätta att få till alla gånger, till 

exempel fick Lundens hyresgästförening 1927 skriva till en hyresgästkamrat i 

 

847 Skrivelse till HCF från Gårda Hyresgästförening 2/4 1928, HCF F7ab:2 (Hyreskonflikter Gårda 

1928–1944) 

848 HCF verksamhetsberättelse 1928 s. 3f, HCF F2a:1 

849 HG nr 10 och nr 19 1927  

850 Trapphuset 

851 Se HG nr 17 1927 samt verksamhetsberättelse HCF 1927 s. 4f, HCF F2a:1 
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Örebro för att be denne söka upp en fastighetsägare som var bosatt i Nora och 

som inte svarade på post.852  

I flera fall tycks det, enligt Hyresgästens rapportering, ha skett att hyresgäster 

tecknat kontrakt i blockerade fastigheter men sedan velat ta tillbaka dessa då de 

förstått sakförhållandena. Detta kunde resultera i förlorad förskottshyra, även om 

det hände att den kunde återfås, men samtidigt var man från 

hyresgästföreningshåll tydlig med att det för den som bröt mot en blockad kunde 

bli ”mindre trevligt”.853 Hyreskonflikter kunde snabbt eskalera. Enligt Svensk 

Fastighetsägaretidning förekom rena trakasserier i samband med en blockad i 

Landala, där sex lägenhetsinnehavare hade sagts upp efter att en ny fastighetsägare 

köpt huset och velat göra sig av med de ”mindre representabla” hyresgästerna. 

Bland annat skulle ungdomar ha väsnats, fönsterrutor ha blivit utslagna och 

fastighetsägaren skulle ha blivit hotad. Två av de sex familjerna hade enligt 

fastighetsägaretidningen vägrat flytta och under flyttdagen första oktober ska bråk 

ha förekommit då bland annat tegelpannor som förvarades på gården skulle ha 

krossats. Enligt en i Hyresgästen publicerad skrivelse skulle fastighetsägaren ha 

hotat hyresgästföreningens underhandlare med ”blankslipade yxor och 

browningrevolver”, men man beklagade även hyresgästernas beteende, som 

liksom fastighetsägarens skulle ha skett i ett ”överretat tillstånd”. Man 

poängterade här att man från hyresgästhåll inte kunde ställa sig solidarisk med de 

som betett sig så, och då man dessutom tog hänsyn till fastighetsägarens höga 

ålder valde man att häva blockaden. Enligt båda tidningarna ska uppgörelsen ha 

varit vänskaplig. Fastighetsägaren gick med på att nästa år påbörja inre 

reparationer av fastigheten utöver de yttre reparationer som redan påbörjats innan 

konflikten samt, enligt Hyresgästen, hyressänkning i en lägenhet.854 Enligt 

Göteborgs Morgonpost och Svensk Fastighetsägaretidning skall dock 

fastighetsägaren ha vägrat betala tio kr för hyresgästföreningens utgifter. Den här 

typen av ersättning var något som man ofta brukade kräva in vid konflikters 

avslut. Intressant är här att se hur hyresgästföreningen så tydligt ville dra sig ur en 

konflikt där man såg sig företräda odisciplinerade medlemmar som betedde sig 

våldsamt och överilat.855 Skötsamhetsidealet stod här i tydlig konflikt med 

egensinniga motståndsstrategier hos hyresgästerna. 

 

852 Skrivelse till J.F.Blixt, Örebro 5/9 1927, HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Lunden 1927–1942) 

853 HG nr 21 och nr 22 1927 

854 HG nr 20 1928 och SFT nr 21 1928 

855 Göteborgs Morgonpost 3/10 1928 
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Blockaderna, som hade minskat i antal efter 1924, ökade nu i antal och blev allt 

mer påtagliga under 1927. Hyresgästen rapporterade från Södra Kustbanegatan 

31 i Gårda, där fastighetsaktiebolaget Gothia hade höjt hyrorna med fem kr i 

månaden trots den dåliga standarden. En hyresgäst skulle enligt tidningen ha varit 

tvungen att ställa upp stöttor i källaren för att inte kakelugnen skulle falla genom 

golvet. Uppgörelse ska ha nåtts i konflikten efter att de samlade hyresgästerna 

hade lyckats köra bort en ”blockadbrytare”.856 Vid ett tillfälle skrev Göteborgs 

Allmänna Fastighetsägareförenings ombudsman och bad HCF häva en blockad 

på Stampgatan 32 då hyresgästen redan hade tecknat kontrakt på en annan 

lägenhet.857 I ett rapporterat fall ska blotta hotet om blockad ha räckt för att nå 

uppgörelse.858  

En hyreshöjning på nästan 100 procent för Kahls kaffehandel, där ägaren var 

medlem i Majornas hyresgästförening, ledde 1927 till blockad mot fastigheten 

Allmänna vägen 28.  Ägaren till Kahls kaffehandel, som hade hittat annan lokal i 

huset bredvid, hade som krav ersättning på 1 000 kr som kompensation för 

utgifter. Dessutom krävde man att inget kaffe eller the skulle säljas i lokalen under 

tre års tid. Aktionen ledde till något av ett lokalt propagandakrig då 

fastighetsägaren satte upp egna affischer och delade ut lappar med försvar för 

hyreshöjningen och uppsägningen. Ägaren till en annan kaffehandel, Berghs 

kaffehandel, tecknade kontrakt för lokalen men ångrade sig när han fick reda på 

blockaden. Fastighetsägaren stämde då ägaren till Berghs kaffehandel för 

kontraktsbrott. Inför rättegången hjälpte HCF till med att ordna fram vittnen som 

skulle kunna styrka butiksblockadernas effektivitet, vilket de också gjorde. Ett 

vittne menade att omsättningen för dennes affärsverksamhet gått ned med en 

tredjedel under blockaden och ett annat vittne talade om ett rejält uppsving för 

sina affärer medan andra lokaler i närheten var satta i blockad. En särskild 

omständighet som lyftes fram var Majornas Hyresgästförenings storlek med över 

1 000 medlemmar och Majornas karaktär av arbetarstadsdel, där blockader alltså 

kunde slå särskilt hårt. Trots detta dömde rådhusrätten till fastighetsägarens 
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fördel, då blockaden inte ansågs falla under skada och brist så som det var 

specificerat i hyresavtalet.859  

Under 1928 skedde en hyreskonflikt efter att en styrelseledamot i 

Rambergsstadens hyresgästförening hade sagts upp från sin lägenhet. Enligt 

Svensk Fastighetsägaretidning hade detta att göra med dels skadegörelse i 

lägenheten och dels hustruns ”fridstörande och obehagliga uppträden”, trots 

tidigare varningar. Man menade från tidningens håll att hyresgästen, som hade en 

god lön och dessutom ett vinterbonat kolonihus i Lundby, nog klarade sig och att 

det hela handlade om att hyresgästföreningarna ville utöva makt. Enligt 

Hyresgästen bottnade det hela i en konflikt mellan två kvinnor i fastigheten, men 

man passade även på att påpeka det dåliga skicket på byggnaden, där fukt trängde 

in. Den uppsagda familjens barn hade anklagats för att ha slagit upp fastighetens 

puts, men enligt Hyresgästen lossnade den på grund av dåligt underhåll, vilket 

man med bildmaterial ville visa i tidningen. Enligt Hyresgästen skulle konflikten 

ha avgjorts till hyresgästens fördel så att denne fick bo kvar.860  

Blockaderna började nu bekymra de organiserade fastighetsägarna och under 

Sveriges Fastighetsägareförbunds kongress i Örebro påpekades från 

fastighetsägareföreningen i Göteborgs ordförande Kunze att den göteborgska 

hyresgäströrelsen hade ”ett starkt syndikalistiskt inslag” i ledningen. Blockaderna 

sågs inte som ett så stort problem för den som enbart var fastighetsägare, men de 

med affär eller annan näring kunde råka illa ut. Solidariteten mellan 

fastighetsägarna var enligt Kunze dålig och han föreslog en hyresförsäkringsfond 

till stöd för blockerade, där man borde försöka få åtminstone tre fjärdedelar av 

fastighetsägarna att gå med. Enligt advokat Dondorff hade domstolarna dittills 

inte kunnat se att man kunde applicera Åkarpslagen på hyresblockaderna, vilket 

annars hade kunnat vara till hjälp. En intressant anklagelse som Kunze riktade var 

den att hyresgästföreningarna igångsatte blockader för att själva få lägenheter till 

sina medlemmar, vilket i viss mån stärks av den annons som publicerades i 

Hyresgästen om att medlemmar skulle rapportera tomma lägenheter till 
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hyresgästföreningarna så att dessa kunde ordna boende till organiserade 

medlemmar.861  

Hyresgästen rapporterade våren 1928 om ett cirkulär som hade gått ut till 

fastighetsägarna från Göteborgs Allmänna Fastighetsägareförening, där man 

menade att man principiellt inte hade något emot hyresgästföreningar då  

denna stora samhällsgrupp helt naturligt har lika stor rätt som 

andra, att genom organisation tillvarataga sina intressen 

Det man invände mot var istället hyresgästföreningarnas ”politiskt-

kommunistiska inställning”, deras ekonomiska felsyn samt deras arbets- och 

kampmetoder 

som åsyfta att alldeles vid sidan av gällande lag och i strid mot 

denna införa en ny rättsordning och en ny ekonomisk moral, 

vilken skulle utlämna den enskilde fastighetsägaren åt dylika 

kommunistiska hyresgästorganisationers godtycke 

Bojkotterna och blockaderna drabbade, menade man, tredje man och gick utanför 

den legala ordningen där hyresmarknaden regleras. Fastighetsägaren var rättslös 

och behövd en motorganisation  

som kan sätta makt bakom de försvarsåtgärder, som äro 

nödvändiga för att bemöta hyresgästorganisationerna  

Från Hyresgästens håll menade man att anklagelserna om kommunistiskt ledd 

rörelse var lögn.  

Icke ens den mest partifärgade dagspressen, som ju öppet tager 

parti för husägarnas intressen, har slungat från sig ett dylikt 

påstående. 

Hyresgästföreningarna var, betonade man, partipolitiskt neutrala. Dessutom var 

det så att de blockader som ”närmast föranlett cirkuläret”, Allmänna vägen 28 

och Villinska skolan, hade igångsatts och upprätthållits av 

hyresgästföreningsstyrelser utan kommunister i. Man menade även att det var 

 

861 SFT nr 15 1928 och HG nr 16 1928  

 

 233 
 

hyresgästföreningarna så att dessa kunde ordna boende till organiserade 

medlemmar.861  

Hyresgästen rapporterade våren 1928 om ett cirkulär som hade gått ut till 

fastighetsägarna från Göteborgs Allmänna Fastighetsägareförening, där man 

menade att man principiellt inte hade något emot hyresgästföreningar då  

denna stora samhällsgrupp helt naturligt har lika stor rätt som 

andra, att genom organisation tillvarataga sina intressen 

Det man invände mot var istället hyresgästföreningarnas ”politiskt-

kommunistiska inställning”, deras ekonomiska felsyn samt deras arbets- och 

kampmetoder 

som åsyfta att alldeles vid sidan av gällande lag och i strid mot 

denna införa en ny rättsordning och en ny ekonomisk moral, 

vilken skulle utlämna den enskilde fastighetsägaren åt dylika 

kommunistiska hyresgästorganisationers godtycke 

Bojkotterna och blockaderna drabbade, menade man, tredje man och gick utanför 

den legala ordningen där hyresmarknaden regleras. Fastighetsägaren var rättslös 

och behövd en motorganisation  

som kan sätta makt bakom de försvarsåtgärder, som äro 

nödvändiga för att bemöta hyresgästorganisationerna  

Från Hyresgästens håll menade man att anklagelserna om kommunistiskt ledd 

rörelse var lögn.  

Icke ens den mest partifärgade dagspressen, som ju öppet tager 

parti för husägarnas intressen, har slungat från sig ett dylikt 

påstående. 

Hyresgästföreningarna var, betonade man, partipolitiskt neutrala. Dessutom var 

det så att de blockader som ”närmast föranlett cirkuläret”, Allmänna vägen 28 

och Villinska skolan, hade igångsatts och upprätthållits av 

hyresgästföreningsstyrelser utan kommunister i. Man menade även att det var 

 

861 SFT nr 15 1928 och HG nr 16 1928  

233



 

234  
 

hyresgäströrelsens motståndare som väljer vapnen; hundratals 

husägare kunna av egen erfarenhet konstatera, att tusentals 

uppsägningar återtagits och andra konfliktämnen utan 

stridigheter bilagts efter underhandlingar med 

hyresgästföreningarna.862  

Även från hyresgästhåll framhölls fördelarna med ett system där båda parter 

representerades av starka organisationer som förhandlade med varandra, men 

man poängterade samtidigt att de båda fastighetsägareföreningarna enbart 

representerade 600 av stadens 8 000 fastigheter och att man från 

fastighetsägarehåll förmodligen därför var för rädda för att på allvar gå emot sina 

medlemmars önskningar och att säga ifrån till medlemmar som felade. Annat 

gällde inom hyresgäströrelsen:  

Hyresgästorganisationerna har vunnit sin styrka genom att kräva 

respekt både utom och inom sina leder för det som är rättfärdigt 

och ur samhällelig synpunkt ändamålsenligt 

menade Hyresgästen, och påpekade att man gärna skulle samarbeta med 

fastighetsägarna gällande ”bråkmakare” då man inte hade något intresse från 

hyresgästhåll att skydda hyresgäster som inte uppförde sig anständigt.863  

När en konflikt under 1928 bröt ut mot J. Tobisson och hans fastighet på Carl 

Gustavsgatan 60 sattes i blockad menade Hyresgästen att hyresgäströrelsen i 

Stockholm men kanske särskilt i Göteborg hade uppnått en ”reglerande ställning” 

när det gällde hyrorna. I och med detta gick man i konflikt med Tobisson, som 

tillhörde en släkt av fastighetsägare som hyresgästföreningarna redan tidigare hade 

varit i konflikt med. Konflikten gällde delvis uppsägningar och delvis Tobissons 

vägran att förhandla med hyresgästföreningen, vilket gjorde konflikten principiellt 

viktig. Man menade att liksom i fackföreningsrörelsens barndom fick 

hyresgästföreningen nu tvinga motståndaren till förhandlingsbordet. Utöver detta 

ansåg man att huset var nedgånget och att hyrorna var för höga, över det dubbla 

jämfört med nyproduktion. Fallet blev principiellt viktigt vad gäller 

blockadskyltningen, då en banderoll med texten ”Lägenhetsblockad” hade hängts 

upp under ett par fönster på översta våningen på landshövdingehuset. När detta 

blev polisanmält valde hyresgästerna att istället sätta upp några av 

hyresgästföreningen tryckta pappskivor med samma text på i sina fönster. Två 
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personer från Landala-Vasastadens hyresgästförening hamnade inför rätta för 

banderollen och två hyresgäster för skyltningen innanför fönsterrutorna. Man 

försvarade sig med att banderollen aldrig hade varit fäst på fasaden utan hängt 

från fönstren. När det gällde de mindre skyltarna menade man att dessa hade suttit 

i ett utrymme som fastighetsägaren inte fritt disponerade över. Rådhusrätten gick 

dock på kärandens linje och dömde de svarande hyresgästerna till 150 kr böter 

vardera samt tvång att ersätta kärandens omkostnader. På ett protestmöte mot 

domarna talade bland andra herr Kunze från fastighetsägareföreningen. Han 

menade, att även om han misstyckte kring metoderna vid många blockader, så 

tyckte han samtidigt att bröderna Tobisson betett sig ”oanständigt” mot sina 

hyresgäster och lägenheter. De var inte medlemmar i någon 

fastighetsägareförening och skulle ej heller få bli det. Blockaden tycks slutligen ha 

lösts genom en uppgörelse som enligt Hyresgästen gav mellan 3 och 13 kr 

hyresnedsättning. I samband med en annan konflikt hade hyresgästföreningen fått 

reda på att en av Tobissons kompanjoner ägde en större affärsverksamhet, och 

det var av rädsla för blockad mot denna som Tobisson lade sig. Endast en 

hyresgäst hade enligt tidningen betett sig osolidariskt genom att skriva på nytt 

kontrakt och dessutom vägrat sätta upp blockadskylt. Denne hyresgäst blev 

utesluten ur hyresgästföreningen och togs heller inte med i uppgörelsen utan 

behöll sin gamla hyra. Man skickade även in en redogörelse för hans beteende till 

hyresgästens fackförening.864 

J. Tobisson hade under konflikten hävdat att hyresgästföreningen lagt sig i hans 

avtalsfrihet med hyresgästerna och att han såg sig som attackerad utifrån av några 

som inte hade med det hela att göra.865 Den göteborgska hyresgäströrelsen hade 

dock vunnit desto mer. HCF hade nu fört en större konflikt gällande en 

lägenhetskonflikt till seger, även om, som man konstaterade i 

verksamhetsberättelsen, de ekonomiska kostnaderna för böterna sved.866 Man 

hade mobiliserat stort med protestmöte mot en motståndare som tycktes vara illa 

omtyckt men det som hade lett till seger var hotet om blockad mot en 

affärsrörelse. Återigen tycks det alltså inte ha varit själva lägenhetsblockaden som 

var det avgörande utan istället blockadhotet mot en affärsrörelse som riskerade 

att drabbas hårt av en blockad. Landala-Vasastadens hyresgästförening hemställde 

vid konfliktens början till HCF om en större samordnad kampanj mot Tobissons 
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864 Se HG nr 12, 13, 14, 17, 18 och 19 1928 samt verksamhetsberättelse HCF 1928 s. 2f, HCF F2a:1 

865 Göteborgs-Tidningen 30/8 1928 

866 Verksamhetsberättelse HCF 1928 s. 3, HCF F2a:1 
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fastigheter på andra håll i staden. Man tänkte sig att offensiven i alla fall på sikt 

skulle gälla även andra fastighetsägare med för höga hyror.867  

En sådan offensiv genomfördes mig veterligen inte den här gången, men liksom 

i Stockholm tycks man under 1928 ha igångsatt större aktioner. En sådan aktion 

i de Nymanssonska fastigheterna i Masthugget under 1928 resulterade, enligt Ny 

Tid, i att hyreshöjningar på 3500kr för 200 hyresgäster hindrades och att 

reparationer kom till stånd.868 Gårda Hyresgästförening, som i källorna framstår 

som en av de mer militanta under 1920-talet, krävde i en skrivelse till 

fastighetsägaren vid fastigheten Höjden 6 att hyrorna skulle sättas efter en tariff, 

där en lägenhet i källaren skulle kosta 10 kr, en på vinden 20–25 kr och i husets 

första och andra våningar 35 kr i månaden. Utöver detta krävde man att en 

uppsägelse återtogs och att vicevärden sades upp. För att få igenom sina krav 

förklarade man blockad med stöd av HCF centralt. I ett brev till Gårda 

Hyresgästförening sade sig hyresgästerna i Höjden 6 gå med på något högre hyror. 

Man accepterade också en kompromiss som gick ut på att vicevärden i 

fortsättningen betedde sig humant och korrekt mot samtliga hyresgäster. 

Förhandlingarna fortsatte med koncessioner från hyresgästerna men man stod sig 

slätt mot fastighetsägaren, som verkar ha varit stridsvillig och inte öppen för 

eftergifter.869 I en konflikt med fastighetsägare för fastigheten Emelielund 

skickade Tingstads hyresgästförening in en kravlista med individuella krav på 

reparationer i de olika lägenheterna, ett förfaringssätt som skulle återkomma i 

framtida hyressänkningsaktioner. Utöver detta krävde man reparationer och 

standardhöjning i allmänna utrymmen, samt hyressänkning. Fastighetsägaren 

backade inför kraven och gick med på reparationer utöver 3 kr hyressänkning och 

särskild kompensation till en hyresgäst.870   

 

 

 

867 Se skrivelse till HCF 4 juni 1928, HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Landala-Vasastaden 1928–1946) 

868 NT 27/1 1929 

869 Se HG nr 13 1928 samt kravbrev till herr Kjellgren 23/6 1928, odaterat brev till Gårda 

Hyresgästförening undertecknat ”Samtliga hyresgäster uti fastigheten Höjden n:o 6” och brev från 

Gårda Hyresgästförening till HCF 7/11 1928, HCF F7ab:2 (Hyreskonflikter Gårda 1928–1944) 

870 Se HG nr 23 1928 samt anteckningar 16/10 1928, brev från HCF till Tingstads Hyresgästförening 

25/10 och 2/11 1928, HCF F7ab:4 (Hyreskonflikter Tingstad 1927–1933) 
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4.6. Arbetsmarknadens och hyresmarknadens 

konflikter 

Medan hyresgästföreningarna tidigt utarbetade en konfrontativ repertoar hade 

fastighetsägarna när 1920-talet började lida mot sitt slut ännu inte börjat 

mobilisera kollektivt till svar. De tog dock itu med enskilda hyresgäster utifrån ett 

inarbetat mönster av åtgärder. Vräkningar, svartlistning och standardsänkning så 

som bortmonterande av dörrar och fönster förekom. Fastighetsägarnas makt 

vilade heller inte ytterst på dess kollektiva mobilisering utan på den maktposition 

som de innehade i form av sitt ägande. Hyreskontrakten var ofta utformade till 

fördel för fastighetsägaren, och särskilt efter 1923 verkade de juridiska 

förutsättningarna i hög grad till fastighetsägarens förmån.871 De 

fastighetsorganisationer som uppstod hade därför snarare än något annat en 

defensiv funktion för de tillfällen då fastighetsägarnas position upplevde yttre hot. 

Man föredrog att se hyresgästerna inte som ett kollektiv utan som individer som 

man tecknade avtal med, och var inte särskilt positivt inställda till att förhandla 

kollektivt. Hyreshöjningarna sågs som naturliga konsekvenser av ökade kostnader 

eller helt enkelt på grund av växlande utbud och efterfrågan. En återkommande 

devis i Svensk Fastighetsägaretidningen speglade fastighetsägarerörelsens syn på 

sig själv:  

Fastighetsägarnas organisation är en samhällsbevarande kraft av 

fundamental betydelse. Borde egentligen stödjas av alla lojala 

medborgare.872  

Hyresgästföreningarnas agerande sågs närmast som ett kollektivt förtryck av 

individens rättigheter och ett utnyttjande av hyresgästerna för politiska 

ändamål.873 Liknande uttryck märks även hos fastighetsägarna i Stockholm och 

Göteborg, även om de var särskilt tydliga hos de senare. Från 1929 intensifierades 

konflikten mellan de organiserade hyresgästerna och fastighetsägarna i Göteborg, 

och Martin Andersson menade i en intervju i Ny Tid att fastighetsägarna hade 

varit mer aggressiva än någonsin under 1928, med större hyresanspråk.874 Ett antal 

 

871 Wallengren (1994), s. 138, 157 

872 Exempelvis SFT nr 21 1929 

873 Se till exempel FÄ nr 2 1935 

874 NT 27/1 1929 
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infekterade konflikter gjorde nu att förhållandet mellan de organiserade parterna 

blev allt sämre och en uppladdning inför en större konflikt märktes allt tydligare.  

I början av januari 1929 ställdes för första gången en fastighetsägareförening och 

en hyresgästförening mot varandra som direkt förhandlande parter. Göteborgs 

Husägareförening, en av de två fastighetsägareföreningarna i staden, blev 

förhandlande part gentemot Lundens Hyresgästförening i en konflikt om 

hyreshöjningar på St. Pauligatan 19. Husägareföreningens medlem tycks dock 

redan dagen efter den första förhandlingen ha avsagt sig vidare hjälp från 

föreningen och istället valt att gå vidare med förhandlingarna själv. Orsaken skulle 

ha varit att hyresgästföreningen hade kommit med blockadhot, vilket 

fastighetsägaren, bostadsföreningen Kontakt, hade böjt sig inför. En bidragande 

orsak till detta var förmodligen att uppgörelsen bara gällde de sju av tjugosex 

hyresgästerna. Dessa sju hade följt hyresgästföreningens uppmaning och hade inte  

skrivit på nya kontrakt. Hyresgästföreningen tycks här ha velat göra en pedagogisk 

poäng genom att visa på förtjänsten i att följa föreningens bud. I både 

Hyresgästens och Ny Tids rapporteringar nämndes det inte att 

fastighetsägareföreningen hade dragit sig ur förhandlingarna, istället framställdes 

det hela som en seger trots fastighetsägareförenings hot om storstrid. Dock var 

det som Svensk Fastighetsägareförening påpekade så att Göteborgs 

Husägareförening inte stod med som en av parterna på den slutgiltiga 

överenskommelsen, eftersom de vid det laget inte var en del av 

förhandlingarna.875  

En ny konflikt i fastigheten bröt ut under hösten. Bostadsföreningen anklagades 

nu av hyresgästföreningen för att ha trakasserat hyresgäster som var medlemmar 

i hyresgästföreningen. Man skulle även ha krävt hyreshöjning för att låta en 

gammal hyresgäst byta till sig en bättre lägenhet, i strid med tidigare muntliga 

löften. Denne hyresgäst skulle senare retroaktivt ha krävts på den inhiberade 

hyreshöjningen från den tidigare överenskommelsen.876 Fem av hyresgästerna i 

fastigheten vräktes från och med första oktober, men konflikten fortsatte. Bland 

annat skickade hyresgästföreningen ett brev till en järnhandel där en av 

styrelsemedlemmarna i bostadsföreningen, en Axel Mattson, var delägare. Man 

ville veta om denne Mattson hade, som han tidigare hade påstått, trätt ur firman 

som ägde järnhandeln och hyresgästföreningen ville att man i så fall även skulle 

 

875 HG 1/2 1929, NT 27/1 1929 och SFT nr 6 1929 

876 HG nr 16 1929 

 

238  
 

infekterade konflikter gjorde nu att förhållandet mellan de organiserade parterna 

blev allt sämre och en uppladdning inför en större konflikt märktes allt tydligare.  

I början av januari 1929 ställdes för första gången en fastighetsägareförening och 

en hyresgästförening mot varandra som direkt förhandlande parter. Göteborgs 

Husägareförening, en av de två fastighetsägareföreningarna i staden, blev 

förhandlande part gentemot Lundens Hyresgästförening i en konflikt om 

hyreshöjningar på St. Pauligatan 19. Husägareföreningens medlem tycks dock 

redan dagen efter den första förhandlingen ha avsagt sig vidare hjälp från 

föreningen och istället valt att gå vidare med förhandlingarna själv. Orsaken skulle 

ha varit att hyresgästföreningen hade kommit med blockadhot, vilket 

fastighetsägaren, bostadsföreningen Kontakt, hade böjt sig inför. En bidragande 

orsak till detta var förmodligen att uppgörelsen bara gällde de sju av tjugosex 

hyresgästerna. Dessa sju hade följt hyresgästföreningens uppmaning och hade inte  

skrivit på nya kontrakt. Hyresgästföreningen tycks här ha velat göra en pedagogisk 

poäng genom att visa på förtjänsten i att följa föreningens bud. I både 

Hyresgästens och Ny Tids rapporteringar nämndes det inte att 

fastighetsägareföreningen hade dragit sig ur förhandlingarna, istället framställdes 

det hela som en seger trots fastighetsägareförenings hot om storstrid. Dock var 

det som Svensk Fastighetsägareförening påpekade så att Göteborgs 

Husägareförening inte stod med som en av parterna på den slutgiltiga 

överenskommelsen, eftersom de vid det laget inte var en del av 

förhandlingarna.875  

En ny konflikt i fastigheten bröt ut under hösten. Bostadsföreningen anklagades 

nu av hyresgästföreningen för att ha trakasserat hyresgäster som var medlemmar 

i hyresgästföreningen. Man skulle även ha krävt hyreshöjning för att låta en 

gammal hyresgäst byta till sig en bättre lägenhet, i strid med tidigare muntliga 

löften. Denne hyresgäst skulle senare retroaktivt ha krävts på den inhiberade 

hyreshöjningen från den tidigare överenskommelsen.876 Fem av hyresgästerna i 

fastigheten vräktes från och med första oktober, men konflikten fortsatte. Bland 

annat skickade hyresgästföreningen ett brev till en järnhandel där en av 

styrelsemedlemmarna i bostadsföreningen, en Axel Mattson, var delägare. Man 

ville veta om denne Mattson hade, som han tidigare hade påstått, trätt ur firman 

som ägde järnhandeln och hyresgästföreningen ville att man i så fall även skulle 

 

875 HG 1/2 1929, NT 27/1 1929 och SFT nr 6 1929 
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avskeda Mattson som expedit, annars väntade blockad även av järnhandeln.877 

Hyresgästen rapporterade om att två inflyttande hyresgäster vägrats hjälp av 

åkarna och flyttgubbarna då dessa fått reda på att fastigheten var satt i blockad. 

Fem av lägenheterna stod tomma på våren 1930.878  

Vid en konflikt i Masthugget på Vegagatan 23 förekom liknande anklagelser från 

fastighetsägarehåll, då fastighetsägarna bröderna Smith menade att konflikten 

bottnade i att en hyresgäst, Nicklasson, hade krävt att som äldsta hyresgäst få 

förtur till en viss lägenhet, vilket han hade nekats. Resultatet blev blockad av 

Smiths samtliga fyra fastigheter, samt flyttvägran och individuell hyresstrejk från 

Nicklassons sida.879 Hyresgästen framhöll också vägrande till bytet som den 

utlösande orsaken men framhöll även de ökande hyrorna i fastigheten som en 

mer allmän orsak till konflikten.880 I en av de smithska fastigheterna på Lilla 

Vegagatan 30 skulle ”folkhopar” ha samlats utanför vid olika tillfällen för att 

protestera. Förmodligen hade detta att göra med att fyra familjer i huset hade sagts 

upp på grund av att de visat sympatier för blockaden. De nyinflyttade 

hyresgästerna skulle enligt Svensk Fastighetsägaretidning ha trakasserats och 

tvingats flytta och skadegörelse med bland annat krossade rutor skulle ha skett.881 

Både blockaden på St. Pauligatan 19 och den i bröderna Smiths fastigheter 

kvarstod i flera år tills de tycks ha lyfts i samband med den stora konflikten 

1933.882  Även på andra håll, som i fastigheten Polhem i Hisingstad 1929, bottnade 

konflikten i ett vägrat byte för en gammal hyresgäst. Den förbigångna hyresgästen 

drogs inför rådhusrätten då denne hade satt upp blockadskyltar i sina fönster, och 

domen ska ha fallit till kärandens fördel. En hyresgäst som skulle ha flyttat in i 

fastigheten såg sig hindrad att göra så på grund av blockaden. Konflikten tycks ha 

lösts ett par månader senare.883 

 

877 Se brev till Handlare E. Elfvin från styrelsen i Lundens Hyresgästförening, 11 november 1929, 

HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Lunden 1927–1942) 

878 HG nr 8 1930 

879 SFT nr 3 1931 

880 HG nr 14 1929 samt nr 5 och 17 1930 

881 SFT nr 3 1931 samt korrespondens mellan HCF och Göteborgs Fastighetsägareförening 10 och 

13 januari samt 2 februari 1931, HCF F7ab:3 (Landala-Vasastaden hyreskonflikter 1928-1946) 

882 Se HG nr 18 och 19 1933  

883 Se HG nr 5 och 10 1929 samt nr 22 1932 samt även brev från HCF till herr Alexandersson 30 

april 1929, HCF F7ab:2 (Hyreskonflikter Hisingstad 1927–1937) 
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En större konflikt bröt under 1929 ut mellan Majornas Hyresgästförening och 

byggnadsfirman Branding och Persson. Firmans samtliga fastigheter, både färdiga 

och ofärdiga, sattes i blockad i september 1929 efter en tvist om hyreshöjningar. 

Enligt en artikel skriven av Majornas Hyresgästförenings ordförande Sven 

Pettersson hade byggmästare Hilmer Branding sedan länge gjort sig ovän med 

byggfacken då han enligt dessa inte följde ingånga avtal. En konflikt med dessa 

pågick sedan 1927. Enligt Petterssons utsaga hade Branding, sedan 

hyresgästföreningens blockad utlysts, betett sig hotfullt vid flera tillfällen. Efter 

att Pettersson och hyresgästföreningens sekreterare hade besökt en av Brandings 

fastigheter för att tala med en hyresgäst som ovetande hade flyttat in i en av de 

blockerade lägenheterna blev de förföljda av Branding i flera timmar. Branding 

ska ha hotat dem med en skruvnyckel och även trängt sig in i en lägenhet i en helt 

annan fastighet där styrelsemedlemmarna skulle till en förhandling. Vid ett annat 

tillfälle ska Branding både ha fotograferat hyresgästföreningens ordförande och 

med sina anställda ha försökt hindra Hyresgästens fotograf att fota byggnaderna. 

Dagen därpå anföll Branding Pettersson på öppen gata med slag, vilket resulterade 

i böter på 30 kr och skadestånd på 20 kr för Branding.884  

Vid ett senare tillfälle ska Branding med flera ha legat i bakhåll i trappuppgången 

för hyresgästföreningens utsända när de befann sig i en av hans fastigheter på 

Svanebäcksgatan 7 för att underhandla med hyresgäster. Polisen tillkalllades och 

ingrep den här gången innan något överfall hann ske.885 Även efter detta fortsatte 

Brandings kamp mot hyresgästföreningarna. Branding tycks ha blivit något av en 

hjälte i fastighetsägarekretsar då han anordnade flyttar till blockerade fastigheter, 

bland annat till den tidigare nämnda St. Pauligatan 19.886 Blockaden fortsatte med 

de vanliga förvecklingarna med nyinflyttade affärsägare som inte blivit 

informerade om blockaden i förväg och liknande.887 Enligt Svensk 

Fastighetsägaretidning skulle Branding vara utsatt för vendetta av stadens 

arbetarrörelse genom stadens socialdemokratiska majoritet, och en firma där han 

var innehavare hade under 1930 inte sin fått sin koncession för att installera 

gasledningar förnyad, trots ett tidigare fläckfritt utförande. Branding inledde 
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process och fick slutligen både rätt i regeringsrätten gällande koncessionen och 

rätt i rådhusrätten gällande skadestånd från Göteborgs stad.888  

Konflikten fortsatte under 1931 och firman sålde nu en av sina fastigheter, 

Ståthållaregatan 11. Den nya fastighetsägaren fick blockaden hävd av Majornas 

Hyresgästförening mot att han sade upp de blockadbrytare som flyttat in under 

konflikten. Två av dessa ska ha arbetat åt Branding och Persson.889 En annan 

fastighet, Ståthållaregatan 7, såldes även den men sattes sedan i blockad igen då  

man inte kunde komma överens om villkoren för uppsägning av blockadbrytande 

hyresgäster.890 Konflikten, som ju påverkade både fack- och hyresgästföreningar, 

fortsatte och Samverkande Byggnadsfackförbundens Platsorganisation bjöd nu in 

HCF:s företrädare till dess överläggningar i frågan.891. Branding tycks ha kommit 

med fredstrevare till hyresgästföreningen men den ville inte godtaga någon 

lösning som inte även innefattade den fackliga konflikten.892 Från 

fackföreningarnas sida försvårades konflikten av ett omfattande strejkbryteri och 

inte heller hyresgästföreningarna tyck ha kunnat göra särskilt mycket åt 

blockadbryteriet. I mars 1932 publicerades en lista med namn på inte mindre än 

16 blockadbrytare i Brandings och Perssons fastigheter.893 Konflikten började jäsa 

ordentligt och efter ett av sillénkommunisterna anordnat offentligt möte för de 

arbetslösas sak, mot fascism och strejkbryteri tog sig enligt Arbetaretidningen 

600–700 arbetare och arbetslösa till de blockerade fastigheterna för att 

konfrontera ”judasgossarna” som man kallade dem. ”Brytarna” höll sig dock 

inomhus och polisen hindrade med hästpatruller eventuella konfrontationer.894  

En uppgörelse mellan Branding och både fack- och hyresgästföreningarna slöts 

till sist den 20 juni 1932. Avtalet innebar att Branding från och med nu skulle lyda 

under respektive kollektivavtal i sina företag och han förband sig även att inte 

längre använda sig av eller återanställa blockadbrytande arbetare utan 

 

888 AB 10/12 1931, DN 30/6 1932 samt SFT nr 26 1930 och nr 11 1932 

889 HG nr 9 1931 

890 SFT nr 10 1931 

891 Se inbjudan till HCF från Samverkande Byggnadsfackförbundens Platsorganisation, 23/11 1931, 

HCF E7:1 (facklig korrespondens) 

892 Se brev till från Samverkande Byggnadsfackförbundens Platsorganisation från HCF, 24/11 1932, 

HCF E7:1 (facklig korrespondens) 

893 Arbetar-Tidningen 29/5 1931 och HG nr 9 1932 

894 Arbetar-Tidningen 20/11 och 4/12 1931 
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fackföreningarnas medgivande. Dessa arbetare skulle även sägas upp från sina 

lägenheter till nästa laga fardag.895 Hyresgästen kallade det hela för en ”fullständig 

seger”. Avtalet verkar även ha inneburit att hyresgästförenigen fick någon form 

av ekonomisk kompensation. I ett brev till HCF önskade Samverkande 

Byggnadsfackförbundens Platsorganisation att HCF, som fått ett ”ringa” 

skadestånd i och med konfliktens upplösning, skulle betala det skadestånd och de 

omkostnader på 414 kr som en metallarbetare Andersson  hade blivit dömd till 

efter en ”kontrovers” med Branding under konflikten. Fackföreningarna hade fått 

utgifter på hela 14 000 kr, och man ansåg att då Andersson under ”kontroversen” 

främst hade varit på platsen för hyresgästföreningarnas skull så kunde dessa stå 

för den kostnaden. HCF bad i sin tur att få slippa fordringen med hänvisning till 

sin egen dåliga ekonomi och sina omfattande rättegångskostnader under de 

tidigare åren. Man menade även att konflikten med Branding och Persson från 

början hade varit en sympatiåtgärd med fackföreningarna.896 

Problemet med blockadbryteri sågs nu som centralt inom den göteborgska 

hyresgäströrelsen. Strejk- och blockadbryteriet var också en brännande fråga 

under särskilt det tidiga 1930-talet. Hatet mot strejkbryteri var utbrett och 

förenade samtliga inriktningar i arbetarrörelsen.897 Det fanns även reella problem 

med att stämplas som osolidarisk. I en tillvaro med materiell brist, där 

gemenskapen med grannarna var viktig för den dagliga överlevnaden, kunde den 

som visat sig osolidarisk frysas ut och drabbas hårt.898 Trots det stigma som följde 

blockadbrytare var det dock inte självklart att uppmaningarna om blockad 

efterlevdes utan det krävdes ibland direkta insatser från hyresgästföreningsaktiva. 

Hyresgästaktivister gick från hus till hus för att läxa upp blockadbrytare.899 De 

som ansågs vara blockadbrytare hängdes ut i arbetar- och hyresgästpressen, ibland 

med arbetsplats och andra uppgifter listade. Under 1930 hängdes till exempel en 

avsynerska, en teckningslärare, en pensionerad vaktmästare, en fröken, en 

 

895 Se avtal mellan Ingenjör Branding och Sv. Murarbetareförbundet avd.7, Sv. Grov och 

Fabriksarbetareförbundet avd.49, Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd.24 samt Sv. 

Metallindustriarbetareförbundet 20/6 1932, HCF F2a:1 

896 Se korrespondens mellan HCF och Samverkande Byggnadsfackförbundens Platsorganisation 

10/11 och 24/11 1929 HCF E7:1(facklig korrespondens) samt HG nr 13 1932 och Dagens Nyheter 

21/6 1932 

897 Lindeborg, Åsa. Socialdemokraterna skriver historia (2001), s. 339f 

898 Karlsson (1993), s. 107 

899 Majornas hyresgästförening. Majornas hyresgästförening 1924–1934 (1934), s. 23 

 

242  
 

fackföreningarnas medgivande. Dessa arbetare skulle även sägas upp från sina 

lägenheter till nästa laga fardag.895 Hyresgästen kallade det hela för en ”fullständig 

seger”. Avtalet verkar även ha inneburit att hyresgästförenigen fick någon form 

av ekonomisk kompensation. I ett brev till HCF önskade Samverkande 

Byggnadsfackförbundens Platsorganisation att HCF, som fått ett ”ringa” 

skadestånd i och med konfliktens upplösning, skulle betala det skadestånd och de 

omkostnader på 414 kr som en metallarbetare Andersson  hade blivit dömd till 

efter en ”kontrovers” med Branding under konflikten. Fackföreningarna hade fått 

utgifter på hela 14 000 kr, och man ansåg att då Andersson under ”kontroversen” 

främst hade varit på platsen för hyresgästföreningarnas skull så kunde dessa stå 

för den kostnaden. HCF bad i sin tur att få slippa fordringen med hänvisning till 

sin egen dåliga ekonomi och sina omfattande rättegångskostnader under de 

tidigare åren. Man menade även att konflikten med Branding och Persson från 

början hade varit en sympatiåtgärd med fackföreningarna.896 

Problemet med blockadbryteri sågs nu som centralt inom den göteborgska 

hyresgäströrelsen. Strejk- och blockadbryteriet var också en brännande fråga 

under särskilt det tidiga 1930-talet. Hatet mot strejkbryteri var utbrett och 

förenade samtliga inriktningar i arbetarrörelsen.897 Det fanns även reella problem 

med att stämplas som osolidarisk. I en tillvaro med materiell brist, där 

gemenskapen med grannarna var viktig för den dagliga överlevnaden, kunde den 

som visat sig osolidarisk frysas ut och drabbas hårt.898 Trots det stigma som följde 

blockadbrytare var det dock inte självklart att uppmaningarna om blockad 

efterlevdes utan det krävdes ibland direkta insatser från hyresgästföreningsaktiva. 

Hyresgästaktivister gick från hus till hus för att läxa upp blockadbrytare.899 De 

som ansågs vara blockadbrytare hängdes ut i arbetar- och hyresgästpressen, ibland 

med arbetsplats och andra uppgifter listade. Under 1930 hängdes till exempel en 

avsynerska, en teckningslärare, en pensionerad vaktmästare, en fröken, en 

 

895 Se avtal mellan Ingenjör Branding och Sv. Murarbetareförbundet avd.7, Sv. Grov och 

Fabriksarbetareförbundet avd.49, Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd.24 samt Sv. 

Metallindustriarbetareförbundet 20/6 1932, HCF F2a:1 

896 Se korrespondens mellan HCF och Samverkande Byggnadsfackförbundens Platsorganisation 

10/11 och 24/11 1929 HCF E7:1(facklig korrespondens) samt HG nr 13 1932 och Dagens Nyheter 

21/6 1932 

897 Lindeborg, Åsa. Socialdemokraterna skriver historia (2001), s. 339f 

898 Karlsson (1993), s. 107 

899 Majornas hyresgästförening. Majornas hyresgästförening 1924–1934 (1934), s. 23 

242



 

 243 
 

maskinist och en tidningsanställd ut med namn. I fallet med teckningsläraren 

breddes det i Hyresgästen ut lite extra kring hans blockadbryteri. 

Brytare. Teckningslärare Bertil Henningsson. Denna lärare vid 

Realskolan uppträder som blockadbrytare vid Vegagatan 23. Till 

yrket är han teckningslärare, men vi förmoda på goda grunder, 

att både elever och andra, som lärt känna mannen, kunnat teckna 

bilden av denne oblyge brytare. Han borde ju vara sina elever ett 

gott exempel men har, genom förhyrandet av en lägenhet i en 

blockerad fastighet, visat sig sakna vanlig takt och hänsyn mot 

för sin rätt kämpande människor. Han överlämnas nu till det 

allmänna förakt, som hans lumpna gärning mot den vräkta 

familjen utlöst mot honom i alla ärliga människors ögon. 

Henningsson ska efter detta ha returnerat det nummer av Hyresgästen som han 

fått skickat till sig. Han skulle då ha ritat ett hakkors på tidningen.900 En del 

hyresgäster var alltså ideologiska motståndare till arbetarrörelsen och i 

förlängningen till hyresgäströrelsen, men i de flesta fall var förmodligen 

uthängningarna åtminstone besvärliga. I samband med Brandingkonflikten skrev 

man från hyresgästhåll varningar till blockadbrytare innan uthängning, som löd 

följande:  

Som det har kommit till undertecknads kännedom, att Ni har 

förhyrt och inflyttat i en av Byggnadsfirman Branding & 

Perssons fastigheter, vilka fastigheter är av undertecknad 

förening förklarade i blockad, så får jag härmed påtala att vi 

komma att offentligen påtala Edert handlingssätt och i övrigt 

vidtaga lämpliga åtgärder mot Eder. Vi komma dock icke att 

vidtaga dessa åtgärder för den 20:de dennes, detta för att Ni skall 

komma i tillfälle att försvara Edert handlingssätt om Ni så 

önskar.  

Man erbjöd även möjlighet för mottagaren att träffa ordföranden i dennes hem 

för ett sammanträde i frågan.901 Hyresgästföreningarna siktade särskilt in sig på 

att få de fackligt organiserade att lära sig att acceptera och ha koll på även 

 

900 Se HG nr 3, nr 8 och nr 9 1930 

901 Se ej undertecknat brev till herr Hoonk, 11/8 1930, HCF F7ab:2 (Hyreskonflikter Kungsladugård 

1930–1937) 
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hyresgästföreningarnas blockader. Här tycks man ha haft en hel del framgångar. 

Göteborgs Typografiska förening ifrågasatte visserligen under 1929 HCF:s 

uthängande av två av dess medlemmar som blockadbrytare under den tidigare 

nämnda konflikten på Vegagatan 23 i Masthugget, men kontroversen tycks främst 

ha rört huruvida de båda typograferna var medvetna om blockaden när de 

tecknade lägenhetskontraktet. Ett försök till lösning på problemet med ovetande 

blockadbrytare blev den överenskommelse mellan Fackföreningarnas 

Centralförsamling och HCF om en ordning där prospektiva organiserade 

hyresgäster före kontraktskrivande skulle kontrollera med hyresgästföreningarna 

att hyrestvist inte förelåg. Den prospektive hyresgästen skulle även försäkra sig 

om att hyresvärden inte hade tecknat kontrakt i syfte att säga upp kontrakt med 

den innevarande hyresgästen.902 Man kom även överens om att 

hyresgästföreningarna inte skulle ”pricka” fackföreningsmedlemmar som 

blockadbrytare utan fackföreningens medgivande.903  

Det tidiga göteborgska samarbetet mellan fack- och hyresgästföreningar är 

intressant och tycks inte ha haft stöd högre upp i fackföreningshierarkin. En 

förfrågan från Huvudsta Hyresgästförening till ordförandena för LO och SAC 

1930 fick till svar att ingen av organisationerna ansåg sig vara bunden av 

hyresgästernas blockader och inte prickade sina medlemmar som bröt mot dessa. 

För att så skulle ske krävdes att hyresgästföreningarna formellt anslöt sig till 

fackföreningsrörelsen.904 I Göteborg fungerade dock samarbetet mellan de båda 

centralförsamlingarna väl och man utbytte under 1931 representation i varandras 

styrelser. Från fackligt håll sändes den senare så kontroversielle Albin Ström som 

representant i HCF:s styrelse.905  

I slutet av 1932 kompletterades överenskommelsen för att man lättare skulle 

kunna hantera de nya hyressänkningskampanjerna som nu hade dragit igång även 

i Göteborg. Dessa skulle enligt överenskommelsen stödjas och respekteras av 

fackföreningarna, givet att de hyresgäster som lämnat fullmakter blivit fullt 

informerade om vad detta innebar. Man tog i överenskommelsen ställning för att 

 

902 Se korrespondens 12/9 till 22/11 1929 mellan HCF och Göteborgs Typografiska Förening samt 

utfästelse från Fackföreningarnas Centralförsamling och HCF 21/12 1929, HCF E7:1(facklig 

korrespondens). 

903 Se brev från Masthugget-Oskar Fredriks hyresgästförening till HCF 1929 angående blockaden på 

Vegagatan 23, HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Landala-Vasastaden 1928–1946) 

904 Anteckningar från Huvudsta Hyresgästförening 5/9 1930, HRF E7:4 

905 Se brev från Fackliga Centralförsamlingen till HCF 18/7 1931, HCF E7:1 (facklig korrespondens) 
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hyresgästföreningarnas blockader. Här tycks man ha haft en hel del framgångar. 
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de som bott längst i fastigheten skulle ha förtur till bättre lägenhet och man 

menade även att en hyresgäst som redan bodde i en fastighet och i övrigt hade 

betett sig solidariskt skulle kunna få byta till en blockerad lägenhet i samma 

fastighet. Fackföreningsmedlemmar skulle inte kunna prickas för vägran att 

deltaga i hyresstrejk, men blockader skulle respekteras. Dock kom man överens 

om att inte sätta fastigheter i blockad på grund av ändringar där lägenheter slogs 

ihop, delades eller gjordes om till lokaler. Den delen av överenskommelsen hade 

förmodligen med arbetslösheten inom byggbranschen att göra. Vidare kom man 

överens om att stridsåtgärd inte skulle kunna komma av tvistigheter mellan 

hyresgäster. Fackföreningarna ville även ha möjlighet att konferera med 

hyresgästföreningarna i konflikter där det fanns risk att även de skulle kunna bli 

indragna.906 Hyresgästföreningarna i Göteborg hade nu etablerat ett samarbete 

med fackföreningarna och blivit erkända som en av arbetarorganisationerna i 

staden. Samtidigt hade fastighetsägarna börjat se sig om efter metoder för att svara 

på utmaningen från de organiserade hyresgästerna. 

 

4.7. Fastighetsägarna sluter leden 

Göteborg hade sedan sent 1800-talet haft två stora fastighetsägareföreningar, 

Göteborgs Allmänna Fastighetsägareförening och Göteborgs Husägareförening. 

Dessa skilde, enligt Hans Wallengren, sig åt något. Medan den förstnämnda 

samlade fastighetsägare med i genomsnitt tre fastigheter var hade medlemmarna 

i Husägareföreningen  i de flesta fall bara en fastighet var. Det tycks också som 

om Göteborgs Allmänna Fastighetsägareförening var den starkare och mer 

drivande av de båda.907 Hyresgäströrelsen i framför allt Göteborg ägnades från 

slutet av 1920-talet allt mer uppmärksamhet av fastighetsägareorganisationerna 

och dess tidning Svensk Fastighetsägaretidning. Man rapporterade om ett fall i 

Mölndal där hyresgästföreningen skulle ha fått fastighetsägaren att riva en, enligt 

kakelugnsmakare och sotare, fullt fungerande kakelugn. På annat håll hade en 

fastighetsägare tvingats leda in vatten där folk tidigare hade bott utan vatten utan 

att klaga.908  På Landalagatan 24 hade en hyresgäst flyttat och därefter lämnat 

kontraktet till den lokala hyresgästföreningen, som enligt Svensk 

 

906 Överenskommelse mellan FCF och HCF, januari 1933, HCF F7a:1 (facklig korrespondens) 

907 Wallengren (1988), s. 28f, 51ff 

908 SFT nr 12 1929 
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Fastighetsägaretidning ansåg sig ha rätt att bestämma att en medlem i föreningen 

skulle flytta in. Fastighetsägaren ville dock använda lägenheten som lokal för sitt 

skomakeri, för att istället kunna hyra ut den befintliga lokalen. Både skomakeriet 

och den fiskaffär som flyttade in i den gamla lokalen blev satta i blockad och 

hyresgästföreningen lade till ytterligare krav om vissa förbättringar i lägenheter 

och i allmänna utrymmen. Svensk fastighetsägaretidning påpekade dock att 

grundproblemet var att hyresgästföreningen ville visa sin makt och passade på 

med en fastighetsägare som man visste låg illa till ekonomiskt. Man betonade att 

liknande beteende inte förekom i Stockholm, utan det var just de göteborgska 

hyresgästföreningarna som gav sig på de husägare som de trodde sig kunna rå 

på.909 Det fanns också ett ganska stort mått av kompromisslöshet i 

hyresgästföreningarnas agerande, och man tog sig an även mer ideella 

organisationer. Otterhällan-Nordstadens hyresgästförening satte en kafélokal 

tillhörande Svenska Frälsningsarmén i blockad efter att hyran hade höjts med över 

20 procent för den ensamstående kvinna som hyrde lokalen för sin kaférörelse. 

Efter en lång strid skall man ha nått en för hyresgästen tillfredsställande 

uppgörelse.910 

Svensk Fastighetsägaretidning pekade dock på fall där hyresgästföreningarna 

faktiskt framställdes som medgörliga. I ett fall hade en familj i Masthugget sagts 

upp på grund av att sonen i familjen brukade hänga med andra ynglingar i porten, 

föra oväsen och sjunga. När hyresgästföreningens representanter förstod att 

anklagelserna mot sonen verkade stämma godtog de uppsägningen och förklarade 

inte blockad.911 Detta var dock ett undantag, och för det mesta betonades de, 

enligt tidningen, orimliga krav som hyresgästföreningarna ställde. En 

fastighetsägare i Gårda  skulle ha råkat ut för hyresdeponering då hyresgästerna 

inte godkände hyreshöjning vid införande av gas i lägenheterna. Gårda 

Hyresgästförenings ordförande Manfrid Johansson skulle även ha misshandlat en 

annan hyresgäst i ett bråk gällande en hyrestvist. Johansson fick i en förlikning 

betala 350 kr och avsade sig även ordförandeskapet. I samma artikel i Svensk 

Fastighetsägaretidning refererades det till en icke namngiven tidnings intervju 

med Herman Kunze, ordförande för Göteborgs Allmänna 

Fastighetsägareförening, där han berättade om läget. 

 

909 SFT nr 4 1929 

910 HG nr 14 1929 samt Otterhällan-Nordstadens Hyresgästförening 1925–1935 s. 21, HCF F4:1 

911 SFT nr 2 1931 
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Jag får, säger herr Kunze, varje dag ta emot anmälningar om 

övergrepp eller rena trakasserier mot hyresvärdar. Det är endast 

ytterst få fall som komma till allmänhetens kännedom. Om folk 

kände till, så skulle en kraftigare reaktion göra sig gällande mot 

hyresgästföreningarnas arbete. Och dock är attacken nu endast 

en liten början, enligt vad en av hyresgästföreningens män 

förklarat. Nästa år skall man sätta igång på allvar!  

Enligt refereratet menade Kunze att det visserligen fanns fastighetsägare som 

hade för höga hyror på grund av dåliga affärer men att det också fanns motsatsen, 

fastighetsägare med för låga hyror. Hyresgästföreningarnas skrämseltaktik 

drabbade dock dem själva i längden, då fastighetsägarna som ett resultat i större 

utsträckning anslöt sig till sina föreningar. Kunze menade enligt referatet att 

fastighetsägarna hade medel att hålla hyresgästföreningarna stången.912 Göteborgs 

Allmänna Fastighetsägareförening beslutade under slutet av 1929 att skapa en 

blockadfond och man sökte också efter andra sätt att angripa 

hyresgästföreningarna.913 Även Göteborgs Husägareförening ansåg sig behöva 

större intäkter för att kunna konkurrera med de stora summor som man räknat ut 

att hyresgästföreningarna drog in med sina medlemsavgifter, och man bestämde 

sig därför för att höja de egna medlemsavgifterna. Husägareföreningen ska även 

ha gett ut en anonym pamflett med beskyllningar mot hyresgästföreningarna.914  

På årsmötet den 2 december beslutade Göteborgs Allmänna 

Fastighetsägareförening om massiva stridsåtgärder mot för att bli kvitt problemet 

med hyresgästföreningarna. Man beslöt att alla medlemmar omedelbart till nästa 

avflyttningsdag skulle säga upp de hyresgäster som ”äro med om att hota med 

blockad eller deltaga i att blockera, bojkotta eller trakassera hyresvärden”. Alla 

medlemmar skulle dessutom samla in uppgifter om dessa hyresgäster och skicka 

till fastighetsägareföreningens styrelse, så att man kunde registrera dessa och 

hindra dem från att hyra igen. Oklara fall skulle avgöras av föreningens ombud. 

Medlemmarna uppmanades att inte låta sig skrämmas av hyresgästföreningarna 

men att samtidigt så långt som det var möjligt tillmötesgå berättigade krav på 

reparationer och dylikt. Fastighetsägareföreningen hade nu uppenbart 

kollektivistiska anspråk och man menade att då enighet gav styrka var det varje 

 

912 SFT nr 21 1929 

913 SFT nr 22 1929 

914 SFT nr 24 1929 och verksamhetsberättelse HCF 1929 s. 3f, HCF F2a:1 
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medlems uppgift att rekrytera nya medlemmar till fastighetsägareföreningen.915 

Ett hemligt cirkulär gick ut till föreningens medlemmar inför mötet men 

Hyresgästen fick tag på detta nästan omedelbart, vilket innebar att planerna kom 

till pressens kännedom redan innan mötet.916 Ny Tid menade att fastighetsägarnas 

åtgärder riskerade att göra människor husvilla och i princip fredlösa.  

En människa, som ännu har lite sans i behåll, fråga sig om 

fastighetsägareföreningen riktigt vet vad den är i färd att göra. 

Om fastighetsägareföreningen förverkligar sina avsikter, blir här 

i Göteborg en strid på hyresmarknaden, som inte kommer att 

lämna något som helst utrymme åt lugn, eftertanke, vilja till 

försoning och att komma överens. 

Enligt uppgifter från HCF rörde hoten ungefär 200 styrelsemedlemmar och 

delegerade runt om i staden, av vilka de flesta bodde i privata hus. Förmodligen 

skulle staden, enligt Ny Tid, få gå in och ordna bostäder om massvräkningar 

skedde. Hyresgäströrelsen skulle med all sannolikhet överleva och striderna skulle 

bli ännu hetare.917 Hotet tycks också ha rört upp känslor. En upprörd men 

anonym hyresgäst skrev till HCF och föreslog allmän hyresstrejk som motdrag 

mot fastighetsägarnas hot.918 Någon egentlig motåtgärd kom dock inte utan 

istället tycks fastighetsägarnas planer ha runnit ut i sanden. Vår Bostad 

rapporterade i början av 1930 om att inte en enda uppsägning skulle ha 

förekommit i Göteborg, trots att de hänsynslösa fastighetsägarna enligt skribenten 

tycktes styra där i högre grad än i Stockholm.919 I HCF:s verksamhetsberättelse 

menade man att den enda synliga åtgärden var att fastighetsägarna hade anställt 

en ombudsman, som dock saknade fullmakt att förhandla utan bara kunde ge råd. 

Från HCF:s håll pekade man på ett centralt problem med fastighetsägarnas 

organisationer, nämligen bristen på intern disciplin och 

fastighetsägareföreningarnas ringa makt över sina medlemmar.920 

 

915 Se SFT nr 26 1929 samt cirkulär från Göteborgs Allmänna Fastighetsägareförening, med krita 

daterat 27/12 1929, HCF F7aa:1 

916 Se HG nr 23 1929 

917 NT 12/12 1929 

918 Brev till HCF från ”Hyresgäst” 12/12 1929 HCF F7aa:1 

919 VB nr 1 och 9 1930 

920 Verksamhetsberättelse HCF 1929, HCF F2a:1 
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Från fastighetsägarnas sida var synen på det hela helt annorlunda. I det första 

numret under 1930 konstaterade Svensk Fastighetsägaretidning att 

Göteborgs organiserade fastighetsägares resoluta uppträdande 

mot de terroriserande medlemmarna av stadens 

hyresgästföreningar kommo för de senare helt visst som en 

obehaglig överraskning. Man har tydligen på det hållet omöjligt 

kunnat föreställa sig, att fastighetsägarna såsom minoritet skulle 

våga opponera mot den stora majoritet i samhället, som 

hyresgästerna obestridligen utgöra. Men man har glömt en 

mycket väsentlig sak, nämligen den, att det är skillnad på 

hyresgäster och hyresgäster. 

Fastighetsägarna behövde inte strida mot de lojala och justa hyresgästerna, 

menade skribenten. Men  

den stat i staten, som på senare år tillskapats via föreningar, som 

icke känna sitt rätta ansvar i ett lagbundet samhälle, av en hop 

kommunistiskt anstuckna individer, kan därför enbart på 

papperet åberopa som stöd den majoritet, som hyresgästerna 

utgöra. 

De åtgärder som fastighetsägarna hade gjort hade enligt tidningen gett resultat då 

kadrerna svek inför hotet att bli ”varg i veum” och utestängd från den större och 

”bättre” delen av stadens fastigheter.  Flera medlemmar skulle också ha lämnat 

hyresgästföreningarna. Enligt Kunze hade man genom beslutet åstadkommit ett 

lugn och lyckats åstadkomma överenskommelser, vilket innebar att man nu inte 

behövde ta till kraftåtgärder.921  Det tycks oavsett detta ha funnits ett visst behov 

av samordning inom fastighetsägareleden. Göteborgs husägareförening uppgick 

under 1930 i Göteborgs Allmänna Fastighetsägareförening, och de båda 

föreningarna, som vardera samlade cirka eller strax under 400 medlemmar, slog 

ihop sina krafter. Intressant nog tycks vid det här laget de båda föreningarnas 

medlemsantal ha jämnats ut sinsemellan, efter att Göteborgs Allmänna 

Fastighetsägareförening tidigare hade varit betydigt större. Den sammanslagna 

föreningen, vars medlemsantal ökade till drygt 1 000 under det första året, bytte 

senare namn till Göteborgs Fastighetsägareförening.922  

 

921 SFT nr 1 1930 

922 SFT nr 12 1930, Wallengren (1988), s. 51ff 
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Rapporterna i Svensk Fastighetsägaretidning handlade nu i allt högre grad om 

lyckade motaktioner och eniga fastighetsägare vars agerande gjorde 

hyresgästföreningarnas blockader ineffektiva. På ett sammanträde 17 juni ska 

Herman Kunze ha sagt att det i 25 blockerade fastigheter bara var en lägenhet 

som stod tom. Trots detta fruktade man motståndaren. Svenska 

Fastighetsägaretidning menade att de göteborgska hyresgästföreningarna var 

syndikalistiska i sina anspråk och i sin blockadteknik. Man anklagade  hyresgästena 

för att ha som mål att själva få bestämma vilka som skulle flytta in och ut ur 

lägenheterna vilket skulle resultera i att medlemskap i hyresgästförening i princip 

blev obligatoriskt. I fallet på Djurgårdsgatan 45 i Majorna handlade konflikten om 

en hyresgäst med familj som krävt en bättre lägenhet som dock redan var 

bortlovad. När mannen inte gav upp sina krav blev han uppsagd. 

Hyresgästföreningen utfärdade då blockad och ska enligt Svensk 

Fastighetsägaretidning även ha krävt att två andra familjer skulle sägas upp trots 

att de inte hade med det hela att göra.923 Tidningen Hyresgästen bekräftade 

grunden till konflikten men menade att hyresgästen hade nekats bytet för att han 

var aktiv i hyresgästföreningen och dessutom aktiv socialdemokrat. Man 

bekräftade också att flera blockadbrytare hade flyttat in men menade att man 

framöver inte skulle ”vara så vänliga till sinnes” mot dessa som man hade varit 

tidigare.924 Även på andra håll tycks striderna ha blivit hårdare. En blockad på 

Övre Husargatan 3 ska ha kommit sig av att fastighetsägaren krävde att 

hyresgästerna skulle gå ur hyresgästföreningen.925 Konflikterna gällde alltså inte 

bara hyran utan även föreningsfriheten och även rätten att utse hyresgäst. En 

liknande rörelse hade skett på arbetsmarknaden efter sekelskiftet då 

arbetskonflikterna i allt högre grad kommit att gälla kontrollen över 

arbetsprocessen i sig. Företagarna tillskansade sig här rätten till kontroll över 

arbetsprocessen men fick i gengäld ge arbetarna rätt att organisera sig.926 

Fastighetsägarna försökte nu komma åt och skada hyresgäströrelseaktivister 

ekonomiskt genom åtal. Anders Svahn, Hyresgästens ansvarige utgivare och 

tidigare ordförande i HCF, dömdes till höga böter för förtal.927 Även Vår Bostad 

i Stockholm hade 1929 dömts för tryckfrihetsbrott i samband med en blockad på 

 

923 SFT nr 11 och 13 1930 

924 HG nr 2 1930 

925 HG nr 16 1930 

926 Millbourn (1993), s. 238 

927 HG nr 5 1930 
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Odengatan 86.928 Rapporter om blockadlappar som skräpade ner och skadade 

fasader var ett återkommande tema i Svensk Fastighetsägaretidning.929 Efter en 

blockad i Olskroken 1930 dömdes C.J. Hedberg, ordförande för HCF, samt 

Martin Andersson, chefredaktör för Hyresgästen till skadestånd för skadegörelse 

på grund av att blockadlappar hade klistrats upp. Domen riktade sig alltså mot de 

som hade utlyst blockaden och delat ut blockadlapparna, trots att det inte gick att 

fastställa vem som hade satt upp lapparna.930 HCF reagerade och under 1931 

skickade man ut meddelanden med uppmaning att inte längre klistra upp 

blockadlappar på fasader.931  

Som Sidney Tarrow har påpekat har repression som gått ut på att göra det för 

kostsamt och svårt att vara aktivist ofta varit mer effektiv än rent fysisk 

repression.932 Det var också den typen av repression som fastighetsägarna nu 

försökte sig på.  Båda sidor försökte alltså vinna konflikterna genom att öka 

kostnaderna för den andra. Tonen i 1930 års verksamhetsberättelse för HCF var 

inte munter. Utöver de ovan nämnda åtalen och de i samband med 

Brandingblockaden ska även ordföranden i Haga-Annedals hyresgästförening ha 

åtalats för blockadlappsklistring. Fallet gick hela vägen till Högsta domstolen utan 

att domen ändrades. I verksamhetsberättelsen menade man att årets 

medlemsrekrytering, som understigit förväntningarna även om medlemsantalet 

hade ökat, hade hämmats av den negativa bevakningen i särskilt Göteborgs-

Tidningen. Man märkte också av fastighetsägarnas ökade resurser i den nya 

föreningen och deras allt större beredvillighet att hänvisa till sin organisation vid 

tvister, men fortfarande såg man brister i motståndarens interna disciplin.933 

Fastighetsägarna summerade i sin tur ett lyckat år med bara runt 200 kr totalt i 

förlorad hyra. Man påpekade med visst spe att blockadannonserna snarast hade 

varit god reklam för fastighetsägarna då de hade dragit bostadssökande till sig.934 

Blockadlappar var alltså inte riskfritt att sätta upp, men däremot var det inte i sig 

olagligt att förklara en fastighet i blockad, vilket en dom från 1933 visade, där 

 

928 Verksamhetsberättelse SH 1929 s. 9 

929 Till exempel SFT nr 20 1929 och nr 21 och 26 1930 

930 Se brev till advokat herr Ivar Glimstedt 30/1 1931, HCF F7aa:1 

931 Se odaterad lapp, förmodligen från HCF, med hänvisning till ombudsmöte 1931, HCF F7ab:2 

(Hyreskonflikter Hisingstad 1927–1937) 

932 Tarrow (2008), s. 83 

933 HG nr 7 1933 samt verksamhetsberättelse HCF 1930 s. 1ff, F2a:1  

934 SFT nr 23 1930 se även SFT nr 4 1931 angående stämningen mot Haga-Annedals ordförande 
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Martin Andersson friades efter en stämningsansökan. En blockad kunde enligt 

domen inte ses som tvång och att påstå att en fastighetsägare hade ”oskäligt höga 

hyror” var ej heller att i juridisk bemärkelse räkna som ärekränkning.935 

Vår Bostad varnade i september 1930 för de allt mer välrustade 

fastighetsägareföreningarna som inte alls var ofarliga utan förfogade över stora 

medel.936 Under Sveriges Fastighetsägareförbunds kongress behandlades 

hyresstriderna i främst Göteborg. Herr Kunze höll ett anförande där han 

påpekade att nästan alla hyresgäster i någon mån ansåg att de betalade för mycket 

i hyra, vilket gav hyresgästföreningarna ett ”tacksamt arbetsfält”. De 

kompromisslösa göteborgska hyresgästföreningarna var, enligt Kunze, 

övervägande dominerade av syndikalister och bolsjeviker som i princip ville ta 

över fastighetsägarens rätt att bestämma vem denne skulle hyra ut till och till vilket 

pris. Samarbetet med fackföreningarna, som visserligen själva bestämde om de 

gillade en blockad eller ej, hade gett hyresgästföreningarna ökad makt då arbetarna 

inte vågade opponera sig mot sina fackföreningar. Framför allt hade man vunnit 

på att det nu inte gick att få sina möbler transporterade från och till blockerade 

hus. 

Till en början åtogo sig åkaren transporterna. Men när lassen 

kommo ut på gatan eller vägarne, hejdades de av stora 

folkskaror, som tvingade åkarne att köra tillbaka med dem. 

Egentligen, menade Kunze, drabbades inte husägarna värst av blockaderna, utan 

det var de hyresgäster som trakasserades på grund av konflikterna som drabbades 

värst. De hotades och polisen kunde oftast inte ingripa. Fastighetsägarna däremot 

klarade sig ganska bra. På ett möte med de 30 fastighetsägare som hade blockerade 

fastigheter hade bara en av dem haft en tom lägenhet och den skulle nu vara 

uthyrd. En fjärdedel av Göteborgs 4 000 fastighetsägare var nu medlemmar och 

följde organisationens direktiv. Att man nu hade en lokal, en ombudsman och att 

man börjat svartlista hyresgäster hade fått effekt.  De svartlistade hyresgästerna 

stängdes ute från de så eftertraktade billiga enrumslägenheterna. Man delade även 

med sig av informationen till minuthandlarnas förening. Dock, påpekade Kunze, 

skulle man vara medveten om att en del fastighetsägare var ”fula fiskar”. 

 

935 H&H oktober 1933 

936 VB nr 18 1930 
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Föreningen hade utfärdat nya kontrakt där det tydligt stod vilka reparationer som 

skulle utföras vid nyuthyrning, för att undvika onödiga tvister.937  

Enligt Vår Bostads rapport från samma kongress skulle Kunze ha sagt att man 

vid hyresdeponering inte skulle ta emot hyran från hyresgästföreningen utan 

istället försätta hyresgästen i personlig konkurs, så att man fick pengarna den 

vägen istället. Kunze skulle även ha gått så långt i sin indignation över 

hyresgästföreningarna att han hade mött reaktioner hos andra kongressdeltagare 

och att en debatt hade hållits, bland annat om huruvida man skulle förhandla med 

hyresgästföreningarna eller ej. Sigurd Ahlmark, ombudsman från Stockholm, 

menade att till skillnad från i Göteborg hade hyresgästföreningarna i Stockolm 

haft goda anledningar när de utfärdat blockad. Här hade man ett system med 

förhandlingar som fungerade ganska bra. Enligt Ahlmark hade man i Göteborg 

förhandlat åt sådana som inte var medlemmar när konflikten började, vilket sågs 

som ett problem. Kongressen diskuterade även om en ombudsman, likt den som 

”Arbetets Frihet” hade, vore en idé för riksförbundet, men att man inte var 

överens om ifall fördelarna uppvägde kostnaderna.938 Den relativt sett ljusa syn 

på sina motståndare som Stockholms Fastighetsägareförening märks även i annat 

källmaterial. Man menade i styrelseberättelsen för 1932 att Stockholms 

Hyresgästförening trots allt följde ingångna avtal, även om man inte helt kunde 

lita på rörelsen då mer radikala krav på bland annat hyresstrejk framkom på andra 

håll.939 I Stockholms Fastighetsägareförenings minnesskrift från 1945 framhölls 

att bildandet av hyresgästföreningar var  ”i och för sig en mycket naturlig 

företeelse i vårt så högt organiserade land”. Här betonades även att 

hyresgästföreningens ombudsman förmått lägga band på de mer radikala 

medlemmarnas planer på omfattande hyresstrejker 1931.940  

Även inom hyresgäströrelsen diskuterades blockaderna och styrkeförhållandet 

mellan parterna. I en artikel i Vår Bostad i september 1930 ställdes frågan om 

förhandlingsviljan bland fastighetsägare i både Göteborg och Stockholm. 

Skribenten menade att de organiserade fastighetsägarna hade två olika linjer. 

Medan de stockholmska fastighetsägarna hade förstått den moderna tidens krav 

var göteborgarna fast i det gamla och ville förvägra hyresgästerna ”varje rätt att 
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göra sin mening hörd och respekterad”. Skribenten menade vidare att den här 

inställningen hos fastighetsägarna kanske kunde förklara skillnaden mellan 

hyresgästföreningarna i de båda städerna. I Göteborg startades blockader i relativt 

små konflikter, medan man i Stockholm var mer återhållsamma men utan att man 

för den sakens skull fick sämre resultat. Att hyresgäströrelsen i Stockholm såg den 

göteborgska rörelsen som stridslysten och att göteborgarna såg stockholmarna 

som undfallande hade sin grund i att de mötte så olika inställning från 

fastighetsägarna. De stockholmska fastighetsägarna var nog inte snällare men 

deras förening hade en smidigare ledning vilket innebar att man kunde förhandla 

på ett sätt som göteborgarna inte kunde. De var helt enkelt tvungna att strida.941 

Under Hyresgästernas Riksförbunds kongress 1930 diskuterades frågan om 

blockadvapnets tillämpning. Förklaringen till skillnaden mellan 

blockadanvändandet i Göteborg respektive Stockholm förklarades nu inte genom 

fastighetsägarnas agerande utan snarare lyftes organisatoriska skillnader mellan 

hyresgästföreningarna fram. Ordförande Grimlund inledde diskussionen med ett 

anförande där han ställde den decentraliserade göteborgska modellen mot den 

mer centraliserade stockholmska. Decentralisering hade sina fördelar när det kom 

till slagkraftighet, menade Grimlund, men det fanns problem när det gällde det 

som Grimlund såg som centralt för rörelsen, nämligen samling bakom 

gemensamma principer. Göteborgarnas organisation behövde centraliseras och 

man behövde staka ut gemensamma riktlinjer för hur och inte minst när 

blockadvapnet skulle tillämpas. Här framhöll Grimlund rörelsen i Stockholm, där 

den mer återhållsamma linjen hade  

i rikt mått visat nödvändigheten av en centralisering med dess 

större principklarhet och oberoende av subjektivt omdöme. Man 

har där vunnit mera på underhandlingsväg. 

I Göteborg riskerade man däremot att ”förslöa” blockadvapnet genom att 

använda det i fall där det hade kunnat undvikas. Grimlund menade vidare att den 

enskilda föreningen måste ge upp lite av sin självständighet för hela rörelsens 

bästa. Det allra bästa vore om alla blockadförklaringar underställdes 

förbundsledningen, men blockadbesluten borde åtminstone underställas den 

högsta lokala organisationen. Inte minst skulle man i Göteborgs fall tjäna på 

centralisering då den ”på ett helt annat sätt möjliggör för rörelsen att framskapa 

verkligt erfarna krafter och experter i olika avseenden.” En debatt bröt ut, där 
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centrala figurer från rörelsen i Stockholm som Sven Wallander och Oskar 

Bengtsson stod på Grimlunds sida medan de flesta göteborgare, Ernst Berg 

undantaget, motsatte sig tanken.942  

De två modellerna, en göteborgsk med relativt självständiga organisationer som 

agerade självständigt i konfliktsituationer och en stockholmsk där 

ombudsmannens roll var central, ställdes nu mot varandra. I förlängningen gällde 

diskussionen förhållandet till fastighetsägarna, då ombudsmannamodellen även 

innebar mer personliga relationer till fastighetsägarnas ombud. Sedan åtminstone 

1926 hade HCF:s översyn över blockaderna stått med i stadgarna. Den lokala 

organisationens blockad var alltså tvungen att godkännas av HCF innan den 

genomfördes, och HCF:s godkännande brukade stå med i blockadannonsen.943 

Uppenbarligen räckte det inte för Grimlund, som alltså helst ville se en modell 

där riksförbundets ledning godkände varje blockad. Alternativt skulle blockaderna 

nästan helt skötas av ombudsmän i den lokala centralorganisationen. Som vi har 

sett i fallen i Huvudsta tycks Grimlund ha haft inställningen att man från centralt 

håll måste kunna sluta avtal som de lokala medlemmarna inte alltid gick med på. 

Den här frågan skulle under de kommande åren att bli en allt mer brännande fråga 

inom rörelsen. 

I en artikel i Sociala och Kommunala spörsmål i början av 1931 hade Filip Anger 

argumenterat för att hyresgästföreningarna egentligen hade ett svagare 

utgångsläge än fackföreningarna. De senare kunde under konflikter betala ut 

ersättning från strejkkassan under konflikt, men hyresgästföreningarna kunde inte 

lika lätt ersätta en förlorad bostad. Hyresgästföreningarna hade heller inte en lika 

homogen klassbas som fackföreningarna och dessutom förfogade 

fastighetsägarna ”över mycket större kapitalresurser än de flesta 

arbetsgivarsammanslutningar”. Anger menade att hyresgästföreningarna dock 

kunde vinna i en öppen strid om utbudet av lägenheter var stort och 

fastighetsägareföreningarna var splittrade. Så hade hittills varit fallet men nu 

tvingades fastighetsägarna organisera sig och då ”torde hyresgästföreningarna ha 

mycket lite att hämta i öppen strid”. Hyresgästföreningarnas hopp låg istället i att 

påverka opinionen för gagnande lagstiftning. Man borde dessutom se att man 

hade gemensamt intresse med fastighetsägareföreningen i att få bort de ”dåliga” 

fastighetsägarna hyresgästerna, då båda delarna utgjorde ”en kräftskada på 
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samhället”.944 Oavsett Angers varnande ord mobiliserade hyresgästföreningarna 

inför vidare konflikter och gick nu ut med offensiva hyressänkningsaktioner. 

I Göteborg hade, likt i Stockholm, under det sena 1920-talet ansatser gjorts för 

att genom kollektiv mobilisering få ned hyrorna. Vid en kollektiv framställning 

om hyresreducering och reparationer på Torggatan 5–7 ska Otterhällan-

Nordstadens hyresgästförening under 1929 ha fått till stånd både reparationer och 

en hyressänkning på totalt 1 596 kr per år.945 Skansen-Lejonets Hyresgästförening 

nådde en liknande uppgörelse senare samma år.946 Större samordnade 

hyressänkningsaktioner likt de i Stockholm inleddes dock först under 1931 i 

Göteborg.947  

Tidningen Hyresgästen följde under 1931 hyressänkningsaktionerna i Stockholm 

med intresse och såg nu en framkomlig väg för att få ned hyrorna i allmänhet. 

Man betonade att när det som i Stockholm rörde sig om tusentals hyresgäster som 

samtidigt gick ut i förenad aktion skulle vräkningarna bli så krångliga och dyra 

samt hyresförlusten så stor att det i princip var omöjligt för fastighetsägarna att 

inte ge med sig. Hyresgäster vars kontrakt löpte ut och som inte hittade nya 

lägenheter kunde alltså lugnt och gott bo kvar, menade tidningen. Stockholm var 

ett föredöme, men Hyresgästen var övertygad om att även Göteborgs hyresgäster 

skulle följa efter.948 Detta gjorde man även, och under sommaren 1931 inleddes 

de första aktionerna i Gamlestaden och i Härlanda. Mönstret liknade det i 

Stockholm. Fullmakter samlades in och de lokala hyresgästföreningarna 

tillsammans med utsända från HCF:s styrelse tog kontakt med fastighetsägare för 

att begära hyressänkningar med hot om massuppsägning. Ett par månader senare 

hade uppgörelser fattats för ett antal lägenheter. Det betonades att de 

organiserade fastighetsägarna hade varit lättare att ha att göra med då de 

företräddes av fastighetsägareorganisationen, medan de oorganiserade var svårare 

att komma överens med. De flesta överenskommelser verkade resultera i 

hyressänkningar på mellan 2 och 7 kr per lägenhet och månad.949  
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Även i andra stadsdelar, som Lunden, Hisingen och Otterhällan-Nordstaden 

påbörjades hyressänkningsaktioner.950 Det samlade resultatet från 

hyressänkningarna och inhiberade hyreshöjningar i Göteborg 1931 angavs i 

verksamhetsberättelsen till strax över 221 000 kr. Det är oklart hur mycket av 

detta som åstadkommits av hyressänkningsaktioner av stockholmstypen och hur 

mycket som kommit ur andra konflikter, men klart är att man nu satte 

hyressänkningen som föreningens främsta uppgift. Tonen var hög i berättelsen 

och man menade att  

för första gången i historien uppträder här en ny maktfaktor på 

hyresmarknaden och hävdar en ofrånkomlig rätt att 

medbestämma om hyrornas storlek i nya och därmed också 

gamla hus.  

Man hade, i förhandlingarna, bland annat riktat in sig på att få en fastställd hyra i 

nybyggen Gamlestaden, Kålltorp och Kungsladugården på 1,73 kr per 

kvadratmeter och månad.951 Under lokalföreningarnas årsmöten för 1931 

redogjordes för hur mycket var och en av föreningarna hade åstadkommit i 

hyressänkningar, och det var uppenbart att hyressänkningsaktionerna nu spelade 

en central roll i föreningarnas verksamhet.952 En första ansats till en 

förhandlingsordning med fastighetsägareföreningen kom också till i samband 

med hyressänkningsaktionerna. Här kom man också överens om gemensamma 

grunder för hyressättning utifrån lägenhetens storlek, skick och läge. 

Fastighetsägareföreningen tycktes nöjd med de mindre konfliktfyllda 

förhandlingarna och den lugnare tonen i hyresgästernas retorik och även från 

hyresgästhåll sågs uppgörelserna som en seger.953 Bara några månader senare hade 

dock tongången förändrats och på årsmötet i slutet av 1931 betonades vikten av 

enighet mellan fastighetsägarna för att skydda sig mot hyresgästföreningarnas 

”hänsynslösa arbete”.954 Klart är att fastighetsägarna kände en stark press, i vilket 

man valde att fokusera på det som man såg som det omedelbara hotet, nämligen 

hyresgästföreningarna. Ny Tid rapporterade i juli 1932 om en allmän 
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hyressänkning på runt 10 procent, som man delvis tillskrev hyresgäströrelsens 

aktioner.955 

Under 1931 hade det bland Göteborgs organiserade fastighetsägare gjorts vidare 

försök att åstadkomma enighet och solidaritet inom de egna leden. Inte minst 

framhöll man upplysningsverksamheten som en framgång.956 Under året 

ombildades fastighetsägareföreningen till en ekonomisk förening u.p.a. och året 

efter tog man ytterligare steg för att omstrukturera organisationen till en 

kampförening. Föreningen, som kom att kallas Göteborgs Fastighetsägares 

Garantiförening u.p.a., bildades efter modell från arbetsgivarorganisationerna. 

Garantiföreningen hade som främsta vapen, utöver det hyresgästregister som man 

tog med sig från tidigare föreningar, den reservfond som man samlade in för 

hyreskonflikter. De medel som samlades in skulle utöver fonden avlöna en 

direktör och flera ”inspektörer” samt täcka förluster för medlemmar vid 

konflikter.957 Göteborgs-Tidningen, som av HCF hade anklagats för att stå på 

fastighetsägarnas sida, menade att föreningen hade kommit till som svar på 

”hyresgästernas övergrepp”.958  

Stadgarna för Garantiföreningen avslöjar en intention att skapa en internt hårt 

hållen förening. Man kunde bli medlem i föreningen även utan att vara 

fastighetsägare, men i övrigt handlade mycket om de till föreningen anknutna 

fastigheten. För att få inträde i föreningen betalade varje fastighetsägare 15 kr per 

fastighet i inträdesavgift. Därpå utgick en årsavgift på upp till 50 kr per fastighet. 

Utöver detta förväntades man vid inträde i föreningen även teckna ett antal 

andelar i föreningen på 50 kr styck, beroende på hur många fastigheter man ägde 

och vad dessas taxeringsvärde var. Som minst behövde man teckna två och som 

mest åtta andelar per fastighet. En medlem skulle inte få tillbaka andelar vid 

uteslutning eller utträde ur föreningen, men man kunde överlåta medlemskap och 

andelar vid försäljning eller arv av fastigheten. Tio procent av föreningens årsvinst 

skulle tillkomma reservfonden, i övrigt fick styrelsen avgöra. Styrelsen avgjorde 

även hur medlen skulle fördelas eller utlånas vid konflikt, men fonden skulle dock 

inte få tas i bruk förrän minst 1 000 fastigheter var anslutna. Till skillnad från 

fastighetsägareföreningen i Stockholm ett par år senare viktades däremot inte 
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rösträtten utifrån fastighetsinnehav. Som medlem i Garantiföreningen utgick krav 

på att man skulle rapportera blockaddeltagare till hyresgästregistret och dessutom 

fanns det krav på att kontrollera att inflyttande hyresgäst inte hade hyresskulder. 

Överträdelse medförde böter.959  

Antal anslutna fastigheter var vid föreningens konstituerande möte 565 stycken. 

Vid årets slut, då man fattade beslut om att formellt lägga ned den gamla 

fastighetsägareföreningen låg antalet anslutna fastigheter på runt 1 000.960 Man 

konstaterade i Svensk Fastighetsägaretidning att: 

En organisations effektivitet – den må vara aldrig så väl planlagd 

för övrigt – beror i första hand på tillgången av kontanta medel. 

Det är penningen, som skapar de avgörande argumenten, det är 

den som bildar den solida grundvalen för en sammanslutnings 

styrka. Det tjänar ingenting till att söka dölja den saken för sig.961 

Samtidigt tycks det ha funnits vissa konflikter inom de egna leden. I en mycket 

intressant artikel, betitlad ”Fastighetsägarna ha klasskamp inom egna led” i 

Hyresgästen rapporterades det från Garantiföreningens konstituerande möte 11 

juli 1932. Reportern påpekade bristen på mötesdisciplin, som berodde på  

att de styrande, liksom medlemmarna, sakna erfarenhet i 

parlamentariska ting. På det enklaste fackförenings-, nykterhets- 

eller hyresgästmöte går det mera ordningsamt och hyggligt till. 

Den bristande möteskulturen gjorde här att vissa deltagare som opponerat sig mot 

ordförande Johansson i Garantiföreningen, ”stampats ned”, alltså tystats genom 

högljudda stampningar från mötets deltagare. Bland annat ska detta ha tillämpats 

mot en medlem som hade påpekat att ordföranden i fastighetsägareföreningen, 

Herman Kunze, tidigare hade sagt att hyrorna skulle kunna sänkas med 25 

procent. En av dessa kritiker lyfte fram blockaden mot Ståthållaregatan 7, där 

fastighetsägaren inte hade fått bistånd vid konflikt. Kritikern ska även ha påstått 

att ordföranden i föreningen inte ens var fastighetsägare längre utan istället 

hyresgäst. Mitt i mötet beslutades helt plötsligt att de fastighetsägare som ej ännu 

tecknat andelar skulle lämna mötet, men det beslutet drogs sedan tillbaka och man 

gick vidare i diskussionen. Enligt reportern upplevde fastighetsägarna förutom 
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hotet från hyresgästföreningarna även ett hot från den fackliga organisering som 

nu skedde bland vicevärdarna. Det fanns dock problem med sammanhållningen. 

Dels hade man svårt att få med innerstadens husägare i Garantiföreningen, vilket 

Hyresgästens reporter trodde kunde bero på att dessa ägde många butikslokaler 

där de var rädda att förlora intäkter. Utöver detta rapporterades om en konflikt 

inom föreningen där de större husägarna med flera fastigheter inte riktigt var 

beredda att betala så pass mycket mer än de mindre fastighetsägarna som 

stadgarna krävde. Detta till trots enades man om en resolution och även riktlinjer 

kring den direktör som skulle anställas. Direktörens främsta uppgift skulle bli att 

förhandla med hyresgästföreningarna. Den som skulle anställas fick inte vara äldre 

än 50 år och skulle dessutom vara en god och självständig förhandlare med ordnad 

ekonomi som uttryckte sig väl i tal och skrift.962   

Inte särskilt förvånande skilde sig Svensk Fastighetsägaretidnings rapport från 

mötet något från Hyresgästens. Man medgav att debatten kring stadgarna varit 

hetsig, men betonade enhälligheten i besluten. Förslag hade kommit om att en 

fastighetsägare själv skulle kunna välja vilka fastigheter som denne ville gå in med 

i föreningen, men detta fick motargumentet att en fastighetsägare i så fall skulle 

kunna gå in med fastigheter i hotade stadsdelar och lämna de i lugnare stadsdelar 

icke anslutna, vilket sågs som att åka snålskjuts på organisationen.963 Konflikterna 

inom Garantiföreningen är intressanta och visar en inneboende svaghet i det att 

organisationsmodellen innebar att de mer storskaliga och rikare fastighetsägarna  

betalade mycket mer utan att för den delen, som i Stockholm, få mer inflytande i 

organisationen. Dessa större fastighetsägare hade också mindre att förlora på att 

göra överenskommelser med hyresgästföreningarna än de små fastighetsägarna 

med mindre marginaler. Garantiföreningen gynnade alltså dessa småskaliga ägare 

mer, vilket under de kommande åren skulle komma att resultera i splittringar inom 

fastighetsägarerörelsen. Organisationen fick också en kollektivistisk prägling, med 

en betoning på solidaritet och insamling av medel för att kunna vinna över de 

organiserade hyresgästerna. Detta verkar dock inte ha avskräckt 

hyresgästföreningarna från vidare aktioner, istället skulle konflikterna komma att 

bli allt mer intensiva under de kommande åren. Inför 1932 anställdes två 

ombudsmän, Alrik Bengtsson och Karl Johansson, vars särskilda område angavs 

vara att hjälpa till att utvidga hyressänkningsaktionerna. Det var också, enligt 
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verksamhetsberättelsen, deras huvudsakliga uppgift under året.964 Den 

överenskommelse som hade träffats under 1931 kunde inte hindra att både 

hyresgäster och fastighetsägare blev allt mer offensiva i sitt handlande och att man 

allt mer närmade sig en större konflikt. 

 

4.8. Fortsatta konflikter och kommunistisk 

opposition 

Flera dramatiska konflikter skedde under 1932. I en äldre fastighet på Landala 

Långgata 18 lades krav på reparationer fram av Landala-Vasastadens 

hyresgästförening. Det enda svaret som man fick tycks dock ha varit att 

hyresgästerna fick sina lägenheter uppsagda för hyresreglering. Då man inte kunde 

komma i kontakt med fastighetsägaren valde man att sätta fastigheten i blockad. 

Fastigheten ägdes som i många andra fall av en bostadsförening u.p.a., och 

hyresgästföreningen hade först svårt att få reda på vilka som ingick i denna. Alla 

kontakter skedde via förhandlaren Lindstrand som dessutom sade sig inte vara 

involverad i hyressättningen. Bostadsföreningen anlitade även ett juridiskt ombud 

via Juridiska Byrån för att slippa ha med hyresgästföreningen att göra.965 Nu togs 

stämning ut mot hyresgästerna och hyresgästföreningen gick med på att häva 

blockaden i utbyte mot att få förhandla, men då förhandlingarna kollapsade satte 

man åter fastigheten i blockad. Från hyresgästhåll riktades anklagelser mot 

Lindstrand, som man menade saboterade förhandlingarna med flit. Lindstrand 

skulle, enligt Hyresgästen, vara en av dem inom fastighetsägareföreningen som 

motsatte sig de tidigare nämnda förhandlingarna gällande hyrespris per 

kvadratmeter och hade därför ett intresse av att konflikten inte löstes.966  

Hyresgäströrelsen mobiliserade nu samfällda protestmöten den 21 juni till stöd 

för hyresgästerna i Landala Långgata 18. Mötesdeltagarna marscherade från olika 

stadsdelar där hyresgäströrelsen var stark mot Landala och Kapellplatsen. Ett tåg 

utgick från Brämaretorget på Hisingen, ett annat gick från Holländareplatsen i 

Gamlestaden via Olskrokstorget där man hämtade upp fler demonstranter. Ett 

 

964 HG julnumret 1931, verksamhetsberättelse HCF 1932 F2a:1 

965 HG nr 8 och 9 1932 samt brev till Juridiska Byråns ombudsman Gustav Magnusson 3/6 1932, 

HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Landala-Vasastaden 1928–1946) 
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verksamhetsberättelsen, deras huvudsakliga uppgift under året.964 Den 
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tredje tåg, spelande Internationalen, ska ha gått från Gröna Vallen i 

Kungsladugård via Kusttorget i Majorna, Masthuggstorget och Skanstorget i 

Haga. Totalt ska enligt Hyresgästen 5 000 demonstranter ha samlats på 

Kapellplatsen för att sedan i fyramannaled marschera genom Landala för att åter 

samlas på Kapellplatsen. Här höll bland annat Albin Ström från 

Fackföreningarnas Centralförsamling tal och manade till facklig uppslutning 

bakom hyresgästföreningarnas krav. Bostadsföreningen öppnade nu upp för 

förhandlingar och samma dag, en kvart innan vräkningarna skulle ha inletts, slöts 

en överenskommelse som gav, enligt Hyresgästen, ”fullt tillfredsställande 

villkor”.967 En segerfest hölls senare i en av de tomma lägenheterna på Landala 

Långgata 18.968 Svensk Fastighetsägaretidning såg demonstrationen och den 

resolution som ska ha antagits i samband med detta som provokationer riktade 

av stridslystna hyresgästföreningar mot fastighetsägarna.969  

Enligt den sillénkommunistiska Arbetar-Tidningen skulle de 22 hyresgästerna ha 

sluppit fastighetsägarens fordringar från stämningen och dessutom skulle de ha 

fått en sammanlagd hyresreducering på 1560 kr per år. Utöver detta skulle en 

blockadbrytare i fastigheten ha sagts upp till avflyttning. Arbetar-Tidningen 

framhöll även att demonstrationen hade kommit till på kommunistiskt initiativ, 

genom deras man Burges väckande av frågan i HCF. För socialdemokrater och 

kilbommare hade demonstrationen varit  

ett mycket surt äpple, i vilket de av valtaktiska skäl tvingades bita, 

för att inte stöta sig med den mäktiga, proletära 

hyresgäströrelsen. 

Man påpekade också att många av de som marscherat var kommunister samt att 

kommunisterna  

hade planerat nya kampåtgärder av betydligt mer hårdhänt 

karaktär, för den händelse, att den fräcka vräkningsaktionen 

genomförts.970  

 

967 HG nr 13 1932 

968 NT 14/7 1932 

969 SFT nr 15 1932 

970 Arbetar-Tidningen 1/7 1932 
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Sillénkommunisterna var aktiva på andra håll när det gällde vräkningar under 

krisåren, bland annat ska man enligt partiveteranen Greta Segerson ha genomfört 

aktioner där man  bar tillbaka vräkta familjers möblemang in i lägenheten och 

sedan ”väntade tillsammans för att kunna hålla stånd när de skulle bli utslängda 

igen”.971 Både hyresgästföreningarna och De Arbetslösas Samorganisation 

agerade också i flera fall för att fattigvården skulle ta sig an vräkta familjer.972 I 

stadens hus i kvarteret Tonfisken i Gamlestaden försökte hyresgästerna och Nya 

Lödöses hyresgästförening få ned hyrorna, då man menade att dessa låg över 

hyrorna i de privata fastighetsägarnas ”bättre lägenheter”, trots lägenheternas 

sociala karaktär som nödbostäder. Detta hade även påpekats av stadens 

fastighetsintendent. Man hade dock svårt att få till stånd förhandlingar med 

drätselkammaren, och när man väl fick detta till stånd blev man nekade 

hyressänkningar. Hyresstrejk utbröt och hyresgästföreningen proklamerade att 

staden nu skulle behandlas på samma sätt som andra fastighetsägare.973 Arbetar-

Tidningen menade att detta visade att ”arbetarmajoriteten” i drätselkammaren tog 

ställning mot fattiga hyresgäster och manade arbetarna att ”inte återigen lägga sin 

röst på dessa saboterande s.k. arbetarrepresentanter”. Man menade även att 

socialdemokraterna Alrik Bengtsson och Emil Andersson i HCF för att ha försökt 

skydda den socialdemokratiskt styrda drätselkammaren genom att försöka hindra 

och fördröja Nya Lödöses hyresgästförenings aktion mot drätselkammaren. 974 

Sveriges Fastighetsägaretidning skrev under sommaren 1932 om kommunisternas 

ökade inflytande i den göteborgska hyresgäströrelsen. En konflikt hade brutit ut 

inom Härlanda hyresgästförening, där flera medlemmar inklusive två ur styrelsen 

skulle ha lämnat föreningen.975 Konflikten som det hela gällde var en större 

konflikt i Kålltorp som kommit ur en hyressänkningsaktion. En av de berörda 

fastigheterna i aktionen, Stobéegatan 16, hade nämligen en delägare, Bror Nyman, 

som var medlem i hyresgästföreningen och som motsatte sig hyressänkning i just 

denna fastighet. Nyman anklagades för osolidariskt beteende och då han ville utgå 

ur föreningen uteslöts han istället, då stadgarna inte medgav utträde. Två av hans 

vänner som satt i styrelsen avgick från denna. Nyman anklagades även för att ha 

varit delaktig i bildandet av Kålltorps Fastighetsägareförening som bildats den 16 

 

971 Larsson, Christian. 100-Vänsterpartiet Göteborgs första sekel (2017), s. 45 

972 HG nr 14 1932 

973 HG nr 15 och 16 1932 

974 Arbetar-Tidningen 5/8 och 9/8 samt 7/10 1932 

975 SFT nr 16 1932 
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juni 1932, förmodligen som en reaktion på hyressänkningsaktionerna. Dessutom 

skulle Nyman, enligt ett reportage i Ny Tid, efter sin uteslutning ha författat den 

resolution som antagits på Garantiföreningens konstituerande möte. Anklagelser 

kom i gengäld mot Härlanda Hyresgästförenings ordförande Albert Johansson, 

som enligt uppgift skulle ha försökt få en hyresgäst, lokeldare Lidberg, att skriva 

på en fullmakt för hyressänkningsförhandling men blivit utkörd av Lidberg. 

Johansson anklagades för att ha förfalskat Lidbergs namnteckning men nekade 

själv till att ens ha besökt honom och här fick han stöd av vittnen som sade att 

det hade varit de som besökt Lidberg. Kålltorps Fastighetsägareförening 

deklarerade att man på det stora hela hade all aktning och respekt för 

hyresgästföreningen men att man vägrade förhandla med Johansson, något som 

hyresgästföreningen inte kunde acceptera.976 Kålltorps Fastighetsägareförening 

förhöll sig självständigt till Garantiföreningen, och enligt både Hyresgästen och 

Aftonbladet var många av fastighetsägarna i Kålltorp organiserade arbetare. 

Garantiföreningen försökte medla i konflikten, som man menade borde lösas av 

centralorganisationerna, men utan lycka.977 Svensk Fastighetsägaretidning menade 

att Johansson med flera som styrde Härlanda Hyresgästförening var 

kommunister. Johanssons förmodade partimedlemskap antyddes också av 

Hyresgästen, som påpekade att den utredningskommitté som hade tillsatts av 

HCF trots att den bestod av socialdemokrater inte hade kunnat finna att  

Johansson gjort fel.978  

I början av oktober rapporterades det om att 300 hyresgäster på flera håll i 

Göteborgs stadsdelar hyresstrejkade som ett resultat av hyressänkningsaktionerna 

och i Aftonbladet lyftes särskilt konflikten i Kålltorp fram.979 Arbetar-Tidningen 

manade till fortsatt hyreskamp och varnade för att man måste se upp med 

sosseledarna så att inte resultaten från aktionerna ”förfuskades”. 

 

976 HG nr 17 1932 och brev till HCF:s styrelse från Kålltorps Fastighetsägareförening 16/6 1932, 

brev från HCF till byggnadsföreningen Stobéegatan 16 skrivet 14/7 1932, skrivelse till HCF från 

Albert Johansson 28/7 1932, sammanträdesprotokoll 28/8 och 5/8 1932, protokoll från möte med 

HCF:s utredningskommitté 1/8 1932, avskrift från möte med Lidberg 2/8 1932, brev från HCF till 

Bror Nyman 21/12 1932, HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Kålltorp 1931–1944) 

977 NT 12/7 1932, AB 6/10 1932 och HG nr 19 1932 samt korrespondens mellan Garantiföreningen 

och HCF 10/8 och 20/9 1932, HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Kålltorp 1931–1944) 

978 SFT nr 17 1932, Hyresgästen nr 17 1932 samt protokoll från möte med HCF:s 

utredningskommitté 1/8 1932, HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter Kålltorp 1931–1944) 

979 AB 6/10 1932, DN 6/10 1932 
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Hyresgästföreningarna måste bli verkliga kamporganisationer som såg till att 

arbetarnas alla krav genomfördes.  

Husägarna går till offensiv mot de fattiga hyresgästerna. Därför 

gäller det att rusta till strid, att skapa kraftiga, kampdugliga 

kamporganisationer som kan tillvarataga arbetarnas intresse på 

detta område. Varje arbetarfamilj måste känna det som sin plikt 

att vara organiserad i hyresgäströrelsen och att deltaga i kampen. 

Fram alltså för en verklig kamprörelse bland hyresgästerna. 

Kamp mot vräkningarna av fattiga arbetare. Front mot 

hyreshöjningarna, fram för lägre hyror.980 

Redan under sommaren hade Kålltorps Fastighetsägareförening signalerat en vilja 

att förhandla. Man hade självmant bestämt sig för att sänka hyrorna till den nivå 

som tidigare hade fastslagits av HCF och Göteborgs Fastighetsägareförening.981 

Trots konflikterna kring den lokala ordförandens person deltog han vid de 

slutgiltiga förhandlingarna, som enligt Hyresgästen resulterade i en hyressänkning 

för 800 hyresgäster i Kålltorp med 5 öre per kvadratmeter.982 Arbetar-Tidningen 

reagerade kraftigt mot överenskommelsen, som man påpekade inte bara innehöll 

hyressänkningar utan även hyreshöjningar på de lägenheter under 38 

kvadratmeter, vilket motiverades av att detta skulle stimulera byggande av 

vattenklosett även i små lägenheter. Man menade även att överenskommelsen inte 

var förankrad hos Kålltorps hyresgäster och framhöll det negativa i att alla 

fastigheter i Kålltorp nu var bundna av fredsplikt i två år. Men, påpekade 

tidningen, hyresgästerna behövde inte följa ett avtal som stred mot deras intressen 

utan de kunde fortsätta sin kamp och använda sig av sin hyresstrejk för att få 

igenom alla sina krav.983 

Under hösten rapporterades det om flera fall av uppsägningar av 

hyresgästföreningens medlemmar i Göteborg. På Fjällgatan 38 hade hyrorna höjts 

på grund av wc-installation, men hyresgästföreningen hade förhandlat ner 

höjningen för sina tre medlemmar i fastigheten. Dessa medlemmar sades dock 

senare upp av fastighetsägaren till oktoberflytten och fastigheten sattes som svar 

 

980 Arbetar-Tidningen 7/10 1932 

981 Brev från Kålltorps Fastighetsägareförening till HCF 26/8 1932, HCF F7ab:3 (Hyreskonflikter 

Kålltorp 1931–1944) 
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i blockad. Även på Landala Långgata 7 och Viktoriagatan 37 skedde vräkningar i 

blockerade fastigheter.984 Totalt rörde det sig om tolv familjer som vräktes i de tre 

fastigheterna. Dessa fick, enligt Svensk Fastighetsägareförening, sedan flytta in i 

stadens fastigheter till en högre hyra än vad man haft innan. Man anklagade den 

socialdemokratiska majoriteten för att hålla hyresstrejkare, som vägrat betala 

hyror som de uppenbarligen hade råd med, om ryggen.985 Möjligheten för 

hyresgästföreningarna att hjälpa vräkta hyresgäster till nya lägenheter i stadens hus 

visade sig redan nu vara en viktig maktresurs, som skulle komma att visa sig 

avgörande i senare konflikter. Fler dramatiska vräkningar skedde nu, ett par 

månader efter att hyresgästerna hade sagts upp i och med oktoberfardagen. En 

konflikt hade under sommaren brutit ut i fastigheten Höjden 6 i samband med en 

hyressänkningsaktion. Gårda Hyresgästförening krävde att hyrorna sattes utifrån 

överenskommelsen med fastighetsägareföreningen, vilken fastighetsägaren 

Kjellman var medlem i. Fastigheten sattes i blockad, enligt Hyresgästen på grund 

av ovilja från Kjellman att förhandla.986 Under december vräktes nio familjer, 

varefter tidningen Hyresgästen konstaterade att ”det endast är våldet och 

penningmakten som är bestämmande vid hyressättningen”.  Man lyckades dock 

ordna nya lägenheter åt de vräkta förmodligen genom drätselkammaren. 

Hyresgästen menade vidare att de ”hyresstrejker” som fastighetsägarna talade om 

egentligen bara handlade om ett uppskjutande av hyresbetalning under 

förhandlingar.987 Från kommunistiskt håll hade man dock inga problem med att 

kalla förfarande för hyresstrejk, en metod som man allmänt uppmuntrade.988 I 

Svensk Fastighetsägaretidning framhöll man att hyresstrejkandet, där 

hyresgästföreningarna samlade in hyrorna under konflikt, hade blivit allt vanligare. 

Dessutom hade man satt i system att bo kvar laglöst efter att kontraktet hade gått 

ut.989 I fallet Höjden 6 hade hyresgästföreningen enligt Svensk 

Fastighetsägaretidning velat betala in hyrorna inför vräkningshotet, men då man 

bara ville betala det man ansåg som ”skälig hyra” vräktes familjerna.990 
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I april 1933 slöts en uppgörelse som innebar att de vräkta familjerna kunde flytta 

in igen, vilket åtta av dessa valde att göra. Man fick enligt Hyresgästen även 

igenom hyressänkningar och reparationer i fastigheten. Liksom i flera andra fall 

hade hyresgästföreningen i fallet Höjden 6 krävt att de med 

fastighetsägareföreningen överenskomna hyresnivåerna skulle gälla.991 Det tycks 

som om fastighetsägarna i många fall inte ville följa dessa men att dessa ändå fick 

i alla fall moraliskt stöd av Garantiföreningen, som i sin tur var allt mer oroad av 

det ökande hyresstrejkandet och det ekonomiska tryck som detta satte på enskilda 

fastighetsägare som var beroende av hyresintäkter. Man pekade under årets sista 

sammanträde återigen på vikten av en stark organisation med ekonomiska 

muskler och beslöt att inte underhandla med hyresgästföreningarna i konflikter 

där hyresstrejk pågick. Rapporter om ökade trakasserier mot fastighetsägare och 

blockadbrytare presenterades på mötet. Bland annat skulle en husägarinna ha 

skrämts av hotfulla samtal till den grad att hon fick en ”nervchock”.992 

Hyressänkningsaktionerna, Garantiföreningens bildande och den ökande 

benägenheten att hyresstrejka hade nu på allvar skärpt situationen i Göteborg. 

Förhandlingarna med fastighetsägarna skedde nu även allt mer ofta genom 

Garantiföreningen. I HCF:s verksamhetsberättelse för 1932 menade man att 

fastighetsägarna under året i ökad utsträckning hade begärt hjälp av föreningen i 

förhandlingarna, men då denna var underbemannad för uppgiften drog 

förhandlingarna ut på tiden. De rapporterade hyressänkningarna låg på i princip 

samma nivå som året innan.993 
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4.9. De allmänna bestämmelserna och 

tredjemannafrågan 

Antalet blockader hade ökat kraftigt i Göteborg under 1932, med upp till fem 

gånger så många blockad- och bojkottsförklaringar som under 1931. Konflikterna 

förändrades nu och fick en mer kollektiv karaktär, där HCF ställdes mot 

Garantiföreningen i en långdragen serie av konflikter som skulle komma att pågå 

mer eller mindre intensivt fram till 1937. Sveriges Fastighetsägaretidning inledde 

1933 med en krönika där skribenten funderade över vad året skulle föra med sig. 

Här nämndes flera hot, både från den ekonomiska krisen och från fack- och 

hyresgästföreningar. Skribenten påpekade en utveckling där allt fler lokala 

fastighetsägareorganisationer gjordes om till stridbara organisationer men där 

riksförbundet inte riktigt kunde leva upp till kraven. Detta berodde inte minst på 

grund av oviljan från lokalt håll att betala ordentliga avgifter till riksförbundet. 

Här pekade skribenten på en konflikt mellan mer storskaliga fastighetsägare och 

egnahemsägare inom förbundet, och lösningen som tidningen lade fram var att 

antingen jämna ut avgifterna eller att ha olika antal röster för olika typer av 

fastighetsägare. Kanske behövdes båda lösningarna, menade skribenten.994  

I Göteborg började Garantiföreningen skissa på ett ”kollektivavtal” där hyrorna 

skulle sättas utifrån ett poängsystem, där vissa egenskaper hos en lägenhet gav ett 

visst kvadratmeterpris. Skribenten -n menade det fanns en risk med detta i och 

med att fastighetsägarna skulle kunna komma att tvingas acceptera ett hyrestak 

men samtidigt konkurrera och underbjuda varandra under detta, vilket inte skulle 

gagna fastighetsägarna. Ett bättre erbjudande än så behövdes om det skulle vara 

intressant med kollektivavtal för fastighetsägarna.995 Samtidigt såg man varnande 

tecken i en ledare i Vår Bostad, där skribenten funderade på möjligheten för HSB 

att köpa upp en del äldre fastigheter. Detta tolkade Svensk Fastighetsägaretidning 

som att målet med hyressänkningsaktionerna kunde vara att minska värdet på 

fastigheterna så att dessa sedan skulle kunna köpas upp av HSB.996 Inför 

aprilflytten slöts ett avtal mellan HCF och Garantiföreningen om hyresnivåerna i 

de ”moderna husen” trots att det enligt Svensk Fastighetsägaretidning först hade 
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verkat svårt att få till ett avtal. För de äldre husen hade man inte kunnat sluta 

någon överenskommelse, men man slöt tillfälliga överenskommelser från månad 

till månad.997 Samtidigt gick Garantiföreningen offensivt ut och hotade med att ta 

ut vräkning mot de av hyresgästföreningens medlemmar som agiterade och 

agerade störande i deras fastigheter.998 På St. Pauligatan 33 utbröt en konflikt efter 

att den till Garantiföreningen anslutna fastighetsägaren hade begärt 

hyreshöjning.999  

Hyressänkningsaktionerna kom igång som vanligt inför aprilflytten, och på flera 

håll tecknades avtal. Flera trätoämnen fanns dock, bland annat protesterade 

Garantiföreningen mot att hyresgästföreningarna annonserade i vilka fastigheter 

”hyrestvist” förelåg. Detta såg fastighetsägarna som en ”liten blockad” och 

Garantiföreningen ville att dylika annonser skulle upphöra. HCF menade att 

Garantiföreningens protester var en förhalningstaktik som ledde till försenade 

förhandlingar. Organisationerna lyckades dock sluta avtal för de flesta fastigheter 

förutom ett antal fastigheter i Olskroken där man inte lyckades enas. HCF:s 

representanter var inte imponerade av fastighetsägarnas argument för hyresnivån 

och anklagade bland annat Garantiföreningen för att ha tvingat fram vräkningarna 

på Höjden 6 i Gårda året innan. I början av maj inleddes hyresdeponering i 

fastigheterna i Olskroken varpå Garantiföreningen svarade med att uttaga 

vräkning på hyresgästerna.1000 Ett större protestmöte, som enligt Hyresgästen 

samlade 2 000 personer, hölls vid Olskrokstorget.1001 Statens förlikningsman i 

västra distriktet, professor Hilding Kjellman, kallade på begäran av 

stadsfullmäktiges ordförande nu parterna till medling. Efter några rundor medling 

kom man till förlikning den 3 juni, med överenskommelse om 5 376 kr i 

hyressänkning för totalt 7 fastigheter.1002 Både fastighetsägarna och 
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1002 Verksamhetsberättelse HCF 1933 s. 5ff, HCF F2a:1. Se även SFT nr 11 1933 samt 

förhandlingsprotokoll för förhandlingar med HCF, Olskrokens hgf och Garantiföreningen mellan 
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hyresgästföreningarna utropade sig som segrare i denna första större konflikt i 

Olskroken.1003  

Garantiföreningens ordförande John Johansson menade att det faktum att 

stadens socialdemokratiska styre hade fruktat en stor hyresstrid och kallat till 

medling bevisade att även fastighetsägarna nu hade en stark organisation att räkna 

med. Man stod mycket starkare än förut, då hyresgästerna hade dikterat villkoren. 

Johansson manade fastighetsägare även i andra städer att bilda garantiföreningar 

och manade till kamp mot hyresgästföreningarna. 

Det är icke en oförsonlig strid, som skall föras mot våra i regel 

hyggliga hyresgäster, men det är en oförsonlig strid, som skall 

föras mot ledarna, dessa hatets och oförsonlighetens 

representanter, som använda sig av tidens oro och villervalla för 

att predika missnöje och förbittring bland hyresgästerna mot 

hyresvärdarna. Vi skola även gå in för oförsonlig strid mot de 

osympatiska vapen, som användas av hyresgäströrelsen, 

nämligen blockad och hyresstrejk, samt även mot den förföljelse, 

som ostridligen förekommer mot de hyresgäster, som våga bryta 

mot hyresgäströrelsens blockad.1004 

Konflikten var nu inte över utan istället laddade parterna inför den strid som 

skulle komma i och med parternas hyresanspråk inför den större flyttdagen 1 

oktober. Garantiföreningen ville ha ett större antal av de ”gamla blockaderna”, 

som hade legat kvar i flera år, och som man sedan slutet av 1932 hade fört 

förhandlingar om, hävda. Man ställde som krav att dessa skulle hävas för att man 

skulle förhandla om oktoberhyran. HCF krävde i gengäld gottgörelse för utgifter 

som hyresgäster haft i samband med vräkningar. Man menade att denna typ av 

ersättning inte skulle behöva krävas igen utan att det var en engångshändelse som 

gällde utgifter från tiden innan båda parterna hade haft starka organisationer som 

kunde enas om större avtal. Garantiföreningen tycks här ha erbjudit 3 000 kr i 

ersättning medan HCF velat ha 5 000 kr. När förhandlingarna bröt samman 

reagerade HCF genom att sätta samtliga 157 fastigheter där man hade satt igång 
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hyressänkningsaktion i blockad. En stor demonstration hölls på Götaplatsen med, 

enligt HCF, 8 000 deltagare, flera talare och en hundramannatalkör.1005  

Enligt John Johansson hade de långvariga blockaderna åsamkat stor skada för 

fastighetsägarna. Flera av dem riskerade nu att bli av med sina fastigheter. 

Hyresgästföreningarna skulle även ha krävt att sammanlagt ett trettiotal lägenheter 

i de åtta fastigheterna skulle gå till föreningens egna medlemmar.1006 

Garantiföreningen annonserade nu vräkningar av 1 500 hyresgäster bosatta i 150 

fastigheter berörda av hyressänkningsaktionerna. De annonserade vräkningarna 

var på olika håll i Göteborg, även om de områdena med störst antal blockerade 

adresser var Majorna och Olskroken. De uppsagda hyresgästerna stod nu utan 

kontrakt från den 1 oktober. Vräkningarna kom dock aldrig igång, trots att 

hyresgästerna inställde hyrorna i avvaktan på besked om vad som skulle hända.1007 

HCF förberedde sig för konflikt och skrev bland annat till 

koloniträdgårdsföreningar för att höra om dessa kunde upplåta stugor åt vräkta 

hyresgäster om hotet blev allvar.1008  

Hyresstriderna fick nu en hel del uppmärksamhet, och hyresgästföreningarnas 

metoder väckte kritik. Greta Cardell skrev för den liberala tidningen Tidevarvet 

att kravet på hyressänkning visserligen var motiverat men att hyresgäströrelsen 

riskerade att ”urarta till en terroriserande makt” om blockadvapnet fortsatte att 

användas urskillningslöst.1009 Från kommunistiskt håll uppmanande man 

tvärtemot detta till allmän hyresstrejk från 1 oktober.1010 Stadsfullmäktiges 

ordförande professor Malte Jacobsson och landshövding Oscar von Sydow tog 

initiativ till nya förhandlingar och lade ett fram förslag om en skiljedom för de 

”gamla blockaderna” och ett förslag om en förlikningsman för 

hyressänkningsaktionerna.1011 I förhandlingarna deltog både Hyresgästernas 

 

1005 Verksamhetsberättelse HCF 1933 s. 6f, HCF F2a:1. Se även SvD 20/8 1933 samt brev från HCF 

till Garantiföreningen 17/8 1933 och brev från HCF till Oscar von Sydow och Malte Jacobsson 6/9 

1933 HCF F7aa:1 

1006 SFT nr 16 1933 

1007 H&H juli 1933 

1008 Se brev från HCF till Föreningen Lundby Koloniträdgårdar 31/8 1933 

1009 Tidevarvet 9/9 1933s 

1010 Arbetar-Tidningen 14/9 1933 

1011 Brev till HCF från Malte Jacobsson och Oscar von Sydow 2/9 1933 HCF F7aa:1 
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Riksförbunds förbundsordförande Otto Grimlund och officiella representanter 

från Sveriges Fastighetsägarförbund och man lyckades få till en uppgörelse som 

även hävde de ”gamla blockaderna”. Den överenskommelse som kom till stånd 

innebar en fast förhandlingsordning utifrån så kallade "allmänna bestämmelser". 

Dessa hade varit ett krav från Garantiföreningen. De allmänna bestämmelserna 

reglerade strikt vissa stridsfrågor, så som fastighetsägarens rätt att bestämma vem 

denne skulle hyra ut till samt rätt att utse vicevärd. Den hyresgäst som hade bott 

längst tid i ett hus skulle ha företräde till ledig lägenhet. Under förhandlingar skulle 

parterna inte ha rätt att söka ny hyresgäst eller annonsera hyrestvist eller blockad. 

Skiljemän skulle utses i samråd mellan parterna för att lösa konflikter. HCF var 

kritiska och menade att man inte hade något principiellt emot en fast 

förhandlingsordning, men att de allmänna bestämmelserna gick för långt och till 

och med inskränkte den hyreslag som fanns. Det hade varit bättre att lösa detta 

genom de normalkontrakt som man sedan tidigare förhandlat om, menade man. 

Dessutom ställde HCF sig mycket negativa till Garantiföreningens krav på att 

frågan om hyressänkningar kopplades till de allmänna bestämmelserna. Här 

önskade man istället en fri förhandlingsrätt. De allmänna bestämmelserna 

skickades hur som helst ut till Göteborgs hyresgästföreningar av HCF för lokala 

omröstningar där de röstades ned, vilket gjorde Grimlund upprörd.1012  

Från den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen mötte den extensiva 

användningen av blockadvapnet och oviljan till centralisering nu kritik. Man 

fruktade från centralt håll både kommunistiskt inflytande och den offensiv från 

högerhåll som syftade till en lagstiftning om ”tredje mans neutralitet” som i sin 

tur syftade till att försvåra fackföreningarnas blockader.1013 En kamp fördes för 

att disciplinera fackföreningsrörelsen och även den framväxande 

hyresgäströrelsen ansågs vara i behov av kontroll och disciplinering. Inte minst 

var diskussionen i Göteborg hätsk. Den stora byggkonflikten i Göteborg 1933–

1934 splittrade den göteborgska arbetarrörelsen och ställde kretsen kring den 

socialdemokratiska tidningen Ny Tid mot de göteborgska byggarbetarna och de 

mer radikala delarna av den göteborgska fackföreningsrörelsen under ledning av 

socialdemokraten Albin Ström. Medan Albin Ström hade en dominerande roll 

inom fackföreningsrörelsen hade en konkurrerande fraktion under ledning av 

 

1012 Ivarsson & Tengling (1988), s. 58 och verksamhetsberättelse HCF 1933 s. 7, HCF F2a:1. Se även 

Hyresgästernas Riksförbunds kongressprotokoll 1933, s. 77ff, HRF A1:1 

1013 Hirdman, Yvonne. Vi bygger landet (1988), s. 210f 
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Axel Dahlström dominans i den kommunala representationen.1014 Ström var en 

facklig och politisk ledare som även hade koppling till HCF, och byggfrågan var 

komplicerad.1015 Mitt i detta var hyresgästföreningarnas stora strid högst opasslig.  

Ny Tid menade att frågan i själva verket innebar "hyresgäströrelsens 

mogenhetsprov". Tidningen uppmanade hyresgästföreningarna att tona ned 

militansen och ta steget till att bli en "kollektiv faktor av största betydelse i det 

moderna samhället". En fast förhandlingsordning skulle betyda att hyresgästens 

rätt erkändes. Men det skulle också, enligt Ny tids ledare, innebära att 

hyresgästföreningarna tvingades lägga band på sig likt de fackföreningsmän som 

inte var bolsjeviker. Alternativet var att bli en rörelse med "övervägande 

destruktivt innehåll" som snart skulle försvinna.1016 Svensk Fastighetsägaretidning 

rapporterade att stadens socialdemokratiska majoritet även tidigare hade irriterats 

av den göteborgska hyresgäströrelsens krav på sänkta hyror i stadens 

fastigheter.1017 I stadens hus i kvarteret Vitlingen i Gamlestaden inleddes från 1 

november 1933 en hyresstrejk med krav på hyressänkning. Nya Lödöse 

hyresgästförening ställde sig bakom aktionen.1018 

Hyresgästernas Riksförbund höll kongress 10–12 november 1933. 

Hyreskonflikten i Göteborg ledde till en intensiv debatt. Otto Grimlund framhöll 

att den göteborgska decentraliserade modellen hade en hel del fördelar, inte minst 

när det gällde slagkraft, men att den samtidigt försvårade för det som Grimlund 

såg som viktigast, nämligen underordnandet under gemensamma mål och 

principer. Det som krävdes var enighet i uppträdande och principer samt en 

begränsning av antalet blockader. Grimlund lyfte fram Stockholm, där man hade 

lyckats uppnå mycket med en centraliserad organisation och en återhållsamhet när 

det gäller blockader. De göteborgska lokalföreningarna var tvungna att inse att de 

måste ge upp lite av sitt oberoende för den större saken. Faktum var, menade 

Grimlund, att alla blockadförklaringar egentligen borde underställas 

riksförbundet. Om inte det gick så skulle i alla fall blockaderna beslutas på 

 

1014 Kennerström (1974), s. 98f samt McEwen, William Cleaveland. Working Class Politics in 

Gothenburg, Sweden 1919–1934 (1970), s. 248ff 

1015 Karlsson (1993), s. 238ff 

1016 NT 2/11 1933 

1017 SFT nr 8 1933 

1018 SFT nr 24 1933 
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regionalt håll, i Göteborgs fall av HCF. Det som hyresgäströrelsen hela tiden hade 

kämpat för var en fast förhandlingsordning och nu hade man chansen att få en, 

även om den inte var perfekt. Alternativet var splittring och massvräkningar. 

Vilhelm Johansson från Göteborg menade att man i Göteborg inte alls använde 

blockaderna urskillningslöst men att man nu var under attack från 

fastighetsägarna och därför var tvungna att svara. Martin Andersson menade att 

man hade ordnat fram de allmänna bestämmelserna över HCF:s huvud. HCF 

hade inte fått tillfälle att ta ställning till bestämmelserna innan dessa gick ut till 

föreningarna. Andersson menade även att man hade gjort ett misstag som inte 

hade haft rättskunnig person närvarande vid förhandlingarna utan först i 

efterhand skickat förslaget till hovrättsnotarie Sven Larsson. Sven Larsson, som 

närvarade vid kongressen, var även han kritisk mot hanteringen. Larsson, 

Johansson och Andersson föreslog att kongressen skulle uttala sig principiellt för 

en förhandlingsordning men att förslaget skulle bearbetas mer för att sedan 

återigen skickas ut till föreningarna. Ett antal göteborgsombud uttalade sig mycket 

kritiskt mot förhandlingsordningen, däribland Ernst Berg som menade att den 

här kongressen, liksom tidigare, gick ut på att ”tvätta Göteborg”. Alrik Bengtsson 

menade att göteborgarna inte hade bett om att få konflikten behandlad på 

kongressen och att det förslag som nu förelåg snarast skulle skada de göteborgska 

hyresgästföreningarnas sak. Sven Wallander uttalade sig till stöd för Grimlunds 

linje och menade att hyresgästföreningarna inte kunde kräva ersättning för 

utdömda skadestånd av motparten, då detta var att sätta sig över rättsordningen. 

Ernst Hage påpekade att de allmänna bestämmelserna, om de genomfördes och 

följdes, kunde vara ett första steg mot en socialt betonad hyreslag. Oscar 

Bengtsson menade att HCF borde ha tagit ställning innan man skickade ut 

bestämmelserna till föreningarna och att de även om de var bristfälliga var att 

föredra framför ingenting. Förhandlingarna avbröts nu efter förslag av Grimlund 

för att göteborgsombuden skulle få tillfälle att ta ställning till ett 

kompromissförslag som hade lagts fram, utarbetat av Grimlund tillsammans med 

Sven Larsson. Kompromissförslaget innebar att HCF skulle försöka förhandla 

fram ändringar i de punkter där de uttryckt kritik men samtidigt att allmänna 

bestämmelser liknande de som presenterats skulle vara något som 

”hyresgästorganisationerna” strävade efter. Då göteborgsombuden avslog 

förslaget yrkade Grimlund på att debatten skulle avbrytas och att kongressen 

skulle bestämma i frågan, vilket fick Tage Lidström från Umeå att protestera mot 

Grimlunds ”diktaturfasoner”. Emil Andersson från Göteborg var en av få 

därifrån som nu stödde kompromissförslaget, och han påpekade att de som aktivt 

motarbetade förslaget, ”oppositionen”, hade gått från förening till förening inför 
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omröstningarna och argumenterat mot förslaget. Emil Andersson och Ove 

Ekberg från Göteborg röstade för förslaget, medan övriga göteborgsdelegationen 

samt enstaka andra, såsom Leonard Fredriksson från Malmö, röstade emot och 

för HCF:s förslag om att istället arbeta för normalkontrakt. Kompromissförslaget 

vann med 63 röster mot HCF:s 20 röster. Kongressdiskussionerna fortsatte att 

vara konfliktfyllda, bland annat anklagades förbundsstyrelsen för att inte ha gjort 

något i frågan om normalkontrakt sedan förra kongressen. Även HSB kritiserades 

i en motion från Landala-Vasastaden som yrkade för att man istället för HSB som 

bara kunde tillfredsställa bostadsbehovet åt de mer välsituerade skulle rikta in sig 

på krav om kommunaliserad bostadsförsörjning. Motionen hänsköts till 

förbundsstyrelsen. Grimlund anklagades för att bedriva fult spel då han bland 

hade skickat artikeln från Ny Tid om ”Hyresgäströrelsens mogenhetsprov” till 

föreningarna och fick utstå mycket spe från framför allt göteborgsombuden, 

bland annat anklagades han för att vara karriärist inom socialdemokratin. Erik 

Fransson från Göteborg lade fram ett misstroendevotum mot förbundsstyrelsen 

som röstades ned. Hot om splittring yttrades från de göteborgska ombuden och 

man visade öppet motstånd mot vad som sågs som ett riksförbund styrt av HSB. 

När kongressen avslutades vid halv fyra på morgonen avslutade Grimlund med 

att trots allt räcka ut en hand och erbjuda möjlighet till diskussion om skilda 

strategier.1019 

HSB hade onekligen fått en hel del inflytande inom hyresgäströrelsen under 1920-

talet, men frågan om beslutsordning och centralisering var större och präglade 

hela arbetarrörelsen under 1930-talet. Medan ledande socialdemokrater 

förespråkade centrala beslut hade man från kommunistiskt håll en vanligt 

förekommande strategi som gick ut på att få inflytande genom lokala 

omröstningar om avtal.1020 HCF och Stockholms Hyresgästförening hade också 

olika organisatoriska modeller och inställning till militanta metoder, vilket 

poängterades av Grimlund i hans argumentation på kongressen 1933.1021 Den 

centraliserade modellen i Stockholms Hyresgästförening medverkade 

förmodligen till att hålla nere antalet blockader då sektionerna inte själva fick 

besluta om blockader utan dessa beslutades centralt i organisationerna. Detta 

 

1019 Hyresgästernas Riksförbunds kongressprotokoll 1933 s. 24ff, HRF A1:1 

1020 Andersson, Sten. ”Kommunisternas "makt" inom svensk politik och fackföreningsrörelse - en 

problematisering av ett spännande forskningsfält” ur Blomberg, Eva, Horgby, Björn & Kvarnström, 

Lars (red.) Makt och moral. En vänbok till och med Klas Åmark (1998), s. 254 

1021 Kongressprotokoll för Hyresgästernas Riksförbund 1933 s. 25, HRF A1:1 
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skilde sig mot den federalistiska organiseringen av HCF, där beslut fattades lokalt 

och större uppgörelser behövde godkännas av de lokala hyresgästföreningarna. 

Som Boris Schönbeck har påpekat var de många konflikterna resurskrävande, och 

det fanns uppenbara vinster att vinna med centralisering då detta kunde hjälpa 

behovet av heltidsanställd personal, stora konfliktkassor, starkare organisationer 

och samordnade aktioner.1022  

I början av december trappades konflikten med fastighetsägarna upp. Då 

Garantiföreningen lämnade in ansökningar om vräkning svarade HCF med 

bojkottsaktion mot 200 småaffärer tillhörande medlemmar i 

Garantiföreningen.1023 Lappar med adresser till berörda fastigheter och affärer 

delades ut. Utökningen tycks ha varit ett effektivt motdrag, då ett antal 

medlemmar i Garantiföreningen sökte utträde och även såg till att meddela HCF 

om detta för att få blockaderna hävda.1024 Ett stort demonstrationståg anordnat 

av de lokala hyresgästföreningarna gick igenom Hisingen.1025 Blockaden drabbade 

dock även handelsarbetare, vilket fick LO att reagera. Redan 1931 hade Svenska 

Livsmedelsarbetareförbundets första avdelning i Göteborg skickat en motion till 

LO:s kongress där de uppmärksammat hur hyresgästföreningarnas blockader 

drabbat livsmedelsarbetare och efterlyst mer tydliga regler kring hur 

fackföreningarna skulle förhålla sig till hyresgästernas blockader.1026 Den 15 

december 1933 hölls ett möte med representanter från handelsarbetare-, 

livsmedelsarbetare- och transportarbetareförbundet samt från både den fackliga 

och hyresgästernas centralförsamling i Göteborg. Mötesordförande var LO:s 

förbundssekreterare Frithiof Thunborg. Fackföreningarna såg flera problem med 

uppmaningen till bojkott av livsmedelsaffärerna. Livsmedelsarbetareförbundet 

lyfte frågan då man menade att många äldre livsmedelsarbetare hade svårt att hitta 

nya arbeten när de sades upp på grund av handlarens förlorade intäkter. 

Bojkotterna gick även i stäv med avtal som fackföreningarna hade tecknat, vilket 

medförde en risk att dras inför arbetsdomstolen. Fackförbunden tänkte nu göra 

ett uttalande om att de inte stod bakom bojkotten, även om man från 

hyresgästföreningarna påpekade att man dels inte hade utfärdat blockad och dels 

 

1022 Schönbeck (1994), s. 327 

1023 AB 2/12 1933 

1024 Se till exempel brev från 12/12, 15/12 och 20/12 1933 samt flygblad HCF F7aa-1 

1025 HG nr 24 1933 

1026 SFT nr 16 1931 
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var beredda att stryka arbetsplatser med organiserade arbetare från bojkottslistan. 

Hyresgästföreningarnas verksamhet blev på flera sätt ett problem för 

fackföreningarna. Samtidigt betonade fackföreningsrepresentanterna att man inte 

ville så split mellan hyresgäst- och fackföreningar, inte minst då organisationerna 

i princip hade samma medlemmar. Frithiof Thunborg uttalade sig på mötet. 

Vi i fackföreningsrörelsen äro mycket intresserade av eder aktion 

och vi ha följt den med mycket stor uppmärksamhet, men vi 

måste göra klart för oss var gränserna gå. Inom 

fackföreningsrörelsen har det genom gängse praxis och genom 

bestämt uppdragna linjer uppdragits gränser de olika förbunden 

emellan. Därför om ett förbund skall göra en sådan aktion, som 

Ni nu ha gjort här i Göteborg, måste först tillstånd inhämtas från 

de berörda förbunden, men det är det Ni ha underlåtit att göra. 

Det hade således varit Er skyldighet att sätta Er i förbindelse med 

dessa förbund och begära dessas tillstånd, innan Ni satte igång 

med blockaden. För att det är en regelrätt blockad kan man inte 

komma ifrån. Den är till och med effektivare än om ett 

fackförbund hade skött den. Denna blockad kommer att bliva 

ett av de starkaste argumenten vid nästa riksdag för att få till 

stånd en lag för tredje mans rätt vid konflikter. Jag tror att Ni 

hade kunnat gå en annan väg än den Ni tillgripit, ty det kommer 

att bliva på det sättet, att fackföreningsrörelsen kommer att få 

bära hundhuvudet av denna blockad, och för att förbunden 

skola klara sig måste de göra ett bestämt uttalande, som säger att 

de taga avstånd från blockaden. 1027 

Det fanns fog för Thunborgs oro. Den så kallade Bergendalska utredningen, 

egentligen Utredning angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter, kom med 

föreslag om kraftiga begränsningar för att försvåra för framför allt blockader, som 

sågs som kärnan i de av arbetarparten utfärdade stridsåtgärderna. Bland annat 

fanns förslag om att bötfälla stridsåtgärder mot alla utom de direkt inblandade 

parterna i en konflikt. Blockadvakthållning, affischering och flygbladsutdelning 

vid blockader skulle i princip förbjudas. I förslaget räknades även 

hyresgästföreningarnas stridsåtgärder in och det var tydligt att man såg 

 

1027 Se mötesprotokoll från 15/12 1933, HCF E7:1 (facklig korrespondens). 
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1027 Se mötesprotokoll från 15/12 1933, HCF E7:1 (facklig korrespondens). 
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hyresgästföreningarnas blockader som en variant av fackföreningarnas.1028 I ljuset 

av detta ville man från LO:s håll begränsa konflikter så som den i Göteborg som 

hotade att vända opinionen för begränsningar av blockadrätten. Den svårlösta 

konflikten mellan HCF och Garantiföreningen resulterade till sist i att en 

regeringskommission för förhandling tillsattes 19 december. Kommissionen och 

parternas företrädare arbetade intensivt över julhelgen och den 28 december 

kunde en överenskommelse nås. Inga vräkningar hade då verkställts, men 

Transportarbetareförbundet hade samma dag meddelat att man stödde blockaden 

mot eventuella vräkningsflyttar. Flera fackföreningar ska även ha utlovat 

ekonomiskt bistånd om vräkningarna blev verklighet.1029 De framförhandlade 

hyressänkningarna landade enligt Hyresgästen på nästan 54 000 kr årligen för 1 

231 familjer.1030  

I överenskommelsen mellan Garantiföreningen och HCF ingick en ny version av 

förhandlingsordningen, som skulle gälla fram till den 1 januari 1935. Om ingen av 

parterna hade sagt upp överenskommelsen tre månader innan utgångsdatum 

skulle förhandlingsordningen anses gälla även följande år. Förhandlingsordningen 

tjänade framför allt till att reglera en mängd stridsfrågor som inte direkt hade haft 

att göra med hyran, så som gammal hyresgästs företräde till lägenhet eller 

klagomål på vicevärd. Nu skulle förhandlingarna handla om förändringar i 

kontrakt och både påbörjas och avslutas innan flyttdagen. Tanken tycks ha varit 

att konflikterna nu skulle likriktas mer och göras mer förutsägbara utifrån på 

förväg uppgjorda principer, med bland annat skiljedomsförfarande på ett antal 

punkter.1031 Förhållandet mellan de organiserade hyresgästerna och 

fastighetsägarna blev nu allt mer formaliserat. Konflikten hade dock lett till 

mycket ont blod, både mellan fastighetsägareföreningarna och 

hyresgästföreningarna och mellan hyresgästföreningarna i Göteborg och 

riksförbundet i Stockholm. 

En artikel publicerades i Hyresgästen i första numret 1934 med rubriken ”Släkten 

är värst”. Skribenten menade att hyresgäströrelsen i Göteborg hade stått ensam 

 

1028 SOU 1933:36, s. 182, 200ff 

1029 Verksamhetsberättelse HCF 1933 s. 7ff, HCF F2a:1 samt brev från HCF till 

förlikningskommissionen 28/12 1933 samt från Svenska Transportarbetareförbundet till HCF 28/12 

1933, HCF F7aa:1 

1030 HG nr 1 1934 

1031 SFT nr 1 1934 

 

278  
 

hyresgästföreningarnas blockader som en variant av fackföreningarnas.1028 I ljuset 

av detta ville man från LO:s håll begränsa konflikter så som den i Göteborg som 

hotade att vända opinionen för begränsningar av blockadrätten. Den svårlösta 

konflikten mellan HCF och Garantiföreningen resulterade till sist i att en 

regeringskommission för förhandling tillsattes 19 december. Kommissionen och 

parternas företrädare arbetade intensivt över julhelgen och den 28 december 

kunde en överenskommelse nås. Inga vräkningar hade då verkställts, men 

Transportarbetareförbundet hade samma dag meddelat att man stödde blockaden 

mot eventuella vräkningsflyttar. Flera fackföreningar ska även ha utlovat 

ekonomiskt bistånd om vräkningarna blev verklighet.1029 De framförhandlade 

hyressänkningarna landade enligt Hyresgästen på nästan 54 000 kr årligen för 1 

231 familjer.1030  

I överenskommelsen mellan Garantiföreningen och HCF ingick en ny version av 

förhandlingsordningen, som skulle gälla fram till den 1 januari 1935. Om ingen av 

parterna hade sagt upp överenskommelsen tre månader innan utgångsdatum 

skulle förhandlingsordningen anses gälla även följande år. Förhandlingsordningen 

tjänade framför allt till att reglera en mängd stridsfrågor som inte direkt hade haft 

att göra med hyran, så som gammal hyresgästs företräde till lägenhet eller 

klagomål på vicevärd. Nu skulle förhandlingarna handla om förändringar i 

kontrakt och både påbörjas och avslutas innan flyttdagen. Tanken tycks ha varit 

att konflikterna nu skulle likriktas mer och göras mer förutsägbara utifrån på 

förväg uppgjorda principer, med bland annat skiljedomsförfarande på ett antal 

punkter.1031 Förhållandet mellan de organiserade hyresgästerna och 
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1028 SOU 1933:36, s. 182, 200ff 

1029 Verksamhetsberättelse HCF 1933 s. 7ff, HCF F2a:1 samt brev från HCF till 

förlikningskommissionen 28/12 1933 samt från Svenska Transportarbetareförbundet till HCF 28/12 

1933, HCF F7aa:1 
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under konflikten och angripits både av den socialdemokratiska pressen för en 

alltför konfliktinriktad inställning och av den kommunistiska pressen för 

motsatsen. Dessutom hade man svikits av den egna rörelsen, både av Grimlund 

som hade uttalat sig om att göteborgarna inte kunde räkna med stöd om de inte 

accepterade de allmänna bestämmelserna och av kongressen som hade röstat 

igenom dessa och där ”av särskilda orsaker H.S.B-intresset var dominerande”. 

Skribenten citerade Garantiföreningens ordförande Johansson som hade påpekat 

att uppemot 300 fackföreningsmän som även var fastighetsägare utgjorde 

Garantiföreningens kärna, men gjorde inga tydliga kopplingar till hur detta 

påverkat övriga arbetarrörelsens inställning. Slutklämmen var bitsk, och 

skribenten menade att ”detta var alltså släktens uppförande, i den mest prövande 

strid som hyresgäströrelsen i Göteborg genomgått. Må den bättra sig!”1032 Från 

Hyresgästernas Riksförbund såg man de allmänna bestämmelserna som en vinst, 

och de lyftes bland annat fram i den hemställan om en ny social hyreslag, författad 

av Otto Grimlund, som man skickade till regeringen 1934 som ett exempel på att 

partsorganisationerna själva kunde nå fram till överenskommelser på 

hyresmarknaden. Här menade man särskilt att delarna av avtalet som reglerade 

uppsägning för hyresreglering kunde ingå i en ny hyreslag.1033 Grimlund verkar ha 

varit mycket nöjd med de allmänna bestämmelserna, men priset för dem hade 

varit en rejäl osämja som skulle prägla rörelsen under de kommande åren. 

Göteborg hade nu gått igenom sin första storstrid som hade påverkat flera 

stadsdelar samtidigt med omfattande vräkningshot. Parterna hade tillfälligt enats 

om en fast förhandlingsordning men konflikten var bara satt på paus, inte löst. 

Striden tycks ha slitit mycket på Garantiföreningens ordförande Johansson, som 

avgick och ersattes av Carl Hallberg.1034 Under 1934 skedde en viss nedtrappning 

i antal blockader i Göteborg, även om antalet fortfarande var högre än under åren 

före 1933 års konflikt. Någon större hyressänkningsaktion företogs inte under 

våren, men till höstflytten sades fördes förhandlingar om sänkningar i 126 

fastigheter. Förhandlingarna fördes i de flesta fall enligt de allmänna 

bestämmelserna och definitivt avtal var i enlighet med dessa färdiga 1 augusti. 

Kritik förekom dock från hyresgästhåll mot att Garantiföreningen i flera fall bröt 

mot förhandlingsordningen, bland annat när det gällde skiljedomsförfarande. I 

två fastigheter, Knapegatan 9 och Skiftesgatan 3 på Hisingen, kunde man dock 

 

1032 HG nr 1 1934 

1033 Verksamhetsberättelse HRF 1933–1935 s. 28ff, HRF B4:1 
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inte enas. Vräkningar genomfördes här i början av 1935. Även andra konflikter 

förekom, som en massuppsägning i syfte att hyresgästerna på Gamla 

Rambergsvägen 29 skulle slippa ansvara för målning och tapetsering. I Gårda 

förekom en konflikt på Ågränd 4 där hyresgästerna deponerade hyran i sju 

månader samtidigt som fastighetsägaren vägrade ta emot dem.1035 Ett liknande 

förfarande skulle komma att ske under Olskrokenkonflikten ett par år senare.    

Under 1934 märks det tydligt i källmaterialet hur relationen mellan 

hyresgästföreningarna och Fackliga Centralförsamlingen försämrades ju längre 

året led.1036 Den maktkamp som hade förts inom den göteborgska 

socialdemokratin och fackföreningsrörelsen från 1920-talet hade avgjorts i och 

med att Albin Ström hade uteslutits ur Grovarbetareförbundet och ur Fackliga 

Centralförsamlingen.1037 Den nya ledningen var inte alls lika tillmötesgående 

gentemot hyresgäströrelsen. Under ett möte mellan de båda centralförsamlingarna 

diskuterades frågan om hur de fackföreningsmedlemmar som även var 

medlemmar i Garantiföreningen skulle behandlas. Garantiföreningens 

medlemmar var i många fall arbetare som ägde enstaka byggnader, och 

organisationen skulle enligt HCF:s tidigare ordförande Emil Andersson se de 

organiserade arbetarna som ”sin ryggrad”. Särskilt stor andel kom från 

Träarbetareförbundet, enligt Andersson. Från hyresgästföreningarnas håll 

framhävdes det under mötet att dessa i många fall hade varit de ”mest brutala” 

under 1933 års konflikt och att de borde stämplas som medlemmar i "en mot 

arbetarrörelsen riktad sammanslutning". Man efterlyste reciprocitet då de som 

”uppträtt osolidariskt” i sin fackförening nekades inträde i hyresgästföreningarna. 

Fackliga Centrals företrädare såg det dock som oundvikligt och egentligen inte 

som en nackdel att både arbetsgivare och fastighetsägare var organiserade i 

fackföreningarna. Hyresgästföreningarna uteslöt ju inte arbetsgivare, påpekade 

man. Fackföreningarna hade exempelvis ofta svåra förhandlingar med konsum, 

där vana förhandlare satt i styrelsen. Arvid Hedlund från HCF menade att  

av uttalandena att döma skulle man lätt kunna få den 

uppfattningen att dessa endast läst vad borgartidningarna har 

skrivit angående hyresgäströrelsen. Det är beklagligt att inte 

 

1035 Hyresgästen nr 13 1934. Verksamhetsberättelse HCF 1934 s. 3ff, HCF F2a:1  

1036 Jämför överenskommelse 21/12 1929 med brev till Fackliga Central 11/12 1934. HCF E7:1 

(facklig korrespondens). 

1037 Karlsson (1993), s. 252 samt McEwen (1970), s. 248ff 
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fackföreningarne kan konstatera det felaktiga uti att 

fackföreningsmedlemmar får tillhöra en organisation som har till 

uppgift att ta från arbetarne det fackföreningarne har skaffat 

dem, jag menar hyreshöjningar när fackföreningarne har 

medverkat till hindrande av lönesänkningar. Det måste väl vara 

oförenligt med medlemskapet i en fackförening att sitta i en 

organisation och fatta beslut om att vräka tusentals fackligt 

organiserade arbetare på gatan. 1038 

Frågan bordlades och Martin Andersson menade att den snarast måste avgöras 

av de politiska organisationerna. Konflikten mellan Garantiföreningen och 

hyresgästföreningarna hade nu utvecklats till en konflikt även inom 

arbetarrörelsen. I vad som måste ha setts som en ren provokation utsågs en 

medlem i Garantiföreningen, John Christensson, till Fackliga Centrals nya ombud 

i HCF. Christensson hade i en tidningsartikel kallat hyresgästföreningarnas 

representanter för ”en samling ligister färdiga att intagas på ett vårdhem”. Vid ett 

hyresgästföreningsmöte blev Christensson kallad för blockadbrytare, varpå han 

knuffade den som förolämpat honom till marken.1039 Göteborgs Socialistiska 

Ungdomskrets, ungdomsförbund till Socialistiska partiet uttryckte ”sin ovilja och 

avsky mot Ny Tid och de socialdemokratiska ledarnas ansvarslösa och 

arbetarfientliga försök att krossa hyresgästernas försvarsorganisation i Göteborg, 

för att till varje pris likrikta dem i överensstämmelse med socialdemokratin av 

idag”.1040 Det tycktes obönhörligen som om den göteborgska hyresgäströrelsen 

hade dragits in i en konflikt som hade partipolitiska drag men som framför allt 

handlade om arbetarrörelsens strategiska inriktning. Göteborgs hyresgäströrelse, 

som allt mer hade kommit att tala om hyresgästerna som ”arbetare”, stod till 

större delen i arbetarsocialismens läger medan riksförbundet och HSB var 

samhällssocialistiskt inriktade, med reformpolitik och bostadskooperativt 

byggande istället för hyresgästernas uppror i fokus. Stockholms 

Hyresgästförening skulle visa sig vara splittrad, med representanter för båda linjer 

i organisationen. 

 

1038 Se protokoll vid möte 17/9 1934, HCF E7:1(facklig korrespondens).  

1039 Christensson nämns som medlem i Garantiföreningen i protokoll vid möte 17/9. För incidenten 

se brev till Fackliga Central 11/12 1934, HCF E7:1 (facklig korrespondens) 

1040 Se brev från Göteborgs Socialistiska Ungdomskrets till HCF 14/12 1934, HCF E7:1 (facklig 

korrespondens) 
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Tredjemannafrågan hettade till under 1934 och påverkade i högsta grad 

hyresmarknadens partsorganisationer. I samband med den bergendalska 

utredningen hade ett antal organisationer fått uttala sig, men inte Hyresgästernas 

Riksförbund. Sveriges fastighetsägareförbund hade i egenskap av 

arbetsgivarorganisation fått uttala sig men hade ägnat större delen av sitt utlåtande 

till att diskutera problemet med hyresgästföreningarna. Fastighetsägareförbundet 

menade att massuppsägningar och vräkningar inte borde räknas till stridsåtgärder. 

Man framförde även vikten av att medlemmar som inte var direkt inblandade i 

konflikterna samt medlemmars affärsrörelser var att betrakta som tredje man och 

att de därför borde skyddas av den tänkta lagstiftningen.1041  

Frågan diskuterades även på andra håll. Inom arbetarrörelsen framfördes häftiga 

protester mot att enbart arbetarsidans organisationer skulle beröras av 

lagstiftningen. En ny kommission tillsattes under ledning av Arthur Lindhagen. 

Den 4 maj 1934 lade de fram ett nytt förslag. Förslaget betecknade blockad, 

bojkott, strejk och lockouter som massåtgärder och räknade dessa samt uppsägning 

av arbets- eller hyresavtal som stridsåtgärder. För att få igångsätta massåtgärd 

skulle en förening enligt förslaget vara tvungen att betala en pant hos 

länsstyrelsen, vilken skulle kunna användas vid skadestånd. I 

hyresgästföreningarnas fall skulle de få deponera 5 000 kr per påbörjat antal 5 000 

medlemmar inför varje massåtgärd. Utöver detta, som hotade väsentliga delar av 

framför allt den göteborgska rörelsens repertoar, kvarstod förslaget om förbud 

mot stridsåtgärd mot tredje man.1042  

Hotet mot hyresgäströrelsen var nu på en existentiell nivå och man mobiliserade 

kraftigt mot lagen. Hyresgästernas Riksförbund, som i samband med den här 

utredningen nu fick uttala sig, avstyrkte förslaget helt och menade att det var helt 

omotiverat. Den skada som tredje man eventuellt kunde ha lidit av 

hyresgästföreningarnas stridsåtgärder stod inte i proportion till åtgärderna. Istället 

föreslog riksförbundet socialt hyresskydd och en statlig förlikningsinstitution på 

hyresmarknaden.1043 Fastighetsägareförbundet hade i sitt utlåtande betydligt 

skärpt sitt tonläge och snarast kritiserade förslaget för att det inte gav tillräckligt 

skydd för parterna. Inte minst kände man sig hotade av att uppsägning av 

 

1041 SOU 1934:10, s. 172f 

1042 SOU 1934:16, s. 10ff 

1043 SOU 1934:30, s. 226f 
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1041 SOU 1934:10, s. 172f 
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hyresavtal skulle kunna ses som stridsåtgärd, något man menade inte alls borde 

vara fallet. Fastighetsägarna såg sig som utelämnade åt hyresgästernas starka 

organisationer. Detta, menade man, hotade inte bara de enskilda fastighetsägarna 

utan även bostadsproduktionen och möjligheten att förvalta stadsfastigheterna. 

Fastighetsägarna såg sig här inte enbart hotade av hyresgästföreningarna, utan 

även av  

de lösliga och högst tillfälliga sammanslutningar, vilka stundom 

figurera under namn av ”huskollektiv”. 

Dessa hoppades man kunna komma till rätta med i och med att lagen i så hög 

grad formaliserade stridsåtgärderna och gjorde dessa till en angelägenhet mellan 

formella organisationer. Utöver detta betonade man återigen att en 

fastighetsägares affärsrörelse utöver fastigheten skulle ses som tredje man, något 

som man inte såg stöd för i förslaget.1044 

Den socialdemokratiska regeringen var nu hårt pressad i frågan och lade fram en 

proposition som inskränkte definitionen av tredje man betydligt, men som 

fortfarande väckte hårt motstånd från de fackligt radikala delarna av 

arbetarrörelsen. Syndikalisten Albert Jensen menade att regeringens förslag var en 

förbättring av Lindhagens, men att det fortfarande rörde sig om ett lagstadgat 

skydd åt de så förhatliga strejkbrytarna. Socialdemokratin kapitulerade här enligt 

Jensen inför kapitalismen och öppnade för en utveckling likt den i Italien, 

Tyskland och Österrike. Där stod arbetarorganisationerna helt under statens 

kontroll och inga strejker förekom. Man manade därför till kamp mot alla lagar 

som hindrade fackföreningarnas rörelsefrihet.1045 I januari 1935 arrangerade den 

syndikalistiska fackföreningsfederationen SAC en urtima landskonferens i 

Stockholm för att mobilisera mot den föreslagna lagstiftningen. Flera 

hyresgästföreningar, däribland de göteborgska, förberedde sig på att deltaga vilket 

fick Göteborgs Fackliga Centralförsamling att reagera kraftigt och säga upp det 

avtal man sedan 1931 hade haft med HCF. Utöver detta återkallade man sitt till 

 

1044 SOU 1934:30, s. 138ff 

1045 Jensen, Albert. Regeringens Tredjemanslag – vägen till fascismen (1934) 
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HCF utsända ombud.1046 Man sade dock inte upp kontakten helt, utan möten med 

ombud arrangerades.  

Även Hyresgästernas Riksförbund protesterade mot deltagandet på 

konferensen.1047 Bällsta sektion av Stockholms Hyresgästförening hade röstat 

igenom ett förslag om att skicka ett ombud. Reaktionen blev kraftig och Otto 

Grimlund hotade med att upplösa hela sektionen och ombilda den, minus de 

aktiva ”splittrarna”. Hyresgästernas Riksförbund hade uttalat sig mot lagförslaget, 

men man hade också kraftigt talat mot deltagande på ”syndikalisternas 

splittringskonferens”. Grimlund menade i Hus och Härd att de flesta medlemmar 

var lojala och kunde återgå i sektionen, men att man  

låta emellertid inte spela oss på näsan av någon liten 

syndikalistisk klick i Bällstasektionen. Vill den hellre driva 

splittringspolitik än tillhöra den organiserade hyresgäströrelsen 

så må det vara dess ensak.1048  

Sektionen backade efter detta och ställde in sin medverkan på konferensen.1049 

Årsmötet tycks efter detta ha gått rätt lugnt till, även om fyra medlemmar i 

styrelsen avgick och ersattes av andra. Vår Bostads reporter uttryckte glädje över 

att två kvinnor tog plats i styrelsen och att det hela avslutades ”med ett gemytligt 

samkväm”.1050 

Socialistiska partiet och SKP uppmuntrade från början till deltagande i 

konferensen men backade efter att LO hade utfärdat hård kritik mot konferensen 

och menat att de medlemmar som deltog var att betrakta som illojala, vilket i 

princip innebar hot om uteslutning. Konferensen samlade nu främst syndikalister, 

men även enskilda kommunister och medlemmar i Socialistiska partiet. Lokala 

ombud från Lantarbetareförbundet, Grov- och Fabriksarbetareförbundet och 

Metallindustriarbetareförbundet deltog, trots det uttryckliga förbudet från LO. 

 

1046 Se avskrivning från meddelande från Fackliga Centralförsamlingen i Göteborg, 26/11 1934, HCF 

E7:1 (facklig korrespondens) 

1047 H&H nr 9 1934 

1048 H&H nr 1 1935 

1049 AB 25/1 1935 

1050 VB nr 5 1935 
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Den göteborgska hyresgäströrelsen var välrepresenterad. Förutom fem ombud 

från HCF deltog ombud från Hisingstads, Landala-Vasastadens, Majornas, 

Mölndals, Nya Lödöses, Rambergsstadens och Sävedalen-Partilles 

hyresgästföreningar. Huvudstas, Gislaveds och Strömstads hyresgästföreningar 

deltog de med medan Masthugget/Oskar Fredriks hyresgästförening skickade en 

hälsning till konferensen. 1051 Banehagen-Kungsladugårds hyresgästförening hade 

avslagit inbjudan med hänvisning till syndikalisternas roll som splittrare och man 

hade krävt att ej heller HCF skulle deltaga i konferensen.1052 Valter Andersson 

från HCF framhöll på konferensen att hyresgästernas kamp var en del av en större 

klasskamp och att hyresgästföreningarnas arbete skulle försvåras betydligt av 

regeringens förslag, som i princip var lika illa som det tidigare. Påtryckningar mot 

blockadbrytare skulle omöjliggöras medan ”fastighetsägarna komma fortfarande 

att kunna pricka och vräka hyresgästerna”.1053 Konferensen uttalade sig för ett 

brett motstånd mot lagens införande och för sabotage och motarbetande av lagen 

om den skulle röstas igenom. Uttalandet, som aktivt propagerade för generalstrejk 

mot lagen, antogs enhälligt och den göteborgska hyresgäströrelsen hade nu 

definitivt tagit ställning mot socialdemokratins och den centrala ledningen i LO:s 

position.1054 Konflikten mellan de båda lägren i hyresgäströrelsen stod nu på sin 

spets och hade lagen gått igenom är det inte omöjligt att föreställa sig att 

hyresgäströrelsen hade kunnat splittras i två delar. Tredjemannaförslaget föll dock 

då regeringens kompromissförslag, även sedan det skärpts av lagutskottet, var för 

tamt för högern. Regeringen kunde nu undvika frågan och istället satsa på den 

linje man egentligen ville driva, en linje där parterna själva gjorde upp mellan sig 

och där disciplineringen av arbetarrörelsens organisationer skedde internt genom 

centraliserade strukturer.1055 Tredjemannafrågan hade dock markant ökat 

motsättningen mellan de olika fraktionerna i hyresgäströrelsen. Hyresstriderna 

hade dessutom blivit en del av den större diskussionen om de sociala konflikterna 

i Sverige som till sist skulle utmynna i Saltsjöbadsavtalet och det man så 

småningom skulle komma att kalla den svenska modellen. 

 

1051 Tryckeriaktiebolaget Federativ. Protokoll fört vid Arbetarnas Urtima konferens den 26–27 januari 1935 

(1935), s. 5ff och Kennerström (1974), s. 80ff 

1052 Uttalande från Banehagen-Kungsladugårds hyresgästförening, 10/12 1934, HCF E7:1 (facklig 

korrespondens) 

1053 Tryckeriaktiebolaget Federativ (1935), s. 19ff 

1054 Tryckeriaktiebolaget Federativ (1935), s. 44f 

1055 Hirdman (1988), s. 212ff 
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4.10. Den stora striden i Olskroken 

Konflikten mellan Garantiföreningen och HCF fortsatte under 1935. En 

fastighetsägaretidning för Göteborg, Fastighetsägaren, hade under 1934 börjat ges 

ut. I den tidningen kunde man läsa om hyresvärdar som fick sina rutor krossade 

nattetid och hyresgäster som gjorde passivt motstånd för att försvåra vräkningar. 

Tidningen framhöll hyresgäströrelsen som en rörelse där ”hyresskolkare” fick 

inflytande. Hyresgästföreningarna sågs som ett reellt hot mot fastighetsägarnas 

verksamhet, och det betonades återigen att den göteborgska rörelsen var särskilt 

aggressiv på grund av kommunistisk påverkan.1056 Under 1935 skedde 

uppladdning från båda parter på hyresmarknaden i Göteborg. HCF sade inför 

vårens hyressänkningsaktioner upp den fasta förhandlingsordningen med 

motiveringen att man inte tyckte att den höll måttet och att man hade ”funnit en 

del förändringar nödvändiga”. Man ville dock vänta med att lägga fram ett eget 

förslag för att inte blanda ihop förhandlingarna om förhandlingsordningen med 

vårens förhandlingar om hyressänkningar. Man var beredd att börja förhandla om 

förhandlingsordning efter att aprilhyrorna var färdiga, men inte innan. Dessutom, 

påpekade man, hade hyresgästföreningarna i tio års tid redan tillämpat ett flertal 

av bestämmelserna.1057  

Vårens hyressänkningsaktioner blev ganska begränsade, med bara ett tjugotal 

påverkade fastigheter. Hyressänkningsaktionerna inför oktober blev dock mer 

omfattande, och här mötte inte minst hyressänkningsaktionerna i Kålltorp starkt 

motstånd från Garantiföreningen. Från fastighetsägarehåll framfördes att hyrorna 

i Kålltorp redan hade sänkts flera gånger de senaste åren, både 1932 och 1934. 

Dessutom, menade man, var redan hyrorna i Kålltorp lägre än på andra håll. En 

förlikningskommission tillsattes av socialminister Gustav Möller. Kommissionen 

bestod av bland annat av förlikningsman Erik Lindström och numera 

landshövding Malte Jacobsson. Jacobsson var även den som hade tagit initiativ 

till att kontakta Möller. Kommissionen lade fram ett första förslag som dock bara 

accepterades av den ena parten, fastighetsägarna.1058  

 

1056 FÄ nr 1 1934 och nr 1 1935 

1057 HG nr 3 1935 

1058 Verksamhetsberättelse för HCF 1935 s. 6f, HCF F2a:1 samt FÄ nr 11 1935 
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Konflikten fortsatte och i början av juli förklarade HCF 120 fastigheter, ägda av 

medlemmar i Garantiföreningen, i blockad.1059 Stämningen var hätsk i 

Fastighetsägaren och konflikten lämnades mycket utrymme. Uppmaningar till 

enighet mot ”hyresgästkommunismen” varvades med uppmaningar till 

hyresgäster att inte lyssna på hyresgästföreningarnas budskap.1060 

Förlikningskommissionen undersökte nu räntabiliteten i ett antal fastigheter och 

kom den 25 september med ett nytt bud, som denna gång tilltalade HCF men 

förkastades av Garantiföreningen. Bland annat ville man att HCF skulle sätta 5 

000 kr som säkerhet för att avtal inte skulle brytas. Förlikningskommissionen 

erbjöd sig att gå in med de pengarna men detta avböjdes från fastighetsägarna. 

Parterna trappade nu upp med hyresinbetalningsstopp respektive 

massuppsägning av runt 250 hyresgäster. Vräkningarna realiserades dock aldrig 

utan ett avtal kunde, efter några turer, slutas 22 oktober.1061 Tidningen 

Hyresgästen utropade i princip seger med ett resultat på 50 000 kr i årligen 

nedsänkta hyror.1062 Fastighetsägaren hade inte en lika positiv syn på det hela. 

Man menade att hyresgästföreningarna  

våldför sig på den fria prisbildningen, och sakkunnig 

värdesättning av varan tillmätes ingen som helst betydelse. Man 

blott k r ä v e r och t a g e r.1063  

I Fastighetsägarens julnummer 1935 målades en mörk bild upp där 

fastighetsägarna stod som en oskyddad grupp utan skydd från myndigheterna. 

Det enda hoppet var den egna organisationen.1064 Svensk Fastighetsägaretidning 

hade en mer positiv syn på det som hade skett, inte minst välkomnade man det 

faktum att regeringens företrädare, både socialminister Möller och statsminister 

Hansson, direkt hade avrått parterna från öppen strid och sedan man hade tillsatt 

en kommission vars arbete tidningen uttalade sig gott om, inte minst då de hade 

på egen hand hade undersökt marknadsförhållandena för fastighetsägarna och 

 

1059 HG nr 13 1935 

1060 FÄ nr 17 och nr 19 1935 

1061 Verksamhetsberättelse HCF 1935 s. 7f, HCF F2a:1 se även avskrift av förlikningskommissionens 

förslag till parterna i hyreskonflikten 20/10 1935, HCF E7:3 

1062 HG nr 21 1935 

1063 FÄ nr 19 och nr 21 1935 

1064 FÄ nr 24 1935 
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utgått från detta i sina förslag.1065 Det faktum att man nu från regeringens håll 

direkt hade börjat intressera sig för hyresstriderna var också något av en brytpunkt 

som signalerade att förhållandet mellan landets partsorganisationer på 

hyresmarknaden nu på allvar började bli en brännande fråga. I de kommande 

hyreskonflikterna i Göteborg skulle statsmakten komma att gripa in mer direkt än 

vad man gjort tidigare. 

Både i Göteborgs fastighetsägare- och hyresgästorganisationer syntes nu vissa 

sprickor i enigheten. Ett antal fastighetsägare, som Wallengren identifierar som 

stenhusägare med ett intresse av en mindre konfrontativ organisation, hade under 

1935 tagit initiativet till att bilda en ny upplaga av Göteborgs 

Fastighetsägareförening. Då det namnet dock var inregistrat hos medlemmar 

tillhörande Garantiföreningen fick den nya organisationen inte rätt till namnet, 

utan istället tog man från Garantiföreningens håll initiativ till en egen nyfödelse 

av Göteborgs Fastighetsägareförening. Denna skulle dock komma att styras av 

Garantiföreningen som utsåg hälften av styrelseledamöterna. Alla medlemmar av 

Garantiföreningen blev medlemmar i fastighetsägareföreningen men det motsatta 

tillämpades inte. Som Wallengren påpekar kunde man dock nu vara medlem i en 

fastighetsägareförening utan de stora ekonomiska kostnaderna och utan kravet på 

att förhandla kollektivt. De, framför allt stenhusägare, som föredrog att sluta 

enskilda avtal med sina hyresgäster kunde göra detta. Garantiföreningen förlorade 

nu ett antal viktiga medlemmar men det kanske framför allt största slaget var att 

man tappade den enade fronten i en avgörande tid. Wallengren frågar sig om inte 

fastighetsägarna hade lyckats bättre under 1930-talets strider om man hade lyckats 

mobilisera även stenhusägarna fullt ut?1066  

Detta är så klart en berättigad fråga men det tycks även ha funnits splittringar 

inom hyresgästföreningarna, med konflikter mellan de olika politiska 

grupperingarna. Interna strider pågick inom HCF, och vid ett tillfälle fick den 

socialdemokratiska ledningen, enligt Svensk Fastighetsägaretidning, alliera sig 

med socialisterna bland ombudsmännen för att klara sig från ett kommunistiskt 

misstroendevotum.1067 Samtidigt hade HCF under storstriden 1935 fått stöd av 

Fackliga Central, som hade lovat fullt stöd vid eventuella vräkningar. 

Transportarbetareförbundet och bärarelagen i Göteborg hade lovat att sätta alla 

 

1065 SFT nr 22 1935 

1066 Wallengren (1988), s. 62f, SFT nr 24 1935 
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vräkningar i sympatiblockad och Götaverkens Verkstadsklubb hade lovat 

ekonomiskt bistånd på 500 kr om vräkningarna realiserades.1068 Man hade även 

tidigare under året fått till ett mer formellt samarbete med drätselkammaren i 

Göteborg för att genom skriftlig information och möten uppnå ”ökad 

bostadskultur” i stadens fastigheter.1069 Relationen till både fackföreningsrörelsen 

och drätselkammaren skulle komma att visa sig vara avgörande i den storstrid som 

nu seglade upp och som skulle komma att påverka hyresmarknaden under en lång 

tid framöver. 

Partsorganisationerna hade under 1935 efter mycket om och men kunnat enas om 

en förhandlingsordning, men efter höstens strider sade Garantiföreningen upp 

den från och med 1 januari 1936.1070 Parterna förberedde sig på nya konflikter, 

vilket bland annat märks i de nya stadgar som Garantiföreningen införde under 

1936. Den kollektiva disciplinen i föreningen, som hyresgästföreningen flera 

gånger hånat, ville man nu förbättra. Detta skedde mer med piskans hjälp än med 

morotens. Böter skulle nu utdelas för den som hyrde ut till eller inte anmälde 

försumliga hyresgäster. Detta gällde även hyresgäster som hade deltagit i 

blockader. Alla hyrestvister skulle förhandlas av Garantiföreningen. Genom 

förhandlingsnämnder som skötte kontakten med motparten och även med hot 

om att den som gick ur Garantiföreningen förlorade sin insats ville man säkra den 

kollektiva förhandlingen istället för de individuella uppgörelserna som ansågs 

gagna hyresgästerna. 1071 Man verkar av allt att döma ha valt taktiken att försöka 

vinna över den göteborgska hyresgäströrelsen genom att dra ut på striderna och 

vinna med överlägsna ekonomiska medel. Metoden bar tydliga spår av de 

lockouter som Svenska Arbetsgivareföreningen hade använt sig av med stor 

framgång under 1900-talets första decennier.1072 Strategin visar på en ännu 

tydligare gång mot den öppna kartellformen än tidigare, där man genom att 

begränsa den interna konkurrensen stärkte positionerna gentemot 

hyresgästföreningarna. 

Relationen mellan de båda partsorganisationerna var på rekordlåg nivå när 

organisationerna gick in i år 1936 och rakt mot den största hyresstriden i Sveriges 
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1071 Stadgar för Göteborgs Fastighetsägares Garantiförening U.P.A. 1936, HCF F3:2 

1072 Hamark Jesper. Ports, dock workers and labour market conflicts (2014), s. 153 
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historia, den så kallade Olskrokenkonflikten. Olskroken, en av Göteborgs under 

mellankrigstiden arbetardominerade landshövdingestadsdelar, var det område 

som HCF tillsammans med Olskrokens Hyresgästförening särskilt riktade in sig 

på inför 1936 års hyressänkningskampanj. Man hade under 1935 genomfört en 

utredning gällande 115 fastigheter i Olskroken och kommit fram till att 

fastighetsägarna sedan 1910-talet hade gjort miljonvinster på värde- och 

hyresstegringen. De till Garantiföreningen anslutna 49 fastigheterna i stadsdelen 

hade under det senaste decenniet haft en värdestegring på 2,5 miljoner kr.1073 

Enligt Hyresgästens redaktör Martin Andersson gällde aktionerna inte främst 

hyresreducering utan man ställde även krav på reparationer och standardhöjning 

så som installation av wc.1074 Synen på behovet av upprustning av Olskrokens 

bostadsbestånd tycks ha varit ömsesidig mellan parterna, men den grundläggande 

konflikten gällde hur kostnaderna skulle fördelas. Från fastighetsägarehåll menade 

man att hyresgästerna ställde så höga krav att fastigheterna riskerade att bli 

olönsamma. Hyresgästföreningarna menade att den värdestegring och de ökade 

hyror som hade kunnat samlas in de tidigare åren borde ha möjliggjort 

reparationer.1075 

Man kom även med andra, grövre anklagelser. Enligt Olskrokens 

Hyresgästförening var det inte ovanligt att hyresvärdar valde att höja hyran i 

lägenheter som hyresgästen själv hade renoverat, eftersom standarden då hade 

höjts. Oavsett om detta stämde så verkar det ha funnits en hel del missämja mellan 

hyresgäster och de i många fall småskaliga fastighetsägarna. De senare kom med 

förslag om att dela upp lägenheterna i tre kategorier utifrån skick och förhandla 

enskilt för dessa, något som HCF såg som splittringstaktik och vägrade gå med 

på. 1076 Hyresgästföreningarna samlade på våren in fullmakter för hyresgäster, 

enligt egen uppgift fick man fullmakter för 900 hyresgäster i 74 fastigheter. Man 

hade även ett antal offentliga möten med talare som uppmanade Olskrokenborna 

att gå till aktion för lägre hyror.1077 Inför hotet om massuppsägning tecknades 

avtal i ett tjugotal fastigheter vars ägare var fristående från Garantiföreningen, 

 

1073 Hyresgästernas Centralförsamlings Arbetsutskott (1947), s. 39 

1074 Andersson, Martin, Olskroken – Den nu riksbekanta arbetarstadsdelen i Göteborg, där massvräkningar äga 

rum (1936), s. 3 

1075 DN 24/10 1936 

1076 Olskrokens Hyresgästförening, Olskrokens Hyresgästförening 1922–1947 (1947), s. 6f 

1077 Verksamhetsberättelse HCF 1936 s. 10, HCF F2a:1 
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men inga avtal slöts med de till Garantiföreningen anslutna medlemmarna.1078 

Runt 150 adresser, de flesta men långt ifrån alla i Olskroken, sattes i blockad i 

juni.1079 Olskrokens hyresgästföreningslokal fungerade nu som en 

sambandscentral som genom lappar i sitt fönster uppdaterade hyresgästerna om 

läget.1080 Fler blockader tillkom under sommaren. Enligt sillénkommunistiska 

Arbetar-Tidningen tog Garantiföreningen det ovanligt lugnt under sommaren 

och uttalade inga hot om vräkning.  Detta skulle enligt tidningen bero på att man 

väntade till efter andrakammarvalet 20 september för att inte de borgerliga 

partierna skulle försämra sitt valresultat genom stöd till fastighetsägarna. Efter 

valet skulle Garantiföreningen, enligt Arbetar-Tidningen, återigen kunna räkna 

med stöd från den borgerliga partierna och pressen.1081   

Kring oktoberflytten hettade konflikten till. Då HCF inte ville framstå som 

hyresstrejkare uppmanade man hyresgästerna att betala hyran mot kvitto. 

Fastighetsägarna godtog dock, med några undantag, bara hyresinbetalningar mot 

nytecknande av kontrakt.1082 För de hyresgäster som vägrade detta lämnades 

vräkningsansökningar in. Garantiföreningen krävde nu i förhandlingar 

blockadernas totala upphörande.1083 Då HCF vägrade detta befann sig parterna i 

öppen strid. Hyresgästerna kunde snabbt inhämta viktigt stöd från 

fackföreningsrörelsen då både Bärarelaget och Transportarbetareförbundet satte 

vräkningsflyttarna i blockad.1084 En demonstration med, enligt Hyresgästen, 4 000 

deltagare, hölls på Olskrokstorget 18 oktober.1085 Konflikten skulle komma att 

generera mycket intresse landet över. Svenska Dagbladets 

Göteborgskorrespondent befann sig på plats då de första vräkningarna inleddes 

torsdag den 22 oktober 1936 på Bondegatan 16 i Olskroken. På grund av 

blockaden hade stadsfogden enbart tre ovana flyttkarlar till sitt förfogande. Runt 

2 000 åskådare fanns på plats, men i skydd av polisen lyckades en vräkning 
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genomföras. Flyttkarlarna bar ner möblemanget som hämtades av 

hyresgästföreningens folk och kördes vidare. Hyresgästen, en arbetslös montör, 

hade genom HCF redan fått tag på en annan lägenhet.1086 När flyttkarlarna sedan 

var på väg från platsen bröt massorna polisavspärrningen och jagade iväg 

flyttkarlarna som efter detta inte återvände.1087  

Dagen efter blev vräkningarna inställda, enligt Dagens Nyheter efter en anmodan 

från socialminister Möller. En medlingskommission hade tillsatts och Möller 

önskade uppskov så att kommissionen hann sammanträda.1088 

Medlingskommissionen innehöll även denna gång landshövding Kjellman och 

förlikningsman Lindström.1089 Garantiföreningen verkar dock ha vägrat att 

medverka i förhandlingarna innan vräkningar hade genomförts, vilket medförde 

att Göteborgs Magistrat kommenderade ut stadstjänare för att genomföra 

vräkningarna. Hyresgästföreningarna manade till lugn vid vräkningarna, som nu 

kunde genomföras.1090 Det begränsade bärarlaget innebar dock att det blev en 

utdragen process, vilket fastighetsägarna skrev en klagan till justitiekanslern 

om.1091 Hyresgästerna fick nu möjlighet att ordna nya lägenheter åt de vräkta, och 

man använde stridskassan till att betala mellanskillnaden där detta behövdes.1092 I 

sökandet efter nya bostäder samarbetade man med Göteborgs 

drätselkammare.1093 Staden verkar med andra ord ha intagit en relativt neutral 

position, med stöd åt båda parter i konflikten.  

Samtidigt massflyttade hyresgästerna i Olskroken. Aftonbladet rapporterade 24 

oktober om att 150 personer hade flyttat bara från Borgargatan i Olskroken sedan 

1 oktober, detta till de lokala småhandlarnas stora fasa.1094 I slutet av november 
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stod 350 lägenheter i Olskroken tomma, till större delen till följd av 

massflyttarna.1095 Blockaderna, som nu gällde fastigheter över hela staden, tycks 

till större delen ha följts, även om blockadbryteri förekom. Den 30 september 

1936 skrev HCF till Svenska Tullmannaförbundets Göteborgsavdelning och 

begärde att de skulle utesluta en av sina medlemmar då denne hade agerat som 

blockadbrytare i konflikten.1096 Man hörde även av sig till Spårvägens 

Trafikpersonals Fackförening för att informera om att en av deras medlemmar, 

som även tjänstgjorde som fastighetsskötare, hade försökt rekrytera 

blockadbrytare.1097 Rapporter kom även från Majorna och Lundby om vräkningar 

i samband med konflikten.1098 

Hyresgäströrelsen verkar nu i allmänhet ha haft ganska starkt stöd, eller i alla fall 

mötte man inte särskilt stark kritik, i dagspressen. Man kunde även räkna med 

stöd från bland andra Hyresgästernas Riksförbund, fackföreningsrörelsen och 

Göteborgs Arbetarekommun. Skillnaden när det gäller stöd från andra delar av 

arbetarrörelsen märks i jämförelse med 1933 års konflikt tydligt. Utöver det 

avgörande stödet från Bärarelaget och Transportarbetareförbundet, som saktade 

ned vräkningarna och gav HCF tid att skaffa fram nya lägenheter pö om pö, fick 

man betydande ekonomiska bidrag. Insamlingar inleddes hos de lokala 

arbetarrörelseorganisationerna. LO gav sin välsignelse till det hela och beviljade 

ett anslag till Vräkningsfonden.1099  

Otto Grimlund hade hastigt avgått och Hyresgästernas Riksförbund hade fått en 

ny ordförande, den tidigare ombudsmannen Oskar Bengtsson från Stockholm 

som i hög grad hade medverkat till att få till ordnade förhandlingsformer där. 

Bengtsson uttalade nästan omedelbart sitt stöd för HCF och pekade på att 

förhållandena i Göteborg markant verkade skilja sig från de i Stockholm. I 

Stockholm var det lättare att spela ut olika fastighetsägare mot varandra då man 

kunde angripa en fastighet i taget med högre hyror än de närliggande. Ägandet 

var mer storskaligt i Stockholm vilket underlättade i förhandlingarna då en 
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hyressänkning inte hade samma konsekvenser för de större ägarna. I Stockholm 

var dessutom husens befolkning mer klassmässigt heterogen, till skillnad från 

Göteborg där arbetarstadsdelarna utgjorde grunden för hyresgäströrelsen. 

Fastighetsägarna var här betydligt mer sammansvetsade och konfliktlystna och 

Bengtsson chockerades av deras ovilja att förhandla ens på mötena.1100 

Hyresgästernas Riksförbund gav nu HCF stöd i konflikten. Martin Anderssons 

häfte Olskroken – Den nu riksbekanta arbetarstadsdelen i Göteborg, där massvräkningar 

äga rum trycktes upp av riksförbundet i 10 000 exemplar och skickades ut till 

landets hyresgästföreningar. I Göteborg gavs en broschyr ut i 50 000 exemplar.1101 

HCF samlade också medel och man tog ut extra uttaxering på en kr av 

medlemmarna. Istället för kvitto fick man ett tryckt enkronasmärke att sätta i 

medlemsboken. Två motiv förekom, dels ett med HCF:s fana och dels ett med 

tre äldre änkor som hade vräkts under konflikten. Dessa skulle enligt uppgift ha 

haft möjlighet att bo kvar mot att de gick ur hyresgästföreningen men skulle då 

ha vägrat.1102 

Till skillnad från hyresgästföreningarna verkar fastighetsägarna ha stått relativt 

isolerade i konflikten. Man fortsatte dock vidare på samma taktik som tidigare, 

alltså att försöka komma åt hyresgästerna ekonomiskt. Flera 

stämningsansökningar mot enskilda hyresgäster lämnades in från 

fastighetsägare.1103 Ett kort uppehåll i vräkningarna skedde under julhelgen, men 

vräkningarna återtogs på trettondagen och var slutförda i slutet av januari 1937. 

Då hade omkring 250 hyresgäster avhysts och mellan en fjärdedel och en tredjedel 

av lägenheterna i Olskroken stod tomma.1104 Efter en intervention från ett antal 

av Olskrokens affärsmän återupptogs förhandlingarna den 1 mars 1937. 

Garantiföreningen lovade nu att inte fullfölja stämningarna förrän efter att de 

hade sett resultatet av förlikningssammanträdena.1105 Trots detta skulle det dröja 

ett par månader och många icke godtagna förslag innan förlikningskommissionen 

den 1 maj 1937 kunde lägga fram ett avtal som de båda parterna kunde enas om. 
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Avtalet innehöll både allmänna villkor för hyressättning och specifika detaljer för 

de fastigheter som fortfarande berördes av konflikten. Till de allmänna villkoren 

hörde bland annat krav på renovering av källare så att de blev torra, cementerade 

och upplysta av elektriskt ljus. Vidare skulle stickkontakter installeras i alla 

lägenheter och köken skulle förses med friskluftsventil, kombinerade ved- och 

gasspisar, diskbänkar i rostfri plåt eller marmor samt linoleummatta. Delade wc 

skulle finnas i samtliga svalelag och tappkranar skulle installeras i tvättstugorna. 

Hyrorna fastställdes med en liten ökning gentemot vad som hade gällt innan 

striden och parterna förband sig att häva alla blockader och all svartlistning som 

tillkommit under konflikten. Man förband sig vid fredsplikt fram till 30 september 

1938 och lovade att hänskjuta framtida konflikter till 

förhandlingsdelegationen.1106 Förslaget godkändes slutligen den 13 maj 1937, 

varpå konflikten var slut. Även om hyrorna hade höjts något så hade i princip 

hyresgästföreningarnas linje att fastighetsägarna själva skulle betala reparationerna 

vunnit. Hyresgästföreningarna hade på det stora hela segrat genom en väl 

fungerande organisation, starka allierade och ett fördelaktigt utbud på 

hyresmarknaden som hade minimerat effekten av motståndarens starkaste vapen, 

massvräkningen. Att HCF hade lyckats ordna nya lägenheter till de vräkta 

hyresgästerna efter vräkning var förmodligen avgörande för konfliktens utgång.  

Enligt Olskrokens hyresgästförening flyttade omkring hälften av de 300 familjer 

som hade vräkts tillbaka till stadsdelen.1107 I juninumret av Hyresgästen syntes en 

annons med texten ”Vi affärsmän i Olskroken hälsa våra gamla kunder välkomna 

tillbaka”, ett ställningstagande som inte var utan udd. De stora avflyttningarna 

från Olskroken hade drabbat affärsmännen, varav ett antal förmodligen även var 

fastighetsägare. Konflikten hade även drabbat hyresgästföreningarna ekonomiskt, 

men som påpekades i SOU 1938:22 hade Garantiföreningen drabbats mycket 

hårdare. Hyresgästföreningarna hade varit tvungna att betala mellanskillnader för 

de hyresgäster som flyttat till dyrare lägenheter i andra stadsdelar, men 

Garantiföreningen hade varit tvungen att ersätta mycket stora hyresförluster 

under mer än ett halvårs tid.1108 De ekonomiska musklerna som hade varit 

Garantiföreningens främsta tillgång hade visat sig otillräckliga för att besegra 

hyresgästföreningarna i strid och maktförhållandena på den Göteborgska 
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hyresmarknaden hade definitivt förändrats på ett sätt som gagnade hyresgästerna. 

Strategin med lockoutliknande aktioner, en strategi som arbetsgivarna successivt 

hade gått ifrån sedan 1928, fungerade uppenbarligen inte tillfredsställande, i alla 

fall inte under de förutsättningar som rådde på hyresmarknaden just då.  

Malte Jacobsson hade under hyreskonflikten skrivit en artikel i Svenska 

Stadsförbundets Tidskrift där han diskuterade hyresstridernas effekt för 

fastighetsägarnas ekonomi och de vräkta hyresgästernas liv. Handlare och 

hantverkare drabbades i konflikterna av minskade intäkter. Indirekt hotades 

nödvändiga nybyggnationer, menade Jacobsson, då investeringslustan i nya 

byggprojekt kunde minska i hyreskonflikternas spår. Jacobsson menade att om 

inte parterna kunde enas under ordnade förhållanden så måste statsmakterna 

gripa in med obligatoriskt förliknings- och i värsta fall skiljedomsförfarande för 

liknande framtida konflikter. Det var beklagligt att det behövdes, men  

då den enskilda företagsamheten visar sig oförmögen att utan 

mycket svåra samhälleliga kriser reda upp förhållandena, ser jag 

ingen annan utväg än att statsmakten ingriper1109  

Detta var också något som statsmakterna hade för avsikt att göra, vilket skulle 

komma att visa sig under de kommande åren. 
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4.11. En hyreskonflikternas stad 

I både Stockholm och Göteborg skedde en intressant rörelse i mitten av 1910-

talet, där både försök till stadsövergripande hyresgästföreningar och mer lokala 

organiseringsförsök genomfördes. I Stockholm skulle den första varianten lyckas 

och komma att dominera stadens rörelse, medan det i Göteborg skulle bli de mer 

lokala hyresgästföreningarna som bildade en bestående rörelse. Den regionala 

organisationen blev därför mer federalistisk i Göteborg. Det tycks inte som om 

de framväxande hyresgästföreningarna var särskilt rikspolitiskt inriktade utan 

istället var det de lokala konflikterna som dominerade verksamheten. Här 

anammade man från allra första början en av fackföreningarna etablerad 

handlingsmodell med hemställan om förhandling under hot om stridsåtgärd. I de 

fall där man inte lyckades åstadkomma en acceptabel lösning började man från 

och med 1923 använda blockaden som metod för att pressa motståndaren till 

eftergifter. Blockaden är i svensk historieskrivning ett ofta bortglömt syskon till 

strejken, men metoden var och är en viktig del av den svenska 

fackföreningsrörelsens repertoar och blockaderna var även något som stora delar 

av de göteborgska folkliga klasserna verkar ha accepterat och förhållit sig till.  

Hyresgästföreningarna kunde alltså använda sig dels av en etablerad repertoar och 

dessutom av en etablerad moralisk ordning där individen förväntades följa 

organisationernas påbud. Alla gjorde naturligtvis inte detta, varför man fick utöva 

sociala sanktioner mot de som bröt mot påbuden, bland annat genom uthängning 

i den begynnande hyresgästpressen. Även lokalpolitiska strävanden, 

bostadskooperativa projekt och sociala evenemang var av allt att döma viktiga för 

rörelsens framväxt, men det är slående att hyresgäströrelsen i Göteborg i så 

mycket större utsträckning än Stockholms Hyresgästförening byggde sin retorik 

och inte minst sin organisation på konfrontation med fastighetsägarna. Den 

moraliska dimensionen var stark inom rörelsen och fungerade både som ett motiv 

för kravställande gentemot fastighetsägarna och som en sporre för att kräva 

skötsamhet hos de egna medlemmarna. Den enskilde förväntades ansluta sig till 

de organisationer som företrädde dennes klassintressen och i dessa uppträda 

solidariskt och disciplinerat. Man ställde tydliga krav på att de enskilda 

hyresgästerna skulle bli medlemmar och medlemmarna skulle underordna sig 

föreningarnas bud för att få hjälp. En viss centralisering skedde rent 

organisatoriskt men på det stora hela hade de lokala hyresgästföreningarna en 

ganska stor autonomi.  
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Mot slutet av 1920-talet började de organiserade fastighetsägarna se 

hyresgäströrelsen som allt mer av ett hot som behövde tas itu med. Man kan redan 

här se begynnelsen till de stora kollektiva konflikter, där organisation ställdes mot 

organisation, som särskilt skulle komma att prägla 1930-talet. Även 

fackföreningsrörelsen började mot slutet av 1920-talet inse att hyresgäströrelsen 

var en ny kraft att räkna med, vars agerande inkräktade på en domän som tidigare 

fackföreningarna haft egenrätt till. Att hyresgästföreningens aktivister i så stor 

utsträckning kom från arbetarrörelsen underlättade interaktionerna, men frågan 

kring hyresgästföreningarnas roll i klasskampen började redan nu ställas. Den 

skulle komma att ställas fler gånger under de kommande åren. Konfliktnivån 

intensifierades under det tidiga 1930-talets kris och inte minst blev 

hyreskonflikterna en del av den intensiva debatt om ”bryteriet” som fördes under 

samma period. Den debatten hade sin grund i de konflikter som bokstavligen var 

på liv och död. Den mest kända händelsen är givetvis skotten i Ådalen 1931 men 

även under 1932 sköts tre arbetare i Sandarne och två arbetare i Klemensnäs i 

samband med aktioner riktade mot strejkbrytare. Det var i den kontexten som 

hyreskonflikterna i Göteborg sågs som potentiellt farliga även av 

socialdemokraterna, som såg ett reellt hot i att radikaliteten skulle orsaka 

antifacklig lagstiftning. Kommunisterna drev från andra hållet på att hyresstrejken 

skulle användas i konflikterna. 

Den konflikt mellan fastighetsägare och organiserade hyresgäster som hade blivit 

allt mer påtaglig under 1920-talet började nu på allvar märkas av i Göteborg. Allt 

fler och mer oförsonliga konflikter präglade staden och båda parternas tidningar 

hetsade mot den andra sidan. Fastighetsägareorganisationerna trädde nu på allvar 

in som partsorganisationer och konflikterna blev allt oftare en historia som 

sköttes mellan fastighetsägareorganisation och hyresgästförening. 

Fastighetsägarna gjorde framstötar för att göra sig av med de organiserade 

hyresgästerna genom svartlistning och vräkning och ett visst mått av statlig 

repression förekom dessutom, där hyresgäster och hyresgästföreningarnas 

företrädare dömdes till skadestånd i samband med framför allt uppsatta 

blockadlappar. Från hyresgästföreningarnas sida svarade man med 

hyressänkningsaktioner av den typ som redan förekom i Stockholm. En skillnad 

i jämförelse med huvudstaden var att medan hyressänkningsaktionerna i 

Stockholm var något nytt som verkar ha tagit fastighetsägarna med överraskning 

så införlivades de i Göteborg i ett redan existerande konfliktmönster. Dock gav 

de hyresgästföreningarna en möjlighet att ta initiativ och driva konflikten framåt 

mer på sina villkor. Man gynnades av en ny offensiv metod i repertoaren. 
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Fastighetsägarna å sin sida tvingades ändra formerna för sin organisering och 

resultatet blev att de gamla fastighetsägareorganisationerna slogs ihop till en 

organisation som i sin tur omvandlades till en mer renodlad kampförening. Denna 

organisation sysslade i sin tur med en ganska hård konkurrensbegränsning, där 

medlemmarna förväntades underordna sig organisationens bud i 

konfliktsituationer och dessutom förväntades både rapportera och inte hyra ut till 

blockaddeltagande hyresgäster. På motsvarande sätt tycks de sociala sanktionerna 

mot blockadbrytare ha blivit allt hårdare. Samtidigt som maktförhållandena 

mellan hyresgäster och fastighetsägare förändrades skedde också en förändring 

där organisationerna på båda sidor stärkte sin makt över fastighetsägare respektive 

hyresgäster.  

Under 1930-talet skedde en utveckling som egentligen var gemensam för både 

Stockholm och Göteborg, där konflikterna allt mer blev en angelägenhet för de 

båda städernas centrala fastighetsägare- och hyresgästorganisationer och där 

förhandlingarna skedde allt mer centralt. Att storskaliga förhandlingar om 

hyresnivåer och åtgärder i fastigheter nu skedde mellan representanter för 

hyresgäster är svårt att se som något annat än ett uttryck för att en förändring i 

maktförhållandena mellan hyresmarknadens parter hade skett. Samtidigt hade det 

skett genom att organisationernas roll hade blivit allt starkare. Detta var dock en 

utveckling som inte bara skedde på hyresmarknaden utan även på andra håll, där 

olika intresseorganisationer i allt högre grad kom att vara del av de institutionella 

lösningarna i den framväxande välfärdsstaten. Möjlighetsstrukturerna var därför 

gynnsamma för hyresgäströrelsen, och man såg stora möjligheter att kunna vara 

med och utforma bostadspolitiken. Men detta krävde disciplinering inom 

rörelsen, och särskilt den konfliktbenägna hyresgäströrelsen i Göteborg sågs som 

ett problem. Förbundsordförande Otto Grimlund krävde rättning i leden och 

stämningen mellan HCF och riksförbundets centralstyrelse och för den delen 

LO:s mer centrala organ var under en period allt annat än god. En tydlig 

förbättring märks efter Grimlunds avgång, då riksförbundet under Oskar 

Bengtsson tycks ha anammat en mer pragmatisk linje. Hyreskonflikterna i 

Göteborg hade nu även blivit så dramatiska att staten fick träda in som medlande 

part, vilket reste frågan om en mer permanent institutionell lösning för konflikter 

på hyresmarknaden. Den kollektivavtalslösning som Grimlund hade förordat 

genomfördes också i Göteborg, men i ett läge där hyresgäströrelsen hade gått 

segrande ur konflikten med fastighetsägarna, även om båda partsorganisationerna 

hade av allt att döma uttömt sina krafter. Förändringen av hyresmarknaden till en 

kollektivt förhandlad angelägenhet fortgick alltså, åtminstone i de större städerna.
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5. Hyresgästernas Riksförbunds 

organisatoriska utveckling och 

bostadspolitiska strävanden 1923–

1942 

 

 

Jag stod fullständigt slagen. Mot detta var ju, vad jag sett längre 

upp i Sverige, ingenting. Det här, det var inte Sverige! Det var 

sådant snusk, sådan fattigdom, sådant elände, som endast 

världens stormakter och ledande kulturstater hade råd att hålla 

sig med, men som en liten fin och om sitt anseende, sitt 

renommé ytterst noggrann diversehandel som Sverige fruktade 

som pesten för sitt goda affärsryktes skull. 

Lubbe Nordström ur Lort-Sverige  
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5.1. ”Hyresgäster i alla samhällen, förenen 

eder!” 

Hyresmarknadens ordning var efter 1923 en öppen fråga. Hyresstegringslagen 

hade ersatts av en ny hyreslagstiftning som gällde jämte 1907 års lagstiftning. Den 

var dock tänkt att bli tillfällig och ny lagstiftning utreddes. Vissa skyddande 

bestämmelser för hyresgästerna infördes, däribland ökad tid att betala in försenad 

hyra innan hyresrätten förverkades och förbud mot att kräva pengar för att få 

hyra. Krav på bostadsförmedling i större samhällen infördes också.1110 

Ett utmärkande drag för den svenska hyresgäströrelsen har internationellt sett  

varit den starka nationella centralorganisationen. Denna kom till tidigt i rörelsens 

historia och har sedan dess påverkat den organisatoriska utvecklingen i mycket 

hög grad. Försök att bilda en nationell hyresgästorganisation tycks ha gjorts redan 

1922, då stadgar för Samarbetskommittén mellan Sveriges Hyresgästföreningar trycktes i 

Stockholm. Den planerade kommittén skulle ha till ändamål att  

genom samarbete mellan hyresgästföreningarna i Sverige, verka 

till fromma för hyresgästintressena genom råd i hyresfrågor.  

Detta skulle ske genom bostadsförmedling, utarbetande av resolutioner och 

skrivelser samt vidtagande av åtgärder som befordrade hyresgästintressena. 

Föreningen var tänkt att fungera som en motvikt till fastighetsägarnas 

organisationer och den skulle även hjälpa till att etablera lokalföreningar där 

sådana saknades. Kommittén skulle bestå av en medlem från varje förening, 

förutom Stockholms Hyresgästförening som skulle ha två ledamöter.1111 

Kommittén bildades aldrig, men arbetet för att samordna Sveriges 

hyresgästföreningar fortsatte. Som tidigare nämnts gjordes lokala försök att 

samordna hyresgästföreningarna i både Stockholm och Göteborg, där större 

delen av den senare stadens hyresgästföreningar slöt sig samman i en gemensam 

organisation, HCF, 1922. Under 1923 ska planer på initiativ till bildande av 

riksförbund ha varit på gång i båda städerna. Stockholms Hyresgästförening hade 

då kontaktats av SKP, som ansåg att ett riksförbund behövdes. Samtidigt hade 

lundaprofessorn i juridik, Carl Gunnar Bergman, korrespondens med 

hyresgästföreningarna där han uppmanade dessa att bilda riksförbund. Flera 

hyresgästföreningar och arbetarekommuner tycks även allmänt ha skrivit till 

 

1110 SOU 1938:22 s. 22ff samt Johansson, Stella. Vår Historia 4 (1993), s. 30ff 

1111 Stadgar för Samarbetskommittén mellan Sveriges Hyresgästföreningar 1922 finns i HRF F1:1 
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eder!” 

Hyresmarknadens ordning var efter 1923 en öppen fråga. Hyresstegringslagen 

hade ersatts av en ny hyreslagstiftning som gällde jämte 1907 års lagstiftning. Den 

var dock tänkt att bli tillfällig och ny lagstiftning utreddes. Vissa skyddande 

bestämmelser för hyresgästerna infördes, däribland ökad tid att betala in försenad 

hyra innan hyresrätten förverkades och förbud mot att kräva pengar för att få 

hyra. Krav på bostadsförmedling i större samhällen infördes också.1110 

Ett utmärkande drag för den svenska hyresgäströrelsen har internationellt sett  

varit den starka nationella centralorganisationen. Denna kom till tidigt i rörelsens 

historia och har sedan dess påverkat den organisatoriska utvecklingen i mycket 

hög grad. Försök att bilda en nationell hyresgästorganisation tycks ha gjorts redan 

1922, då stadgar för Samarbetskommittén mellan Sveriges Hyresgästföreningar trycktes i 

Stockholm. Den planerade kommittén skulle ha till ändamål att  

genom samarbete mellan hyresgästföreningarna i Sverige, verka 

till fromma för hyresgästintressena genom råd i hyresfrågor.  

Detta skulle ske genom bostadsförmedling, utarbetande av resolutioner och 

skrivelser samt vidtagande av åtgärder som befordrade hyresgästintressena. 

Föreningen var tänkt att fungera som en motvikt till fastighetsägarnas 

organisationer och den skulle även hjälpa till att etablera lokalföreningar där 

sådana saknades. Kommittén skulle bestå av en medlem från varje förening, 

förutom Stockholms Hyresgästförening som skulle ha två ledamöter.1111 

Kommittén bildades aldrig, men arbetet för att samordna Sveriges 

hyresgästföreningar fortsatte. Som tidigare nämnts gjordes lokala försök att 

samordna hyresgästföreningarna i både Stockholm och Göteborg, där större 

delen av den senare stadens hyresgästföreningar slöt sig samman i en gemensam 

organisation, HCF, 1922. Under 1923 ska planer på initiativ till bildande av 

riksförbund ha varit på gång i båda städerna. Stockholms Hyresgästförening hade 

då kontaktats av SKP, som ansåg att ett riksförbund behövdes. Samtidigt hade 

lundaprofessorn i juridik, Carl Gunnar Bergman, korrespondens med 

hyresgästföreningarna där han uppmanade dessa att bilda riksförbund. Flera 

hyresgästföreningar och arbetarekommuner tycks även allmänt ha skrivit till 

 

1110 SOU 1938:22 s. 22ff samt Johansson, Stella. Vår Historia 4 (1993), s. 30ff 

1111 Stadgar för Samarbetskommittén mellan Sveriges Hyresgästföreningar 1922 finns i HRF F1:1 

301



 

302  
 

Bergman för att be om råd och föredrag kring hyreslagstiftning och 

organisering.1112 Initiativ till ett sådant togs från Göteborgshåll och en intensiv 

korrespondens fördes mellan ordföranden i HCF Anders Svahn och de 

hyresgästföreningar som man kände till i riket, samt i en del fall med 

arbetarekommuner där hyresgästföreningar ännu inte hade bildats. 

Den 16 september 1923 hölls ett möte i Göteborg med representanter från, 

förutom göteborgarna, hyresgästföreningarna i Borås, Trollhättan, Luleå, Lund, 

Landskrona, Malmö, Kristianstad, Norrköping, Stockholm, Stockholms södra 

förstäder, Västerås samt Örebro. Förutom dessa städer anslöt sig även ett antal 

föreningar som av främst ekonomiska skäl inte kunnat skicka ombud, bland andra 

Helsingborg, Trelleborg, Uppsala och Ystad.1113 De flesta av dessa föreningar 

tycks inte ha varit särskilt stora, utöver föreningarna i Stockholm och Göteborg 

var det mest Västerås med 900 medlemmar och Örebro med runt 1600 

medlemmar som hade något så när stora organisationer.1114 Anders Svahn utsågs 

till riksförbundets ordförande medan Axel Johansson från Stockholms 

Hyresgästförening utsågs till sekreterare. C.G. Bergman blev förbundets vice 

ordförande och suppleanterna kom från Malmö, Trollhättan och Västerås. 

Riksförbundets program lade ut några grundlinjer. Riksförbundet skulle fungera 

som en kommunikationskanal mellan föreningarna, hjälpa dessa med råd och 

upplysningar av ”allmän och juridisk art”, medverka vid bildandet av nya 

hyresgästföreningar samt verka politiskt för hyresgästernas sak, både genom att 

påverka den allmänna opinionen och genom påverkan riktad mot statsmakterna. 

En resolution för en förnyad hyreslagstiftning och ökat offentligt stöd till 

bostadsbyggande antogs med en uppmaning:  

Hyresgäster i alla samhällen förenen eder. Tagen eder sak i egna 

händer genom massanslutning till hyresgästföreningarna – icke 

 

1112 Ivarsson & Tengling (1988), s. 26, se även brev till C.G. Bergman från Västerås 

Hyresgästförening 3/3 1923 och från Kristianstads Arbetarekommun 16/7 1923, HRF F13:1 

1113 DN 17/9 1923. Se även brev till Anders Svahn/Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg 

från representanter för Borås Hyresgästförening 16/7 och 14/8 1923, Örebro Hyresgästförening 12/8 

och 20/8 1923, Helsingborgs Hyresgästförening 12/8 och 20/8 1923, Landskronas arbetarekommun 

13/8 1923, Västerås Hyresgästförening 18/8 och 3/9 1923, Malmö Hyresgästförening 15/8 1923, 

Uppsala Hyresgästförening 15/8 1923, Trollhättans Hyresgästförening 17/8 1923, Trelleborgs 

Hyresgästförening 29/8 1923, Ystads Hyresgästförening 12 (månad dold av hålslag) 1923, Norrköping 

Hyresgästförening 12/9 1923 och Kristianstads Hyresgästförening 12/9 1923, HRF F13:1 

1114 Ivarsson & Tengling (1988), s. 26 samt Hultén (1973), s. 33 
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för tomma demonstrationer, men till inbördes stöd och verksam 

påtryckning redan vid valen 1924.1115 

Det nya riksförbundet tycks dock inte ha varit fritt från konflikter. Axel Johansson 

från Stockholm ska i samband med förbundets bildande ha kritiserat 

göteborgarna för att de hade sprungit före stockholmarna, trots de senares redan 

långt gångna planer på att ta initiativ till ett riksförbund.1116 Enligt Hultén anslöt 

sig heller inte vare sig Stockholms eller Södra Förstädernas hyresgästföreningar 

omedelbart till riksförbundet, då de saknade mandat för en direkt anslutning.1117 

Det blev istället vid den första kongressen i Stockholm den 10 januari 1924 som 

Hyresgästföreningarnas Riksförbund, vilket nu var det officiella namnet på 

organisationen, tog riktig form. Denna gång deltog representanter från inte 

mindre än fyra Stockholmsföreningar – från Stockholms, Södra förstädernas, 

Huvudstas och Råsundas hyresgästföreningar. Det verkställande utskottet förblev 

det samma men tar man suppleanter och revisorer med i beaktandet blev styrelsen 

som helhet relativt stockholmsdominerad, med fem av nio platser besatta av 

personer från Stockholms eller Råsundas hyresgästföreningar.1118 De antagna 

stadgarna fastslog att det verkställande utskottet skulle ha sitt säte i Stockholm. 

Stadgarna fastslog även att Hyresgästföreningarnas Riksförbund skulle vara en 

samarbetsorganisation mellan de lokala hyresgästföreningarna. Riksförbundet 

skulle ha en rikspolitisk och internationell inriktning och även verka för bildandet 

av nya hyresgästföreningar.1119 Förmodligen var det stundande andrakammarvalet 

1924 ett starkt incitament för ett samordnat, politiskt inriktat riksförbund för 

hyresgästföreningarna. Enligt Lars Gustafson blev dock effekten att Stockholms 

Hyresgästförening i princip tog över Hyresgästernas Riksförbund, något som var 

särskilt märkbart vid årsmötet i början av 1925.1120  

Inför 1925 års kongress rapporterades det om att flera föreningar inte hade klarat 

sina avgifter till riksförbundet och att man märkte ett allmänt minskat intresse 

från föreningarna.1121 Detta medförde att riksförbundet fick sämre ekonomi och 

 

1115 Göteborgs Aftonblad 17/9 1923 

1116 Ivarsson & Tengling (1988), s. 27 

1117 Hultén (1973), s. 33 

1118 HG februari 1924  

1119 Stadgar för Hyresgästföreningarnas Riksförbund 1924 finns i HRF F1:1 

1120 Gustafson (1974), s. 39f 

1121 HG nr 2 1925 
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att de två städerna med starka rörelser, Stockholm och Göteborg, blev relativt sett 

viktigare inom riksförbundet. Ekonomin var ansträngd och det specificerades i 

stadgarna att styrelsemedlemmar enbart hade rätt till reseersättning motsvarande 

tredje klassens järnväg eller andra klassens ångbåt.1122 Det mycket tidiga bildandet 

av riksförbundet, medan de flesta hyresgästföreningar ännu var i sin linda, samt 

dess stockholmscentrering skulle dock komma att påverka förutsättningarna för 

hyresgästorganisering i Sverige och även i viss mån dela rörelsen. För nu växte en 

ny kraft fram som skulle komma att göra insteg i hyresgäströrelsen, nämligen den 

bostadskooperativa verksamheten som fick en särskild organisatorisk form i 

Stockholm. 

HSB var i sin linda i stor utsträckning ett Stockholmsprojekt, som snabbt förhöll 

sig oberoende till hyresgästföreningarna. Redan 1924, innan vare sig några färdiga 

HSB-byggnader eller andra föreningar än den i Stockholm fanns, bildades ett 

separat riksförbund för HSB. Vid det konstituerande mötet fastslogs det att HSB- 

styrelsen skulle ha sitt säte i Stockholm.1123 HSB:s Riksförbund var, som 

Gustafson påpekar, inte en sammanslutning av redan existerande föreningar utan 

snarare ett sätt att centralt sprida en på förhand uttänkt organisationsmodell. De 

lokala HSB-föreningarna, som man tänkte sig skulle bildas av lokala 

hyresgästföreningar, skulle stå i tät ekonomisk förbindelse med HSB:s 

Riksförbund. Bland annat skulle man betala höga avgifter till riksförbundet och 

köpa tjänster av det.1124 Hyresgäströrelsen bestod nu av två riksförbund, varav 

HSB:s var kraftigt centraliserat och egentligen föregick de lokala föreningarnas 

tillkomst.  

 

Att hyresgäströrelsen i de båda städerna nu skilde sig åt märks även i frågan om 

rörelsens tidningar. Under 1923 fanns det, precis som i Göteborg, planer på att 

börja ge ut en hyresgästtidning i Stockholm. Samarbete inleddes med en redaktör 

Eriksson, och Hyresgästernas Tidning började ges ut. Enbart fyra nummer kom dock 

ut men trots detta fortsatte redaktören, enligt Victor Olsson, att ta upp 

prenumerationsavgifter. Tidningsplanerna fick läggas åt sidan men plockades 

istället upp året efter av HSB, som började ge ut tidningen Vår Bostad. Enligt 

Victor Olsson var det först Hyresgästen som under 1924 hade godkänts som 

riksförbundets organ, men då spridningen blev ”av flera orsaker” inte hade gått 

 

1122 Stadgar för Hyresgästernas Riksförbund 1925, 1930 och 1935, HRF. F1:1. 

1123. Se konstituerande möte HSB Riksförbund 17/6 1924, HSB Riks A2:1. 

1124 Gustafson (1974), s. 40ff 
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som man hade räknat med, fick även Vår Bostad bli officiellt organ.1125 I det första 

numret av Hyresgästen sågs det kooperativa bostadsbyggandet som en av flera 

strategier för att förbättra hyresgästernas position.1126 Vår Bostad framhöll vikten 

av att hyresgästerna, likt arbetsmarknadens parter samt fastighetsägarna, slöt sig 

samman och hävdade sina intressen. Men det var från konsumentkooperationen 

som man framför allt lät sig inspireras. 1127 Katarina Friberg har pekat på en 

utveckling inom konsumentkooperationen där ideologiskt fokus inom rörelsen 

alltmer gick från kooperativ som en moralisk institution mot kooperativ som en 

lösning på den "sociala frågan".1128 

 

Konsumenterna ha med sin kooperativa handelsrörelse lyckats 

tillkämpa sig ett inflytande på varumarknaden, som utan tvivel 

har mycket stor betydelse ifråga om den allmänna prisbildningen. 

Det är ingalunda utopiskt att föreställa sig, att hyresgästerna 

skulle kunna så småningom försäkra sig om ett motsvarande 

inflytande på hyresmarknaden. De ha härvidlag endast att följa 

konsumenternas exempel och draga lärdom av deras 

erfarenheter. Hyresgästföreningarne i Stockholm och i åtskilliga 

städer i utlandet ha förstått detta. De ha tagit initiativ till 

bildandet av kooperativa bostadsföreningar och på detta sätt 

aktivt medverkat till skapandet av förutsättningar för normala 

förhållanden på bostads- och därmed indirekt även på 

hyresmarknaden.1129 

 

Strategin som här presenterades gällde alltså inte ett byggande av billiga 

hyresrätter utan snarare ett allmänt ökande av bostadsutbudet, som förväntades 

indirekt förbättra läget även för hyresgästerna. I decembernumret av Vår bostad 

klagades det över hyresgästernas bristande framförhållning och benägenhet att tro 

att hyresgästföreningen skulle kunna lösa alla problem. Istället borde man gå 
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samman, kanske genom insättningar i en allmän bostadsfond med ränta, för att 

ordna sin egen bostadssituation. I samma nummer deklarerades det att tidningen 

inte var  

 

ett organ för kritik och klander mot hyresvärdarna. Det ha vi 

ingen lust att bereda en dyrbar plats åt, utan för dessa 

angelägenheter nödgas vi hänvisa till för sådana ändamål 

lämpade tidningsorgan.  

 

Skribenten frågade, med en pik till Hyresgästen, om man verkligen trodde  

 

att det stora bostadsproblemet blir löst med att hudflänga en 

eller annan brutal husvärd? Det vill man väl ändå inte på allvar 

påstå, även om naturligtvis ett och annat typiskt fall av övergrepp 

från husvärdarnas sida måste fram i ljuset och nagelfaras.   

 

Vår Bostad skulle istället vara  

 

ett alltmer samlande organ för hyresgästerna såsom kår, en 

tribun från vilken hyresgästerna skola få ropa sina berättigade 

sakliga önskemål, en plattform där de gemensamma 

angelägenheterna skola prövas och ventileras och där 

gemensamma intressen skola bevakas.  

 

Tidningen skulle vara till främst för de som hade det svårast men även för bättre 

bemedlade som hyra bostad. Det fanns ”en slags bostadskultur som behövde 

odlas” och som tidningen ville främja. Här hoppades man på hjälp att sprida 

tidningen från läsekretsen, alltså hyresgästerna själva.1130  

 

En debatt följde nu mellan hyresgäströrelsens två tidningar. Hyresgästen hälsade 

Vår Bostad välkommen, men svarade samtidigt på kritiken. Man menade att så 

som hyresmarknaden såg ut kunde inte förhållandena förbättras avgörande på 

mindre än tio år, inte ens med en kraftigt genomförd byggnadsplan oavsett om 

den genomförs av samhället, kooperativ eller enskilda. Bara i Göteborg fanns 3 

000 av hälsovårdsmyndigheten utdömda bostäder, och man hade inte ens kunnat 

hitta barackbostäder åt de som borde flytta från de utdömda lägenheterna och ej 
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heller hade man kunnat genomdriva beslut om nödtorftiga reparationer. 

Situationen på bostadsmarknaden var alltför pressad för att kunna genom 

byggande påverka maktförhållandena mellan fastighetsägarna och hyresgästerna 

eller ens för den delen det allmänna. 

 

Inför hotet från värdarna, att hellre låta lägenheterna stå tomma 

eller riva de utdömda husen, har myndigheterna m å s t  f  i n n a  

s i g  i  d e t t a – för att nu inte nämna de av snusket i lägenheterna 

verkligt lidande – hyresgästerna själva. 

 

Hyresgästernas Riksförbunds huvuduppgift, menade Hyresgästen, behövde bli att 

genom massanslutning till de olika lokala hyresgästföreningarna kunna samla den 

stora majoritet av hyresgäster som inte hade möjlighet att få boende genom HSB 

till gemensam aktion. Skulle detta lyckas var man tvungen att visa dem  

att man i hyresgästföreningen har sitt främsta skydd mot event. 

trakasserier från brutala husvärdars sida. Skall man uppnå något 

mot de senare, måste man ibland taga i med hårdhandskarne – i 

Göteborg har t.ex. blockadvapnet kommit till en mycket effektiv 

användning, i ett flertal fall, där den uppsägande husägaren 

samtidigt varit innehavare av affär. 

HSB hade, enligt skribenten, stora förtjänster och hade gjort ett gott arbete, men 

det viktigaste arbetet var det inom hyresgästföreningarna. Skribenten menade 

vidare att det nu fanns två linjer inom hyresgäströrelsen – en där  ”arbetet inom 

landets hyresgästorganisationer bör i första hand inriktas på en hyresgästernas 

egen bostadsproduktion” och en där det gällde att ”förlägga det huvudsakliga 

arbetet till att samla alla landets hyresgäster inom en gemensam organisation”.  

För att kunna samla hyresgästerna var det nödvändigt att man vid varje tillfälle 

bevakade deras intressen. Samlade hyresgäster var bästa sättet att få statliga och 

kommunala myndigheter att öka byggandet och bostadskooperationen borde 

snarast vara ett sidospår till detta.1131 Vår Bostad svarade, något mer 

kompromissvilligt än tidigare, på kritiken.  

Hyresgästorganisationerna äro en frukt av det sociala onda, som 

heter bostadsbrist. Denna bostadsbrist har skapat ett antisocialt 
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övertag åt husägarna över hyresgästerna, ett övertag som ofta 

nog hänsynslöst utnyttjas både genom oblyga hyresökningar och 

obefogade uppsägningar och vräkningar. Denna makt att råda 

över bostadsmarknaden bör icke tillkomma en så ensidigt 

intresserad samhällsgrupp. 

Skribenten menade att man i Stockholm hade prövat sig fram organisatoriskt 

under de gångna åren men nu äntligen funnit fastare former i organisationen i och 

med inriktningen mot bostadskooperationen, som hade visat sig vara den för 

tiden bäst passande metoden, speciellt då med tanke på sekundärkrediten som nu 

fanns tillgänglig. Man fick dock inte glömma att den ledande principen skulle vara 

att  

genom samlad kraft söka åvägabringa sådana reformer på 

bostadsområdet som trygga hyresgästens moraliska och sociala 

rätt. 

Det behövdes en hyreslagstiftning som tog ifrån fastighetsägaren hans sociala 

övertag. Även humanare förfarande vid vräkning, skydd mot ockerhyror, och 

”klarare tidsenligt rättsförhållande” mellan hyresgäst och fastighetsägare 

behövdes. Hyresgästorganisationen skulle vara en ”samling till gemensamt gagn 

och till gemensam prövning av uppkommande förslag till reformer och 

botemedel”. En sådan organisation skulle också på olika sätt kunna bevaka den 

enskilde hyresgästens intressen genom juridiska och ekonomiska råd samt 

företräda hyresgästen vid förhandlingar och hjälpa till juridiskt.1132 I och med 

denna mycket intressanta debatt hade alltså de tre strategier som skulle 

känneteckna hyresgäströrelsen under de kommande åren lagts fram – 

bostadskooperativt byggande, kollektiv direkt aktion samt politiskt 

påverkansarbete. Dessa tre strategier skulle komma att visa sig delvis ömsesidigt 

gagnande men också på många sätt svårförenliga, något som skulle bli tydligt 

under de kommande åren. 

Hyresgästens skribent hade i debatten hoppats på att frågan om vilken linje som 

skulle gälla inom rörelsen skulle kunna avgöras, förhoppningsvis i god ton, på 

1925 års kongress.1133 Enligt rapporterna från kongressen tycks man ha kommit 

relativt väl överens. Både Hyresgästen och Vår Bostad godkändes som 
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riksförbundets organ. Det program man tog fram var dock inriktat på byggande 

av bostäder, både kooperativa, kommunala och egnahemsbyggen samt på 

agerande för en socialt betonad hyreslagstiftning. Den lokala organiseringen och 

bevakandet av hyresgästernas intressen vid främst uppsägningar och 

hyreshöjningar betonades, men den direkta aktionen saknades i det program som 

gällde för riksförbundet. Riksförbundet skulle nu: 

1. bedriva agitation för hyresgäströrelsen och verka för bildandet av 

hyresgästföreningar där sådana icke finnas 

2. bevaka hyresgästernas intressen vid hyres- och annan bostadslagstiftning 

samt för sådant ändamål avgiva yttrande och träda i förbindelse med 

statsmakterna 

3. tillse, att vid politiska och andra val av betydelse för saken hyresgästernas 

synpunkter vederbörligen beaktas 

4. följa utvecklingen på området i utlandet och träda i förbindelse med 

motsvarande organisationer därstädes 

5. meddela föreningarna råd och upplysningar av allmän och juridisk art 

samt förmedla uppslag och erfarenheter föreningarna emellan.1134 

 

Programmet var alltså ”stockholmskt” även om man enligt Ragnar Andersson 

hade kommit överens om att de båda städerna skulle kunna fortsätta att använda 

sig av sina respektive arbetssätt.1135 Det stockholmsdominerade V.U. tycks också 

ha förlorat i frågan om längden mellan kongresser, där man från V.U:s håll hade 

önskat kongresser vart tredje år men istället fick fortsätta ha kongresser varje år, 

vilket ju stärkte inflytandet från de lokala hyresgästorganisationerna. 

Riksförbundet bytte även namn från Hyresgästföreningarnas Riksförbund till 

Hyresgästernas Riksförbund, vilket motiverades av att även bostadskooperativa 

och andra ideella föreningar skulle kunna vara medlemmar i riksförbundet.1136 

Detta skulle dock inte komma att ske i någon större utsträckning, istället skulle 

den parallella och bara delvis symbiotiska utvecklingen för hyresgäströrelsens två 

grenar fortsätta. 

 

Även i Göteborg fanns det bostadskooperativa planer. Hisingsstads 

hyresgästförening hade i januari 1924 beslutat om att införa en byggnadskassa 
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med ”små veckoinbetalningar” och obligatorisk anslutning. På initiativ av 

Olskrokens hyresgästförening utredde HCF möjlighet till en sådan kassa för hela 

staden.1137 Den kassan blev dock frivillig, och varje medlem kunde betala in en 

minsta avgift på 50 öre i veckan.1138 Även Majornas Hyresgästförening startade 

en byggkassa under 1925.1139 Det skulle dock bli de mer storskaliga 

organisationerna som kom att, liksom i Stockholm, dominera hyresgäströrelsens 

strävanden. HSB Göteborg startade sin verksamhet 1925, lite mindre än ett år 

efter riksförbundet, med hjälp av det sedan tidigare etablerade Kooperativa 

byggnadsförbundet (KBF). Enligt Ture Blomqvist i Vår Bostad hade Kooperativa 

Byggnadsförbundet bildats av olika byggnadsföreningar i Göteborg 1924. Det 

fanns även en syndikalistisk motsvarighet. Antalet arbetare i KBF uppgick 1927 

till 111 och varje arbetare ägde max 2 000 kr i andel. Blomqvist menade att ”det 

inom vårt förbund råder en kommunism liknande den som förekommer bland 

Bohusläns fiskare.”1140  

 

Blomqvist och Kooperativa Byggnadsförbundet skulle nästan omedelbart komma 

att dominera HSB Göteborg både ekonomiskt och politiskt, bland annat fanns 

HSB:s kontor i Byggnadsförbundets lokaler. Från hyresgästföreningshåll sågs 

KBF:s alltmer dominerande ställning som problematisk. Enligt Sven Wallander 

ledde relationerna till rena personkonflikter mellan både honom själv och 

Blomqvist och mellan hyresgästledaren Sven Backlund och Blomqvist.1141 Det 

första bygget i Göteborg, Åreskutan i Härlanda, stod färdigt under sommaren 

1926 och fler byggen i bland annat Olskroken planerades.1142 Redan tidigt 

förekom dock problem att samordna hyresgästföreningarnas byggprojekt med 

HSB:s. Hisingsstads byggnadsplaner skulle senare komma att realiseras inte 

genom HSB utan genom en egen byggnadsförening, Hyresgästernas 

Byggnadsförening i Lundby.1143 Skillnaden i relationen till HSB skulle utgöra en 

skiljelinje mellan hyresgästföreningarna i Stockholm och Göteborg och vara en 

bidragande orsak till de skilda utvecklingsvägar som organisationerna i de båda 
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städerna tog. Till en början hade HSB Göteborg en mer centraliserad struktur 

utan dotterföreningar. Detta fick man dock ändra på och anpassa organisationen 

efter de från HSB:s riksförbund givna ramarna.1144 HSB Göteborg nådde inte 

heller upp till samma antal byggda hus som i Stockholm, även om man tar hänsyn 

till att Göteborg hade hälften så många invånare som Stockholm under 

undersökningsperioden så låg byggtakten på ungefär en tredjedel av den i 

Stockholm. Åren 1923–1940 skulle HSB komma att producera 11 559 bostäder i 

Stockholm och 3602 bostäder i Göteborg.1145  

Under Hyresgästernas Riksförbunds kongress 1927 togs frågan om samröret 

mellan hyresgäströrelsens båda grenar upp. Man uttalade sig för ett intimt 

samarbete mellan hyresgästföreningarna och HSB och ställde krav på 

kollektivanslutning till hyresgästföreningarna för HSB:s medlemmar. Man skulle 

samarbeta expeditionellt men, kanske viktigast ha ett  

gemensamt och samfällt uppträde utåt i propaganda både för 

hyresgäströrelsen och för bostadsrörelsens krav på 

sekundärkredit, billiga förvaltningskostnader etc.  

Man borde nu lägga all kraft på att konsolidera den ”ekonomiska rörelse, som 

emanerar från Hyresgästföreningarna”. Man skulle alltså inte ha flera 

konkurrerande byggnadsföreningar knutna till hyresgästerna på samma ställe. I 

det fall då detta redan fanns skulle man ordna former för samarbete mellan 

organisationerna.1146 Som man kan ana ur uttalandet fanns det nu flera 

konfliktlinjer, dels gällde det de lokala hyresgästföreningarnas möjligheter att 

själva driva egna kooperativa projekt och dels gällde det de lokala HSB-

föreningarnas oberoende gentemot centralorganisationerna inom HSB. Själva 

modellen byggde ju på att de lokala föreningarna och de medlemmar som redan 

hade fått bostad, betalade in avgäld som sedan möjliggjorde nya byggen. Detta låg 

dock inte nödvändigtvis i föreningarnas omedelbara intresse men sågs som en 

central solidarisk handling. Enligt Sten O. Karlsson fanns också en grundläggande 

konflikt mellan medlemmarna och den centralstyrda organisation som inte minst 

 

1144 Lundevall (1992), s.  53ff 

1145 Lundevall, Owe. HSB och bostadspolitiken. 1930-talet (1993), s. 230. 
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Sven Wallander önskade. Redan 1927 ville de boende i föreningen Helagsfjället i 

Göteborg köpa loss sina fastigheter, vilket man nekades.1147  

I Stockholm fanns liknande missnöje, och i slutet av 1929 blev det konflikt inom 

HSB-rörelsen över avgälden som man från lokalt håll ansåg var alltför stor. Den 

utlösande faktorn den här gången skulle ha varit ett inköp av en sommarkoloni 

vid Hårsfjärden. Det fanns dock en bredare konflikt som bottnade i det att pengar 

inom HSB kunde föras över från ett projekt till ett annat. Pengarna hade en 

tendens att hamna i moderföreningarna istället för i de lokala dotterföreningarna, 

Man anklagade från medlemshåll HSB för att vara ett utsugande företag likt den 

vid tiden så omtalade Weidenhayn. Otto Grimlund ska även ha blivit kallad 

”husjobbare”, vilket förmodligen var bland det fulaste man kunde bli kallad i just 

det här sammanhanget. Ett förslag om en utredande kommitté mötte kraftigt 

motstånd från Wallander, som hotade att avgå. Man lyckades slutligen enas om 

att medlemmarna skulle få tillbaka mer av avgälden, antingen genom en 

livförsäkring eller genom möjlighet att efter en tid återfå den ursprungliga 

insatsen.1148 Någon konflikt mellan HSB Riksförbund och HSB Stockholm verkar 

dock inte ha funnits, vilket enligt Lundevall berodde på att samma personer satt i 

båda styrelserna. 1149 

I Stockholm ökade HSB:s inflytande, och man blev under 1927 den enskilt största 

tomtköparen i Stockholm.1150 Man var nu mer känd än hyresgästföreningarna, 

som man i en artikel i Vår Bostad 1925 ansåg sig behöva presentera, för att de 

kollektivanslutna medlemmarna skulle förstå vad den förening som man hade fått 

ett extra medlemskort till var för något.1151 I ett tidigt skede, fram till 1926, slöt 

både Stockholms Hyresgästförening och HCF upp bakom den 

bostadskooperativa linjen men senare skulle den komma att ifrågasättas av delar 

av hyresgäströrelsen. Inte minst kom kritiken från vissa av HCF:s företrädare. 

Förhållandet mellan HCF och HSB Göteborg skulle även i fortsättningen präglas 

av problem delvis orsakade av att HSB Göteborg strävade efter autonomi vilket 

inte uppskattades av hyresgäströrelsen.  Efter några vänskapliga formativa år 

 

1147 Karlsson (1993), s. 69f 

1148 Jacobsson (2000), s. 268f samt Thörn (1997), s. 345ff 
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1925–1927 verkar konflikter om inflytande ha uppstått 1928.1152  Julnumret av 

Hyresgästen 1928 är det sista numret under undersökningsperioden med 

julhälsningar från HSB-föreningarna.1153  Hyresgäströrelsen och HSB blev nu allt 

mer oberoende av varandra. Så här beskrev Sven Wallander, förgrundsfigur under 

lång tid i HSB, förhållandet mellan hyresgäströrelsens båda organisationer: 

Det finns nämligen och har alltid funnits en förklarlig latent lust 

hos de båda organisationerna att glida isär. De som fått bostad 

anser att de inte mer har med hyresgästorganisationen att göra, 

och de som kämpar inom denna fattigare gren av rörelsen blir 

bittra på sina rikare medbröder och faller för frestelsen att vilja 

sparka till HSB, som kanske ger lika gott igen och då kan 

hyresgäströrelsen bli av med sitt byggande organ och HSB får 

inte längre det ryggstöd i hyresgäströrelsen som är en stor styrka 

för HSB.1154 

Wallanders syn på de båda rörelserna är givetvis skriven utifrån ett tendentiöst 

och retrospektivt perspektiv men HSB och hyresgästföreningarna var på många 

sätt omaka par. Själva poängen med ett HSB-medlemskap och bosparande var att 

komma ifrån en situation som hyresgäst. Inte heller låg det i HSB-medlemmarnas 

direkta ekonomiska intresse att betala för andra byggen, något som HSB-

ledningen fick utarbeta strategier för att motverka.1155 Hyresgästföreningarna 

tjänade givetvis på att HSB byggde fastigheter då detta minskade den interna 

konkurrensen mellan hyresgästerna men samtidigt var HSB:s lägenheter inte ett 

ekonomiskt gångbart alternativ för många hyresgäster. Om något tycks 

förhållandet ha varit ett av ömsesidig nytta. Enligt Wallander kunde 

hyresgästföreningarna tjäna på att ha tillgång till HSB:s ekonomiska muskler 

medan HSB kunde tjäna på hyresgästföreningarnas mobiliserande kraft.1156 Att 

rörelserna förblev sammanlänkade i Stockholm, till skillnad från i Göteborg och 

Malmö, hade förmodligen att göra med den stora andelen kollektivanslutna HSB-

medlemmar i Stockholms Hyresgästförening. Föreningarna delade lokal och 

 

1152 Se styrelsemöteprotokoll 16/2 1928 HSB Riks A20:2. 

1153 Se HG julnummer 1928 och 1929 

1154 Wallander (1965), s. 28 

1155 Karlsson (1993), s. 69 

1156 Wallander (1965), s. 28 
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verkade i allmänhetens ögon i princip vara synonyma.1157 Huruvida de 

kollektivanslutna medlemmarna var särskilt aktiva i hyresgästföreningarna är dock 

oklart. Att döma av den utskällning som Otto Grimlund, ordförande i 

Hyresgästernas Riksförbund, gav de inaktiva HSB-medlemmarna på HSB:s 

riksförbunds kongress 1928 verkar de inte ha varit det. Grimlund var upprörd inte 

bara över inaktiviteten utan även för att själva kollektivanslutningen till 

hyresgästföreningarna inte fungerade tillfredsställande. Här likt på andra ställen 

betonades HSB:s skuld till hyresgästföreningarna.  

De som anse allan rättfärdighet ifråga om medlemskapet i 

Hyresgästföreningen uppfyllt så snart de fått sin egen 

bostadsfråga löst visa sig sakna den sociala blick för problemet, 

som behärskade Hyresgästföreningarna, då dessa startade 

H.S.B.-organisationer, som åstadkommit lösning av dessa 

medlemmars bostadsfråga. Sådana medlemmar har 

riksförbundet icke någon anledning att uppmuntra i deras 

självgodhet och vilja till isolering utan måste tvärtom med skärpa 

kräva att de åtminstone fullgöra sina ekonomiska förpliktelser 

mot Hyresgästföreningarna och detta i samma omfattning som 

andra medlemmar av Hyresgästföreningarna. 1158 

Framväxten av ett allierat starkt bostadskooperativt företag hade uppenbara 

fördelar för hyresgästföreningarna, som kunde dra nytta av de ekonomiska 

muskler och den legitimitet som företaget gav i och med sina realiserade 

fastigheter med hög standard och relativt låga boendekostnader. Men samtidigt 

fanns det problem med att inom en och samma rörelse försöka jämka in två 

organisationstyper med i grunden mycket olika tillvägagångssätt. Till detta kom 

frågan om centraliseringen kontra det lokala beslutsfattandet, som skulle prägla 

både relationen mellan hyresgästföreningarna och HSB och även bli en stridsfråga 

inom de båda grenarna under de kommande åren. 

 

 

1157 Wredberg (1987), s. 29, 49 

1158 Protokoll från HSB riksförbunds kongress 15 maj 1928 i Malmö, s. 3ff. HSB Riks A2:1 
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1157 Wredberg (1987), s. 29, 49 

1158 Protokoll från HSB riksförbunds kongress 15 maj 1928 i Malmö, s. 3ff. HSB Riks A2:1 
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5.2. Vägval 

Samtidigt som HSB växte fram som en stark kraft inom hyresgäströrelsen 

fortsatte arbetet för en ny en hyreslag, som tidigare främst hade förts av 

Stockholms Hyresgästförening, att föras av Hyresgästernas Riksförbund. Det 

man framför allt strävade efter var en socialt betonad hyreslag. Här hade man ett 

par framstående företrädare i dels rättshistorikern och professorn C.G. Bergman 

i Lund och dels den socialdemokratiske, tidigare vänstersocialistiska 

riksdagsledamoten Ernst Hage från Luleå. Båda dessa herrar kritiserades hårt av 

Svensk Fastighetsägaretidning. Ernst Hage, som vid flera tillfällen hade gjort 

framställningar i riksdagens andra kammare för social hyreslagstiftning, 

anklagades för att svartmåla fastighetsägarna som busar eller diktatorer i 

Mussolinis stil.1159 Hage var mycket aktiv i bostadsfrågan och motionerade om 

bland annat stöd för hyreslagstiftning med ”effektiva bestämmelser mot oskäliga 

hyror” och för stimulerande av byggande för att få bort bostadsbristen och 

åstadkomma en mindre bostadsreserv. Hage menade här att man borde bygga fler 

enklare bostäder med ”viss avprutning på bekvämligheter”, vilket ju inte riktigt 

var i linje med HSB:s standardhöjande ansatser.1160  

Svensk Fastighetsägaretidning ogillade Hage, men man verkar ha haft ännu mer 

emot C.G. Bergman.1161 Vid Hyresgästföreningarnas Riksförbunds kongress 1924 

påpekade tidningen att hyresgäströrelsen själva var upprörda över bristen på stöd 

från den socialdemokratiska rörelsen och tidningen Social-Demokraten. Istället 

kom stödet från kommunistiskt håll och då särskilt från den kommunistiska 

tidningen Folkets Dagblad Politiken. Utöver detta tycks kongressen enligt 

tidningen ha dominerats av Bergman som framställdes som den främsta 

motståndaren. Vilhelm Lundstedt, socialdemokrat och jurist likt Bergman, hade 

året innan skrivit en offentlig utredning om principer för en reformerad hyreslag, 

där han föreslog en ”prioritetsrätt” istället för den starkare ”optionsrätt” som 

Bergman föredrog.1162 Lundstedts förslag innebar att en hyresgäst skulle ha rätt 

till företräde till en lägenhet förutsatt att hyresgästen var beredd att betala samma 

hyra som en annan prospektiv hyresgäst erbjöd. Förslaget fick inget större stöd 

 

1159 SFT nr 2 1924 och nr 6 1926 

1160 HG nr 3 1925 

1161 Se karaktärssågning av Bergman i SFT nr 7 1924 

1162 SFT nr 2 1924 
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vare sig bland hyresgäster och fastighetsägare. De förra såg det som för tamt och 

de senare som en för stor inskränkning av äganderätten. Bland annat påpekade 

man i Svensk Fastighetsägaretidning att Lundstedt i större utsträckning ville 

skydda egnahemsägarna än de mer storskaliga fastighetsägarna, vilket man såg 

som partiskt:  

Professor Lundstedts vackra tal om skyddandet av 

egnahemsbyggarens äganderätt utan inskränkning av 

prioritetsrätten är tydligtvis ett uttryck för den uppfattningen att 

äganderätten skall skyddas för medlemmar av vissa politiska 

partier, men ej för alla. 

Lundstedts förslag realiserades aldrig men Anders Victorin påpekar att ett skydd 

liknande det Lundstedt föreslog infördes i 1939 års hyreslag.1163 

Hyresgästerna lyckades uppbåda stöd från flera delar av arbetarrörelsens politiska 

grenar. Under september 1925 hölls Hyresgästernas Mälardalsmöte vid Skansen, 

där bland annat Ernst Wigforss talade och gav sitt stöd till rörelsen som han såg 

som en del av en större kollektiv strävan för att frigöra individerna.1164 Under 

1926 gjorde Hyresgästernas Riksförbund en mer samordnad framstöt i form av 

en kampanj för en socialt betonad hyreslagstiftning. Grimlund menade i en 

intervju i Norrskensflamman att kampanjen hade kunnat igångsättas tidigare men 

att man hade velat se slutet på Lundstedts utredning.1165 Utöver Ernst Hage tycks 

man nu ha haft en hel del stöd från den kommunistiska riksdagsledamoten Robert 

Samuelsson. Hage och Samuelsson var tillsammans med Grimlund vanligt 

förekommande talare på de möten som arrangerades i samband med rörelsens 

kampanjer för en reformerad hyreslag. Namninsamling skedde i framför allt 

Stockholm och man lyckades här få stöd från Stockholms Fackliga 

Centralorganisation som uppmanade sina medlemmar att stödja kampanjen och 

medverka vid insamlingen av underskrifter. Ett antal lokala fackklubbar lämnade 

dessutom bidrag till kampanjen.1166  

 

1163 Victorin (1980), s. 6. För fastighetsägarnas inställning till Lundstedts utredning se SFT nr 8,9 och 

16 1924, för hyresgästernas inställning se bland annat HG nr 9 1925 

1164 VB september 1925 

1165 Norrskensflamman 26/2 1926 

1166 HG nr 5 1925, VB januari och februari 1926 
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Otto Grimlund höll under kampanjen ett och samma föredrag på tolv platser i 

Sverige. Detta gavs sedan ut i tryckt format under titeln ”Fastighetsägarevälde 

eller lagstadgat skydd åt hyresgästerna?” Grimlund avfärdade i föredraget det 

vanligen förekommande argumentet att det var byggkostnaderna, och särskilt då 

byggarbetarnas löner, som drev upp hyrorna. Varför ökar i så fall hyrorna så 

mycket i äldre fastigheter? Undrade Grimlund. Han menade att det istället främst 

var kraven på avkastning och fastigheternas värdestegring på grund av spekulation 

som drev upp hyrorna. Grimlund pekade dessutom på problemen med 

bostadsföreningar som fungerade som verktyg för enskilda fastighetsägare att lura 

sina hyresgäster på olika sätt. Det exempel som Grimlund drog fram gällde en 

fastighet där hyresgästerna 1923 hade tvingats ingå i en bostadsförening under 

fastighetsägarens kommando. Inteckningarna var dock så stora att föreningen 

gick i konkurs varpå den tidigare fastighetsägaren återigen köpte fastigheten. 

Grimlund menade att spekulationen och husjobberiet behövde brytas dels genom 

en social hyreslag men också genom sekundärkredit, så att icke-spekulativt, inte 

minst kooperativt, byggande kunde främjas. Den sekundärkredit som staten på 

årsbasis hade beviljat föregående år borde permanentas, menade Grimlund. 

Bostadsbristen var nämligen skadlig, bland annat hindrade den 

bostadsinspektionen från att på riktigt kunna gripa in vid brott mot 

hälsovårdsstadgan. När det gällde den sociala hyreslagstiftningen påpekade 

Grimlund att 1907 års hyreslag egentligen aldrig hade gagnat hyresgästerna utan 

att den snarast hade hjälpt fastighetsägarna. Så länge ett ordentligt skydd saknades 

kunde till exempel inte hyresgästerna fullt ut utnyttja sin rätt till månadsbetalning, 

eftersom fastighetsägaren då kunde säga upp de som insisterade på detta. 

Grimlund sågade den Lundstedtska utredningen som rörig, och Socialstyrelsen 

anklagades för att under två år ha utrett för att sedan inte komma fram till annat 

än att yrka avslag på Lundstedts förslag. Under tiden hade dock Hyresgästernas 

Riksförbund drivit hyreslagsfrågan och man krävde nu en social hyreslag utifrån 

två huvudsakliga principer, optionsrätten som gav hyresgästen rätt att bo kvar och 

en lag mot oskäliga hyror. Vad som var skäliga hyror kunde företrädesvis avgöras 

i förhandling mellan hyresvärd och hyresgäst men i de fall då de inte kunde 

komma överens kunde exempelvis en offentlig institution eller en skiljenämnd 

gripa in. Betydelsen av att både optionsrätten och lagen mot oskäliga hyror kom 

med betonades. 

Vi kräver i den nya lagstiftningen som grundprincip 

optionsrätten,  kvarboenderätten, och vid sidan av denna en 

lagstiftning mot oskäliga hyror. Detta är de två grundprinciperna 
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för den kommande lagstiftningen, ty optionsrätten skulle vara 

värdelös om den icke kompletterades med en lagstiftning mot 

oskäliga hyror. Antag att vi bara hade optionsrätt. Då skulle ju 

värden kunna komma och säga: Ja, ni har optionsrätt och visst 

får ni bo kvar. Jag tänker icke alls säga upp er, men nästa år skall 

ni betala dubbelt så hög hyra. Det skulle värden ha möjlighet att 

åvägabringa, om vi bara hade optionsrätt. Därför måste vi vid 

sidan av optionsrätten ha en lagstiftning mot oskäliga hyror. 

Grimlund pekade här på utbytbarheten som grund för maktförhållande i 

hyresförhållandet och visade att detta var en princip som låg till grund för 

riksförbudets tänkta hyreslag. Även några andra områden avhandlades i texten, så 

som behovet av hyreskontrakt som inte bara gagnade fastighetsägarna.  Grimlund 

menade att de höga butikshyrorna även höjde levnadsomkostnaderna för 

konsumenterna indirekt då de även här måste betala för fastighetsägarens profit. 

Hälsovårdsnämnden behövde också ges större befogenheter.1167 Grimlunds text 

är intressant då den i mångt och mycket kom att stå för Hyresgästernas 

Riksförbunds bostadspolitiska linje under de kommande åren. Dessutom 

skisserade han redan här linjerna för den hyressättningsmodell som skulle 

utformas efter den efterkrigstida hyresregleringens avskaffande och som i 

skrivande stund fortfarande gäller.  

Under 1926 års kongress rapporterades att rörelsen hade stabiliserat sig under året 

efter föregående års svacka. Man hade samlat in över 50 000 signaturer och tycks 

generellt ha varit nöjda med kampanjen även om den inte gett något resultat i 

form av politiska reformförsök. I övrigt hade riksförbundet arbetat mycket för att 

”breda ut förbundet i landet”. Organisationen samlade nu 10 000 hyresgäster i 

femton hyresgästföreningar eller sammanslutningar av hyresgästföreningar. Den 

absolut största delen av medlemmarna vid det här laget fanns dock i antingen 

Stockholm eller Göteborg. Man tycks nu ha etablerat ett internationellt samarbete 

med framför allt den norska hyresgäströrelsen vilket visade sig inte minst genom 

att Rudolf Arnesen från Leieboerförbundet talade på kongressen.1168 Under 1926 

anslöt sig Hyresgästernas Riksförbund till det nybildade Internationella 

Hyresgästförbundet eller International Union of Tenants (IUT), som hade 

kommit till på schweiziskt och österrikiskt initiativ. Man motiverade den 

 

1167 Grimlund, Otto, Fastighetsägarevälde eller lagstadgat skydd åt hyresgästerna? (1926), s. 1ff 

1168 HG nr 9 1926, VB maj 1926 
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internationella organisationen med bland annat fastighetsägarnas nya 

internationella organisationer och behovet av att bemöta dessa. Med på den 

konstituerande kongressen fanns representanter från hyresgästorganisationer i 

England, Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Tjeckoslovakien, Schweiz, 

Ungern, Österrike och Danzig. Från Polen och Luxemburg kom hälsningar. 

Förbundets riktlinjer handlade framför allt om hyreslagstiftning, som man såg 

som ett medel för att skydda hyresgästen mot ”ocker och omotiverad 

uppsägning”. Det enskilda medlemsorganisationerna skulle verka för skyddande 

lagstiftning nationellt. Förbundet motsatte sig bostäder under gatunivån och 

hyreskaserner och uttalade sig för mindre hus med hög standard och skälig hyra. 

Här menade man att stat och kommun skulle främja egen och kooperativ 

bostadsproduktion. Man betonade att hyres- och bostadsfrågorna var 

internationella och att de endast kunde lösas genom ”samförstånd och 

sammanslutning av alla länders hyresgästföreningar”, men vad exakt detta skulle 

innebära var inte helt klart. Kongressen uttalade sig principiellt mot 

bostadsdiskriminering mot utländska medborgare och man menade att 

Internationella Arbetsbyrån, tillhörande Nationernas Förbund, borde samla in 

och offentliggöra statistik kring hyror och bostadsförhållanden. Värt att notera är 

att HSB inte valde att ansluta sig till IUT, trots uttalandena för bostadskooperativt 

byggande. Istället valde man tre år senare att ansluta sig till en annan internationell 

organisation, International Verband für Wohnungswesen. Hyresgäströrelsen var nu 

splittrad även när det gällde internationella åtaganden.1169   

De politiska framstötarna på hemmaplan verkar dock inte ha gett några större 

resultat. Inför lokalvalen 1926 uppmanades hyresgästerna att ”rösta med de listor 

och de kandidater, om vilka man vet att de stödja och arbeta för 

hyresgäströrelsens synpunkter och mål”, men det är oklart hur resultaten blev.1170 

Frågan om någon typ av kursändring verkar nu ha tagits upp, vilket skulle komma 

att märkas i samband med kongressen i Stockholm 1927. Kongressen sammanföll 

med en skandinavisk bostadkongress som anordnades av HSB tillsammans med 

SKB och som bland annat socialminister Jakob Pettersson och ordförande i 

stadsfullmäktige Knut Tengdahl besökte. Kongressen, som hade talare från 

Danmark, Norge och Finland, uttalade sig för permanent sekundärkredit för att 

hjälpa bostadskooperationen. Även Hyresgästernas Riksförbund slöt, föga 

 

1169 Se VB juni 1926 samt styrelse och revisionsberättelse för HSB 1929. HSB Riks B1:1. Se även 
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förvånande, upp bakom kraven på sekundärkredit och dessutom uttalade man sig 

för ett utökat samarbete mellan hyresgäst- och HSB-föreningarna samt för ett 

samordnande av HSB-föreningar på samma ort. Grimlund uppmanade till fortsatt 

agitation för den socialt betonade hyreslagen. 1171 Mycket var alltså likt föregående 

års program, men i Vår Bostads summering av kongressen förekom en mycket 

intressant passus. 

Det intima samarbete, som på kongressen underströks mellan 

H.S.B.-föreningarna och hyresgästorganisationerna, är riktigt 

och behövligt. Men det får under inga omständigheter förtaga 

slagkraften och kampandan från hyresgästföreningarna. Deras 

huvuduppgift ligger i att kämpa för bättre och tryggare 

bostadsförhållanden för a l l a, genom krav på 

lagstiftningsområdet, på de kommunala myndigheterna, 

hälsovården etc., genom direkt kamp med fastighetsägarna till 

försvar för de fattiga och betryckta hyresgästerna. 

Hyresgästorganisationerna måste vara de breda massornas 

föreningar, kampberedda och slagfärdiga. Den direkta kampen 

måste v a r a – och i högre grad än vad hittills skett utvecklas till 

att bli – själva hyresgäströrelsens a och o. 1172 

Uttalandet är intressant och tyder på att det i Vår Bostads redaktion och 

förmodligen även i större utbredning nu fanns stöd för den linje som Martin 

Andersson hade drivit under kongressen 1925. I Göteborg hade sedan tidigare 

klasskampsretoriken varit väl använd i hyresgästpressen, men även i Vår Bostad 

hade den skymtat fram, till exempel när fastighetsägarna blev kollektivt benämnda 

som ”fastighetskapitalet”.1173 Otto Grimlund hade 1925 skrivit att ”förhållandena 

mellan hyresvärdarna och hyresgästerna kommer aldrig under det kapitalistiska 

samhällssystemets tid att bliva så goda och så utan friktioner att en organisation, 

som försvarar hyresgästernas rättigheter, är obehövlig”.1174 Samma år 

publicerades även Grimlunds reportage från hyresstriderna i Glasgow i 

Hyresgästen.1175 Både Otto Grimlund och Martin Andersson var medlemmar i 
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Sveriges Kommunistiska Parti. Andersson var även medlem i SAC. Grimlund 

hade initialt haft en viktig roll i SKP, bland annat hade han följt Vladimir Lenin 

på dennes resa genom Sverige och medverkade även vid Kominterns 

konstituerande kongress 1919. I samband med de stora schismerna inom den 

svenska kommunistiska rörelsen i slutet av 1920-talet skulle dock både Grimlund 

och Andersson komma att lämna kommunismen, och likt så många av första 

generationens vänstersocialister/kommunister skulle de båda även komma att 

återvända till socialdemokratin.1176   

Det fanns alltså under framför allt 1920-talet en relativt stark kommunistisk 

närvaro i ledningen för hyresgäströrelsen, vilket så klart aktualiserade frågan om 

den politiska neutraliteten. Socialdemokraten Sven Backlund, som under framför 

allt 1920-talet hade en viktig roll som inte minst agitator inom hyresgäströrelsen i 

Göteborg, menar att det inom den göteborgska hyresgäströrelsen under 1920-

talet fanns en tyst överenskommelse om att inte diskutera partipolitik.1177 Man 

framhöll även att hyresgästföreningarna var partipolitiskt obundna, även om 

kopplingen till de socialistiska partierna nog var uppenbar för de flesta. Som HCF 

påpekade i en appell till Göteborgs politiska organisationer så skulle inte politisk 

neutralitet förstås som politisk intresselöshet. De partier som förordade 

kommunala initiativ och åtgärder på bostadsmarknaden var de som 

hyresgästföreningarna stödde.1178 I ett cirkulär från Hyresgästernas Riksförbund 

påpekas både socialdemokraternas och de frisinnades ointresse för bostadsfrågan 

och man uppmuntrade till allmänna påtryckningar.1179  

Större partipolitiska stridigheter tycks inte ha förekommit i de båda städernas 

hyresgästföreningar under det tidiga 1920-talet. Rena personkonflikter förekom 

dock, så som den mellan Stockholms Hyresgästförening och Socialdemokratens 

redaktör Gottfrid Björklund, som efter att ha varit ordförande i 

hyresgästföreningen under dess tre första år nu aktivt motarbetade 

 

1176 Schmidt, Werner. Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum (1996), s. 198ff. Se även 

Hansson, Sigfrid. Svenska Folkrörelser I (1936), s. 184, 434 samt samling av medlemskort i Martin 

Anderssons personarkiv, Volym 1. Värt att notera är att medan Grimlunds övergång skedde relativt 

fort tog det flera år för Andersson innan han återanslöt sig till SAP. 

1177 Hansson (1936), s. 205 och utdrag ur Sven Backlunds memoarer i Johansson (1982), s. 42f 

1178 Appell till de politiska organisationerna i Göteborg, odaterad men förmodligen från 1924, HCF 

F7:1 (politisk korrespondens) 

1179 Skrivelse 5 november 1926 till alla i riksförbundet sammanslutna föreningar, HRF B2:1 
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organisationen.1180 Frågan om den politiska neutraliteten skulle också komma att 

ifrågasättas av den Moskvatrogna, ”sillénkommunistiska” delen av den 

kommunistiska rörelsen under det tidiga 1930-talet, då man hade slagit in på den 

radikala linje som kännetecknade den så kallade ”tredje perioden” efter den 

kommunistiska internationalens sjätte kongress 1928. Här gjordes den 

socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen till huvudfienden för den 

kommunistiska rörelsen, som skulle axla manteln som den enda antikapitalistiska 

kraften.1181  

Skillnaden mellan HCF och Stockholms Hyresgästförening märks tydligt i 

stadgarna från 1929. Medan HCF strävade efter att ”organisera alla i Göteborg 

med omnejd boende hyresgäster” ville Stockholms Hyresgästförening 

”sammansluta Stockholms hyresgäster i en organisation”. Valet av språkbruk 

säger en hel del, och de aktiviteter som man valde att betona skilde sig åt. Medan 

HCF hade som stadgemål att besluta om stridsåtgärder hade Stockholms 

Hyresgästförening ett mindre tydligt mål att ”vidtaga sådana åtgärder, som 

befordra hyresgästintressena”. Den första versionen av stadgarna som nämner 

direkta aktioner som ett uppdrag för Stockholms Hyresgästförening är från 1936.  

Stockholms Hyresgästförening strävade även efter att ”inom representationer 

verka för inval av sådana personer, som befordra hyresgästernas intressen”. Något 

liknande saknas i HCF:s stadgar.1182 En stor skillnad mellan antal stridsåtgärder 

under undersökningsperioden märks också, som vi har sett. Med Sten O. 

Karlssons terminologi märks en tydligare betoning hos Göteborgsföreningarna 

för en arbetarsocialism där främst klassintresset skulle hävdas. HCF:s linje var att 

kräva hyresgästernas rätt i konfrontationer medan man i Stockholms 

Hyresgästförening och HSB hade en mer samhällssocialistisk linje med fokus på en 

mer allmän samhällsnytta snarare än fokus på just hyresgästernas omedelbara 

intressen kontra fastighetsägarnas.1183 Det här mer allmänna samhällsintresset 

började också under 1930-talet i högre grad göra sig mer gällande i den politiska 

linje som Hyresgästernas Riksförbund drev.   

Kongressperioderna hade under 1927 förlängts till två år, och nästa kongress hölls 

2–4 september 1929 i Göteborg. Både HSB:s riksförbund och Hyresgästernas 

 

1180 VB maj 1925 och Hultén (1973), s. 35 

1181 Eley (2002), s. 251f 

1182 Stadgar för HCF 1929 och Stockholms Hyresgästförening 1929 samt 1936. HRF F1:1. 

1183 Karlsson (1993), s. 325ff 
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Riksförbund hade här på varandra efterföljande kongresser, vilket förmodligen 

kom sig både av vilja att visa enighet och praktiska förutsättningar. Den 

göteborgska hyresgäströrelsen tog nu chansen att visa upp sin styrka, och man 

öppnade kongresserna med ett stort möte på Gustav Adolfs Torg som enligt 

Hyresgästen samlade 3 000 personer. Ett förmöte hade dessförinnan hållits på 

Hisingen, och deltagare därifrån marscherade sedan till det större mötet med 

fanor och blåsorkester. Den nya internationella organisationen märktes i och med 

ett antal internationella hälsningar från bland annat den tyska hyresgäströrelsen. 

HSB:s kongress gjorde ett uttalande där man pekade på en förbättring av läget 

som hade åstadkommits av statens, kommunernas och bostadskooperationens 

arbete. Den nya bostadskreditkassan som hade tillkommit var ett tydligt framsteg, 

men fortfarande saknades medel för att på riktigt kunna åstadkomma resultat. 

Kongressen uttalade sig även för vidare agitation för en social hyreslagstiftning, 

som man intressant nog gav verkställande utskottet i Hyresgästernas Riksförbund 

i uppdrag att ordna. Man uttalade sig vidare för ett ökat samarbete med 

fackföreningarna från både HSB- och hyresgästföreningarnas håll. Både 

Hyresgästen och Vår Bostad hade uttryckt entusiasm inför kongressen, och i Vår 

Bostad uttrycktes stora förväntningar och förhoppningar om mer direkta 

aktioner. 

På den allmänna hyresgäströrelsen har hyresgästkåren med var 

dag som går ökade och befogade krav att ställa. Krav, som det 

gäller för oss att tillgodose – såvitt vi skola lyckas under år som 

stunda driva rörelsen ständigt framåt, se den bli till en för hela 

landet samlade hyresgästkår i alla avseenden representativ 

organisation. I kampens, den målmedvetna, framsynta kampens 

tecken skall den svenska hyresgäströrelsen segra ; vi ha under 

gångna årtionden sett hur litet går att vinna för för 

hyresgästintressena genom halvmesyrerna på 

lagstiftningsområdet eller med enbart vädjanden och moraliska 

påtryckningar. 

Hyresgästernas Riksförbund, som fortfarande bestod av femton 

hyresgästorganisationer, uttalade sig dock inte i sin resolution för ökad direkt 

kamp utan det man framför allt tog ställning för var ökat offentligt byggande 

utifrån den standard som man menade att den bostadskooperativa rörelsen hade 

visat var möjlig att få till ett lågt pris. Hyresindex låg högre än livsmedelsindex 
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de kommunala valen verka för inval av personer som stödde denna linje. Från 

göteborgshåll förekom kritik mot den verksamhetsplan som hade satts upp. Ett 

förslag om ökat samarbete med fackföreningarna vid hyresaktioner orsakade 

diskussion och hänsköts till V.U. Man beslöt dock efter förslag av Martin 

Andersson att ge V.U. i uppdrag att organisera lantarbetare och torpare för att 

förbättra dessas bostadssituation. Till de vräkta lantarbetarna i Södra Möre  

beslutade kongressen att anslå 300 kr. Årsavgiften från lokal hyresgästförening till 

riksförbundet sattes vid 15 kr per medlem medan organisationer med kollektivt 

medlemskap skulle betala 5 kr per medlem.1184 De militanta metoder som sedan 

flera år tillbaka praktiserades i Göteborg och som precis hade börjat praktiseras i 

Stockholm tycks alltså inte vid 1929 ha gjort några avgörande intryck på 

Hyresgästernas Riksförbunds officiella inriktning, men hyresstriderna skulle 

under det kommande decenniet bli allt mer intensiva och frågan om förfarande 

vid hyreskonflikt skulle bli allt för påtaglig för att Hyresgästernas Riksförbund i 

längden skulle kunna fortsätta att förpassa den till periferin. 
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5.3. Bostadspolitiska strävanden under 1930-

talet 

Hyresgästernas Riksförbund fortsatte under 1930-talet med sina bostadspolitiska 

strävanden. Inför 1930 års kommunalval betonade Hyresgästernas Riksförbund 

sin politiska neutralitet. Man uppmanade väljarna att välja in lokala representanter 

som stödde och helst var aktiva deltagare i hyresgäströrelsen. Med detta följde 

instruktioner till de enskilda hyresgästföreningarna kring hur de skulle gå tillväga 

för att utse passande kandidater som väljarna skulle uppmuntras rösta på. 

Detta arbete kan dels ske genom personligt ingripande av den 

enskilde medlemmen vid kandidatnominering inom sin 

partiorganisation då denne bör framställa interpellation om 

kandidaternas ställning till hyresgäströrelsen och på så sätt verka 

för de med bostadsfrågans rationella lösning sympatiserande 

kandidaternas placering och inval, dels kan man också tänka sig 

att hyresgästföreningarna på respektive platser skriftligen vänder 

sig till de politiska organisationer, hos vilka man har anledning 

förutsätta att intresse finnes för hyresgäströrelsen, med begäran 

om en eller ett par speciella hyresgästkandidaters placering på 

valbar plats. Då det gäller placeringen av kandidaterna inom resp. 

partier liksom då man önskar besked om partierna om deras 

ställning, bör hyresgästorganisationerna och deras medlemmar ej 

nöja sig med allmänna talesätt om villigheten att medverka till 

åstadkommandet av bättre bostäder, utan kräva klara besked om 

vilka praktiska åtgärder i form av byggen, lån, tomtutlämningar 

etc. som under den kommande perioden kan påräknas.  

Hyresgästföreningarna skulle i utbyte mot sitt stöd kräva handfasta krav och inte 

bara principiella löften. 

Vi måste kräva att som svar få fram icke partiernas idéprogram 

utan deras arbetsprogram, icke svävande löften utan klart besked 

om vad som verkligen kommer att göras under de närmaste åren. 

Det åligger hyresgästföreningarna på varje ort att kräva dessa 

besked antingen av kandidaterna eller av partierna. Föreningarna 
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böra själva välja de lämpligaste vägarna med hänsyn till de lokala 

förhållandena för att få svar på de uppställda frågorna.1185 

Hyresgästföreningarna skulle alltså aktivt verka för att få löften från kandidater 

som lovade att följa hyresgäströrelsens politiska program, inte bara genom 

allmänna löften utan genom konkreta åtgärder. Det rörde sig om politisk 

byteshandel – hyresgäströrelsen utlovade röster i utbyte mot politiska löften. Man 

ville även knyta politiker till rörelsen som kunde verka för dess program. Det är 

inte minst intressant att man uppmanade de medlemmar som även var 

partimedlemmar att inom sina partier verka för att sådana kandidater hamnade på 

valbara platser på listorna. Här var förmodligen den politiska heterogeniteten 

närmast en fördel, då man kunde spela ut åtminstone arbetarrörelsens olika partier 

mot varandra och få dem att konkurrera om stöd från hyresgästföreningarna.  

Som vi har sett i tidigare kapitel hade både SAP och SKP aktiva medlemmar och 

ett starkt intresse av att verka inom i hyresgästföreningarna. Även Socialistiska 

Partiet hade flera framträdande medlemmar på centrala platser i hyresgäströrelsen 

så som Emil Andersson, Vilhelm Johansson, Albin Ström och Oskar 

Bengtsson.1186 SP:arna var även, enligt Kerstin Thörn, inflytelserika inom HSB.1187 

I och med att samtliga tre partier inom arbetarrörelsen hade en relativt stark 

ställning inom hyresgäströrelsen och att det även verkade finnas en del 

syndikalister blev den politiska neutraliteten extra viktig inom rörelsen. Man höll 

särskilt i Göteborg hårt på att rörelsen inte skulle ta ställning för eller stödja något 

enskilt parti.1188 Även i Stockholm höll man på den politiska neutraliteten, men 

det hindrade inte Otto Grimlund, då återigen socialdemokrat, från att tillsammans 

med ett antal andra undertecknare inom den bostadskooperativa rörelsen i 

Stockholm inför kommunalvalen 1931 skicka ut ett cirkulär till Stockholms 

hyresgäster med uppmaning att rösta på socialdemokratin då det enligt de 

undertecknande var SAP som hade åstadkommit mest i bostadsfrågorna. Man 

lyfte fram stadens fortsatta byggande av billiga lägenheter, stödet till 

småstugebyggande och det faktum att staden hade sänkt hyrorna i sina fastigheter. 

De borgerliga listorna var enligt cirkuläret dominerade av fastighetsägareintressen 

medan de kommunistiska och socialistiska listorna inte nämndes. Några av de 

 

1185 VB nr 15 1930 

1186 Kennerström (1974), s. 208 

1187 Thörn (1997), s. 348 

1188 Se dokument från 16/1 1931.  HCF E7:1 (politisk korrespondens) 
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namn som främst lyftes fram var Carl Lindhagen, Harry Sandberg och Gottfrid 

Björklund. Även kassören i Hyresgästernas Riksförbund, Axel Johansson, 

nämndes vid namn.1189  

Arbetet för en reformerad hyreslag gick dock inte särskilt bra. Motioner i frågan 

kom till riksdagen både 1930 och 1931 men utan vidare framgångar.1190 Man 

bedrev också kampanjarbete på annat håll, inte minst genom de allmänna 

bostadskongresser som man under 1930-talet började anordna. Den första 

allmänna bostadskongressen gick av stapeln i Stockholm 14–15 november 1930. 

Stockholms-Tidningen verkar intressant nog ha haft svårt att skilja mellan 

hyresgästföreningarna och HSB som man inför bostadskongressen beskrev som 

i princip synonyma.1191 Det var dock Hyresgästernas Riksförbund som stod 

bakom bostadskongressen. Inbjudan hade skickats till ett antal organisationer, 

varav kooperativa bostadsföreningar, fackföreningar, politiska och sociala 

organisationer, hyresgästföreningar samt nykterhetsorganisationer särskilt 

nämndes. Kongressen samlade allt som allt närmare 350 deltagare som 

representerade över 300 ”organisationer och institutioner”.1192 Sveriges 

Fastighetsägareförbund hade inte fått någon inbjudan, vilket väckte en del ilska, 

men flera representanter deltog ändå för att ta del av diskussionerna.1193 

Kongressen behandlade flera punkter, däribland lagstadgat hyresgästskydd med 

föredrag av Ernst Hage. Lantarbetarnas bostadsfråga, en vid tiden het politisk 

fråga, diskuterades efter inledning av Gustav Möller. Sekundärkredit, 

bostadshygien och byggkostnader diskuterades också. Borgarrådet Harry 

Sandberg inledde kongressen med ett tal där han påpekade att bostadsfrågan länge 

inte hade setts som en angelägenhet för staden, men att detta nu hade förändrats 

och att bostadsfrågan nu var ”på god väg att bli erkänd för vad den i verkligheten 

är, den förnämsta av samhällets alla angelägenheter”.1194  

Otto Grimlund höll under kongressen ett föredrag om jordvärdestegring och 

tomträtt. Grimlund såg tomträtten som en möjlig lösning på problemet med de 

 

1189 Cirkulär till Stockholms hyresgäster, mars 1931, HRF B2:1 

1190 VB nr 10 1930, SFT nr 5 1931 

1191 Stockholms-Tidningen 14/11 1930 

1192 Hyresgästernas Riksförbund. Första Allmänna svenska bostadskongressen, Stockholm den 14–15 

november 1930 (1930), s. 3ff 

1193 SFT nr 24 1930 

1194 Hyresgästernas Riksförbund (1930), s. 11ff 
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snabbt ökande markvärdena som drev upp hyrorna. Att staden ägde och 

arrenderade ut mark tillsammans med beskattning av jordräntan var det som 

behövdes för att lösa bostadsfrågan. Grimlund menade att det saknades siffror 

för hur utvecklingen såg ut. Detta borde redan ha tagits fram då frågan hade 

debatterats länge.1195 Hyresgäströrelsen hade, som vi har sett, länge fört fram 

markspekulationen som den främsta anledningen till de ökande hyrorna och 

Grimlund lyfte nu fram georgeistiskt inspirerade tankegångar. Liknande idéer 

hade både Carl Lindhagen och Erik Palmstierna, som då stod hyresgäströrelsen 

nära, tidigare fört fram under georgeismens mest inflytelserika period i början av 

1900-talet. Den svenska georgeismen hade avvikit något från ursprungsläran med 

en tydligare socialdemokratisk vinkel där man bland annat accepterade 

kommunala ingripanden. Enligt Mats Deland var tomträtten som idé särskilt 

inflytelserik i Stockholm och kom efter sitt införande i jordabalken 1907 att 

påverka Stockholms utveckling med en särskilt stor andel stadsägd mark.1196 

Grimlund knöt alltså här an till en i bostadspolitiken tidigare inflytelserik idé och 

försökte införliva den med hyresgäströrelsens politiska linje. Kongressen uttalade 

sig också för lagstiftning gällande ”oförtjänt” mark- och fastighetsvärdestegring 

samt för ökat användande av tomträttsinstitutet även utanför Stockholm. Man var 

även för underlättandet av kooperativ bostadsproduktion och för att lösa 

säsongsarbetslösheten inom byggbranschen genom byggande hela året. Utöver 

detta kom man överens om uttalanden för ordnandet av lantarbetarnas 

bostadsfråga genom ökad bostadsinspektion och genom lagstiftning. Man 

uttalade sig även för en socialt betonad hyreslag med tvingande karaktär och 

skydd mot hälsofarliga bostäder, samt ”orimliga” hyror och 

kontraktsbestämmelser.1197 

Hyresgästernas Riksförbund fortsatte kampanjen för en reformerad 

hyreslagstiftning. Under 1932 skrev man till Per Albin Hansson med förslag om 

att göra vissa paragrafer i 1907 års hyreslag tvingande, så att de inte kunde skrivas 

ut ur hyreskontrakten. Man hade egentligen velat gå längre men tog hänsyn till det 

knepiga parlamentariska läget efter valet. Utöver detta gjorde Centralstyrelsen en 

hemställan till socialdepartementet om att öka åtgärderna mot vägglöss.1198 Thord 

Strömberg har pekat på att man inom socialdemokratin på riksnivå var notoriskt 

 

1195 Hyresgästernas Riksförbund (1930), s. 71–106 

1196 Deland, Mats. Enskedetrilogin del 3 (2015), s. 28ff, 57ff 

1197 Hyresgästernas Riksförbund (1930), s. 230ff 
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ointresserade av bostadsfrågan som politisk fråga fram till det tidiga 1930-talet.1199 

1932 års andrakammarval är ett intressant exempel. De båda kommunistiska 

partierna hade bostadspolitiska krav som liknade HRF:s program medan 

bostadsfrågan i SAP:s program enbart berörde lantarbetarna.1200 Först från 1933 

började socialdemokratin intressera sig ordentligt för bostadspolitik, men då 

framför allt som konjunkturpolitik. Den arbetskraftsintensiva byggbranschen sågs 

som ett bra medel för att motverka arbetslösheten.1201 Att bostadsfrågan dock 

började ses som en allt viktigare social fråga märks dock i och med tillsättandet av 

Bostadssociala utredningen 1933. Under 1934 lämnade Otto Grimlund för 

Hyresgästernas Riksförbunds räkning in en hemställan till regeringen om ett 

påskyndande av de frågor som hade samband med ny hyreslagstiftning. Grimlund 

konstaterade tyvärr att den inte hade lett till särskilt mycket men att några 

sakkunniga på justitiedepartementet i alla fall hade börjat undersöka frågan. 

Skrivelsen var dock intressant, inte minst då den i så hög grad utgick från 

maktförhållanden. Man påpekade att hyresförhållandena bara reglerades i lagen 

om nyttjanderätt till fast egendom, och att den lagstiftningen inte behandlade 

sådant som intressekonflikter. Istället önskade man en särskild, socialt inriktad 

hyreslagstiftning. Grimlund föreslog i första hand en förutsättningslös utredning 

som underlag för en ny lagstiftning. Den gamla lagstiftningen kom från en tid då  

bostadsfrågans sociala sida på grund av tidsförhållandena var 

mindre beaktad än nu  

Hyresgästen var den svagare parten i hyresförhållandet och behövde därför 

skyddas, särskilt i tider med lågt bostadsutbud. Här menade man även att i 

uträkningar kring bostadsutbudet enbart ”goda och sunda” lägenheter borde 

räknas. Man var glad över de yttranden som Bostadssociala utredningen redan 

hade kommit med men uppmanade till hårdare tryck och lagstiftning som i högre 

grad tvingade fastighetsägarna att hålla lägenheten i gott skick. Fastighetsägarens 

maktövertag gjorde att denne ofta kunde strunta i bestämmelser, varför detta 

behövde regleras uppifrån och lagstiftningen i alla fall delvis behövde vara icke-

dispositiv. Av samma anledning behövdes optionsrätt och någon form av 

hyresreglering. 1202 Mycket av de bostadspolitiska strävandena tycks nu ha varit 

 

1199 Strömberg Thord. ”Sweden” ur Pooley, Colin G. Housing Strategies in Europe 1880–1930 (1992), 

s. 23 

1200 Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Partiernas valprogram 1932 (1932) 

1201 Strömberg (1989), s. 156f 

1202 Verksamhetsberättelse HRF 1933–1935, s. 16–36, HRF B4:1 
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knutna till ett fåtal personers strävanden. På 1935 års kongress förekom klagomål 

mot att styrelsen träffades för sällan, något som sades bero på ekonomiska skäl 

då man annars hade behövt betala reseavgifter för ofta.1203  

Hyresgästernas Riksförbund arrangerade en andra allmän bostadskongress 29–30 

november 1935. Socialminister Gustav Möller höll tal efter Grimlunds inledande 

tal och konstaterade att den första allmänna bostadskongressen hade utgjort ett  

led, låt mig säga i det väckelsearbete på bostadsfrågans område 

som under de senare åren ägt rum. 

Möller menade att man hade gjort reformer för att förbättra bostadssituationen 

både på landsbygden och i städerna. När det gällde det senare hade det hittills 

främst skett genom att tertiärkredit gjorts tillgänglig för byggherrar och genom 

initiativ till barnrikehus. I jämförelse med den förra bostadskongressen märks en 

förändring vad gäller de ämnen som togs upp 1935. Kris i Befolkningsfrågan hade 

getts ut året innan och Gunnar Myrdal hörde till talarna och medan bostadshygien 

och bostadsbyggande diskuterades flitigt saknades punkter om hyreslagstiftning 

och markägande.1204 De frågor om maktförhållanden mellan fastighetsägare och 

hyresgäster som hittills hade präglat hyresgästföreningsdelen av hyresgäströrelsen 

hade alltså nu kommit i skymundan och istället var det mer allmänt bostadssociala 

frågor som dominerade agendan. En ”förbättrad och effektiviserad 

hyreslagstiftning” fanns dock med i de punkter som den av kongressen antagna 

resolutionen pekade på som önskvärda. Andra punkter var bostadshjälp åt 

trångbodda familjer, ökad bostadsinspektion, bostadslagstiftning som åtgärdade 

missförhållandena på landsbygden, rationalisering av byggmarknaden genom 

byggande över hela året samt sanering av det äldre bostadsbeståndet.1205 

På våren 1936 hade Otto Grimlund hastigt avgått. Officiellt angavs hälsoskäl men 

Sven Wallander lät i sina memoarer antyda att Grimlund skulle ha haft personliga 

ekonomiska bekymmer som även ”utgjorde en fara för HSB”. Det är alltså inte 

omöjligt att någon form av ekonomiska oegentligheter kan ha legat bakom.1206 

Oskar Bengtsson tog nu över som ordförande och riksförbundet, som 

 

1203 Hyresgästernas Riksförbunds kongress 1/12 1935. Stockholm. HRF A1:1. 

1204 Hyresgästernas Riksförbund. Andra Allmänna svenska bostadskongressen, Stockholm, den 29–30 

november 1935 (1936), s. 5f, 12ff 

1205 Hyresgästernas Riksförbund (1936), s. 5f, 249ff 

1206 DN 2/3 1936, Wallander (1965), s. 26 
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expanderade snabbt med nya anslutna föreningar landet över, utökade sin 

verksamhet inför andrakammarvalet 1936. Ett upprop sändes ut över landet i 

125 000 exemplar och propagandamöten.1207 Uppropet summerade i stort de 

bostadspolitiska krav som riksförbundet och de allmänna bostadskongresserna 

hade ställt och är värt att inkludera i sin helhet. 

Upprop från Hyresgästernas Riksförbund till landets väljarkår! 

 

Vi vill att den nya riksdagen får en sådan sammansättning att 

den hyreslagstiftning, varom utredning nu pågår, utformas så 

som folkets flertal – hyresgästerna – sedan länge påyrkat 

Vi vill att den nya riksdagen sörjer för en effektiv tillämpning av 

den hälsovårdsstadga, som antogs av förra årets riksdag 

Vi vill att staten effektivt ingriper för sanering av äldre 

stadsdelar och dåliga bostäder 

Vi vill att riksdagen beviljar anslag till fortsatt 

byggnadsverksamhet och hyressubvention till barnrika familjer 

Vi vill att staten som villkor för sin medverkan vid 

bostadsbygge fastställer som minimibostad för familjer 

lägenheter om minst två rum och kök 

Vi vill att riksdagen skall ställa lånemedel till förfogande åt 

sådana företag och företagare som genom spekulationsfri 

byggnadsverksamhet åstadkommer byggnader åt arbetare och 

tjänstemän 

Vi vill – i solidaritet med landsbygdens arbetande folk – att 

riksdagen även i fortsättningen skall bevilja bidrag och stödlån 

för åstadkommande av bättre bostäder för bönder och 

lantarbetare 

Vi vill att staten effektivare än nu bl.a. genom råd och 

anvisningar sörjer för en god stadsplanering 

Vi vill att riksdagen beslutar uppdraga åt Kungl. Maj:t att 

fullfölja den utredning, som igångsattes 1919 angående tomt- 

och fastighetsvärdestegringsskatt 

Vi vill att staten icke onödigtvis själv avhänder sig tomtmark 

utan istället upplåter mark för bostadsändamål med tomträtt 

Vi vill att riksdagen förhindrar att staten, då den uppträder som 

 

1207 Verksamhetsberättelse HRF 1935–1937 s .4ff, HRF B4:1 
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markexploatör, gör detta på ett sådant sätt att tomtvärdena1208 

drivas onormalt i höjden och det uppstår en olämplig 

bebyggelse 

Vi vill ha en sådan sammansättning av den kommande 

riksdagen, att vi kan förvänta statligt ingripande i avsikt att 

skapa tillräcklig och välbelägna naturreservat åt städernas och 

de tätbefolkade samhällenas invånare 

Vi vet att bostadsförsörjningen för de mindre bemedlade i stad 

och på landet hittills varit försummade 

Vi vill därför att städernas och landsbygdens väljare vid årets 

riksdagsmannaval sluter upp vid valurnorna och ger sin röst till 

de kandidater som vilja i praktisk gärning förverkliga 

hyresgäströrelsens krav 

Hyresgästernas Riksförbund, Förbundsstyrelsen1209 

 

I och med de framförda kraven hade nu hyresgäströrelsen lyft fram staten och 

kommunerna som de viktigaste aktörerna för att ordna bostadsfrågan. Mats 

Dahlkvist, inspirerad av bland andra Ingrid Millbourn, har påpekat skillnaden 

mellan rörelsesocialism där rörelsen och dess institutioner lyfts fram som det 

viktigaste och statssocialism där det parlamentariska arbetet och statens institutioner 

lyfts fram som det viktigaste målet.1210 Hyresgäströrelsen, där både de direkta 

aktionerna och de bostadskooperativa projekten tidigare hade setts som viktigast, 

var nu på väg att anamma en ny mer statssocialistisk inriktning. Riksförbundet 

hade nu ett stort antal bostadspolitiska krav som man kunde formulera vid sidan 

av det gamla kravet på en reformerad hyreslag. Hyresgästernas Riksförbund hade 

tagit steget mot att bli en bostadspolitisk aktör på många plan, med ett socialt 

program som låg rätt i tiden. Men även när det gällde hyreslagstiftningen såg man 

nu för första gången ordentliga framgångar. En förberedande utredning för en 

reformerad hyreslagstiftning, där bland annat styrelsemedlemmen i riksförbundet 

hovrättsassessor Sven Larsson ingick, tillsattes.  Som Bo Bengtsson har påpekat 

var detta en stor vinst för hyresgäströrelsen. Senare samma år tillsattes en 

hyreslagstiftningskommitté där både Larsson och Sigurd Ahlmark från Sveriges 

 

1208 Här saknas förmodligen ett inte 

1209 Verksamhetsberättelse HRF 1935–1937 s. 31, HRF B4:1 

1210 SOU 1999:112 s. 7ff 
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1208 Här saknas förmodligen ett inte 

1209 Verksamhetsberättelse HRF 1935–1937 s. 31, HRF B4:1 

1210 SOU 1999:112 s. 7ff 
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Fastighetsägareförbund ingick som partsrepresentanter.1211  

Med hyreslagen i hamn skiftade nu fokus och riksförbundet riktade in sig på ett 

antal av de i uppropet nämnda kraven. Under Hyresgästernas Riksförbunds 

kongress 1937 lade Oskar Bengtsson fram ett antal bostadspolitiska punkter där 

riksförbundet borde vara särskilt aktiva. Ett av de viktigaste målen var ett 

samhälleligt ägande av jorden, och här föreslog man ett utökat tomrättssystem 

även utanför Stockholm. Man tog även ställning för tomt- och 

fastighetsvärdestegringsskatt samt för en reviderad expropriationslag. Utöver 

detta påpekade Bengtsson vikten av ”god stadsplanering” och ville verka för fler 

naturreservat i anslutning till städerna. Hyresgäströrelsen borde enligt Bengtsson 

verka för att kommunerna tog större ansvar för bostadsförsörjningen och för att 

man använde sig av de medel som staten ställt till sitt förfogande. Utöver detta 

skulle rörelsen fortsätta sin propagandaverksamhet och Bengtsson betonade både 

bostadskonferenserna, som skulle fortsätta, och behovet av informativ, billig och 

lättläslig populärlitteratur. 1212 Riksförbundets ordförande tycktes se ljust på 

framtiden som onekligen tycktes innebära möjligheter att få igenom 

bostadspolitiska reformer, inte bara på den direkta hyresjuridikens område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211 Bengtsson (2002), s. 6 

1212 Hyresgästernas Riksförbunds kongress 1937 s. 27ff, HRF A1:1 
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5.4. Hemmens fackförening? 

Även andra, icke bostadsrelaterade, politiska frågor drevs inom hyresgäströrelsen. 

Antifascismen hade sin plats i rörelsen och hyresgäströrelsen i Göteborg deltog 

bland annat i Spanienkommitténs insamling 1936.1213 Aktionskommittén mot 

Berlinolympiaden skrev i mars 1936 till HCF och ville låna 100 kr till ett 

opinionsmöte. Man ville även att HCF skulle stå med som inbjudare och sända 

en man till kommittén.  Kommittén hade författat en resolution som skrivits på 

av flera hyresgästföreningar och fackföreningar.1214  

En annan fråga var den så kallade ”mjölkstriden”, alltså den kommunistiskt 

initierade blockad mot mjölkcentralen i Göteborg på grund av höjda priser som 

igångsattes 1937.  Blockaden verkar ha delat hyresgäströrelsen i Göteborg. HCF:s 

styrelsemöte uttalade sig för och ville utöka aktionen nationellt, men alla var inte 

eniga. Albin Ström från Socialistiska Partiet och Knut Senander från SKP 

propagerade för stöd till blockaden medan Martin Andersson, som 1937 anslöt 

sig till SAP, var emot. Detta gällde även Fackliga Centralförsamlingen, som likt 

Hyresgästernas Riksförbund uttalade sig mot aktionen. Man menade att aktionen 

gick utanför förbundets politiska program och man ansåg att den kunde skada 

relationen till fackföreningsrörelsen.1215 Att resolutionen röstades igenom visar att 

kommunisterna fortfarande var starka inom den göteborgska hyresgäströrelsen, 

särskilt när de kunde förena sig med socialisterna inom rörelsen.  

Hyresgäströrelsen utvecklade nu sin verksamhet på andra områden. Lennart 

Geijer var verksam på Hyresgästernas juridiska byrå i Stockholm som öppnades i 

början av 1936. Byrån, som framför allt sysslade med familjerättsliga frågor, 

utökades då Hyresgästernas deklarationsbyrå öppnade året efter.1216 Även HCF 

startade en liknande rättshjälpsbyrå 1936.1217 Man försökte även utöka 

organiseringen av affärsägare. Initiativ togs till en särskild organisation för 

affärsidkare inom HCF 1938, och i Stockholms Hyresgästförening bildades en 

 

1213 Arbetar-Tidningen 13/11 1936 

1214 Se brev från Aktionskommittén mot Berlinolympiaden till HCF 9/3 1936, HCF E7:2 

1215 Se DN 2/10 1937, HG nr 19 1937, Brev från Martin Andersson till Oskar Bengtsson 19/10 

1937 samt resolution från HCF 23/10 1937 samt Hyresgästernas Riksförbunds uttalande 31/10 1937, 

HCF F1:4. Gällande Martin Anderssons inträde i SAP, se medlemskort i Martin Anderssons 

personarkiv, volym 1. 

1216 Wredberg (1987), s. 54f 

1217 HG nr 21 1936 

 

334  
 

5.4. Hemmens fackförening? 

Även andra, icke bostadsrelaterade, politiska frågor drevs inom hyresgäströrelsen. 

Antifascismen hade sin plats i rörelsen och hyresgäströrelsen i Göteborg deltog 

bland annat i Spanienkommitténs insamling 1936.1213 Aktionskommittén mot 

Berlinolympiaden skrev i mars 1936 till HCF och ville låna 100 kr till ett 

opinionsmöte. Man ville även att HCF skulle stå med som inbjudare och sända 

en man till kommittén.  Kommittén hade författat en resolution som skrivits på 

av flera hyresgästföreningar och fackföreningar.1214  

En annan fråga var den så kallade ”mjölkstriden”, alltså den kommunistiskt 

initierade blockad mot mjölkcentralen i Göteborg på grund av höjda priser som 

igångsattes 1937.  Blockaden verkar ha delat hyresgäströrelsen i Göteborg. HCF:s 

styrelsemöte uttalade sig för och ville utöka aktionen nationellt, men alla var inte 

eniga. Albin Ström från Socialistiska Partiet och Knut Senander från SKP 

propagerade för stöd till blockaden medan Martin Andersson, som 1937 anslöt 

sig till SAP, var emot. Detta gällde även Fackliga Centralförsamlingen, som likt 

Hyresgästernas Riksförbund uttalade sig mot aktionen. Man menade att aktionen 

gick utanför förbundets politiska program och man ansåg att den kunde skada 

relationen till fackföreningsrörelsen.1215 Att resolutionen röstades igenom visar att 

kommunisterna fortfarande var starka inom den göteborgska hyresgäströrelsen, 

särskilt när de kunde förena sig med socialisterna inom rörelsen.  

Hyresgäströrelsen utvecklade nu sin verksamhet på andra områden. Lennart 

Geijer var verksam på Hyresgästernas juridiska byrå i Stockholm som öppnades i 

början av 1936. Byrån, som framför allt sysslade med familjerättsliga frågor, 

utökades då Hyresgästernas deklarationsbyrå öppnade året efter.1216 Även HCF 

startade en liknande rättshjälpsbyrå 1936.1217 Man försökte även utöka 

organiseringen av affärsägare. Initiativ togs till en särskild organisation för 

affärsidkare inom HCF 1938, och i Stockholms Hyresgästförening bildades en 

 

1213 Arbetar-Tidningen 13/11 1936 

1214 Se brev från Aktionskommittén mot Berlinolympiaden till HCF 9/3 1936, HCF E7:2 

1215 Se DN 2/10 1937, HG nr 19 1937, Brev från Martin Andersson till Oskar Bengtsson 19/10 

1937 samt resolution från HCF 23/10 1937 samt Hyresgästernas Riksförbunds uttalande 31/10 1937, 

HCF F1:4. Gällande Martin Anderssons inträde i SAP, se medlemskort i Martin Anderssons 

personarkiv, volym 1. 

1216 Wredberg (1987), s. 54f 

1217 HG nr 21 1936 

334



 

 335 
 

liknande sektion 1940.1218 Hyresgästföreningarna fortsatte även med ett antal 

sociala aktiviteter, bland annat förekom det ofta reportage från olika medlemmars 

begravningar i Hyresgästen, där representanter från de lokala 

hyresgästföreningarna hade deltagit med fanor och banér.1219 Även 

fritidsverksamhet, särskilt med inriktning på barn och ungdomar, blev viktigt 

inom hyresgäströrelsen. I Stockholm uppförde HSB under 1930 sommarstugor 

vid Årsta Havsbad ämnade åt ”småfolket”.1220 Samma år startades också 

Hyresgästernas Havsbad i Stora Höga, Bohuslän, dit HCF arrangerade resor för 

barngrupper. Verksamheten arrangerades till stor del av Centrala 

kvinnokommittén för barnen till havet, vari flera av de aktiva var gifta med män 

som hade eller hade haft centrala positioner inom HCF. Under 1937 påbörjades 

även arbetet med att arrangera en mer utbredd ungdomsverksamhet, vilket 

resulterade i Hyresgästernas Ungdom, som sysslade med kulturell verksamhet för 

barn och ungdom som musik, teater och dans. En centralkommitté bildades även 

för denna verksamhet.1221 Under 1939 började man ge ut en ungdomstidning i 

Göteborg inom ett projekt kallat ”Vi alla unga” som vände sig till barn boende i 

barnrikehusen Solgårdarna.1222  

Separat kvinnoorganisering förekom i Göteborg, där Hyresgästernas kvinnliga 

bostadsråd bland annat anordnat föreläsningsserier.1223 Att kvinnor och unga 

inom hyresgäströrelsen i Göteborg fick egna organisationer att röra sig inom på 

1930-talet är intressant och tyder på en ambition att göra hyresgäströrelsen till 

något som hela kärnfamiljen kunde delta i. Utvecklingen inom rörelsen i övrigt 

tydde i övrigt på små förändringar, med ett fortsatt fåtal kvinnor på ledande 

positioner. Västra Lundbys hyresgästförenings femtonårsjubileum, där många 

kvinnor tycks ha ingått i fest- och lokalkommittén, samt i fankommittén men inte 

i styrelsen säger förmodligen något om hur synen på arbetsfördelningen kunde se 

ut inom rörelsen.1224 På deltagarlistorna för riksförbundets kongresser finns 

enbart ett fåtal kvinnor. Tre kvinnor var ombud under kongressen 1935. 

Detsamma gäller för 1939 medan inga kvinnor syns i listorna från 1933. År 1937 

 

1218 Verksamhetsberättelse HCF 1938, HCF F2a:1 och verksamhetsberättelse SH 1940, SH B1:4 

1219 Se till exempel HG nr 11 1932 

1220 VB nr 3 1930 

1221 Johansson (1982), s. 104ff 

1222 Se Vi alla Unga, första numret, maj 1939 

1223 Se HG nr 4 1931 

1224 HG nr 2 1939 

 

 335 
 

liknande sektion 1940.1218 Hyresgästföreningarna fortsatte även med ett antal 

sociala aktiviteter, bland annat förekom det ofta reportage från olika medlemmars 

begravningar i Hyresgästen, där representanter från de lokala 

hyresgästföreningarna hade deltagit med fanor och banér.1219 Även 

fritidsverksamhet, särskilt med inriktning på barn och ungdomar, blev viktigt 

inom hyresgäströrelsen. I Stockholm uppförde HSB under 1930 sommarstugor 

vid Årsta Havsbad ämnade åt ”småfolket”.1220 Samma år startades också 

Hyresgästernas Havsbad i Stora Höga, Bohuslän, dit HCF arrangerade resor för 

barngrupper. Verksamheten arrangerades till stor del av Centrala 

kvinnokommittén för barnen till havet, vari flera av de aktiva var gifta med män 

som hade eller hade haft centrala positioner inom HCF. Under 1937 påbörjades 

även arbetet med att arrangera en mer utbredd ungdomsverksamhet, vilket 

resulterade i Hyresgästernas Ungdom, som sysslade med kulturell verksamhet för 

barn och ungdom som musik, teater och dans. En centralkommitté bildades även 

för denna verksamhet.1221 Under 1939 började man ge ut en ungdomstidning i 

Göteborg inom ett projekt kallat ”Vi alla unga” som vände sig till barn boende i 

barnrikehusen Solgårdarna.1222  

Separat kvinnoorganisering förekom i Göteborg, där Hyresgästernas kvinnliga 

bostadsråd bland annat anordnat föreläsningsserier.1223 Att kvinnor och unga 

inom hyresgäströrelsen i Göteborg fick egna organisationer att röra sig inom på 

1930-talet är intressant och tyder på en ambition att göra hyresgäströrelsen till 

något som hela kärnfamiljen kunde delta i. Utvecklingen inom rörelsen i övrigt 

tydde i övrigt på små förändringar, med ett fortsatt fåtal kvinnor på ledande 

positioner. Västra Lundbys hyresgästförenings femtonårsjubileum, där många 

kvinnor tycks ha ingått i fest- och lokalkommittén, samt i fankommittén men inte 

i styrelsen säger förmodligen något om hur synen på arbetsfördelningen kunde se 

ut inom rörelsen.1224 På deltagarlistorna för riksförbundets kongresser finns 

enbart ett fåtal kvinnor. Tre kvinnor var ombud under kongressen 1935. 

Detsamma gäller för 1939 medan inga kvinnor syns i listorna från 1933. År 1937 

 

1218 Verksamhetsberättelse HCF 1938, HCF F2a:1 och verksamhetsberättelse SH 1940, SH B1:4 

1219 Se till exempel HG nr 11 1932 

1220 VB nr 3 1930 

1221 Johansson (1982), s. 104ff 

1222 Se Vi alla Unga, första numret, maj 1939 

1223 Se HG nr 4 1931 

1224 HG nr 2 1939 

335



 

336  
 

deltog nio kvinnor av totalt 99 ombud.1225 Under den kongressen fördes också en 

debatt om kvinnornas roll i organisationen och vikten om att i ökad grad 

organisera kvinnor. K.G. Johansson från Bällsta höll ett anförande om kvinnornas 

roll inom hyresgäströrelsen: 

Med tanke på vår rörelses organisatoriska struktur och 

fackföreningsrörelsens borde förbundets propaganda mer 

inriktas på att fånga de fackligt organiserade, såväl män som 

kvinnor. Speciellt de sistnämnda borde vara ganska lätta att vinna 

för vår rörelse, som man ibland betecknar såsom ”hemmens 

fackförening”. 

Johansson fick dock mothugg. Maria Strandberg från Malmö framhöll problemet 

med ett medlemskap per hushåll, vilket gjorde att det ofta bara var männen som 

hade rösträtt. Elin Andersson höll med och påpekade att männen gärna talade om 

för kvinnorna att de hade en plikt att organisera sig, men att männen sedan ändå 

lade beslag på mandaten.1226 I Malmö Hyresgästförening genomfördes under 

1938 stadgeändringar som skulle likställa kvinnorna med männen genom ett 

familjemedlemskap, men det tycks framför allt ha varit ett lokalt initiativ som inte 

fick gensvar i vare sig Stockholm eller Göteborg under 

undersökningsperioden.1227   

Sofia Johnsson från Landala-Vasastadens hyresgästförening uppmärksammades i 

tidningen Hyresgästen 1939 då hon hade fyllt 75 och blivit hedersledamot. 

Johnsson hade varit med i hyresgästföreningen sedan dess bildande och Martin 

Andersson, som skrev en inledande text om Johansson, framhöll hennes 

trofasthet. 

Det är icke många – om ens något – möte från vilket Sofia 

Johansson uteblivit – under de gångna åren. Hon har iakttagit en 

medlems första plikt – att följa med sin organisation och dess 

strävanden. Vore alla som henne – skulle både arbetare- och 

 

1225 Se Hyresgästernas Riksförbunds kongressprotokoll 1933, 1935, 1937 och 1939, HRF A1:1. En 

del förnamn skrevs inte ut i ombudsförteckningen, vilket innebär att det kan vara fler kvinnliga ombud 

än vad som först verkar uppenbart. Även om det förmodligen saknades kvinnliga kongressombud 

1933 så var en av huvudtalarna kvinna. 

1226 Hyresgästernas Riksförbund kongressprotokoll 1937 s. 12f, HRF A1:1 

1227 HG nr 8 1938 
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hyresgäströrelsen vara dubbelt så starka som nu. Att vara med 

på mötena, att taga ansvar med sitt votum för viktiga beslut, det 

är ju också rätta vägen. I hur stor grad påverkar f.ö. icke en trägen 

mötesbesökare andra medlemmar och utomstående. Det är ej 

gott att säga men säkerligen icke litet. 

I jämförelse med Anderssons beskrivning framstår Johnsson i den intervju som 

gjordes i samma nummer med henne inte alls som en särskilt passiv medlem utan 

snarare som en mycket aktiv och engagerad folkrörelsemänniska. Johnsson hade 

suttit i interimstyrelsen i hyresgästföreningens barndom och hade erfarenhet av 

organisatoriskt arbete från både Nykterhetsorden Verdandi, IOGT, den 

socialdemokratiska kvinnoklubben och det kooperativa kvinnogillet. I de två 

sistnämnda var hon fortfarande aktiv och hon var dessutom hedersmedlem i båda. 

Hon hade flera gånger blivit tillfrågad om hon ville sitta i hyresgästföreningens 

styrelse men hon hadetackat nej, då hon verkade prioritera arbetet i 

kvinnoklubben och kvinnogillet. ” Jag orkar inte springa som för femton år sedan, 

benen är rätt dåliga nu”, påpekade hon. Johnsson hade själv aldrig haft problem 

med sin hyresvärd utan hade gått med i hyresgästföreningen för sakens skull. En 

sak som Johnsson ville påpeka var att särskilt kvinnorna borde besöka 

föreningsmötena mer. Trots att man hade både föredrag och musik hade en så 

stor förening som Landala Hyresgästförening glest besökta möten, vilket var en 

skam. ”Arbetarna få lov att tänka att de själva stå i ansvar för sina organisationer”, 

menade Johnsson. Hon ogillade också politiseringen av hyresgäströrelsen som ju 

skulle vara partipolitiskt neutral. ”När man begär proposition och snuvar 

diskussionen för att man är i majoritet, då tycker jag illa om det. Men det är ju 

medlemmarnas eget fel om föreningen skulle komma på avvägar, när de lämnar 

den vind för våg.”1228 Exemplet med Sofia Johnsson visar om något på att idealet 

om den skötsamma och organiserade folkrörelsemänniskan även kunde anammas 

av kvinnor och att bilden av organisationens kvinnor som ibland framställdes som 

passiva kunde bli en helt annan när de själva fick föra sin talan.  

Som tidigare nämnt utgjorde medlemmarna i Stockholms Hyresgästförening och 

HCF större andelen av de organiserade hyresgästerna i Sverige under 

mellankringstiden. Sinsemellan var de också jämnstora, även om det finns visssa 

skillnader i medlemssammansättningen. Nedan presenteras medlemsutvecklingen 

i både HCF och Stockholms Hyresgästförening under undersökningsperioden. 

 

1228 HG nr 9 1939 
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1228 HG nr 9 1939 
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HCF rapporterade medlemstal från 1923 men kontinuerliga siffror för 

Stockholms Hyresgästförening saknas före 1926, då Södra förstädernas 

hyresgästförening uppgick i Stockholms Hyresgästförening. Medlemssiffrorna är 

dock problematiska i vissa fall. HCF hade från 1931 många kontingentsbefriade 

medlemmar – medlemmar som var befriade från medlemsavgift på grund av sin 

ekonomiska situation - som inte erkändes i riksförbundet.1229 Här bör det även 

påpekas att hyresgästföreningarna som regel hade en medlem per familj. Detta 

innebar att en del aktiva medlemmar inte var medräknade eftersom de hade 

medlemskap genom makan. 

Diagram 4. Medlemsutveckling 1923–1939, antal medlemmar vid årlig 

medlemsräkning1230 

 

 

1229 Se medlemsmatriklar. Årligen fanns en nivå på mellan 3143 och 3414 kontingentsbefriade 
medlemmar 1931–1938. Antalet sjönk till 396 år 1939. HRF E2:2 

1230  Se medlemsmatriklar och verksamhetsberättelser 1923–1939. HRF E2:2, HCF F2a:1, SH B1:4 
Se även HG nr 7 1926. Datum varierar, vissa medlemsräkningar är från slutet av året och vissa från 
mars-april kommande kalenderår. HCF:s kontingentsbefriade medlemmar är medräknade här. De 
accepterades inte som fullvärdiga medlemmar av Hyresgästernas riksförbund men var uppenbart 
delaktiga i de lokala hyresgästföreningarna och därför har jag valt att ta med dem 
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1935 hade Hyresgästernas Riksförbund 46 355 medlemmar, varav 38 106 kom 

från HCF eller Stockholms Hyresgästförening.1231 Stockholms 

Hyresgästförenings och HCF:s medlemmar utgjorde tillsammans den absolut 

största delen av den svenska hyresgäströrelsens medlemskår under 

undersökningsperioden, även om Stockholms Hyresgästförening och HCF 

sinsemellan var närapå jämnstora. Räknat i förhållande till befolkningsmängden i 

Göteborg och Stockholm var dock HCF en dubbelt så stor organisation som 

Stockholms Hyresgästförening. År 1930 var 2,5 % av Stockholms invånare 

medlemmar i en hyresgästförening medan nästan 6 % av Göteborgs befolkning 

var det. 1940 var andelen 3,8 % för Stockholm och 7,3 % för Göteborg. Om vi 

istället ser till andel av den vuxna befolkningen var år 1940 ca 4,4 % av 

stockholmarna hyresgästföreningsmedlemmar medan motsvarande siffra i 

Göteborg var ca 8 %.1232 Att HCF i förhållande till folkmängden var mycket större 

än Stockholms Hyresgästförening är alltså odiskutabelt. HCF hade mot slutet av 

undersökningsperioden ett jämförbart antal medlemmar med Göteborgs största 

fackförening, avdelning 41 av Metallindustriarbetareförbundet.1233 Vi ser alltså en 

rörelse i uppgång under undersökningsperioden. En intressant faktor är att den 

stora tillströmningen till hyresgästföreningarna skedde några år efter den stora 

urbana fackliga organiseringsvågen 1911–1920. Till skillnad från i många andra 

länder ökade den svenska fackföreningsrörelsen sitt medlemsantal kontinuerligt 

under mellankrigstiden.1234 Trots detta finns det ingen direkt korrelation mellan 

fackföreningarnas ökning och hyresgäströrelsens framväxt. Under krisåren 1930–

1933 saktade fackföreningsanslutningen in, men detta märks inte direkt hos 

hyresgästföreningarna, även om det är under denna period som de 

 

1231 Hyresgästernas Riksförbunds kongressprotokoll 1935 s. 7–13, HRF A1:1. Till de 42 766 som 

nämns i protokollet räknades dock inte 3589 kontingentsbefriade HCF-medlemmar som jag har lagt 

till för att få summan 46 355 medlemmar 

1232 Göteborgs stads statistiska kontor. Statistisk årsbok över Göteborg 1969 (1969), s. 44. Nilsson, Lars. 

Historisk tätortsstatistik, del 1 (1992), s. 24,28. Nilsson, Lars. Historisk tätortsstatistik, del 3 (2002), s. 60. 

Befolkningsmängden gäller själva städerna, inte grannkommuner. HCF hade även medlemmar i 

Mölndal, men det rör sig om ett ganska begränsat antal som inte påverkar resultatet i stort. "Vuxen" 

definieras här som över 15 år gammal. Stockholm hade 1930 en folkmängd på 502 213 personer och 

1940 590 503 personer. Göteborg hade år 1930 en befolkning på 243 787 invånare och 1940 bodde 

där 293 241 invånare. Den vuxna befolkningen i Stockholm var 509 604 personer 1940. Då 

medlemssiffrorna för båda föreningarna är angivna 31 december 1939 jämför jag dessa med 1940 års 

folkmängd i Stockholm och Göteborg. Eventuell differens är förmodligen försumbar. 

1233 Engblom (1980), s. 54f 

1234 Åmark (1986), s. 99, 122, 133ff 
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1233 Engblom (1980), s. 54f 
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kontingentsbefriade medlemmarna börjar dyka upp. Den stora tillströmningen till 

fackföreningarna 1936–1939 motsvaras inte heller direkt hos 

hyresgästföreningarna. Inte heller finns det en klar korrelation mellan 

bostadsbeståndet, som ökade i jämn takt under hela undersökningsperioden, och 

medlemsantalet i hyresgästföreningarna.1235 Det är dock tydligt att HCF:s 

medlemsutveckling planade ut under de mest konfliktfyllda åren 1932–1936. 

Antingen hade man expanderat till den grad att rekryteringsunderlaget tröt eller 

så var det konflikterna med fastighetsägarna och andra delar av arbetarrörelsen 

som spelade in. Avhopp kan även det ha spelat en viss roll. 

HSB, den bostadskooperativa delen av hyresgäströrelsen, var från sin begynnelse 

viktig även för hyresgästföreningarnas utveckling. Det fanns också en tydlig 

överlappning i det att HSB faktiskt tillämpade kollektivanslutning för sina 

medlemmar till den lokala hyresgästföreningen under undersökningsperioden och 

även några årtionden efter. Kollektivanslutningen fungerade olika bra på olika 

platser; i Malmö fungerade den periodvis inte alls.1236  Stockholms 

Hyresgästförening var under perioden känd som en förening där HSB hade stort 

inflytande. Vi kan jämföra siffrorna med Lars Gustafssons siffror om 

medlemsutvecklingen i HSB Stockholm, en förening med en stor andel 

kollektivanslutna HSB-medlemmar. 

Diagram 5. Medlemsutveckling i Stockholms Hyresgästförening och HSB 

Stockholm 1923–19401237 

 

 

1235 Ekbrant, Carl. Bostadssituationen i Sverige 1912–1975 (1982), s. 16ff 

1236 Gustafsson (1974), s. 137ff 

1237 Gustafsson (1974), s. 21 samt verksamhetsberättelser SH 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, SH B1:4 
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Det är oklart om samtliga HSB-medlemmar i Stockholm var kollektivanslutna, 

men att en stor andel var det förefaller troligt. Stockholms Hyresgästförening 

redovisade inte antalet kollektivanslutna HSB-medlemmar i 

verksamhetsberättelserna förrän 1958, och då låg antalet på strax över 50 %.1238 

En ovilja inom Stockholms Hyresgästförening att rapportera antalet HSB-

medlemmar inom föreningen märks tydligt, men ibland syns de kollektivanslutna 

i materialet. År 1938 rapporterades det att 1123 medlemmar hade oklar status på 

grund av oklarheter i rapportering från HSB. Det är inte orimligt att anta att 

Stockholms Hyresgästförenings medlemskår under huvuddelen av 

undersökningsperioden till stor del bestod av kollektivanslutna HSB-medlemmar. 

De kollektivanslutna HSB-medlemmarna i Göteborg förefaller i kontrast med 

detta snarast ha varit en ganska liten andel och de flesta HSB-föreningarna i 

Göteborg tog bort kollektivanslutningen i början av 1930-talet1239 Medan HCF 

hade 1 172 kollektivanslutna HSB-medlemmar av totalt runt 2 700 medlemmar i 

HSB Göteborg i slutet av 1939 bör antalet kollektivanslutna HSB:are ha varit 

åtminstone tio gånger så högt i Stockholms Hyresgästförening. Detta hade 

givetvis att göra med relativ storlek. Sett till antalet medlemmar var HSB 

Stockholm mellan fem och sju gånger så stort som HSB Göteborg under hela 

perioden. Men förhållandet mellan HSB Göteborg och HCF var också långt mer 

problematiskt än det mellan HSB Stockholm och Stockholms Hyresgästförening. 

Kollektivanslutningen i Göteborg fungerade dåligt på grund av konflikter mellan 

HCF och HSB Göteborg. Detta innebar stora skillnader i organisationernas 

medlemsbas och medförde att HCF genom sina många fler lokala aktivister hade 

en helt annan möjlighet att kontinuerligt mobilisera för stridsåtgärder. Samtidigt 

innebar kollektivanslutningen att Stockholms Hyresgästförening hade en säker 

medlemsökning och kollektivanslutningen säkrade även en del intäkter i form av 

medlemsavgifter.1240 Men även om de kollektivanslutna HSB-medlemmarna ofta 

tillhörde ”småfolket”, som Lars Gustafsson skriver, alltså arbetare och lägre 

tjänstemän, så är det inte alls säkert att de delade ekonomiska intressen med andra 

medlemmar i hyresgästföreningarna.1241 Man kan anta att den som skaffat sig en 

lägenhet inom HSB inte hade samma incitament som andra 

 

1238 Verksamhetsberättelse SH 1958, SH B1:4 

1239 Johansson (1982), s. 39 

1240 Enligt medlemsmatrikel från 1936 ska "ungefär hälften" av HSB Göteborgs medlemmar ha varit 

kollektivanslutna. Se HRF E2:2 och verksamhetsberättelse SH 1938, SH B1:4. Se även Lundevall 

(1992), s. 153 och Lundevall (1993), s. 230 

1241 Gustafsson (1974), s. 24f 
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1238 Verksamhetsberättelse SH 1958, SH B1:4 

1239 Johansson (1982), s. 39 
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1241 Gustafsson (1974), s. 24f 
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hyresgästföreningsmedlemmar för att driva frågor om hyresreglering. Dessutom 

blev faktiskt HSB från och med tidigt 1930-tal hyresvärdar, då HSB Stockholm 

skulle kom att i kommunal samverkan bygga fastigheter med lägenheter för direkt 

uthyrning.1242 

Relationen mellan hyresgäströrelsens båda grenar prövades flera gånger. Det 

fanns ett visst beroende av HSB:s ekonomiska resurser, till exempel började 

Hyresgästernas Riksförbunds förbundsordförandens lön betalas av HSB från 

1930.1243 Vid 1933 års stormiga kongress ställdes frågan om HSB:s roll på sin 

spets. En debatt fördes om huruvida HSB:s krav på hälsobostäder var rimligt så 

länge som bostadsbristen var gällande.1244 Ett problem för de fattigaste 

hyresgästerna under perioden var att många av de äldsta husen med de billigaste 

lägenheterna revs och att nya hus hade högre hyror. Under mellankrigstiden tycks 

situationen för arbetarfamiljerna ha stabiliserat sig något. Systemet med 

inneboende blev allt ovanligare, samtidigt som ”stockholmsäktenskapen”, alltså 

ett samliv utan giftermål, var på väg bort.1245 Men fortfarande tycks företrädarna 

för de folkliga klasserna ha levt under prekära situationer. Livet handlade ofta om 

överlevnad. Sociala kontakter var viktiga för att få arbete, och barn som kunde 

hjälpa till med extrainkomster gjorde stor skillnad i vardagen.1246 De med lägre 

och mer osäker inkomst bodde trångt och prioriterade ofta billigt boende framför 

yta.1247 Då bostaden var en ständig utgiftspost i hushållsbudgeten föll det sig 

naturligt att försöka minimera den kostnaden. 

Kerstin Thörn har jämfört HSB med bostadsfilantropin och funnit likheter 

framför allt vad gäller den ambition som fanns att driva på för de boendes 

skötsamhet och införlivande i en särskild boendekultur. En avgörande skillnad 

var dock att medan bostadsfilantropin var tänkt åt de fattigaste så byggde HSB 

främst åt de något mer välbeställda arbetaregrupperna och med högre standard 

än vad de bostadsfilantropiska hemmen höll.1248 En annan fråga som debatterades 

på 1933 års kongress gällde huruvida HSB-husen var tillgängliga för alla eller bara 

 

1242 Gustafson (1974), s. 32f 

1243 Utskick, förmodligen från andra halvan av 1930. HRF B2:1 

1244 Hyresgästernas Riksförbunds kongressprotokoll 1933 s. 93f. HRF A1:1 

1245 Franzén (1992), s. 254 samt Karlsson (1993), s. 93 

1246 Franzén (1992), s. 205, 216 

1247 Franzén (1992), s. 137ff 
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för den mer välsituerade delen av arbetarklassen och mellanskikten. Här 

försvarade Otto Grimlund byggandet med att HSB också byggde hyreshus åt de 

minst bemedlade. Detta var dock, som Lars Gustafsson har påpekat, ett indirekt 

erkännande av kritiken.1249 När sedan det statliga byggandet genom barnrikehusen 

initierades stod HSB där med en färdig organisation som kunde ta itu med 

byggandet. I Göteborg förekom det först konkurrens mellan HCF och HSB om 

vilka som skulle bygga barnrikehusen, även om man efterhand verkar ha fått till 

ett mer välfungerande samarbete.1250 Överlag blev också barnrikehusen ett 

gemensamt politiskt projekt inom hyresgäströrelsen och lokala 

hyresgästföreningar uppmuntrades att se till att de statliga anslagen utnyttjades i 

den egna kommunen.1251 Kommunalt byggande var dock något som var 

förbehållet städerna fram till 1952, eftersom de mindre landskommunerna helt 

saknade förutsättningar att bedriva egna byggnadsprojekt.1252 Alexander 

Davidson menar att skiljelinjen mellan kooperativa och kommunala 

bostadsprojekt också var tydlig mellan vad han kallar för ”vänstern” och ”högern” 

inom arbetarrörelsen under perioden. Medan ”vänstern” ville använda offentligt 

ägda hyreshus med låga hyror för att driva ut de privata aktörerna ville ”högern” 

se en mer blandad bostadsmarknad med en ökad andel hyreslägenheter 

kombinerat med bostadskooperativ.1253 Thord Strömberg påpekar att den 

bostadskooperativa linjen inom arbetarrörelsen på 1930-talet var en tillfällig 

förstahandslösning för SAP. När man på allvar utarbetade ett program för att öka 

bostadsutbudet efter andra världskriget var det istället de kommunala 

bostadsbolagen som skulle stå för merparten av de nya bostäderna.1254 Det ökade 

byggandet stärkte även HSB men man blev aldrig den enskilt dominerande 

aktören som en del kanske hade hoppats på. Detta hade både att göra med den 

kommunala allmännyttans framväxt och det konkurrerande bostadskooperativa 

företaget Riksbyggen, som bildades på byggfackens initiativ 1940.1255 

 

1249 Gustafsson (1974), s. 136. 

1250 Se verksamhetsberättelser HCF 1936–1939, HCF F2a:1. Se även HCF:s styrelseprotokoll från 

13/9 1935. HCF A1:a6 samt  brev från John Larsson 6/5 1938 HCF F7aa:4 

1251 Cirkulär 20/6 1936. HRF B2:1. 

1252 Wångmar, Erik. Att skriva stads- och kommunhistoria (2005), s. 191. 

1253 Davidson, Alexander. A Home of One´s Own (1994), s. 5 

1254 Strömberg (1989), s. 162f 

1255 Andersen, Rebecka ”En återblick och ett försök att visa på ett sammanhang” ur Andersen, 
Rebecka; von Essen, Johan; Svedberg, Lars & Wallman Lundåsen, Susanne. Rum för engagemang 
(2016), s. 17ff 
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5.5. 1939 års hyreslag 

Hyresgästernas Riksförbund fortsatte sitt bostadspolitiska arbete även under 

slutet av 1930-talet. Riksförbundet verkar nu ha haft planer på att utöka sitt 

arbetsfält utanför städerna och på att ta itu med lantarbetarnas bostadsfråga. Efter 

Oskar Bengtssons anförande på riksförbundets kongress 1937 hade Sven 

Wallander kommenterat detta och menat att även landsbygdens bostadsfråga i 

högre grad behövde bli föremål för rörelsens strävanden. Wallander lyfte fram att 

om hyresgäströrelsen ”genom sin propaganda bereda marken” och väckte frågan 

för den allmänna opinionen så skulle sedan HSB kunna kliva in och börja 

bostadskooperativa projekt även på landsbygden.1256 Frågan var också ett ämne 

som låg i tiden, inte minst fick Lubbe Nordströms radioreportage om ”Lort-

Sverige” stor uppmärksamhet under hösten 1938. Bostadsfrågan på landsbygden 

var också ett hett ämne på den tredje allmänna bostadskongressen som hölls 18–

19 november 1938 i Stockholm. Gustav Möllers inledande tal berörde i hög grad 

bostadsförhållandena på landsbygden, och även efterföljande föredrag av 

generaldirektören för Medicinalstyrelsen, Axel Höjer, behandlade 

hälsovårdsstadgans nya bestämmelser och bostadsinspektionen på 

landsbygden.1257  

En ny hyreslag närmade sig allt mer sitt realiserande. Borgmästare Thorwald 

Bergquist, ordförande i hyreslagstiftningskommittén, redogjorde under den tredje 

allmänna bostadskongressen för det betänkande som man den 31 juli 1938 

tidigare hade lagt fram. Bergquist menade att 1907 års hyreslag hade varit för 

dispositiv för att kunna erbjuda det skydd för hyresgästen som man hade önskat. 

I och med att hyresförhållandet var så löst reglerat hade krav ställts på en 

lagstiftning med mer tvingande karaktär. Kommittén hade i sitt arbete med den 

nya hyreslagen då fått ställa sig en fråga, nämligen huruvida det fortfarande fanns  

behov av en hyreslagstiftning, som utformas på det viset, att den 

skall skydda hyresgästen gentemot fastighetsägaren? Är det 

fortfarande så att hyresgästen är den svagare parten och 

hyresvärden den starkare?  

Hyresgästerna hade ju trots allt  

 

1256 Hyresgästernas Riksförbunds kongress 1937 s. 27ff, HRF A1:1 

1257 Hyresgästernas Riksförbund. Bostadsfrågor och fritidsproblem (1938), s. 8–75 
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i mycket stor utsträckning sammanslutit sig i sina organisationer, 

och dessa ha vunnit allt större och större utbredning. 

Dessutom hade statsmaktens ökade intresse för bostadsproduktion som syfte att 

”minska fastighetsägarnas tidigare starka ställning”. Detta till trots hade 

kommittén kommit fram till att hyresgästen alltjämt var den svagare parten som 

behövde skydd genom lagstiftning. Dock krävdes en avvägning så att hyresgästen 

kunde skyddas utan att bostadsproduktionen hämmades. Detta medförde att 

större skyddande reformer saknades i det nya lagförslaget. Visst skydd infördes, 

bland annat för hyresgäster i fastigheter vars skick inte nådde hälsovårds-, 

byggnads- eller brandstadgans bestämmelser, för de som var drabbade av 

skadedjur samt för de som hyrde i nyproduktion, men den optionsrätt som hade 

föreslagits valde man att inte genomföra. Bergquist pekade på undersökningar i 

Stockholm som visade att det oftast var hyresgästen som sade upp kontraktet, 

snarare än fastighetsägaren. Det skydd som man föreslog var att den hyresgäst 

som skötsamt hade hyrt i två år skulle ha rätt till skadestånd för ”genom 

flyttningen tillskyndad skada” om fastighetsägaren chockhöjde hyran eller sade 

upp kontraktet. Man var rädd att ett för långtgående skydd skulle frysa hyrorna 

och tyckte att skadeståndskravet var ett tillräckligt stort ingrepp i avtalsfriheten. 

För affärslokaler skulle skyddet gälla efter fem års verksamhet.1258  

Både Sven Larsson och J.A. Hermansson, ombudsman från Norrköping, som 

båda satt i hyreslagstiftningskommittén, var missnöjda med den uteblivna 

optionsrätten. De hade i utredningen menat att mer kunde göras åt 

dispositiviteten i lagstiftningen, bland annat borde man göra det obligatoriskt att 

i förtryckta kontrakt informera hyresgästen ”huruvida avtalet ålägger honom 

större förpliktelser eller tilldelar honom färre rättigheter än som angivas i 

hyreslagen”. 1259 Martin Andersson menade under bostadskongressen 1938 att 

den ersättning som lagstiftningen nu erbjöd för en affärsägare var mindre än vad 

hyresgästföreningarna tidigare hade kunnat utverka genom förhandlingar och att 

lagstiftningen alltså försämrade för hyresgästföreningsmedlemmar som var 

affärsägare. 1260 Den tredje allmänna bostadskongressen antog en ganska neutral 

resolution. A.H.M. Kocken från Ludvika reserverade sig mot resolutionen då den 

 

1258 Hyresgästernas Riksförbund (1938), s. 76–93, se även SOU 1938:22, s. 15f, 197ff 

1259 SOU 1938:22, s. 201f 

1260 Hyresgästernas Riksförbund (1938), s. 103f 

 

 345 
 

i mycket stor utsträckning sammanslutit sig i sina organisationer, 

och dessa ha vunnit allt större och större utbredning. 

Dessutom hade statsmaktens ökade intresse för bostadsproduktion som syfte att 

”minska fastighetsägarnas tidigare starka ställning”. Detta till trots hade 

kommittén kommit fram till att hyresgästen alltjämt var den svagare parten som 

behövde skydd genom lagstiftning. Dock krävdes en avvägning så att hyresgästen 

kunde skyddas utan att bostadsproduktionen hämmades. Detta medförde att 

större skyddande reformer saknades i det nya lagförslaget. Visst skydd infördes, 

bland annat för hyresgäster i fastigheter vars skick inte nådde hälsovårds-, 

byggnads- eller brandstadgans bestämmelser, för de som var drabbade av 

skadedjur samt för de som hyrde i nyproduktion, men den optionsrätt som hade 

föreslagits valde man att inte genomföra. Bergquist pekade på undersökningar i 

Stockholm som visade att det oftast var hyresgästen som sade upp kontraktet, 

snarare än fastighetsägaren. Det skydd som man föreslog var att den hyresgäst 

som skötsamt hade hyrt i två år skulle ha rätt till skadestånd för ”genom 

flyttningen tillskyndad skada” om fastighetsägaren chockhöjde hyran eller sade 

upp kontraktet. Man var rädd att ett för långtgående skydd skulle frysa hyrorna 

och tyckte att skadeståndskravet var ett tillräckligt stort ingrepp i avtalsfriheten. 

För affärslokaler skulle skyddet gälla efter fem års verksamhet.1258  

Både Sven Larsson och J.A. Hermansson, ombudsman från Norrköping, som 

båda satt i hyreslagstiftningskommittén, var missnöjda med den uteblivna 

optionsrätten. De hade i utredningen menat att mer kunde göras åt 

dispositiviteten i lagstiftningen, bland annat borde man göra det obligatoriskt att 

i förtryckta kontrakt informera hyresgästen ”huruvida avtalet ålägger honom 

större förpliktelser eller tilldelar honom färre rättigheter än som angivas i 

hyreslagen”. 1259 Martin Andersson menade under bostadskongressen 1938 att 

den ersättning som lagstiftningen nu erbjöd för en affärsägare var mindre än vad 

hyresgästföreningarna tidigare hade kunnat utverka genom förhandlingar och att 

lagstiftningen alltså försämrade för hyresgästföreningsmedlemmar som var 

affärsägare. 1260 Den tredje allmänna bostadskongressen antog en ganska neutral 

resolution. A.H.M. Kocken från Ludvika reserverade sig mot resolutionen då den 

 

1258 Hyresgästernas Riksförbund (1938), s. 76–93, se även SOU 1938:22, s. 15f, 197ff 

1259 SOU 1938:22, s. 201f 

1260 Hyresgästernas Riksförbund (1938), s. 103f 

345



 

346  
 

inte ställde krav på att den nya hyreslagen skulle kunna hindra hyresstegring. 1261 

Som Bo Bengtsson har påpekat var den föreslagna lagstiftningen knappast någon 

större framgång för hyresgäströrelsen i den bemärkelsen att besittningsskydd 

saknades. Däremot hade hyresgästföreningarna erkänts som partsorganisationer 

och systemet byggde i någon mening på hyresgäströrelsens starka ställning.1262 På 

arbetsmarknaden hade det sedan tidigare varit så att den arbetsrättsliga 

lagstiftningen växte fram kring kollektivavtalens praxis. Saltsjöbadsavtalet 

förutsatte starka centralorganisationer som kunde garantera att avtalen följdes 

vilket framför allt inom fackföreningsrörelsen ledde till en disciplinering.1263 En 

liknande juridisk lösning verkade vara på väg för hyresmarknaden, som nu hade 

fått starka organisationer och mer förutsägbara förhandlingsrelationer. 

Hyreslagstiftningskommittén hade lagt fram ett förslag om en ny lag om medling 

i hyrestvister. Hyresnämnder skulle utses i kommuner som hade gjort 

framställning till sådan hos konungen. Nämnderna skulle bestå av en ordförande 

samt två ledamöter och suppleanter. Länsstyrelsen skulle utse ordföranden och 

suppleant medan ledamöterna skulle utses av kommunen. Förslaget liknade 1917 

års upplägg och det föreslogs att 

en ledamot och hans suppleant skola äga eller förvalta till 

uthyrning avsedd fastighet; den andre ledamoten och hans 

suppleant, vilka ej må äga eller förvalta sådan fastighet, skola äga 

kännedom om ortens hyresförhållanden.  

Frivillighet gällde dock i grund och botten. Nämnden skulle kalla till medling där 

det påkallats av ena parten men det fanns inget tvång i förslaget för den andra 

parten att inställa sig. Lagen skulle både kunna hantera mindre hyrestvister och 

större konflikter, där medling först skulle ske i hyresnämnderna och sedan i högre 

instanser. En viktig poäng med nämnden skulle dock vara att man vid större 

hyreskonflikt från början skulle ha ledamöter som var insatta i konflikten vilket 

skulle underlätta senare medling. Ett skiljedomsförfarande var inte aktuellt då 

båda parterna på hyresmarknaden motsatte sig detta. Dessutom menade man att 

större hyresstrider enbart hade skett i Göteborg. Där hade detta kommit sig av 
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”psykologiska och andra orsaker” vilket talade mot behovet av att införa detta 

brett.1264 En medlingsordning specificerades dock: 

12 §. Erhåller nämndens ordförande kännedom om att inom 

kommunen uppkommit eller hotar att uppkomma hyrestvist, 

som äventyrar freden på hyresmarknaden, skall han söka 

förbindelse med de tvistande, göra sig noga underrättad om vari 

tvisten består, hemställa till de tvistande att i avbidan på tvistens 

lösning icke vidtaga, vidhålla eller skärpa kollektiva stridsåtgärder 

samt kalla de tvistande att, själva eller genom utsedda ombud, 

jämte representanter för de fastighetsägare- eller 

hyresgästorganisationer, som de tvistande må tillhöra, 

sammanträda inför nämnden. Vid sådant sammanträde skall 

nämnden, efter utredning av föreliggande tvistefrågor, söka 

bilägga tvisten.  

Kunde inte tvisten lösas den vägen skulle medlingen hamna på socialstyrelsens 

bord. Lagstiftningen kodifierade alltså det förfarande som hade använts vid 

tidigare storkonflikter. 

Kan ej tvisten genom nämndens förmedling biläggas, har 

nämnden att anmäla förhållandet till socialstyrelsen, som äger 

förordna antingen förlikningsman i arbetstvister eller annan 

lämplig person eller ock, där tvisten är av större omfattning och 

mera svårartad natur, en kommission av tre personer att övertaga 

och fullfölja medlingsarbetet; ägande socialstyrelsen att för de 

sålunda utsedda utfärda de instruktioner, vartill förhållandena 

giva anledning.1265 

Thorwald Bergquist menade att även om storkonflikterna på hyresmarknaden 

tycktes få ”en mer svårartad karaktär än striderna på arbetsmarknaden” så hade 

man inte velat föra in tvingande skiljedomsbestämmelser här utan man hade utgått 

från att hyresmarknaden likt arbetsmarknaden klarade sig utan detta.1266 Rätt för 

hyresgäst att deponera hyra vid tvist reglerades i förslaget men bestämmelserna 

 

1264 SOU 1938:22 s. 19, 160ff 

1265 SOU 1938:22 s. 21 

1266 Hyresgästernas Riksförbund (1938), s. 97f 
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tycks inte ha avsett kollektiva konflikter.1267 Sigurd Ahlmark, fastighetsägarnas 

företrädare, var oenig med resten av kommittén gällande synen på hyresvärden 

som den starkare parten. Dels hade hyresgästföreningarna visat sig vara mycket 

starka och dels var skötsamma hyresgäster rent generellt eftertraktade och hade 

en stark position på marknaden. Fastighetsägareföreningarnas disciplinerande av 

sina medlemmar var också en faktor som behövde tas hänsyn till, då även det 

skyddade hyresgästerna.1268  

Justitiedepartementet införde en del ändringar i förslaget, bland annat strök man 

tvåårsgränsen för hyresgästens rätt till skadestånd och lade bevisbördan på 

hyresgästen snarare än på fastighetsägaren vid utkrävande av skadestånd.1269 

Kommunistiska protester förekom mot den saknade optionsrätten och 

representanter kopplade till både hyresgäst- och fastighetsägarsidan yrkade avslag 

mot hyresmedlingslagen, men det reviderade förslaget röstades igenom i sin 

helhet med giltighet från 1 januari 1940, i enligt Dagens Nyheter två ganska glest 

besökta riksdagskamrar.1270 Svensk Fastighetsägaretidning konstaterade att man 

utan organisationens medverkan i utredningen med all sannolikhet hade fått en 

mycket sämre lag, vilket den som stod utanför fastighetsägareföreningarna kunde 

tänka på.1271 Tidningen Hyresgästens ledarskribent menade att lagen visserligen 

stärkte hyresgästerna i vissa avseenden, men att bristen på optionsrätt var ett 

problem och att man nu måste fortsätta sina reformsträvanden.1272 Knut Senander 

skrev i Arbetar-Tidningen att bristen på optionsrätt gjorde den nya hyreslagen till 

ett svek mot hyresgästerna, begånget av socialdemokrater och borgare som 

tillsammans valde fastighetsägarnas sida.1273 Att synen på medlingsnämnderna 

skiljde sig åt mellan Stockholm och Göteborg märktes i hyresgästföreningarnas 

agerande i de båda städerna. I Stockholm bildades en medlingsnämnd 1941 efter 

en framställning från hyresgästföreningen.1274 Till skillnad från detta var det i 

Göteborg fastighetsägareföreningarna som tog initiativ till en medlingsnämnd, 

 

1267 SOU 1938:22, s. 10f, 75ff 

1268 SOU 1938:22, s. 183ff 

1269 DN 23/2 1939, SFT nr 6 1939 

1270 DN 8/6 1939 

1271 SFT nr 13 1939 

1272 HG nr 12 1939 

1273 Arbetar-Tidningen 16/6 1939 

1274 Styrelseberättelse SH 1941 s. 16, SH B1:4 

 

348  
 

tycks inte ha avsett kollektiva konflikter.1267 Sigurd Ahlmark, fastighetsägarnas 

företrädare, var oenig med resten av kommittén gällande synen på hyresvärden 

som den starkare parten. Dels hade hyresgästföreningarna visat sig vara mycket 

starka och dels var skötsamma hyresgäster rent generellt eftertraktade och hade 

en stark position på marknaden. Fastighetsägareföreningarnas disciplinerande av 

sina medlemmar var också en faktor som behövde tas hänsyn till, då även det 

skyddade hyresgästerna.1268  

Justitiedepartementet införde en del ändringar i förslaget, bland annat strök man 

tvåårsgränsen för hyresgästens rätt till skadestånd och lade bevisbördan på 

hyresgästen snarare än på fastighetsägaren vid utkrävande av skadestånd.1269 

Kommunistiska protester förekom mot den saknade optionsrätten och 

representanter kopplade till både hyresgäst- och fastighetsägarsidan yrkade avslag 

mot hyresmedlingslagen, men det reviderade förslaget röstades igenom i sin 

helhet med giltighet från 1 januari 1940, i enligt Dagens Nyheter två ganska glest 

besökta riksdagskamrar.1270 Svensk Fastighetsägaretidning konstaterade att man 

utan organisationens medverkan i utredningen med all sannolikhet hade fått en 

mycket sämre lag, vilket den som stod utanför fastighetsägareföreningarna kunde 

tänka på.1271 Tidningen Hyresgästens ledarskribent menade att lagen visserligen 

stärkte hyresgästerna i vissa avseenden, men att bristen på optionsrätt var ett 

problem och att man nu måste fortsätta sina reformsträvanden.1272 Knut Senander 

skrev i Arbetar-Tidningen att bristen på optionsrätt gjorde den nya hyreslagen till 

ett svek mot hyresgästerna, begånget av socialdemokrater och borgare som 

tillsammans valde fastighetsägarnas sida.1273 Att synen på medlingsnämnderna 

skiljde sig åt mellan Stockholm och Göteborg märktes i hyresgästföreningarnas 

agerande i de båda städerna. I Stockholm bildades en medlingsnämnd 1941 efter 

en framställning från hyresgästföreningen.1274 Till skillnad från detta var det i 

Göteborg fastighetsägareföreningarna som tog initiativ till en medlingsnämnd, 

 

1267 SOU 1938:22, s. 10f, 75ff 

1268 SOU 1938:22, s. 183ff 

1269 DN 23/2 1939, SFT nr 6 1939 

1270 DN 8/6 1939 

1271 SFT nr 13 1939 

1272 HG nr 12 1939 

1273 Arbetar-Tidningen 16/6 1939 

1274 Styrelseberättelse SH 1941 s. 16, SH B1:4 

348



 

 349 
 

medan HCF direkt avvisade idén om en sådan med motiveringen att det system 

man hade för förhandlingar redan fungerade bra. Stadsfullmäktige röstade dock 

igenom förslaget och en nämnd bildades.1275 Den skulle få mycket att göra under 

tiden som följde. 

 

5.6. Kriget och bränslefrågan 

Organisatoriska förändringar var på väg inom hyresgäströrelsen. På 

rikskongressen 1939 diskuterades stadgeändringar och nya gemensamma stadgar 

planerades på central, regional och lokal nivå. Man införde nu normalstadgar för 

hyresgästföreningarna. Dessa stadgar var frivilliga för föreningarna att använda 

sig av men förebådade en mer centraliserad och likriktad rörelse. Inga röster 

verkar ha rests mot förslaget om normalstadgar som sådant på kongressen men 

P. Jansson från Sundbyberg fick igenom ett förslag om att hyresgästföreningarna 

skulle pröva nya medlemmars ansökan innan de godtog dem som medlemmar.1276 

De nya stadgarna var intressanta på flera sätt. Hyresgästernas Riksförbund hade 

nu som ändamål att bilda nya hyresgästföreningar snarare än att verka för bildandet 

av hyresgästföreningar. Man skulle verka för en socialt betonad hyres- och 

bostadslagstiftning, stödja kommunala och statliga åtgärder för att säkra 

bostadstillgången, stödja och främja bostadskooperationen, bibringa 

medlemmarna kunskap och i övrigt bringa upplysning om bostadsfrågor samt 

förbättra bostadsstandarden och bostadshygienen. Likt tidigare skulle man 

upprätthålla förbindelser med utlandet, men nu betonades det att detta främst 

gällde de nordiska länderna. Det verkställande utskottet i riksförbundet fick nu 

som uppgift bland annat att förhandla med fastighetsorganisationer, följa läget på 

hyresmarknaden, klargöra betydelsen av lagstiftning samt att propagera för 

hyresgäströrelsens synpunkter vid val. Distrikt skulle upprättas där det var 

relevant, och dessa skulle arbeta med VU i bland annat propagandakampanjer. 

Man skulle ordna diskussioner, föredrag och upplysningsarbete, inte minst för att 

underlätta för bildandet av hyresgästföreningar. Regelbundna distriktskonferenser 

skulle hållas. I de lokala hyresgästföreningarnas normalstadgar specificerades 

föreningens uppgift och ändamål så att man skulle verka för att kommunala 

myndigheter ordnade tillräcklig produktion av bostäder och att anslag kom till 

 

1275 Verksamhetsberättelse HCF 1940 s. 9, HCF F2a:1 

1276 Hyresgästernas Riksförbunds kongressprotokoll 1939 s. 25ff, HRF A1:1. 
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bostadskooperationen. Även goda trafikförbindelser, utnyttjande av statligt stöd 

för bostadsförbättring samt ”andra åtgärder för beredande av hälsobostäder åt 

samhällets alla invånare” skulle föreningen verka för.  Hyresgästföreningen skulle 

även organisera aktioner och föra hyresgästernas talan vid behov av 

hyressänkning eller reparation samt vid hot om hyreshöjning. Man skulle också 

organisera upplysnings- och studieverksamhet, agera för inval av representanter 

med förståelse av hyresgäströrelsen i olika institutioner samt ordna juridiska råd 

och tillvarata medlemmarnas rättigheter som hyresgäster. Det specificerades i 

stadgarna att bägge makarna var medlemmar och skulle ha rösträtt, samt att 

möjlighet fanns att göra undantag för medlemmar som på grund av särskilda 

omständigheter inte kunde betala medlemsavgiften. Bara den som hade varit 

medlem i tre månader hade rätt till hjälp men det fanns möjlighet att få det 

ändå.1277 Med dessa bestämmelser tycks många av de diskussioner som hade förts 

inom riksförbundet under årtiondet ha nått sin lösning, och en tydlig ordning där 

förhandlingarna främst skedde på central nivå, propagandaverksamheten på 

distriktsnivå och den lokala verksamheten på lokalnivå hade satts på papper. 

Varken HCF eller Stockholms Hyresgästförening anammade dock stadgarna på 

en gång. Istället behöll de sina lokala stadgar. Medlemskap för båda makarna inom 

ett hushåll infördes inte i någon av de två hyresgästorganisationernas stadgar 

under undersökningsperioden.1278  

De ideologiska konflikterna i hyresgäströrelsen fortsatte och fick i allt högre grad 

en storpolitisk karaktär i och med världskrigets utbrott. Under och efter kriget i 

Finland 1939–1940 fördes en kampanj mot kommunisterna inom 

fackföreningsrörelsen.1279 Kriget hade väckt starka sympatier för Finland och de 

svenska kommunister som fortsatte stödja Sovjetunionen sågs inte med blida 

ögon. Kampanjen nådde även hyresgäströrelsen. Gamlestadens 

Hyresgästförening hade efter ett möte 6 december 1939 beslutat att skicka en 

skrivelse till HCF:s centralstyrelse med frågan om ”de som ansluter sig till Sovjet-

Rysslands nu igångsatta imperialistiska krigföring” skulle kunna väljas eller kvarstå 

i hyresgästföreningarnas styrelser. Vilhelm Johansson, medlem i Socialistiska 

partiet, hade tidigare yrkat på uteslutning av alla ”Moskvatrogna”. Martin 

 

1277 Se Stadgar för Hyresgästernas Riksförbund samt normalstadgar för Hyresgästernas Riksförbunds 

distriktsorganisation och lokala hyresgästföreningar, inkluderade i Karlskrona Hyresgästförenings 

medlemskort och stadgar 1941. Se även Hyresgästernas Riksförbunds stadgar 1930 som jämförelse, 

HRF F1:1 

1278 Se stadgar för Stockholms Hyresgästförening 1941, HRF F1:1 och för HCF 1945, HCF F13:1 

1279 Åmark (2011), s. 100f  
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Rysslands nu igångsatta imperialistiska krigföring” skulle kunna väljas eller kvarstå 

i hyresgästföreningarnas styrelser. Vilhelm Johansson, medlem i Socialistiska 

partiet, hade tidigare yrkat på uteslutning av alla ”Moskvatrogna”. Martin 

 

1277 Se Stadgar för Hyresgästernas Riksförbund samt normalstadgar för Hyresgästernas Riksförbunds 

distriktsorganisation och lokala hyresgästföreningar, inkluderade i Karlskrona Hyresgästförenings 

medlemskort och stadgar 1941. Se även Hyresgästernas Riksförbunds stadgar 1930 som jämförelse, 

HRF F1:1 

1278 Se stadgar för Stockholms Hyresgästförening 1941, HRF F1:1 och för HCF 1945, HCF F13:1 

1279 Åmark (2011), s. 100f  
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Andersson vädjade att man inte skulle göra något liknande, då det riskerade att 

splittra rörelsen inte bara i Göteborg utan även på fler håll över landet. Flera 

styrelsemedlemmar menade att det inte var stadgeenligt och det framställdes att 

frågan i så fall borde gå till riksförbundet för avgörande. Erik Nordh pekade på 

att kongressen hade uttalat sig för att stadgarna kunde anpassas efter lokala 

förhållanden, vilket han ansåg att det fanns skäl för i det här fallet. Stadgarna var 

till för ”ordentliga medlemmar, andra skola stängas utanför”, enligt Nordh. Att 

remittera till förbundsstyrelsen vore att göra de Moskvatrogna en tjänst och 

rörelsen en otjänst. För att visa sympatier med ”det kämpande Finland” skulle ett 

förslag gå till HCF:s representantskap om uteslutning av de med Ryssland 

sympatiserande. Vilhelm Johansson menade att man tidigare utan hänsyn till 

stadgarna hade kunnat utesluta nazister och att man då borde kunna göra samma 

med de kommunister som tjänade främmande makt. Viktor Svensson kom med 

ett kompromissförslag som röstades igenom. Man skulle skicka en uppmaning till 

representantskapet att ”med hänsyn till förhållandena” inte ”i styrelserna invälja 

personer som solidarisera sig med våldsdåden”.1280 Kommunisterna hade förlorat 

mycket stöd och om man går efter Nordhs ord så sågs de närmast som icke 

skötsamma. 

Finlandsfrågan fortsatte att diskuteras i styrelsen, bland annat fördes kritik mot 

den personliga, antimilitaristiska linje som Martin Andersson drev och uttryckte i 

Hyresgästen och som sades skada bland annat rörelsens insamlingar till Finland. 

Tidningen och hela rörelsen riskerade enligt kritiker att ”utlämnas till offentligt 

åtlöje”.1281 Frågan fortsatte vara het inom rörelsen. Olskrokens hyresgästförening 

lämnade in en protest mot Anderssons texter men Västra Lundby 

hyresgästförening ställde sig tveksam till hur frågan skulle tolkas. Nio medlemmar 

i Kålltorps hyresgästförening hade meddelat styrelsen att de hade hindrats att 

kandidera till lokala styrelseuppdrag, men enligt HCF:s styrelseprotokoll ska bara 

en av dessa ha uttryckt önskan om att kandidera till uppbördsman men sedan 

ändrat sig. 1282 HCF:s styrelse beslöt 19 februari 1940 att tacka ja till inbjudan att 

delta i bildandet av Göteborgs och Bohusläns rusthåll för Finland. Styrelsen 

beslutade om ekonomiska bidrag som alltså genom rusthållet sannolikt skulle gå 

till svenska frivilliga på den finska sidan i kriget. Man avslog dock, utan att skriva 

motivering i protokollet, en skrivelse från Hyresgästernas Fritidsorganisation om 

 

1280 Styrelseprotokoll för HCF 10/12 1939, HCF A1a:6 

1281 Styrelseprotokoll för HCF 19/12 1939, HCF A1a:6, se även HG nr 24 1939 

1282 Styrelseprotokoll för HCF 15/1 1940, HCF A1a:6 
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1280 Styrelseprotokoll för HCF 10/12 1939, HCF A1a:6 

1281 Styrelseprotokoll för HCF 19/12 1939, HCF A1a:6, se även HG nr 24 1939 

1282 Styrelseprotokoll för HCF 15/1 1940, HCF A1a:6 
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en insamling för jaktplan till Finland. Representantskapet föreslog nu att man 

skulle ändra stadgarna så att ”nazister och nazikommunister” uteslöts, men 

styrelsen såg detta som onödigt då godkännande av överfallet på Finland gick att 

se som ”illojalt uppträdande mot organisationen”. Olskrokens hyresgästförening 

uteslöt med styrelsens godkännande östra distriktet av SKP ur 

hyresgästföreningen. Det är dock oklart om det gällde enbart organisationen som 

sådan eller även enskilda medlemmar. I Nya Lödöse och Kungsladugårds 

hyresgästföreningar förekom uteslutningsärenden på grund av 

Sovjetsympatier.1283 Uteslutningar skedde även inom fackföreningsrörelsen i 

staden.1284  

Under kommande år kom även medlemmar i Socialistiska partiet, däribland 

Vilhelm Johansson, som länge haft en viktig roll inom HCF, att hotas av 

uteslutning ur hyresgästföreningarna. Detta skedde sedan ledande delar av 

Socialistiska partiet hade blivit alltmer tyskvänliga och sågs som nazister av andra 

delar av arbetarrörelsen. Johanssons medlemskap ifrågasattes och han skyndande 

sig att avsäga sig sitt medlemskap i SP. Ett ombud från Landala-Vasastadens 

hyresgästförening menade att Johansson trots detta borde uteslutas då han 

deltagit i valrörelsen. Johansson kunde dock sitta kvar och blev omvald till 

styrelsen.1285 Utvecklingen gick tydligt mot ett minskat inflytande för de mer 

radikala grupperna inom den göteborgska hyresgäströrelsen. Även om flera av de 

mer tongivande medlemmarna tidigare hade varit medlemmar i andra partier hade 

de flesta vid det här laget gått tillbaka in i SAP, som stärkte sin ställning inom 

hyresgäströrelsen. Relationerna med LO förbättrades även, och ett gemensamt 

uttalande för Hyresgästernas Riksförbund och LO gjordes 1939 om att de båda 

organisationerna kompletterade varandra och därför borde stärka och stödja 

varandra.1286 

Under 1938 var situationen relativt lugn på hyresmarknaden i Göteborg. Ett antal 

hyressänkningsaktioner genomfördes dock och 106 adresser sattes i blockad. 

Även om någon större konflikt inte inleddes, så skedde mycket aktivitet i samband 

 

1283 Styrelseprotokoll för HCF 19/2, 26/2, 11/3, 15/4 och 14/5 1940 HCF A1a:6 

1284 Se Arbetar-Tidningen 30/1 1940 

1285 Se utdrag ur HCF:s styrelseprotokoll 8 juni 1942, Vilhelm Johanssons anmälan om utträde ur 

Socialistiska Partiet 13/6 1942 samt skrivelse från ombudsman för Landala-Vasastadens 

hyresgästförening till HCF:s styrelse 31/10 1942. HCF E7:1 (politisk korrespondens) samt 

styrelseberättelse för HCF 1943, HCF F2a:1 

1286 Se uttalande 16/8 1939 HRF B2:1 
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med hyressänkningsaktionen mot nybyggnationerna på Söderlingska ängen i 

Majorna.1287 Stockholms Hyresgästförening rapporterade i sin 

verksamhetsberättelse för 1938 om ett försämrat läge för stadens hyresgäster som 

kom sig av en tilltagande bostadsbrist. Ledighetsandelen för enrummare var nere 

på 0,1 % och billiga lägenheter var mycket svåra att få tag på. Detta hörde enligt 

föreningen ihop med brist på tomtmark inom stadens område och de senaste 

årens sanering av äldre hus. Det senare var visserligen en utveckling som man 

välkomnade, men då de nybyggda lägenheterna var så dyra blev bostadsbristen 

problematisk. Istället förordade man en av staden kontrollerad social 

bostadspolitik. Hyresgästföreningen befann sig nu i ett defensivt läge, där man 

inte aktivt med egna krafter kunde bedriva ett särskilt fruktbart arbete för 

hyressänkningar, även om man förhandlade och försökte dämpa hyreshöjningar 

så gott det gick. Ett fåtal hyressänkningsaktioner och två blockader utfärdades 

under 1938, även om nio adresser var i blockad sedan tidigare år. Det tidiga 1930-

talets offensiva period verkar vid den här perioden ha brutits. Även om man under 

året satte igång en större kampanj för elektriskt ljus i vind och källare så valde man 

inte att sätta in tvingande åtgärder utan man samlade främst in petitionslistor. 1288  

År 1939 rapporterade Stockholms Hyresgästförening återigen ökade resultat i 

sänkta hyror och hindrade hyreshöjningar, men en stor del av detta berodde 

förmodligen på de hyreshöjningar som fastighetsägarna begärde i samband med 

krigsutbrottet.1289 Redan under 1937 hade fastighetsägarna på grund av ökat 

kokspris försökt få igenom hyreshöjningar och efter krigsutbrottet hade 

varmvattnet på flera håll stängts av. Hyresgästernas Riksförbund hade satt sig i 

kontakt med Sveriges Fastighetsägareförbund som hade uppmanat sina 

medlemmar att hålla varmvattnet i gång så länge som möjligt. Hyresgästernas 

Riksförbund uppmanade sina medlemsorganisationer att försöka få 

representation i de kommunala kristidsnämnder som hade bildats.1290 

Hyreshöjningarna diskuterades under riksförbundets kongress 1939 och 

förbundsstyrelsen fick kritik för att ha agerat för långsamt. Sven Wallander 

förespråkade här att man skulle ha förståelse även för fastighetsägarnas intressen 

men fick mothugg av G. Sjöström, som menade att fastighetsägarna inte tidigare 

hade visat förståelse för hyresgästernas situation. Oskar Bengtsson menade att 

 

1287 Verksamhetsberättelse HCF 1938 s. 7, HCF F2a:1 

1288 Styrelseberättelse SH 1938 s. 1–10, SH B1:4 

1289 Styrelseberättelse SH 1939, s. 8ff, SH B1:4 

1290 Verksamhetsberättelse HRF 1937–1939 s. 20f, HRF B4:1 
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1287 Verksamhetsberättelse HCF 1938 s. 7, HCF F2a:1 

1288 Styrelseberättelse SH 1938 s. 1–10, SH B1:4 

1289 Styrelseberättelse SH 1939, s. 8ff, SH B1:4 

1290 Verksamhetsberättelse HRF 1937–1939 s. 20f, HRF B4:1 
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man givetvis skulle försöka motverka hyreshöjningar och att man skulle igångsätta 

förhandlingar.1291 Aktionerna för hyressänkningar var nu inte längre aktuella och 

hyresgästföreningarna intog istället en defensiv inställning. Bränslefrågan, alltså 

frågan om vem som skulle stå för de högre bränslekostnaderna, skulle komma att 

prägla parternas tvister under åren fram till 1942. Istället för att säga upp 

kontrakten i protest uppmanades hyresgästerna att vid aviserad hyreshöjning 

bestrida denna men samtidigt klargöra att man ville bo kvar.1292 Hyresgästernas 

Riksförbund inledde förhandlingar med Sveriges Fastighetsägareförbund med 

krav på ersättning för utebliven värme och för att få till stånd en ordning där 

bränslekostnaderna avskildes från hyran. Då man inte lyckades få igenom något i 

förhandlingarna vände man sig 1940 till regeringen som gav i uppdrag till 

Socialstyrelsen att dra upp en officiell bränsleklausul. Denna möttes med skepsis 

från både hyresgäst- och fastighetsägarehåll men började så småningom tillämpas. 

En ny bränsleklausul kom året efter, med för fastighetsägarna fördelaktiga villkor. 

Bland annat fick fastighetsägarna rätt att ta ut ersättning för kostnader för 

införskaffande av ved.1293 I Göteborg vållade bränsleklausulen en hel del osämja, 

bland annat framfördes kritik mot att medlemmar i fastigheter där den tillämpades 

faktiskt kunde få högre hyror än icke-medlemmar.1294 

Efter 1939 märks en snabb stegring av levnadsomkostnaderna.1295 Den höga 

nybyggnationstakten som hade utmärkt det sena 1930-talet minskade också till 

följd av byggherrarnas ovilja att investera i en tid med osäker efterfrågan, ökande 

byggnadskostnader och en i beredskapstid alltmer reglerad ekonomi.1296 I 

Göteborg förändrades nu maktförhållandena i takt med den tilltagande 

bostadskrisen som kom av kriget. HCF rapporterade att man hade hamnat i en 

mer defensiv position än tidigare. Man igångsatte inga större 

hyressänkningsaktioner under 1939 utan riktade istället in sig på enskilda fall där 

hyresnivån ansågs ligga ovanligt högt.1297 Givet det spända förhållandet mellan 

parterna på den göteborgska hyresmarknaden var det dock närmast oundvikligt 

att en större konflikt skulle blossa upp. Den nya hyreslagen som trädde i kraft 1 

 

1291 Hyresgästernas Riksförbunds kongressprotokoll 1939 s. 11ff, HRF A1:1. 

1292 Styrelseberättelse SH 1941 s. 8, SH B1:4 

1293 Verksamhetsberättelse HRF 1939–1942 s. 15ff, HRF B4:1 

1294 Se Hultén (1973), s. 102ff 

1295 Göteborgs stads statistiska byrå (1945), s. 99 

1296 Strömberg (1984), s. 25 

1297 Verksamhetsberättelse HCF 1939 s. 8f, HCF F2a:1 
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januari 1940 hade inte medfört besittningsskydd, vilket Hyresgästernas 

Riksförbund hade ställt upp som en avgörande komponent i den hyreslag som 

man önskade. Lagen innebar dock att lokala myndigheter kunde begära till 

konungen att medlingsnämnd i hyrestvist skulle tillsättas. Under 1940 hade 

fastighetsägareföreningarna kontaktat HCF för att höra sig för om dessas 

inställning till hyreshöjningar. Detta omformulerades till krav på hyreshöjningar 

som HCF sa nej till. Under sommaren 1941 valde därför fastighetsägarna att gå 

ut offensivt i högre utsträckning än tidigare och man annonserade nu 

massuppsägningar i 367 fastigheter med 4 770 hyresgäster till 1 oktober. I princip 

hade nu initiativet vänt så att fastighetsägarna kunde försöka sig på att genomföra 

en hyreshöjningsaktion. Uppsägningar skedde över hela staden även om Majorna, 

Masthugget och Kungsladugård tycks ha varit särskilt drabbade. Av de uppsagda 

hyresgästerna lämnade 2 513 in fullmakter till hyresgästföreningarna att föra deras 

talan. HCF svarade med att sätta över 400 adresser i blockad, fler än någonsin 

tidigare i någon konflikt.1298  

Enligt Arbetar-Tidningen räknade fastighetsägarna med hjälp från den nyligen 

tillsatta kommunala medlingsnämnden.1299 Fastighetsägarna kontaktade också 

medlingsnämnden, som lade fram ett förslag för Kålltorp. HCF önskade dock ett 

förslag som gällde samtliga fastigheter, och i väntan på detta åstadkoms ett avtal 

som garanterade att hyresgästerna skulle få bo kvar efter första oktober. HCF 

drog nu tillbaka blockaderna, och den hotande storstriden blev inte av.  Man hade 

dock svårt att få till en överenskommelse, och när en sådan till slut presenterades 

så avvisades den både av HCF:s representantskap och 

fastighetsägareföreningarnas medlemmar. En kommission tillsattes nu av 

regeringen. Kommissionen bestod av landshövding Kjellman, förlikningsman 

Lindström och hyresmedlingsnämndens ordförande Gustaf Bergkvist. Medlingen 

fortgick men någon egentlig överenskommelse kunde egentligen inte slutas förrän 

den nya hyreslagen 1942, som i ett slag förändrade förutsättningarna, var en 

realitet.1300  

 

1298 HG nr 16 1941 samt verksamhetsberättelse HCF 1941 s 5f och verksamhetsberättelse HCF 1942 

s. 8, HCF F2a:1 

1299 Arbetar-Tidningen 23/4 1941 

1300 HG nr 20 1941 samt verksamhetsberättelse HCF 1941 s. 6f och verksamhetsberättelse HCF 

1942 s. 7ff HCF F2a:1 
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5.7. 1942 års hyreslag och hyresstridernas 

upphörande? 

1939 års hyreslag hann inte få ett särskilt långt liv innan ytterligare en ny hyreslag 

tillkom. Hyresgästernas Riksförbund skrev den 1 februari till statsministern för 

att väcka frågan om en hyresreglering på grund av de befarade hyreshöjningar 

som väntade och som man menade särskilt skulle slå mot de mindre bemedlade. 

Man fick inte omedelbart gehör men frågan om en eventuell hyresreglering togs 

även upp från andra håll. I samband med krigets utbrott blev 

levnadsomkostnaderna en viktig politisk fråga. Statens prissakkunniga skrev 21 

mars 1940 till HM Konungen om behovet av att övervaka även hyrespriserna, 

som befarades öka på grund av den allmänna fördyrningen. Hyresmarknaden 

ansågs dock ha en så lokal karaktär att särskilda organ behövdes som övervakade 

hyresutvecklingen på olika platser. Socialstyrelsen åtog sig att samla in statistik 

över hyrespriserna och Statens priskontrollnämnd, som övertog de 

prissakkunnigas uppdrag, började diskutera frågan om hyresreglering. Den 27 

februari 1942 föreslog priskontrollnämnden ett omedelbart införande av allmän 

hyreskontroll. Ingen annan hyreshöjning än den som kom av direkt ökande av 

löpande fastighetskostnader skulle enligt förslaget godtas. Eftersom man inte 

kunde vänta sig några större reparationsarbeten som läget såg ut just då 

förväntade sig nämnden mycket begränsade hyreshöjningar förutom 

bränsletillägg. LO hade några dagar innan priskontrollnämndens förslag anslutit 

sig till ett av Hyresgästernas Riksförbunds inlämnat förslag, som hade inkommit 

31 januari 1942. Här hade riksförbundet pekat på den kraftigt minskade 

bostadsproduktionen och hotet om reell bostadsnöd om man fortsatte med fri 

prisbildning på hyresmarknaden. Då man reglerade priserna på andra varor fanns 

det anledning att göra det även på hyresmarknaden.1301  

Det fanns nu ett tryck från flera håll för att, i alla fall så länge kriget pågick, reglera 

hyrorna. En promemoria presenterades där förslaget var att hyrorna skulle frysas 

vid en grundhyra, vilket var den hyra som hade gällt 1 januari 1940. I de fall då 

hyran hade varit högre än jämförbara hyror kunde grundhyran sänkas. Lagen 

skulle vara tillämpbar i samhällen med en befolkning på över 5 000 personer samt 

på vissa andra tätbefolkade platser. Kommunerna förväntades på dessa platser 

anordna avgiftsfri bostadsförmedling. Man skulle även enligt förslaget sätta upp 

hyresnämnder, som både skulle medla i hyrestvister i enlighet med 1939 års lag 

 

1301 SOU 1942:14, s. 3ff 
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och dessutom behandla hyresärenden. Hyresnämnderna skulle svara under 

socialstyrelsen.1302 Ett förslag till en ny hyreslag baserad på utredningen 

utarbetades i justitiedepartementet med avsikt att den skulle börja gälla från 1 

oktober 1942.1303 En tillfällig uthyrningsspärr infördes 21 mars 1942, enligt Vår 

Bostad efter att fastighetsägare hade hotat med uppsägningar om inte hyreskrav 

godkändes.1304  

Den nya lagen röstades igenom i båda kamrarna och började gälla redan den 30 

juni 1942.1305 Det rådde bred enighet bakom förslaget och samtliga 

remissinstanser utom Fastighetsägareförbundet accepterade förslaget. Ett direkt 

besittningsskydd infördes och hyresnämnder skulle upprättas i de kommuner där 

lagen var tillämplig. Nämnderna skulle bestå av en opartisk ordförande med 

”intresserepresentanter” som bisittare. En central tillsynsmyndighet, Statens 

Hyresråd, infördes med uppgift dels att fungera som besvärsinstans över 

hyresnämnderna och dels att fatta årliga beslut om tillåtna generella 

hyreshöjningar. Partsorganisationerna på hyresmarknaden skulle komma att ingå 

i både hyresnämnderna och hyresrådet.1306 Haymanot Baheru har påpekat att 1942 

års hyreslag skilde sig från 1917 års hyresstegringslag då den förra till skillnad från 

den senare riktade in sig på att hindra en allmän ökning av hyresnivån snarare än 

oskälig hyresstegring. 1942 års lag omfattade likt 1917 års lag både bostäder och 

näringslokaler samt både förstahands- och andrahandsuthyrning. 

Fastighetsägaren förbjöds att ta emot, träffa avtal om eller begära en högre hyra 

än den högsta tillåtna hyran, den så kallade grundhyran. Lagen trädde i kraft 1 juli 

1942 men då hyrestaket var satt från 1 januari 1942 hade lagen retroaktiv verkan 

gällande de hyror som hade satts under första halvåret 1942.1307 

Som Anders Victorin har påpekat innebar hyresregleringen ett brott med den 

utveckling under 1930-talet som alltmer hade gått mot ett system där 

partsorganisationerna förhandlade om villkoren på hyresmarknaden likt den 

modell som börjat gälla på arbetsmarknaden. Från att ha kunnat förhandla om det 

mesta gällande hyresförhållandena kunde man nu i princip enbart förhandla om 

värme- och varmvattenfrågor. Istället fick man ställa om organisationerna till att 

 

1302 SOU 1942:14, s. 47ff 

1303 DN 15/3 1942 

1304 DN 22/3 1942 VB A7 B4 1942 

1305 DN 30/6 1942 

1306 Bengtsson (2013), s. 129f 

1307 Baheru (2020), s. 150ff, 158ff 
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handha tvister inför hyresnämnder och till arbete inom hyresrådet. För 

hyresgäströrelsen var det dock en stor vinst då de politiska krav som man så länge 

hade haft, besittningsskydd och hyreskontroll, i ett slag infördes.1308 Både Svensk 

Fastighetsägaretidning och Fastighetsägaren såg lagen som djupt orättvis mot 

fastighetsägarna, och Fastighetsägaren påpekade att tidigare frivilligt ingångna 

kontrakt nu gjordes olagliga. De fastighetsägare som tog emot för hög hyra kunde 

till och med dömas till fängelse. Svensk Fastighetsägaretidning påpekade att även 

om hyresrådet kunde medge höjda hyror, så hade man redan från början sagt sig 

ovilliga att göra så, vilket angav den fortsatta kursen.1309  

Hyresgästernas Riksförbund höll kongress 15–16 november 1942 i Göteborg. 

Förbundsordförande Oskar Bengtsson konstaterade att hyresregleringen var en 

vinst, som han menade främst berodde på hyresgäströrelsens insatser men som 

förmodligen inte hade blivit av om inte fastighetsägarna hade framställt krav på 

stora hyreshöjningar med mellan 6 och 11 procent. Särskiljandet av hyran och 

bränslekostnaderna hade också varit bra att genomföra, vilket man nu kunde 

konstatera. Hyresregleringslagen gav ett starkt skydd men den skulle också, 

påpekade Bengtsson, ställa krav på rörelsens funktionärer.1310 Boris Schönbeck 

har påpekat att den förändring som skedde inom hyresgäströrelsen efter 1942, 

särskilt i Göteborg, var en förändring från en mer aktivistisk organisation, 

verksam i de lokala kvarteren, till en organisation som i allt högre grad var 

beroende av ombudsmännens arbete. Dessa ombudsmän fick nu desto mer att 

göra, med långa arbetsdagar och många ärenden att beakta. Behovet av avlönade 

ombudsmän ställde ytterligare krav på centralisering och sammanslagning av 

mindre hyresgästföreningar till större enheter med större ekonomiska muskler. 

Resultatet blev en mer strömlinjeformad organisation men också en med mer 

inflytande där rörelsens ledare i allt högre grad fick direkt inflytande i maktens 

korridorer.1311  

Samtidigt är det intressant att den repertoar som hade utvecklats under 1900-talets 

första decennier inte helt dog ut. I Stockholm upphörde så vitt jag har kunnat se 

 

1308 Victorin (1980), s. 12f 

1309 SFT nr 15 1942, FÄ nr 11 1942 

1310 Protokoll från Hyresgästernas Riksförbunds kongress 1942 s. 4f, HRF A1:1 

1311 Schönbeck (1994), s. 326ff. Se även Rolf, Hannes. ”Från kamp- till intresseorganisation – 

centralisering och homogenisering inom Hyresgästernas Riksförbund fram till 1942” ur 

Arbetarhistoria 2016:2 [158] 
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i källmaterialet blockaderna helt efter 1941. Till skillnad från detta fortsatte 

blockaderna i Göteborg kontinuerligt lågintensivt med ett fåtal blockader per år i 

alla fall fram till 1955, alltså 13 år efter 1942, vilket inte verkar ha varit fallet i andra 

svenska städer.  Det finns dock källkritiska problem vad gäller de sena 

blockaderna i Göteborg. Den sista numret av tidningen Hyresgästen som gavs ut 

innan tidningen upphörde 1955 hade fortfarande blockadannonser. Tidningen 

kom sedan tillbaka som en form av medlemsblad och gavs ut sporadiskt fram till 

1961, men då med ett helt annat format än tidigare och utan de utåtriktade 

blockadannonserna. Tyvärr ger inte verksamhetsberättelserna, där blockaderna 

ägnades allt mindre intresse efter 1942, någon information i saken. Den sista 

versionen av HCF:s stadgar med bestämmelser för utfärdande av blockader är 

från 1960, medan detta saknas i 1965 års version av stadgorna.1312 Den sista 

blockaden utfärdad av en hyresgästförening som jag har kunnat hitta information 

om var en blockad utfärdad av Majornas hyresgästförening 27 juli 1960. 

Fastighetsägaren på Ekedalsgatan 61 sattes då i blockad då denne hade hindrat 

redan boende hyresgäster från att flytta till lediga lägenheter.1313  

Ett par år senare förekom hot om hyresblockad från Hyresgästernas Riksförbund 

mot ett kommunalt bostadsbolag i Eskilstuna, men det är oklart om blockaden 

någonsin blev av.1314 HCF hotade 1965 Jonsereds fabriker med blockad över en 

konflikt om tjänstebostäder.1315 Från det sena 1960-talet finns flera exempel på 

hyresstrejkande hyresgästkollektiv. Särskilt under det tidiga 1970-talet skedde ett 

antal hyresstrejker, varav den kanske mest uppmärksammade var 

Umeåstudenternas hyresstrejk under årsskiftet 1971–1972. Studenterna såg sig 

här som en del av en äldre tradition av militant hyresgästkamp och organiserade 

sig i en egen organisation, Umeåstudenternas Hyreskampfront.1316 Hyresstrejker 

skedde även på flera andra studenthem, bland annat i Göteborg och Örebro, men 

det var inte alls bara en rörelse bland studenter. En större hyresstrejk utbröt 1971 

i Uddevalla med 500 inblandade familjer och i Stockholm skedde hyresstrejker 

eller hot om blockad och hyresstrejk mellan 1969 och 1976 bland annat i Tensta, 

Sollentuna, Enskede och Salem.1317 Hyresstrejker förekom så sent som 1985, 

 
1312 Se HG 1942–1955, verksamhetsberättelser SH 1941&1942, SH B1:4, verksamhetsberättelser 

HCF 1942–1965, HCF F2a:1 samt stadgar för HCF, 1960 & 1965, HCF F3:1 

1313 Arbetar-Tidningen 22/11 1960 

1314 SvD 16/12 1962 

1315 Expressen 13/4 1965 

1316 Se Umeåstudenternas Hyresfront (1971) 

1317 Se AB 1/12 1969, DN 8/12 1969, Expressen 8/1 1970, 30/12 1971 och 22/11 1976. 
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bland annat i Sköndal.1318 I en del av fallen var de klassiska hyresgästföreningarna 

inblandade men i andra fall, som i Umeå, stödde den etablerade hyresgäströrelsen 

inte aktionerna. Ofta tycks även kommunala bostadsbolag ha varit föremål för 

ilskan, till skillnad mot mellankrigstidens hyresstrider som nästan uteslutande 

riktade sig mot privata fastighetsägare. Förmodligen hörde den ökande 

benägenheten att rikta aktioner mot kommunala fastighetsbolag ihop med att 

dessa ökade sin andel av hyresbeståndet jämfört med hur det hade varit under 

mellankrigstiden.  

För att rädda byggindustrin från undergång och för att hindra en alltför kraftig 

bostadsbrist började staten under andra världskriget att understödja främst det 

allmännyttiga byggandet med fördelaktiga lån och rena subventioner. HSB hade i 

början en likställd position med den kommunala allmännyttan men från 1946 

gynnades den senare med mer fördelaktiga lån än bostadskooperationen. 

Bostadskooperation hade fortsatt bättre villkor än privata byggherrar när det 

gällde offentliga lån, men den roll som HSB med flera hade haft som främsta 

bostadspolitiskt redskap ersattes successivt av den kommunala allmännyttan.1319 

HSB skulle dock komma att fortsätta sin verksamhet med en fortsatt stor 

produktion.  

Hyresregleringen, som från början var sedd som en tillfällig krisåtgärd, kom också 

att vara kvar betydligt längre än avsett. Under efterkrigstiden fasades den över till 

en fast förhandlingsordning mer liknande den på arbetsmarknaden. Detta skedde, 

enligt Bo Bengtsson, under bred politisk enighet. Hyresregleringen hade medfört 

att partsorganisationerna fick en direkt administrativ roll i de korporativa 

institutioner som hade byggts upp. I det hyressättningssystem som hade påbörjats 

i och med förhandlingssystemet med SABO 1958 och som sedan successivt kom 

att införas på den privata hyresmarknaden skulle partsorganisationerna komma 

att ha en avgörande roll.1320 Den rollen har man även, i skrivande stund, kvar, 

trots att den är mer ifrågasatt än på länge. Som jag har försökt visa i den här 

avhandlingen hade utvecklingen under mellankrigstiden stöpt om 

hyresmarknadens organisationer till partsorganisationer som under inte minst de 

konfliktfyllda åren intagit en position som hyresgästernas och fastighetsägarnas 

legitima företrädare. Det var en position som man behöll under hyresregleringens 

tid och som sedan kom att ligga till grund för det nya system som växte fram när 

 

1318 SvD 28/2 1985 

1319 Strömberg (1984), s. 25ff 

1320 Bengtsson (2013), s. 137–149 
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hyresregleringen till sist avvecklades. Tack vare det starka grepp man skaffat 

kunde man också behålla den rollen, vilket i förlängningen ledde till den unika 

svenska lösningen med kollektivt förhandlad hyressättning. 

 

5.8. Två riksförbund, tre linjer 

Tre tydliga metoder: politisk påverkan, egen bostadsproduktion och 

konfrontativa metoder, går som tidigare påpekats att urskilja tidigt i 

hyresgäströrelsens historia. Alla tre metoderna blev grund för rörelsens skiftande 

strategier som syftade till att förändra förhållandena på hyresmarknaden på så sätt 

att man ville inskränka inslagen av marknadsdriven prisbildning och minska 

hyresgästernas utbytbarhet. Under det tidiga 1920-talet, då planerna på att bilda 

ett riksförbund började realiseras, hade dessa tre strategierna tydliga företrädare. 

Den politiska påverkan verkar ha varit okontroversiell men vad gäller de övriga 

metoderna kunde två tydliga linjer inom hyresgäströrelsen rätt tidigt urskiljas: de 

som menade att det bostadskooperativa byggandet var den riktiga vägen för att 

lösa bostadssituationen och de som såg den konfrontativa linjen som den rätta. 

De båda tidningarna Vår Bostad och Hyresgästen, från Stockholm respektive 

Göteborg, skulle här komma att representera varsin av de båda linjerna och även 

bli inflytelserika vad gäller utvecklingen av hyresgäströrelsen i de båda städerna. 

Intressant är att den konflikt mellan rörelsesocialism och statssocialism som Mats 

Dahlkvist pekar på gjorde sig gällande både vad gäller riksförbundets inställning 

till hyresstriderna och till bostadskooperativen. Frågan om vad rörelsen kontra 

det offentliga skulle stå för blev central för hyresgäströrelsen.  

Kopplingen mellan hyresgästföreningar och bostadskooperativt byggande var 

som vi har sett gammal i både Stockholm och Göteborg, men den kom under 

1920-talet att bli särskilt märkbar i Stockholm och då speciellt efter HSB:s 

tillblivande 1923. Både HSB:s verksamhet och det nybildade riksförbundet, vars 

verksamhet allt mer kom att inriktas på bostadspolitisk påverkan, kom att 

centreras till Stockholm vilket gjorde att båda dessa strategier fick en mer tydlig 

koppling till huvudstaden. Även i Göteborg växte HSB men skiljde sig tidigt från 

hyresgästföreningarna i HCF. Istället skulle hyresgästföreningarna i 

Göteborgsområdet i högre grad komma att förlita sig på organisationens direkta 

styrka i kollektiva konflikter. Det var en strategi som även andra delar av rörelsen 

efterhand skulle komma att anamma i takt med att behovet av nya medel för att 

förändra maktförhållandet mellan hyresgäster och fastighetsägare sågs som större. 
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Mot slutet av 1920-talet skedde också en kursändring, där man även i Stockholm 

alltmer började bete sig offensivt i förhandlingarna med fastighetsägarna. 

Kursändringen märktes mer lokalt än i riksförbundets officiella program, men 

skulle trots detta komma att i hög grad förändra både rörelsen och 

hyresmarknaden i stort. Det bostadskooperativa byggandet, som i 

hyresgäströrelsens första decennier närmast hade setts som en protesthandling, 

hade nu överlämnats till HSB som blev en alltmer självständig organisation. Vi 

ser här en förändring i repertoaren där de mer konfrontativa taktikerna blev 

viktigare. 

Hyresgästernas Riksförbunds arbete för en reformerad social hyreslagstiftning 

fortsatte under 1930-talet. Utöver den gamla strategin med skrivelser, 

propagandakampanjer och liknande började man nu arbeta med att 

uppmärksamma bostadsfrågor i en bredare bemärkelse. De allmänna 

bostadskongresserna tog upp en rad frågor och verkar ha fungerat som ett 

redskap för att kunna koppla hyresgäströrelsens bostadspolitiska program till 

socialdemokratin, som just hade börjat intressera sig för bostadspolitiken även 

rikspolitiskt. Att den utredning som tillsattes 1936 hade med representanter från 

partsorganisationerna visar att man i stort erkände partsorganisationernas 

inflytande på hyresmarknaden och att dessa skulle ha en roll att spela i en eventuell 

reformering av hyresmarknaden. För Hyresgästernas Riksförbund var det givetvis 

en dubbel vinst då det man propagerat för sedan riksförbundet bildades nu såg ut 

att bli av och att man dessutom fick inflytande över processen. 

Under vägen från den hyresstegringslag som upphörde 1923 till 1939 års hyreslag 

hade hyresgäströrelsen konstituerat sig. En repertoar hade växt fram och former 

för kollektivt agerande hade utarbetats. Dessa hade resulterat i ett förskjutande av 

maktpositionerna till hyresgästernas fördel. Man utgick nu från att hyresgästerna 

hade kommit att åtnjuta ett skydd genom de maktresurser som dessas 

organisationer hade skaffat sig och att man därför kunde utforma den nya 

hyreslagen inte i första hand som en direkt reglerande lag utan istället som en lag 

där det mesta kunde avtalas mellan parter som var mer jämställda än förut. Det 

fanns uppenbarligen en vilja från statsmakterna att inkludera 

partsorganisationerna, såväl fastighetsägarna som hyresgästerna, i processen och 

att utgå från att de på egen hand, med viss medling, kunde nå rationella 

överenskommelser. Möjlighetsstrukturerna tillät alltså organisationerna att vara en 

del av och sinsemellan försöka avtala systemet för hyressättning. Den lagstiftning 

som kom 1939 utgick från att hyresgästernas organisationer utgjorde ett skydd i 
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så stor utsträckning att man inte behövde kringgå den fria hyressättningen mer än 

perifert. Detta var dock ingenting som man från hyresgästhåll var nöjda med. 

Även fastighetsägarna hade invändningar mot lagstiftningen, men verkar 

samtidigt ha varit glada att ha kommit undan med rena förskräckelsen.  

Den nya lagen om medling i hyrestvister byggde på frivillighet. Lagen hann dock 

egentligen aldrig tillämpas i någon större utsträckning. Visserligen förekom den 

medling som lagen möjliggjorde i 1941 års hyreskonflikt, men den skiljde sig 

egentligen inte särskilt mycket åt från den medling som skett även i tidigare 

storkonflikter. Partsorganisationerna tycks i och för sig ha varit mindre benägna 

att gå vidare med storskaligt användande av stridsåtgärder, men detta kan också 

ha att göra med att man ville undvika en ny storkonflikt likt den i Olskroken, 

särskilt under det känsliga läge som rådde under kriget. Konflikten kom av sig i 

och med hyresregleringslagen, som i ett svep förändrade partsorganisationernas 

förutsättningar. Samtidigt var det inte en lagstiftning som på något sätt nekade 

partsorganisationerna en roll i systemet, utan istället fick man en viktig korporativ 

roll som företrädare för sin part i de nya kommunala och statliga organen. Tanken 

att partsorganisationerna skulle ha en viktig roll i hyressystemet levde kvar och 

fick sin fulla utveckling i det bruksvärdessystem som successivt växte fram under 

efterkrigstiden.  

I den historieskrivning som finns brukar ofta 1942 års hyreslag lyftas fram som 

den definitiva slutpunkten för hyresgästernas militanta metoder men vid närmare 

granskning verkar det faktiskt som om den repertoar som man hade byggt upp 

under mellankrigstiden faktiskt bestod under flera decennier och sedan även fick 

en viss nytändning under radikaliseringsvågen efter 1968. Det är en utveckling 

som förtjänar en djupare studie i ett framtida verk men som ändå är värd att peka 

på för att visa att hyresgästernas repertoar inte bara var begränsad till enskilda 

händelser utan var en av grundvalarna för rörelsen då den växte fram. Utan 

hyresstriderna hade förmodligen hyresmarknaden sett annorlunda ut idag och 

med all sannolikhet hade inte partsorganisationerna haft den starka roll som de 

nu fortfarande har. 

Medlemsmässigt var Stockholms Hyresgästförening och HCF jämnstora, men om 

man räknar med de kollektivanslutna HSB-medlemmarna i Stockholm och 

kompenserar för Göteborgs mindre folkmängd så framträder en bild av ett 

Göteborg med en jämförelsevis hög organiseringsgrad. Detta möjliggjorde 

förmodligen en stark närvaro i bostadskvarteren på en nivå som hyresgäströrelsen 
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nog inte hade i övriga svenska städer och kan förmodligen i alla fall delvis förklara 

den höga konfliktnivån. Om sedan medlemsutvecklingen kom sig av 

konfliktnivån eller konfliktnivån kom sig av medlemsutvecklingen är svårt att 

avgöra, men det märks en viss avmattning vad gäller nyrekrytering under de mest 

konfliktfyllda åren i Göteborg, vilket talar för att alltför dramatiska konflikter 

kanske inte var det bästa sättet att rekrytera nya medlemmar. Samtidigt var inte 

hyresstriderna den enda verksamheten som hyresgästföreningarna ägnade sig åt, 

utan man hade även ett socialt och kulturellt program där man inte minst riktade 

in sig på att aktivera barn och ungdomar. I detta arbete försökte man särskilt 

aktivera rörelsens kvinnor, och en ambition fanns att hyresgästföreningarna skulle 

vara organisationer där hela familjen kunde vara aktiv. Det fanns dock röster som 

talade mot den könsstereotypa utvecklingen med mannen i styrelsen och kvinnan 

engagerad i fritidsverksamheter, bland annat dök frågan om fler än en röst per 

hushåll upp i debatten mot slutet av 1930-talet. Kvinnornas roll i rörelsen var 

också av allt att döma i flera fall mer komplex än vad rörelsematerialet vid en 

första anblick ger intryck av, och frågan förtjänar mer utförliga studier än vad som 

ryms i denna avhandling.
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6. Hyreskonflikternas omfång och 

resultat 

 

 

 

Här föreligger alltså två motsatta principer, rätt mot rätt, bägge i 

lika hög grad stödda på varubytets lag. Men mellan lika rätt avgör 

makten. 

Karl Marx, Kapitalet, första bandet, kapitel 8:1 ”Arbetsdagens gränser” 
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6.1. Att kvantifiera konflikter 

För att få en övergripande bild av vilken omfattning hyresgästernas militanta 

aktioner hade och vilka effekter dessa fick har jag samlat ihop de tillgängliga data 

som jag har kunnat hitta över adresser satta i blockad eller där uppmaning att inte 

hyra förekom. Jag har även samlat det antal fastigheter och hyresgäster, vilket bör 

läsas som hushåll, som påverkades av hyressänkningsaktioner och vilka 

hyresnedsättningar som enligt rapporter från hyresgästföreningarna åstadkoms 

under undersökningsperioden. Fastighetsblockaderna annonserades öppet i 

hyresgästpressen. Detta skedde kontinuerligt i Hyresgästen men även mer 

sporadiskt i Hus och Härd och i Vår Bostad. Blockaderna redovisades även i de 

lokala hyresgästföreningarnas verksamhetsberättelser, mer utförligt i 

verksamhetsberättelserna för Stockholms Hyresgästförening än för HCF.  

Detta hade att göra med den massiva skillnaden i antalet blockader som utfärdades 

i de båda städerna. Medan det i Stockholmsområdet utfärdades blockader mot 

åtminstone 176 adresser mellan 1928 och 1941 var motsvarande antal 2 109 

adresser mellan 1923 och 1942 i Göteborgsområdet, alltså något färre än tolv 

gånger så många som i Stockholmsområdet. Hyresgästföreningarna själva 

använde begreppet ”fastigheter” när de räknade antalet blockader. Begreppet 

användes dock inte konsekvent. Ibland räknade man en adress som en fastighet 

medan man i andra fall räknade flera adresser i samma huskropp som en fastighet. 

Då tid att detaljstudera tusentals fastigheter, vilka i flera fall är rivna idag, har 

saknats har jag istället valt att redovisa antal adresser satta i blockad. I en del fall 

saknas adressen för en blockerad fastighet, och jag har då räknat med en adress 

per fastighet. Detta medför att en del fastigheter med två eller fler ingångar, främst 

hörnhus, står med som två olika adresser. Resultatet blir ett större antal blockader 

än vad hyresgästföreningarna själva, som räknade fastigheter, redovisade i vissa 

fall. Vinsten blir dock lättare jämförbara serier.   

När det gäller Göteborg men även Solna och Sundbyberg finns det många 

exempel där adresser har förklarats vara påverkade av hyrestvist eller 

hyreskonflikt, med uppmaning om att prospektiva hyresgäster inte skulle hyra 

lägenhet där utan tillåtelse från hyresgästföreningen. Dessa tycks ha fungerat som 

varsel i vissa fall och i andra fall tycks skillnaden mellan en fastighet berörd av 

hyrestvist/konflikt och en satt i blockad ha varit obefintlig. Hyrestvisterna 

kallades även för ”små blockader” av hyresgästföreningarna och har som sådana 
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har räknats med.1321 För den enskilde prospektive hyresgästen var förmodligen 

skillnaden svår att uppfatta. Ordet ”blockad” hade en särskild betydelse enligt 

stadgar, avtal med fackföreningar och liknande, vilket kan ha medfört att man 

sökte ett alternativt begrepp av praktiska skäl. Sundbybergs hyresgästförening 

ansåg sig 1935 behöva tillåtelse från riksförbundet för att utfärda blockad, men 

man valde ändå att lista fastigheter där man uppmanade hyresgäster att inte hyra 

utan tillåtelse från hyresgästföreningen.1322 Att uppmana på sådant sätt utan att 

explicit kalla det blockad var förmodligen ett, något skenheligt, sätt att komma 

runt detta. Resultatet borde ha varit ungefär detsamma, en de facto-blockerad 

adress, och dessa har därför fått komma med i statistiken över antalet blockerade 

adresser.  

Vad gäller hyresstrejker så förekom de som tidigare nämnt vid flera tillfällen, men 

de redovisades inte kontinuerligt på samma sätt som blockaderna. I de allra flesta 

fall tycks hyresstrejkerna ha åtföljts av blockad, men ett mindre antal hyresstrejker, 

likt den i Nynäshamn 1916, hamnar utanför den här redovisade statistiken. De 

blockader som syns i diagrammen är de som har redovisats i 

verksamhetsberättelser för HCF och för Stockholms Hyresgästförening samt de 

som nämnts i blockadlistor i Hyresgästen och Hus och Härd. Även enskilda 

blockader som har förekommit artiklar i Hyresgästen, Hus och Härd samt Vår 

Bostad finns med. Blockader som löpte över flera år räknas i diagrammet enbart 

för det år då de utlystes. När en adress har försvunnit från en blockadlista för att 

senare dyka upp igen på en senare lista har det räknats som en ny blockad om inte 

källmaterialet har gett uppgifter om att det var samma tvist som återupptogs.  

Det egentliga antalet blockader i Göteborgsområdet under 1935 var eventuellt 

högre än det i diagrammen angivna antalet eftersom man vid ett par tillfällen 

angav att samtliga fastigheter som tillhörde Garantiföreningen var blockerade 

utan att specificera något antal.1323 Dessa har inte tagits med i mina beräkningar 

eftersom jag tror att det rörde sig om fall där man inte kände till alla fastighetsägare 

som var medlemmar i Garantiföreningen och alltså inte hade specifika adresser 

att sätta i blockad. Den ojämna utgivningen av Hus och Härd, den främsta källan 

vad gäller blockader i Nacka, Nynäshamn, Solna och Sundbyberg, gör dessutom 

att det är mycket möjligt att antalet blockader i dessa områden var fler än vad som 

 

1321 Verksamhetsberättelse HCF 1933 s. 5, HCF F2a:1  

1322 H&H september 1935 

1323 Se till exempel HG nr 20 1935 
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1322 H&H september 1935 

1323 Se till exempel HG nr 20 1935 

367



 

368  
 

anges i diagrammen i detta kapitel. I en del fall användes bindestreck i 

blockadannonserna, man kunde till exempel skriva att Nordenskjöldsgatan 13–30 

var blockerad. I en del fall har det gått att reda ut hur många adresser det rörde 

sig om, men i andra fall saknas uppgift. Efter mycket läsning av blockadannonser 

tycker jag mig se att det bör röra sig om två adresser man menar i liknande fall, 

alltså att Nordenskjöldsgatan 13 och 30 och inte Nordenskjöldsgatan 13, 14, 15 

o.s.v. fram till 30 var satta i blockad. Det är dock möjligt att jag har fel här, och i 

så fall bör antalet blockerade adresser i Göteborg skrivas upp något, men inte så 

mycket att det blir någon avgörande skillnad för avhandlingens resultat. 

Både HCF och Stockholms Hyresgästförening rapporterade antalet fastigheter 

som hade varit föremål för hyressänkningsaktioner i sina verksamhetsberättelser 

och diagram 7 utgår från de av hyresgästföreningarna rapporterade 

hyressänkningsaktionerna. 1324 Här är det fastigheter som anges och inte adresser. 

Jag har heller inte tillgång till någon lista över mer än ett fåtal specificerade 

fastigheter utan uppgifterna kommer helt från hyresgästföreningarnas rapporter. 

Det är oklart i hur många fall av dessa som massuppsägningar förekom men på 

det stora hela tycks under de tidiga åren massuppsägning och kollektiv 

förhandling via fullmakt till hyresgästföreningen ha varit normen. HCF 

rapporterade 1938 glatt att de vid en aktion detta år inte hade behövt genomföra 

massuppsägningar, vilket tyder på att sådant förekom ofta.1325 

Hyresgästföreningarna förhandlade även om hyrorna i de av städerna ägda 

fastigheterna, men då man inte verkar ha ägnat sig åt hyressänkningsaktioner av 

samma slag i dessa fall har dessa fastigheter inte räknats med. 

I Göteborg saknas uppgifter om antal fastigheter berörda av 

hyressänkningsaktion 1931 Tretton fastigheter i Gamlestaden finns listade men 

man angav dock att man hade fått till hyressänkningar på 221 344 kr det året. 

Åtminstone ett hundratal fastigheter till bör då ha varit påverkade. På grund av 

informationsbristen inte finns några redovisade fastigheter för Göteborg 1931 i 

diagram 7.1326 Samma år ska det även i Stockholm, enligt hyresgästföreningens 

verksamhetsberättelse, ha skett hyressänkningsaktioner i ”betydligt större 

omfattning” än de som redovisas i diagrammet, så ett mörkertal föreligger även 

 

1324 Verksamhetsberättelser HCF och SH 1928–1938, HCF F2a:1 samt SH B1:4 

1325 Verksamhetsberättelse HCF 1938 s. 8, HCF F2a:1  

1326 Verksamhetsberättelse HCF 1931 s. 2, HCF F2a:1 
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rapporterade 1938 glatt att de vid en aktion detta år inte hade behövt genomföra 

massuppsägningar, vilket tyder på att sådant förekom ofta.1325 

Hyresgästföreningarna förhandlade även om hyrorna i de av städerna ägda 

fastigheterna, men då man inte verkar ha ägnat sig åt hyressänkningsaktioner av 

samma slag i dessa fall har dessa fastigheter inte räknats med. 

I Göteborg saknas uppgifter om antal fastigheter berörda av 

hyressänkningsaktion 1931 Tretton fastigheter i Gamlestaden finns listade men 

man angav dock att man hade fått till hyressänkningar på 221 344 kr det året. 

Åtminstone ett hundratal fastigheter till bör då ha varit påverkade. På grund av 

informationsbristen inte finns några redovisade fastigheter för Göteborg 1931 i 

diagram 7.1326 Samma år ska det även i Stockholm, enligt hyresgästföreningens 

verksamhetsberättelse, ha skett hyressänkningsaktioner i ”betydligt större 

omfattning” än de som redovisas i diagrammet, så ett mörkertal föreligger även 

 

1324 Verksamhetsberättelser HCF och SH 1928–1938, HCF F2a:1 samt SH B1:4 

1325 Verksamhetsberättelse HCF 1938 s. 8, HCF F2a:1  

1326 Verksamhetsberättelse HCF 1931 s. 2, HCF F2a:1 
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här. Ett antal hyresgästkollektiv ska här ha agerat förhandlande själva, med stöd 

och råd från Stockholms Hyresgästförening.1327  

Hyressänkningsaktionernas resultat i form av sänkta hyror redovisades i 

verksamhetsberättelserna, och resultaten skilde sig åt på ett intressant sätt, sett till 

antalet påverkade fastigheter i de båda städerna.  Siffrorna i diagrammen baseras 

på rapporter från Stockholms Hyresgästförening och HCF.1328 En del av de 

rapporterade summorna rörde sig om förhindrade aviserade hyreshöjningar men 

den gemensamma nämnaren var att det var pengar som ansågs ha vunnits genom 

kollektiv mobilisering. I de flesta fall rapporterades ganska exakta summor, till 

och med ned på öresnivå, medan man i andra fall rundade av till närmaste hundra- 

eller tusental vad gäller besparingar. Förmodligen finns det alltså en viss tendens 

att siffrorna i en del fall inte stämmer med de exakta överenskommelserna, men 

på det stora hela kan man ändå se en viss tendens som tycks hålla i sig.  

Flera exempel på resultat av hyressänkningsaktioner har getts tidigare i 

avhandlingen men det kan ändå vara intressant att ta upp några ytterligare exempel 

för att jämföra rapporteringens rimlighet. Efter en hyressänkningsaktion på 

fastigheten Tobaksspinnaregatan 3 & 5 på Södermalm, Stockholm, år 1931 

förekom en flitig brevväxling mellan hyresgästföreningen och 

fastighetsägareföreningen. Brevväxlingen är något svårtolkad då enbart 

hyresgästföreningens meddelande finns i fastighetsägareföreningens arkiv, men 

det tycks som om den slutgiltiga överenskommelsen innebar hyressänkningar på 

runt 3 000 kr för hela fastigheten.1329 Tyvärr saknas medeltal för 1931, men om vi 

tittar på diagram 10 så ser vi att sänkningar på 3 000 kr är ett gott resultat, över 

medel för 1932. Det rörde sig dock om en relativt stor fastighet, vilket delvis 

förklarar avvikelsen. Vid en hyressänkningsaktion samma år i Vasastaden, 

Stockholm, fastigheten Stengodset nr 7, verkar hyressänkningar på åtminstone 4 

145 kr ha uppnåtts för de båda adresser som hörde till fastigheten.1330 De 

 

1327 Verksamhetsberättelse SH 1931 s. 6, SH B1:4 

1328 Se verksamhetsberättelser för föreningarna 1929–1938. Stockholms hyresgästförening 

rapporterade även om värdet av hindrade hyreshöjningar och skadestånd för medlemmar i antal kr, 

men motsvarande värden saknas för HCF. Dessa värden är inte inräknade i diagrammet. Rapporterade 

hyressänkningar för kommunala bostäder är inte inräknat, liksom fall där hyresgäster direkt förhandlat 

med värd. HCF F2a:1 och SH B1:4 

1329 Konversation från 5/5 1931 till 8/6 1931 mellan Sigurd Ahlmark och Oskar Bengtsson, SFÄF 

F1:1  

1330 Brev till Sigurd Ahlmark 8/7 1931, SFÄF F1:1  
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rapporterade hyressänkningsresultaten tycks alltså ha varit lång ifrån orimliga, 

utan låg förmodligen i linje med riktiga uppnådda resultat. Tyvärr saknas uppgifter 

om hyresreduceringsbelopp i de fristående föreningarna runt Stockholm, av 

samma anledning som diskuterats tidigare. Även i Göteborgsområdet finns 

exempel på överenskommelser. Särskilt Gamlestadens hyresgästförening 

utmärker sig här vad gäller bevarade dokument. Fastighetsaktiebolaget 

Gamlestaden sänkte enligt en överenskommelse 1932 sina hyror med 3–4 kr per 

månad och lägenhet, något som ligger något under snittet för det året men i linje 

med snittet för området som helhet under undersökningsperioden.1331 I en 

överenskommelse mellan Gamlestadens Hyresgästförening och Bostads A.B. 

Nidus 1936 fastslogs hyressänkningar på i snitt 54,3 kr per lägenhet, något som 

inte ligger allt för långt från medelvärdet.1332  

 

6.2. Blockader och hyressänkningsaktioner 

Diagram 6 visar antalet adresser där blockader var utlysta eller uppmaningar att 

inte hyra hade getts av de till HCF anslutna hyresgästföreningarna samt av 

Stockholms hyresgästförening och av de fristående hyresgästföreningarna i 

Nacka, Nynäshamn, Solna och Sundbyberg mellan 1923 och 1942. Stockholms 

Hyresgästförening var den största organisationen i Stockholmsområdet och 

organiserade hyresgästerna i Stockholms stad som var indelade i sektioner efter 

församling eller stadsdelar.1333 Allt som allt redovisas här 2 285 adresser satta i 

blockad. Av dessa skedde 2 109 i Göteborgsområdet, en mycket kraftig 

överrepresentation som bekräftar bilden av uthyrningsblockaderna som framför 

allt ett göteborgsfenomen. Hyresblockaderna bör ha varit ett allmänt känt 

fenomen i mellankrigstidens Göteborg. I Stockholmsområdet visar diagrammet 

en relativt jämn utveckling, med en mer konfliktfylld period 1932–1937 och ett 

fåtal blockader per år både före och efter den perioden. Året 1933 sticker ut som 

särskilt konfliktfyllt. Det förekom även blockader i Stockholmsområdet utfärdade 

av fristående hyresgästkollektiv som det är oklart om Stockholms 

 

1331 Se överenskommelse mellan HCF, Gamlestadens Hyresgästförening och fastighetsaktiebolaget 
Gamlestaden 28/9 1932, HCF F7ab:1 (hyreskonflikter Gamlestaden) 

1332 Se överenskommelse mellan HCF och Bostads A.B. Nidus daterad 4/5 1936, HCF F7aa:2  

1333 Wredberg (1987), s. 160 
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Hyresgästförening ställde sig bakom och räknade med i statistiken. 1334  I 

Göteborgsområdet är tendensen med ”spikar” som drar upp antalet blockerade 

adresser tydlig. Det är värt att påpeka att en ansenlig del av blockaderna i 

Göteborg mellan 1931 och 1941 direkt kan kopplas till sammanstötningar mellan 

HCF och den uttalade kampföreningen Fastighetsägarnas Garantiförening i 

Göteborg. Det var inte ovanligt att man vid tvist med Garantiföreningen satte 

samtliga av dess medlemmars fastigheter i blockad. Här märks inte minst de två i 

hyresgäströrelsens historia uppmärksammade konfliktfyllda perioderna 1932–

1933 och 1936, den så kallade Olskrokenkonflikten. Under de närmaste åren efter 

Olskrokenkonflikten rådde en form av vapenvila mellan HCF och 

Garantiföreningen, vilket drog ned antalet blockader. Något överraskande gör 

den mer bortglömda konflikten om bränslekostnader att år 1941 toppar listan vad 

gäller antalet blockader, även om den konflikten inte var lika lång eller dramatisk 

som de båda tidigare.  

Diagram 6. Antal adresser där blockad eller annan uppmaning till bojkott 

förelåg i Göteborgs- och Stockholmsområdet 1923–19421335 

 

 

1334 Brev till ingenjör F.Fried, 2/7 1931 SFÄF F1:1   

1335 Verksamhetsberättelser finns i HCF F2a:1 samt i SH B1:4. Medan Stockholms 

Hyresgästförening rapporterade antalet blockerade fastigheter varje år gjorde inte HCF det inte 

regelbundet, varför jag istället har fått utgå från blockadannonser och artiklar för att komplettera. I 

periodikan publicerades blockadannonser i Hyresgästen första gången 1926 och från och med 1927 i 

de flesta nummer fram till tidningens upphörande 1955. Hus och Härd publicerade blockadannonser 

endast under 1935. I övriga fall kommer kännedomen om blockader från artiklar i Hus och Härd, 

Hyresgästen samt Vår Bostad. 
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Diagrammet ger information om hur många adresser som sattes i blockad per år. 

Det visar dock inte hur länge blockaderna varade, vilket är av intresse vad gäller 

frågan om blockadernas effektivitet. För att se i vilken mån blockaderna tenderade 

att förändras i varaktighet under perioden kan vi undersöka blockaderna under 

tre separat år, med ett intervall på fem år mellan varje år, med blockader i 

Göteborgsområdet och se hur länge de blockader som utfärdades under året 

kvarstod. De år som är listade nedan var år utan större konflikter mellan HCF 

och Garantiföreningen, vilket innebär att de flesta blockaderna kom sig av tvister 

med enskilda fastighetsägare. Tabellen nedan visar hur många av blockaderna som 

utfärdades under ett givet år som fortfarande gällde i sista publicerade 

blockadlistan för nästgående kalenderår, samt året efter det och så vidare. 

 

Tabell 1. Tidslängd, blockader i Göteborgsområdet1336 

 Blockader 

under året 

Kvarvarande 

1 år senare 

Kvarvarande 

2 år senare 

Kvarvarande 

3 år senare 

Kvarvarande 

4 år senare 

1929 58 15 11 5 0 

1934 137 0    

1939 60 4 1 1 0 

  

Utifrån ovanstående tabell kan vi alltså se en generell trend, där de flesta blockader 

var lösta inom ett år, medan ett fåtal fall kvarstod relativt länge. Året 1929, ett år 

då antalet blockader hade gått upp kraftigt i antal samtidigt som förhandlingarna 

ännu inte hade formaliserats utmärker sig här något med en högre andel långvariga 

blockader. Detta förändrades i takt med att blockaderna i större utsträckning 

sköttes genom förhandlingar mellan organisationerna. Stockholms 

Hyresgästförening rapporterade i sina verksamhetsberättelser om blockader som 

kvarstod från tidigare år och även här tycks det i de flesta fall ha rört sig om relativt 

kort tid som blockaderna kvarstod.1337 Vissa blockader kunde dock pågå mycket 

länge. Hallen 4B, ett extremfall, sattes i blockad av Getebergsäng-Burås 

hyresgästförening 1932. Blockaden skulle dock komma att vara till sommaren 

1940, vilket tyder på att den inte kan ha varit särskilt effektiv.  Även i Stockholm 

 

1336 Blockadannonser i HG 1929–1943 

1337 Verksamhetsberättelser SH: 1931 s. 8, 1935 s. 7f och 1940 s. 15f, SH B1:4 
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blev några konflikter långdragna. Kråkslottet i Örby blockerades till exempel i fem 

år till 1939 då fastigheten slutligen hade förfallit totalt och var obeboelig.1338  

Egentligen vore det rimligt att redovisa hyressänkningsaktioner tillsammans med 

blockader för att ge en mer sammantagen bild av användandet av stridsåtgärder, 

men det är svårt att veta hur många fall som överlappar, speciellt i 

Göteborgsområdet. Dessutom kan som bekant en fastighet, den enhet som 

användes i rapporteringen av hyressänkningsaktionerna, ha flera adresser. 

Blockader förekom i samband med hyressänkningsaktionerna, men antalet skilde 

sig åt från år till år. I Göteborgsområdet 1930 användes blockadmetoden rakt av 

för att få till en hyressänkning.1339 För vissa år finns det siffror om hur mycket 

hyressänkningsaktionerna överlappade, men för andra år saknas siffror. År 1932 

rapporterade HCF att enbart 26 fastigheter av 326 berörda av 

hyressänkningsaktioner hade satts i blockad.1340 I Stockholm ska samma år, enligt 

fastighetsägareföreningen, inga blockader ha skett i samband med aktionerna.1341 

Detta skilde sig mot HCF:s hyressänkningskampanjer 1933, 1935 och 1936 som 

ledde till öppen konflikt med hundratals blockader till följd. Det är i många fall 

oklart om de rapporterade fastigheterna som berördes av 

hyressänkningskampanjer även blockerades, men sett till det stora antal 

fastigheter som rapporterades vara del av kampanjen är det påfallande många där 

hyresgästföreningarna verkar ha uppnått resultat enbart genom kollektiva krav 

och förhandlingar.  

Totalt redovisas åtminstone 1 384 berörda fastigheter för Stockholms 

Hyresgästförening och 1 875 hos HCF, även om flera fastigheter inte är med i 

statistiken. Även om det, precis som med blockaderna i vissa fall kan röra sig om 

samma fastigheter som har varit föremål för aktion olika år, så är det mycket 

troligt att hyressänkningsaktionerna påverkade fler fastigheter än vad blockaderna 

gjorde, särskilt i Stockholmsområdet. Ser vi till denna typ av offensiva metod så 

är även skillnaden mellan städerna betydligt mindre än den enorma skillnad som 

framträdde i blockadernas fall. Antalet fastigheter berörda av 

hyressänkningsaktion i de båda städerna, inräknat mörkertalen i 

Stockholmsområdet, bör totalt ligga närmare 3 500 under mellankrigstiden, ett 

 

1338 Verksamhetsberättelser SH 1934–1939  

1339 Verksamhetsberättelse HCF 1930 s. 2f, HCF F2a:1  

1340 Verksamhetsberättelse HCF 1932 s. 2, HCF F2a:1 

1341 Verksamhetsberättelse för Stockholms Fastighetsägareförening 1932 s. 10, SFÄF B1:1 
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mycket högt antal för en företeelse som har fått så pass lite uppmärksamhet som 

aktionerna kan sägas ha fått. Att hyresgästmilitansen enbart skulle ha varit ett 

Göteborgsfenomen stämmer alltså inte, och det är uppenbart att även 

stockholmarnas möjlighet till kollektiv mobilisering inte var ringa. Inte minst är 

det värt att beakta hyressänkningsaktionernas mycket offensiva natur, något som 

inte nödvändigtvis behövde vara fallet vad gäller hyresstrejk eller 

uthyrningsblockad.  

 

Diagram 7. Antal rapporterade fastigheter berörda av 

hyressänkningsaktioner i Stockholms Hyresgästförenings och HCF:s 

verksamhetsområden 1928–1938.1342 

 

Ett tydligt brott märks 1936, året för Olskrokenkonflikten i Göteborg, en konflikt 

vars utlösande faktor var just hyressänkningsaktioner. Förutom ett fåtal aktioner 

i Göteborg 1938 upphörde sedan hyressänkningsaktionerna. Sammantaget tycks 

det alltså som om perioden 1931–1936 utgör en särskilt offensiv period i 

hyresgäströrelsens historia, något som stämmer väl överens med rörelsens egen 

historieskrivning. Systemet med laga fardag innebar att hyressänkningsaktionerna 

i regel sattes igång vid april- eller oktoberflytten, då kontrakten skulle förhandlas 

om eller sägas upp. Hösten var den större flyttdagen av de båda och en viss 

tendens till fler hyressänkningsaktioner på inför 1 oktober märks i materialet. År 

1933, det enda år då man delade upp rapporteringen i resultat för april och 

 

1342 Verksamhetsberättelser för SH och HCF 1928–1938, HCF F2a:1 och SH B1:4 
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oktober, hade HCF hyressänkningsaktioner i 100 fastigheter inför aprilflytten och 

i 285 fastigheter inför oktoberflytten. 1343 Hyresstriderna hade ett visst cykliskt 

inslag, med ökande antal konflikter inför flyttdagarna. De stora konflikterna i 

Göteborgsområdet 1933, 1935 och 1936 utspelade sig alla inför flyttdagen 1 

oktober. 

 

Diagram 8. Stockholms Hyresgästförening, rapporterade kollektiva 

hyrestvister 1937–19411344 

 

 

Efter 1936 rapporterade Stockholms Hyresgästförening inte längre om 

hyressänkningsaktioner i sina verksamhetsberättelser. Istället räknade man antalet 

kollektiva hyrestvister, däribland hyressänkningsaktionerna bara tycks ha varit ett 

fåtal under 1937 och 1938 för att sedan upphöra. Allt taget rapporterades 

resultaten av de olika aktionerna i verksamhetsberättelsen med resultat i åt 

hyresgästerna besparade kr. 

 

 

1343 Verksamhetsberättelse HCF 1933 s. 8, HCF F2a:1 
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Diagram 9. Rapporterade hyressänkningar till följd av Stockholms 

Hyresgästförenings och HCF:s hyressänkningsaktioner 1929–1939, antal 

kr1345 

 

När man tittar på diagram 9 är inte minst HCF:s plattare graf intressant, och den 

tyder på att hyressänkningsaktionerna i staden blev en del av en redan existerande 

konflikt mellan hyresgäster och fastighetsägare. Stockholms Hyresgästförenings 

aktioner hade mer av en chockverkan för att sedan dala när väl fastighetsägarna 

hade samlat sig till motstånd. Totalt rapporterade Stockholms Hyresgästförening 

sänkningar på 2 209 900 kr, medan HCF rapporterade sänkningar på något över 

hälften, 1 203 538 kr.  

Många av hyressänkningsaktionerna tycks ha ägt rum i nyare fastigheter, där 

hyrorna låg en bra bit över genomsnittet, vilket kan ha inneburit ett större 

”utrymme” för hyressänkningar.1346 Hyresgästernas Riksförbunds ordförande 

Oskar Bengtsson menade i en intervju under Olskrokenkonflikten 1936 att 

oförsonligheten hos de göteborgska fastighetsägarna jämfört med de i Stockholm 

hörde ihop med det mer småskaliga ägandet i Göteborg. De stora bolagen i 

Stockholm var enligt Bengtsson lättare att förhandla med än de enskilda 

medborgarna som ägde hus i Göteborg, eftersom de förra hade mycket större 

marginaler för hyressänkning.1347 Som vi tidigare har sett så stod hyrorna stilla 

eller till och med sjönk något under 1930-talet i de båda städerna. Det är oklart i 

 

1345 Verksamhetsberättelser HCF och SH 1929–1939, HCF F2a:1 och SH B1:4 

1346 Se till exempel brev till Hugo Andersson 25/8 1931 och många liknande, SFÄF F1:1  
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vilken mån hyressänkningsaktionerna bidrog till detta, men de tycks ju 

uppenbarligen ha haft en viss effekt på hyrorna i delar av beståndet. Perioden 

1930-1934 var helt enkelt en lyckad period för Stockholms Hyresgästförening sett 

till resultat i monetära eftergifter, men så snart fastighetsägarna samlat sig till 

motstånd lyckades man inte återigen få samma årliga resultat. Den nedåtgående 

trenden syns för båda städerna om man slår ut resultatet per påverkad fastighet. 

Utbudet av lediga lägenheter fördes av fastighetsägarna fram som en möjlig 

förklaring till skillnaderna.1348 Även Hans Wallengren har pekat på ett samband 

mellan bostadsutbud och konfliktbenägenhet.1349 Parterna kan helt enkelt 

förmodas ha varit mer benägna att ta till strid när utbudet gagnade dem. I 

Stockholm sjönk antalet lediga lägenheter under 1930-talet, från 5 068 lediga 

lägenheter 1932 till 1 885 lediga lägenheter 1938, en förändring från en 

ledighetsandel på 2,12 % till en på 0,99 %.1350  I Göteborg ser vi en annan rörelse. 

Det fanns 666 lediga lägenheter 1930, 1 422 lediga lägenheter 1934 och 2 092 

lediga lägenheter 1940, en förändring i ledighetsandelen från 1,0% 1930 till 2,3% 

1940.1351 En stor andel av dessa lägenheter tycks även ha varit smålägenheter, 

alltså två rum eller mindre – de lägenheter som de folkliga klasserna tenderade att 

bo i.1352 Det höga ledighetsantalet har en svag koppling till 

hyressänkningsresultaten, i Stockholm sjönk antalet lediga lägenheter med 30 % 

mellan 1933 och 1934.1353 Mellan dessa båda år sjönk också resultaten av 

hyressänkningsaktionerna, något som även Stockholms hyresgästförening såg 

som en effekt av det minskade utbudet.1354 Dock kan man, trots ökningen av 

bostadsutbudet, se samma fallande tendens vad gäller resultaten av 

hyressänkningsaktionerna i Göteborg bara ett år senare. Ett visst bostadsutbud 

bör alltså, utifrån de här fallen, ses som ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor 

för lyckade hyressänkningsaktioner. Som vi har sett i kapitel 3.1 och 4.1 var det 

heller ingen kraftig hyresuppgång under 1930-talet, även om det är svårt att säga 

 

1348 Ekbrant (1982), s. 16f samt SFT nr 7 1933 

1349 Wallengren (1994), s 227ff 

1350 Stockholms stads statistiska kontor. Statistisk årsbok för Stockholm 1940 (1940), s. 103, 105 

1351 Göteborgs stads statistiska kontor (1935), s. 102, Göteborgs stads statistiska kontor. Statistisk 

årsbok Göteborg 1945 (1945), s. 128 

1352 Franzén (1992), s. 82 

1353 Stockholms stads statistiska kontor (1940), s. 105 

1354 Verksamhetsberättelse SH 1934, SH B1:4 
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utan mer utförligare studier i vilken mån detta hörde ihop med 

hyressänkningsaktionerna. 

En annan förklaring hör istället ihop med de organisationsformer som fanns i de 

båda städerna. De tidiga hyressänkningsaktionerna i Stockholm tycks ha 

överraskat fastighetsägarna, som inte förrän efter ett par år hade samlat sig till 

motvärn. Stockholms Hyresgästförening förhandlade i flera fall direkt med 

hyresvärden utan fastighetägareorganisationens medverkan. Den tydliga 

försämringen av resultat år 1934 sammanfaller med det år då Stockholms 

Fastighetsägareförenings förändrades organisatoriskt och stöptes om till en 

ekonomisk försvarsorganisation för att stoppa hyresgästföreningarnas krav.1355 

De år då de osedvanligt stora hyressänkningarna tycks ha uppnåtts i Stockholm 

sammanfaller alltså både med ett relativt stort bostadsutbud och en avsaknad av 

organiserat motstånd i Stockholm.  

 

Diagram 10. Rapporterad hyressänkning per fastighet som resultat av 

hyressänkningsaktion i HCF:s och Stockholms Hyresgästförenings 

verksamhetsområden, 1932-19361356 

 

Till viss del kan skillnaden mellan antalet fastigheter och resultaten i antal kr i 

hyressänkning förklaras med de olika typer av fastigheter som berördes i de båda 

städerna. Generellt sett tycks antalet hyresgäster ha varit fler per berörd fastighet 

i Stockholmsområdet än i Göteborgsområdet, även om det fanns lokala 

 

1355 Almqvist (1945), s. 137 
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variationer. Under 1935 hade fastigheterna i Göteborgs stadskärna som berördes 

av hyressänkning i snitt runt fem hyresgäster. I Majorna var det i snitt tolv 

hyresgäster per fastighet och på Hisingsidan närmare arton berörda hyresgäster 

per fastighet.1357 Samma år snittade Södermalm, Kungsholmen och 

Norrmalm/Vasastaden på mellan tjugoåtta och trettio hyresgäster per fastighet, 

medan förorterna hade betydligt färre med lite fler än elva berörda hyresgäster per 

fastighet. Det tycks som om det bodde färre hyresgäster per fastighet i Göteborg. 

Göteborgs småkåkar och landshövdingehus rymde helt enkelt inte lika många 

hyresgäster som de större hyreshusen i Stockholms innerstad. För att nyansera 

bilden av resultaten finns det alltså en poäng att redovisa hyressänkningarna per 

fastighet och per hyresgäst, i alla fall för de år då dessa uppgifter rapporterades i 

verksamhetsberättelserna. 

Diagram 11. Rapporterad sänkt årshyra som resultat av HCF:s och 

Stockholms Hyresgästförenings hyressänkningsaktioner, per hyresgäst, 

antal kr 1932–19361358 

 

Tyvärr skedde utförlig rapportering om antalet berörda hyresgäster bara under 

hyressänkningsaktionernas toppår mellan 1932 och 1936, i övrigt saknas 

jämförbara data för övriga år. Antal berörda hyresgäster av 

hyressänkningsaktionerna var under dessa år, enligt verksamhetsberättelserna, 

20 217 i Göteborg och 27 433 i Stockholm. Utslaget per hyresgäst nyanseras alltså 

bilden något och skillnaderna framstår plötsligt inte som lika stora, särskilt sett till 
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den initialt högre hyresnivån i Stockholm. Stockholmarna tycks i början ha haft 

betydligt större framgångar per hyresgäst, men efter 1933 jämnades skillnaden ut, 

särskilt om man tänker på de skilda hyresnivåerna, och göteborgarna höll sedan 

en mer stabil nivå under resten av den rapporterade perioden. För Stockholms 

Hyresgästförening föll istället resultaten varje år, även om fler hyresgäster totalt 

sett fick hyrorna sänkta till följd av aktionerna i Stockholm. De senare åren tycks 

aktionerna närmast ha varit defensiva, mot planerade hyreshöjningar, och i många 

fall verkar massuppsägningar inte ha förekommit. 

 

6.3. Hyreskonflikterna på lokal nivå 

Var i stadsområdena skedde då dessa blockader och hyressänkningsaktioner? De 

flesta blockerade adresser är relativt lätta att lokalisera, även om det i en del fall i 

Göteborg från 1920-talet har varit svårt att se exakt vilken hyresgästförening som 

stod bakom dem. När det gäller hyressänkningsaktionerna saknas tyvärr uppgifter 

om geografisk lokalisering av aktionerna eller delar av aktionerna under flera år. 

Från och med 1936 upphörde rapporteringen av antal fastigheter per stadsdel i 

HCF:s verksamhetsberättelser och före 1932 saknas också sådana uppgifter. 

Under 1936 berördes 196 fastigheter av hyressänkningsaktion, varav 74 

fastigheter i Olskroken. Samtidigt rapporterades det året hyressänkningsresultat 

stadsdel för stadsdel. Dock rapporterades de överlägset högsta 

hyressänkningsresultaten för 1936 från Majorna, följt av Gamlestaden, vilket är 

en indikation på att mycket av aktiviteterna skedde där.1359 Tre år senare, 1939, 

rapporterades de sista hyressänkningarna på grund av hyressänkningsaktion, 

30 000 kr. Var dessa sänkningar skulle ha skett rapporterades dock inte.1360  

För Stockholms Hyresgästförenings del rapporterades hyressänkningsaktionernas 

geografiska spridning inte helt konsekvent under perioden, varför en exakt 

summering blir omöjlig. Under flera år slogs sektionerna i de norra och södra 

förorterna helt enkelt ihop till ”förorterna”. Under det sista året med rapporterade 

hyressänkningsaktioner, 1936, rapporterades de i enbart två kategorier, norra och 

södra stadsdelarna. Ett flertal geografiskt ospecificerade fastigheter rapporterades, 

 

1359 Verksamhetsberättelse HCF 1936 s. 13, HCF F2a:1 
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särskilt fram till 1931. Just det året nämndes det dock uttryckligen att majoriteten 

av de 78 hyressänkningsaktionerna 1931 var på Södermalm.1361 Många av de 

geografiskt ospecificerade fastigheterna bör alltså ha legat på Södermalm. Även i 

Göteborgs fall finns det problem med källorna. Ungefär hälften av 

hyressänkningssumman i de södra stadsdelarna uppnåddes under 1931, ett år då 

antal fastigheter för det området saknas, så siffrorna där är något missvisande. Vi 

får alltså se till de år då vi har jämförbara serier, alltså 1932–1935, för att undersöka 

den geografiska spridningen av hyressänkningsaktionerna.  

För att kunna presentera den geografiska spridningen någorlunda överskådligt har 

jag valt att dela upp de båda städernas hyresgästföreningar och sektioner i större 

stadsdelsområden. I vissa fall har det varit svårt att reda ut vilken 

hyresgästförening som stod för vilken blockad och i sådana fall har jag utgått från 

adressen för att med en rimlig gissning placera blockaden rätt. När det gäller att 

försöka få en överblick över hyresgästmilitansens geografiska utbredning i 

Stockholm och Göteborg krävs någon form av uppdelning i större områden än 

vad som täcks av enskilda hyresgästföreningars och sektioners 

verksamhetsområden för att kunna åstadkomma överskådlighet.  

Diagram 12 visar det totala antalet blockerade adresser uppdelat på några 

områden i staden samt antalet fastigheter som var föremål för 

hyressänkningsaktioner 1932–1935, de år då tydliga data för geografisk 

uppdelning fanns tillgängliga. Utöver detta finns medlemssiffrorna för områdena 

året 1935, angivet i tiotal för jämförelse. Till centrumområdet har räknats Haga-

Annedals, Hultmans Holmes, Landala-Vasastadens, Otterhällan-Nordstadens 

samt Stampens hyresgästföreningar. Av dessa hade Haga-Annedals 

hyresgästförening flest blockerade adresser, 137 av totalt 334 stycken. Landala-

Vasastadens och Otterhällan-Nordstadens hyresgästföreningar hade 80 

respektive 71 blockerade adresser vardera. Hisingens hyresgästföreningar var 

under perioden Hisingens, Hisingstads, Rambergstadens, Tingstads och Västra 

Lundby hyresgästföreningar. Av dessa dominerade Hisingstad blockadstatistiken 

med 108 av 206 blockerade adresser. Hyresgästföreningarna i sydväst var de tre 

mycket stora föreningarna i Banehagen-Kungsladugård. Majorna och 

Masthugget-Oscar Fredrik. Majornas Hyresgästförening är här överrepresenterad 

med totalt 314 av 611 blockerade adresser i området men även Masthugget-Oscar 

Fredrik hade ett ansenligt antal blockerade adresser, 212 stycken. Söderområdet 
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bestod av hyresgästföreningarna i Getebergsäng-Burås, Heden, Krokslätt, 

Mölndal, Mölnlycke och Toltorpsdalen. Getebergsäng-Burås, den av 

hyresgästföreningarna som hade längst organisatorisk kontinuitet och var störst, 

stod här för hela 95 av 159 blockerade adresser. Österområdet bestod av 

hyresgästföreningarna i Bagaregården, Gamlestaden, Gårda, Härlanda-Kålltorp, 

Lunden och Sävedalen-Partille. Hit har även Nya Lödöses hyresgästförening 

räknats in för medlemsantal, även om den hyresgästföreningen ej tycks ha satt 

några fastigheter i blockad under undersökningsperioden. Olskroken hade under 

perioden flest blockerade adresser av föreningarna, men inte så stor andel som 

man kan tro, utan bara 238 av 788 adresser.  

Diagram 12. Göteborgsområdet, blockerade adresser per område 1923–

1942, hyressänkningsaktioner per område 1932–1935 samt antal tiotal 

medlemmar i lokala hyresgästföreningar 19351362 

 

Generellt sett tycks de östra stadsdelarna ha varit de mest konfliktdrabbade i 

Göteborg. Härlanda-Kålltorp låg högt med 160 blockerade adresser, men även 

Lunden och Gårda hade många adresser, 134 respektive 121 adresser. 

Gamlestadens Hyresgästförening hade 87 blockerade adresser under 

undersökningsperioden. När det gäller hyressänkningsaktioner är det viktigt att 

notera att vi här har att göra med en mycket mer begränsad tidsperiod, exempelvis 

hade området i öster haft en högre stapel om Olskrokenkonflikten kommit med, 

men trots detta är det intressant att notera den generella och egentligen ganska 

förutsägbara trenden att de områden som hade många blockader också hade 

många hyressänkningsaktioner. Det tycks även finnas en ganska stark koppling 

till medlemsantalet, vilket heller inte är särskilt förvånande. Ju större 
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hyresgästföreningar, desto fler konflikter eller vice versa. I 

verksamhetsberättelserna från Stockholms Hyresgästförening angavs tyvärr inte 

de lokala sektionernas medlemsantal, och ej heller finns sådana uppgifter från de 

fristående föreningarna i Stockholmsområdet, vilket gör att jag presenterar enbart 

blockaderna uppdelade på områden i diagrammet nedan. 

Diagram 13. Stockholmsområdet, blockerade adresser per område  

1928–19411363 

 

I Stockholmsområdet dominerade de fristående föreningarna i Solna och 

Sundbyberg när det gäller andelen blockader. De fristående föreningarna i Nacka 

och Nynäshamn stod för elva respektive tre blockader. När det gäller blockaderna 

i de fristående föreningarna kan det dock mycket väl finnas fler som inte har 

upptäckts på grund av brister i källmaterialet. Elisabeth Wredberg menar att 

föreningarna i Sundbyberg, Råsunda och Huvudsta tillsammans utfärdade ungefär 

lika många blockader som Stockholms Hyresgästförening.  Det skulle i så fall röra 

sig om ”75–100” blockader.1364 Detta är fullt rimligt enligt de resultat som jag har 

fått, men jag har inte kunnat bekräfta Wredbergs uppgifter empiriskt och hennes 

verk saknar tyvärr källhänvisningar. Klart är i alla fall att de arbetartäta områdena 

i norr stod i särklass i Stockholm vad gäller uthyrningsblockader. Som tidigare 

nämnts har jag tyvärr inte kunnat finna medlemsuppgifter för de lokala 

sektionerna i Stockholms Hyresgästförening. Det går alltså inte att etablera ett lika 
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1363 Verksamhetsberättelser SH 1928–1941 SH B1:4 
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starkt samband mellan medlemssiffror och militanta aktioner i Stockholm som i 

Göteborg, även om det naturligtvis inte går att utesluta. Stockholms 

Hyresgästförening tycks ha varit mer benägen än hyresgästföreningarna i 

Göteborg att ge sig ut i strid för icke-medlemmar, vilket gör frågan svårare att 

uttala sig om.  När det gäller de förstadssektioner som var anslutna till Stockholms 

Hyresgästförening i Bromma, Enskede, Hjorthagen och Brännkyrka så stod de 

för en stor andel av blockaderna. Södermalm var det område inom Stockholms 

Hyresgästförenings verksamhetsområde med flest blockader. I resten av 

innerstaden var tolv av de blockerade adresserna på Kungsholmen medan resten 

var på Norrmalm och i Vasastaden.  

Vi ser allt som allt en trend att vissa områden mer utmärkte sig som härdar för 

hyreskonflikter. I fallet Stockholm sammanfaller detta ganska bra med det som 

Mats Franzén kallar för ”den röda hästskon” – ett område bestående av stadens 

arbetarstadsdelar från Hjorthagen ned till Enskede och Brännkyrka till delar av 

Södermalm, Vasastan och Kungsholmen med en stor andel röster på de 

socialistiska partierna. Även delar av Bromma tillhörde de arbetarröstande.1365 I 

det större Stockholmsområdet, i Nacka liksom Solna och Sundbyberg fanns det 

också en stridbar arbetarrörelse. I Göteborg var det de sydvästra stadsdelarna, 

alltså Banehagen, Kungsladugård, Majorna och Masthugget samt de industritäta 

distrikten i östra/nordöstra delen av staden, alltså Gamlestaden, Gårda, Kålltorp, 

Olskroken, Lunden med flera som var de mest konfliktdrabbade sett till antalet 

blockader och hyressänkningsaktioner. Det var också här som rörelsen var som 

störst under undersökningsperioden. Det finns alltså tecken på att den 

göteborgska hyresgäströrelsen bars upp av radikala arbetare från varven, SKF och 

annan verkstadsindustri. Enligt Sten O. Karlsson var också just 

verkstadsindustrins arbetare kända för sin radikalism.1366 

Hyressänkningsaktionerna i Stockholm var så många fler än blockaderna att de 

för översiktlighetens skull presenteras i ett separat diagram.  

 

 

1365 Franzén, Mats. ”Den röda hästskon. Stockholms sociala koordinater 1935” ur Arkiv 36–36 

(1987), s. 3ff  

1366 Karlsson (1993), s. 83f 
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Diagram 14. Stockholms Hyresgästförening, antal rapporterade fastigheter 

berörda av hyressänkningsaktion per område 1932–19351367 

 

Södermalm låg i topp när det gäller fastigheter berörda av hyressänkningsaktioner. 

Skillnaden var betydligt större än vad gäller blockaderna under de år som 

tillgängliga data finns för. Resultaten när det gäller hyressänkning per hyresgäst 

under perioden mellan 1933 och 1935, den period då siffror finns att tillgå visar 

tydligt att hyressänkningarna var större per hyresgäst i centrumområdena i båda 

städerna. I Stockholmsfallet kan detta förklaras med högre hyror i innerstaden än 

i förstäderna, men i fallet Göteborg tycks inte skillnaden i hyra mellan de olika 

områdena ha varit lika drastisk, varför det är svårare att förklara de mycket högre 

sänkningarna per hyresgäst där.1368 Eventuellt räknade man in affärsägare med 

höga hyror i de områdena, men det är svårt att veta. Det är dock värt att återigen 

notera att reparationer och renoveringar var återkommande krav och att dessa 

inte ingick i rapporterna, vilket gör att siffrorna inte till fullo representerar alla 

eftergifter som fastighetsägarna tycks ha fått göra. 

 

 

 

1367 Verksamhetsberättelser SH 1932–1935, SH B1:4 

1368 Göteborgs stads statistiska byrå (1935), s. 101, och Stockholms stads statistiska kontor (1940), s. 
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Diagram 15. Hagalund, rapporterad hyressänkning per fastighet  

1932–19371369 

 

Tyvärr har jag inte kunnat uppbringa siffror för antalet fastigheter med 

hyressänkningsaktioner i Nacka, Nynäshamn, Solna och Sundbyberg. Det enda 

undantaget är Hagalunds Hyresgästförening som är den enda organisationen för 

vilken verksamhetsberättelser har gått att hitta. Föreningen rapporterade 1932 om 

aktioner i 8 fastigheter med 154 berörda familjer och 10 042 kr i sänkta hyror som 

resultat. Året efter berörde aktionerna dubbelt så många fastigheter med 

jämförbart resultat per fastighet. De följande åren låg antalet 

hyressänkningsaktioner på en nivå mellan 9 och 12 fastigheter men de 

rapporterade resultaten var sjunkande med en tillfällig återhämtning 1937.1370 Det 

rör sig om ett litet urval, men utvecklingen i Hagalund vad gäller resultat från 

hyressänkningsaktioner liknar onekligen den i övriga fall med först stigande och 

sedan dalande resultat. Notera att det här gäller per fastighet, då det var detta som 

rapporterades, och inte per hyresgäst som i diagram 15. 

 

 

1369 Verksamhetsberättelser för Hagalundssektionen av Sundbybergs Hyresgästförening 1932–1937, 

Arkiv för Hagalunds Hyresgästförening 1930–1944 

1370 Verksamhetsberättelser för Hagalundssektionen av Sundbybergs Hyresgästförening 1932–1935, 

Arkiv för Hagalunds Hyresgästförening 1930–1944. Hagalunds Hyresgästförening blev en självständig 

organisation från 1934 
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Diagram 16. Genomsnittlig årshyressänkning per hyresgäst 1933–19351371 

 

Det är intressant att se den relativt jämna fördelningen, sett i antal kr, mellan 

fastigheterna i Göteborg och den mer ojämna fördelningen mellan stadsdelarna i 

Stockholm. Olskroken utmärker sig som en stadsdel med en dålig utveckling. 

Resultaten ovan är från innan 1936 års stora strid i Olskroken, men även resultatet 

från den tycks i hyressänkningar ha varit ganska magert, sett till omfattningen av 

striderna i stadsdelen.1372. I övrigt är resultaten jämna, vilket förmodligen kan 

härledas till den normgivande överenskommelse som ska ha fattats redan 1931.1373 

Man arbetade redan tidigt efter normgivande exempel, vilket inte tycks ha varit 

fallet i Stockholm, där fallen fick olika stora utslag beroende på olika 

förutsättningar lokalt. Allt som allt framträder här en relativt komplex bild, där 

varken antalet blockader eller hyressänkningsaktioner rakt av kan förklara 

styrkeförhållandena mellan parterna på hyresmarknaden. Istället tycks flera 

faktorer så som organisation, repertoar och bostadsutbud ha samverkat till 

skiftande maktförhållanden mellan de organiserade parterna under hela perioden. 

 

1371 Verksamhetsberättelser HCF och SH 1933–1935, HCF F2a:1 och SH B1:4 

1372 Verksamhetsberättelse HCF 1936 s. 13, HCF F2a:1 

1373 Hyresgästernas Centralförsamlings Arbetsutskott (1947), s. 30 
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De kvantitativa framställningarna kan utifrån de tillgängliga källorna bara till en 

viss del fånga utvecklingen, varför denna framställning främst bör ses som ett 

komplement till de mer kvalitativa delarna i övriga delar av avhandlingen. 

 

6.4. Hyreskonflikterna i siffror 

Utifrån de kvantitativa framställningarna i kapitlet ser vi att de kollektiva 

hyreskonflikterna inte var ett marginellt fenomen utan snarare något som 

påverkade tusentals fastigheter i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. 

Blockaderna var visserligen många gånger fler i Göteborg än Stockholm, men 

hyressänkningsaktionerna påverkade ett stort antal fastigheter i de båda städerna. 

Totalt sett framträder en bild av en ganska omfattande kollektiv mobilisering i de 

båda städerna, vilket, som vi har sett, tvingade fram respons från de organiserade 

fastighetsägarna och förändrade parternas förhållande till varandra. Det innebar 

också en förändring i maktförhållandena som inte minst visade sig genom att 

hyresgästföreningarna kunde tvinga igenom ganska omfattande hyressänkningar, 

som med all sannolikhet påverkade hyresnivåerna i alla fall lokalt. Geografiskt sett 

utmärker sig vissa områden men det finns ingen entydig koppling mellan 

militansnivå i ett område och resultat. Här ser vi också en intressant likhet mellan 

Göteborg och Stockholm vad gäller resultat från hyressänkningsaktionerna som 

rent av var bättre i Stockholm, trots färre blockader. De högre hyresnivåerna 

spelar givetvis in, liksom den förhandlingskultur som snart etablerades mellan 

parterna i Stockholm, men det är också intressant att fråga sig i vilken grad 

hyresstriderna i Göteborg påverkade förhandlingsviljan i Stockholm. Kanske 

hade utvecklingen i Göteborg en skrämselverkan som underlättade för parterna i 

Stockholm att hitta lösningar där man undvek större öppna strider? Oavsett detta 

ser vi att den kollektiva mobiliseringen i allmänhet och de kollektiva 

hyreskonflikterna i synnerhet hade en påverkan på hyresmarknaden som inte bara 

var psykologisk utan även faktiskt i ganska stor skala förändrade förutsättningarna 

för hyressättning. De institutionella lösningar som kunde komma av detta 

tvingades ta ställning till att hyresgästföreningarna hade uppnått en maktposition 

som gjorde att de skulle förbli en faktor att räkna med. 
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7. Slutdiskussion 

 

 

Jag omgavs av en rad sällsynt dugliga kamrater – det är trofasta 

vänner i dag som är. Arbetarpojkar! Vi var på samma våglängd i 

organisatoriska och politiska frågor. Vi var beredda att offra allt 

för framgång, vi levde helt för, blott för rörelsen. Vår insats 

präglades av mångsidig erfarenhet från organisationslivet. Vi var 

alla nästan bokstavligt födda i en ungdomsklubb, under alla 

förhållanden uppfostrade i arbetarrörelsen. Nästan alla verkar nu 

i den fackliga rörelsen och/eller i socialdemokratiska partiet. De 

har luttrats av tusen motgångar, offrat familjeliv och ekonomi.  

Jag tror det hör till förklaringen av våra framgångar att ägna 

några rader åt de mest kända.  Några har lagt det mesta av sin 

kraft i hyresgäströrelsen. Otto Grimlund, Oskar Bengtsson, 

Gust. Göransson, Gust. Larsson, Martin och Ragnar Andersson 

och andra – har de inte en liten del av äran att ha byggt upp 

denna mäktiga hävstång för social hyres- och bostadspolitik? 

Karl Kilbom från Ur mitt livs äventyr III - Cirkeln slutes 
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Karl Kilbom från Ur mitt livs äventyr III - Cirkeln slutes 
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7.1. Slutsatser 

Den här avhandlingen har behandlat hyresgästernas kollektiva mobilisering, 

framväxten av den svenska hyresgäströrelsen i framför allt Stockholms- och 

Göteborgsområdet samt den maktkamp mellan organiserade hyresgäster och 

fastighetsägare som förändrade maktförhållandena på den svenska 

hyresmarknaden. Avhandlingen är delvis teoriprövande och delvis 

teoriutvecklande. När det gäller folkrörelsespåret så kan man konstatera att 

hyresgäströrelsens framväxt passar bra in i den traditionella folkrörelseberättelsen. 

Organisationsformen fanns med redan i den period i slutet av 1800-talet då de 

svenska rörelserna började komma igång men det dröjde till relativt sent innan 

hyresgäströrelsen hade stabiliserat sig. Rörelsen agerade dock utifrån klassiska 

folkrörelsemönster och hade både ett bildningsideal och social verksamhet på 

agendan. Utöver detta var skötsamhetsidealet och disciplinen viktigt för rörelsen 

och dessa ideal ställdes i motsats till de osolidariskas egensinne. Precis som 

arbetaren förväntades följa fackföreningens bud förväntades hyresgästen följa 

hyresgästföreningens. Intressant är att även sådant som kommunism kunde ses 

som ett utslag för egensinne och icke-skötsamhet. 

När det gäller contentious politics så tycks de tidigare nämnda teoretiska resonemang 

som är hämtade från framför allt Charles Tilly och Sidney Tarrow i hög grad vara 

applicerbara på den tidiga hyresgäströrelsen. De handlingsmönster som fanns 

tillgängliga för hyresgäströrelsen var de protesthandlingar som var en del av den 

folkliga protestrepertoaren och dessa förändrades under undersökningsperioden. 

Medan bildandet av bostadskooperativa föreningar i början av 

undersökningsperioden sågs som en protesthandling blev bostadskooperativen 

mer formaliserade efter HSB:s inträde. De kvarstod ändå som ett 

handlingsmönster som var intimt förknippat med hyresgästföreningarna. 

Hyresstrejker tycks både ha uppkommit som mer eller mindre spontana 

protestuttryck medan blockaden hörde arbetarrörelsen till. Blockaden 

möjliggjordes också efter arbetarrörelsens framväxt och allt viktigare roll i 

arbetarkvarteren. Demonstrationer och andra manifestationer samt 

identitetsskapande verksamheter var viktiga för den kollektiva mobiliseringen. 

Den politiska påverkan möjliggjordes av demokratiseringen och de lokala 

politiska församlingarnas ökade engagemang i bostadsfrågan. I likhet med 

antaganden inom CPS förändrades alltså förutsättningarna för kravställande i och 

med institutionella förändringar och förändrade möjlighetsstrukturer. 
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De antaganden som Klas Åmark med flera ställde upp för maktförhållandena 

mellan arbetsmarknadens parter tycks, med vissa modifikationer, kunna 

appliceras på kollektiva rörelser på hyresmarknaden. Att detta är möjligt får ses 

som den här avhandlingens teoriutvecklande bidrag. I likhet med utvecklingen på 

arbetsmarknaden sökte hyresmarknadens organisationer begränsa den inre 

konkurrensen. Hyresgästföreningarnas försök att begränsa hyresgästernas 

utbytbarhet gjordes både genom direkta och indirekta försök att påverka 

hyresmarknaden och genom politisk strävan syftande till institutionella 

förändringar. Strävan efter en fast förhandlingsordning var starkare inom delar av 

rörelsen medan andra delar av rörelsen satte lokal autonomi och 

konfliktberedskap högre. Utvecklingen påverkades av förhållandet mellan en rad 

aktörer både inom och utanför rörelsen ända tills den hyresreglering som helt 

förändrade spelreglerna infördes. Förmodligen går Åmarks resonemang även att 

applicera på den efterföljande perioden men det återstår att pröva i en annan 

undersökning. 

Ett antal internationella exempel gavs i avhandlingens inledning med syfte att 

placera de svenska organisationerna och händelserna under 

undersökningsperioden i en internationell kontext. I en sådan kontext framstår de 

tidiga svenska hyresgästföreningarna inte som särskilt speciella, möjligtvis 

undantaget den starka kopplingen till bostadskooperativa projekt. De hyresstrider 

som utspelade sig under framför allt mellankrigstiden var ej heller de något 

utmärkande internationellt sett. Det system för kollektiv förhandling som 

utarbetades under första halvan av 1900-talet höll visserligen på att 

institutionaliseras, men den utvecklingen hör framför allt en senare period än den 

som undersöks i avhandlingen. För att undersöka den internationellt sett 

annorlunda utvecklingen för hyresmarknadens organisationer bör man nog istället 

söka sig till andra halvan av 1900-talet, och det är min förhoppning att framtida 

studier kommer att göra så. Det internationella inflytandet på den svenska 

hyresgäströrelsen har annars varit svårt att direkt belägga, även om det finns 

tydliga korrelationer mellan hyresgästorganisering i Sverige och utomlands och 

dessutom belägg för en hel del kontakt med i alla fall delar av den internationella 

hyresgäströrelsen. Intressant nog kan vi se att hyresgästorganiseringen i 

Stockholm i högre utsträckning följde de internationella och nationella 

radikaliseringsvågorna vad gäller hyresgästmobilisering. Särskilt märks detta kring 

1907–1908, 1917–1923 och 1929–1935. I Göteborgs fall handlade det mer om en 

kontinuerlig uppbyggnad och upptrappning av hyreskonflikterna under 1920-talet 

som sedan fick sitt utlopp i 1930-talets storstrider. Just 1920-talet var dock ett 
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mycket konfliktfyllt årtionde på den svenska arbetsmarknaden vilket förmodligen 

är i alla fall en delförklaring till den fackföreningsnära göteborgska 

hyresgäströrelsens orientering. 

I början av avhandlingen ställde jag ett antal frågor som det nu är dags att svara 

på. Till att börja med frågade jag hur den process som ledde till hyresgästernas 

kollektiva mobilisering såg ut i Stockholm respektive Göteborg. Jag frågade även 

hur hyresgästernas repertoar såg ut i de både städerna och hur den förändrades. 

En tredje fråga gällde de organisatoriska uttrycken och de organiserade 

hyresgästernas strategiska val och en fjärde fråga gällde vilka skillnader och 

likheter som märks mellan de båda städerna när det gäller de tidigare punkterna 

och vilka konsekvenser dessa skillnader fick. Egentligen är hela avhandlingen ett 

svar på dessa frågor men jag ska försöka att mer sammanfattat svara på frågorna 

här. Den hyresgäströrelse som man kan skönja konturerna av under 1800-talets 

sista decennier och som efter sekelskiftet 1900 fick allt fastare former liknade i 

mångt och mycket liknande rörelser i andra länder med mer kortlivade föreningar. 

Under de första femtio åren från 1875 kan man snarast tala om en tradition av 

hyresgästorganisering, där hyresgästföreningarna i Sverige till större delen var 

kortlivade organisationer men då det ändå fanns en kontinuitet, inte minst i 

Stockholm. Även om organisationerna försvann ersattes de snabbt av nya. Det är 

påtagligt hur stark tanken på bostadskooperativa projekt var hos de tidiga 

hyresgästföreningarna, vilket ju även senare skulle komma till uttryck i HSB som 

under lång tid starkt påverkade den svenska hyresgäströrelsen. Runt omkring den 

nya hyreslagens tillkommande 1907 skedde något som liknade en första våg av 

hyresgästorganisering i ett antal svenska städer. Hade det inte varit för den stora 

nedgång som drabbade arbetarrörelsen i och med förlusten i storkonflikten 1909 

hade förmodligen den svenska hyresgäströrelsen räknat sin begynnelse från den 

perioden, men nu gick det istället ett decennium till innan rörelsen på allvar kunde 

sägas ha kommit till.  

Intressant är att både organiseringsvågen kring 1907 och den kring 1917 

sammanföll med bostadspolitiskt viktiga händelser, vilket pekar på att ett ökat 

intresse för hyresfrågan förmodligen kan sägas ha gynnat hyresgäströrelsen. Båda 

perioderna sammanföll dessutom med internationella radikaliseringsvågor, och 

inte minst skedde ett stort antal kollektiva aktioner med hyresstrejker och annat i 

följden av radikaliseringen och upprorsvågen under det första världskriget. Så ser 

vi också i Sverige, där ett stort antal hyresgästföreningar dök upp strax före och 

under hyresstegringslagen. Inte minst i Stockholms förorter och grannsamhällen 

tycks de lokalpolitiska frågorna ha varit mycket viktiga men mer direkta aktioner 
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tillämpades även av den återuppståndna hyresgäströrelsen. Vi kan här se början 

på en repertoar där inte minst blockaden blev ett viktigt påtryckningsmedel. 

Hyresgästföreningarna kunde nu i hög grad utnyttja de resurser som 

arbetarrörelsen kunde erbjuda. Det konkreta stödet med lokaler, sympatiåtgärder, 

kanaler såsom tidningar och organisationsvana medlemmar var viktigt men det 

var även den solidariska kultur med sociala sanktioner mot blockadbrytare och 

fastighetsägare som hade etablerats i städernas arbetarkvarter. 

Hyresgästföreningarna kunde plocka upp en redan känd repertoar och snabbt 

vinna stöd i bostadskvarteren och bland äldre organisationer.  Vi ser också att den 

skötsamhetskultur som växt fram inom särskilt ledande delar av arbetarrörelsen 

gagnade hyresgästföreningarna, som kunde se sig som representanter för 

skötsamma hyresgäster. Även inom HSB fanns det ett tydligt skötsamhetsideal 

där den moderna medlemmen förväntades bospara och leva skötsamt i ett 

modernt hem. Synen på kvinnan som medlem var dubbel i rörelsen, man både 

uppmanade kvinnor att engagera sig i hyresgästföreningarna då hemmet sågs som 

deras fråga och utestängde dem från verkligt inflytande genom att varje hushåll i 

praktiken fick en röst på mötena. Styrelserna, där mycket av arbetet skedde, styrdes 

med några undantag av män. Rörelsens kvinnor, som i många fall verkar ha varit 

gifta med dess män, spelade viktiga men undanträngda roller i rörelsen.  

En viktig del av den kollektiva mobiliseringen var införlivandet av 

intressekonflikten mellan hyresgäster och fastighetsägare i ett klasskampsnarrativ 

som var påtagligt i arbetarkvarteren. Inte minst den moraliska dimensionen var 

viktig då fastighetsägarna som tog ut en ”oskälig” hyra var de som fördömdes. 

Expropriering av bostäder tycks inte ha diskuterats brett utan istället hade man 

en reformistisk syn där bostadsfrågan skulle lösas genom reglering och offentligt 

ingripande, antingen genom kommunalt byggande eller genom stöd till 

kooperativ. Man angrep alltså från tre håll: man önskade regleringar av marknaden 

ovanifrån, försökte påverka marknaden genom egen bostadsproduktion och mer 

handgripligt genom att tvinga fastighetsägarna att kollektivt förhandla hyrorna. 

Oavsett hur man ser på hyresförhållandet som ett klassförhållande så är det 

uppenbart att de organiserade hyresgästerna såg på intressekonflikten som ett 

klassförhållande och att åtminstone delar av fastighetsägarna såg konflikten som 

en klasskonflikt. Samtidigt skar hyresstriderna i inte minst Göteborg rakt igenom 

etablerade föreställningar om klass, då många fastighetsägare var eller hade varit 

arbetare och fortfarande var fackliga medlemmar och socialdemokrater. 

Hyresgäströrelsen var en ny aktör som behövde hanteras av fackföreningarna, 
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Oavsett hur man ser på hyresförhållandet som ett klassförhållande så är det 
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vilket man också efter att ett antal konflikter och en självdisciplineringsprocess 

inom hyresgäströrelsen lyckades göra.  

Samtidigt som utvecklingen i Göteborg under 1920-talet gick mot ett ökat antal 

lokala organisationer, sammanlänkade i en centralorganisation av en mer federal 

karaktär, tycks de lokala hyresgästföreningarna i Stockholms förstäder ha 

försvagats och därefter uppgått i Stockholms Hyresgästförening. Medan 

blockaderna fortsatte i ganska stor utsträckning under hela 1920-talet i Göteborg 

skedde en annan utveckling i Stockholm, där hyresgästföreningarna utanför 

förorterna egentligen inte sysslade med mer konfrontativa aktioner förrän mot 

slutet av 1920-talet. De hyressänkningsaktioner som man då satte igång verkar ha 

tagit fastighetsägarna med överraskning, och man lyckades, framför allt under de 

första åren, utverka ganska stora eftergifter. Det lyckades man även med i 

Göteborg, men här fick hyressänkningsaktionerna mer karaktär av en offensiv i 

ett pågående ställningskrig än vad fallet var i Stockholm. Även om skillnaden i 

antal fastigheter påverkade av hyresgästernas militanta metoder inte var så stor 

som man ofta tänkt sig mellan städerna så var det en viss skillnad mellan 

Stockholm, där hyressänkningsaktionerna blossade upp, pågick i några år för att 

sedan lägga sig och Göteborg där ett ställningskrig pågick från det sena 1920-talet. 

Även om fastighetsägareföreningen även i Stockholm anpassade organisationen 

för att kunna hantera konflikter lättare så blev det aldrig samma skarpa läge i 

konflikterna som i Göteborg. Partsförhållandet blev där mycket mer präglat av 

konflikt än i Stockholm, där fastighetsägarna till större delen ganska snabbt tycks 

ha accepterat förekomsten av en kravställande hyresgäströrelse som man kunde 

göra uppgörelser med genom centrala ombudsmän. En intressant notering är att 

kollektivtrafiksfrågan tycks ha varit mer kontroversiell i Stockholm där den flera 

gånger under undersökningsperioden ledde till aktioner. 

De båda städerna kom alltså att dela på en gemensam repertoar, men synen på 

tillämpningen av denna skiljde sig åt mellan städerna, vilket ledde till ett inte helt 

friktionsfritt förhållande som resulterade i en del konflikter under framför allt 

första halvan av 1930-talet. Det tycks också som om den kommunistiska rörelsen 

var starkare i den göteborgska hyresgäströrelsen än i Stockholms 

Hyresgästförening, vilket ledde till ett starkare tryck på en mer oförsonlig linje. 

Samtidigt var HSB av allt att döma mer inflytelserikt inom den stockholmska 

rörelsen, där inte minst kollektivanslutningen till hyresgästföreningarna verkar ha 

varit viktig för Stockholms Hyresgästförening. Det faktum att statens 

maktinstitutioner fanns i Stockholm gjorde också att man från början var inriktade 

på rikspolitiska reformer. Hyresgästernas Riksförbund blev i ett tidigt skede en 
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bostadsreformistisk organisation, med ett tydligt arv från Stockholms 

Hyresgästförening. Under 1930-talet gick man mer åt att bli en central 

partsorganisation, vilket kom sig av de förändrade förutsättningarna med ökade 

konflikter på hyresmarknaden. Nu ökade kraven på likriktning och centralisering 

inom hyresgäströrelsen, inte minst vad gällde gemensamma beslut. Liknande krav 

på likriktning fanns inom andra delar av arbetarrörelsen, där syndikalister, 

kommunister och socialister men även radikala socialdemokrater stod för en linje 

där större lokal autonomi ställdes mot en linje där de centrala förhandlingarna var 

viktigast. För att använda McAdams, Tarrow & Tillys begrepp ser vi i 

avhandlingens undersökningsdel en rörelse från ett mer transgressivt till ett mer 

inneslutet kravställande från hyresgäströrelsen. Den förändringen tycks sedan ha 

fortsatt framför allt efter undersökningsperiodens slut. 

 

Konflikten inom hyresgäströrelsen handlade i stor utsträckning om rörelsens 

repertoar. Från centralt håll inom arbetarrörelsen fanns en önskan att disciplinera 

vad som i hög grad var en folklig protestkultur. Fastighetsblockaden som metod 

skulle liksom på arbetsmarknaden institutionaliseras och göras till en angelägenhet 

för de centrala organisationerna. Här framträdde under det tidiga 1930-talet 

oppositionella grupper och ”huskollektiv” med kopplingar till SKP som inledde 

eller försökte inleda ”vilda” hyreskonflikter utanför de etablerade 

hyresgästföreningarna. Även en del mer etablerade hyresgästföreningar försökte 

komma runt centraliseringen av blockadbeslut genom att annonsera om 

”hyrestvister” som ett sorts blockader. Från kommunistiskt håll ställdes ofta krav 

på hyresstrejk och det är tydligt att man där hade en intention att öka konfliktnivån 

och inte nöja sig med vad man såg som halvsegrar. Intressant är att Otto 

Grimlund efter sin återkomst till socialdemokratin från kommunismen verkar ha 

behållit tanken på demokratisk centralism och rättning i leden efter centrala 

beslut. Den mer kompromissinriktade Oskar Bengtsson kunde efter Grimlunds 

avgång verka för att minska spänningen mellan Göteborg och Stockholm. 

Bengtssons tillträde som ny förbundsordförande verkar ha gjort mycket för att 

bilägga de värsta konflikterna och avgörandet i Olskrokenkonflikten gjorde att 

förhandlingsordningen i Göteborg började fungera. Samtidigt kvarstod skillnader 

i synen på hur förhandlingarna skulle ordnas, vilket inte minst märks av det 

faktum att hyresgäströrelsen i Göteborg motsatte sig en kommunal 

medlingsnämnd medan rörelsen i Stockholm tog initiativ till en sådan nämnd. Det 

är möjligt men med tanke på beredskapen inte alls säkert att fastighetsägarnas krav 

på hyreshöjningar hade kunnat leda till en större konflikt under andra världskriget 

om inte hyresregleringen hade förändrat förutsättningarna radikalt. Socialistiska 
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partiets kollaps och utmanövrerandet av kommunisterna i den göteborgska 

rörelsen i samband med kriget i Finland gjorde också att socialdemokratin stärkte 

sin ställning inom hyresgäströrelsen och befäste den ledande roll som man sedan 

skulle komma att behålla. 

När det gäller frågan om de konsekvenser som kom sig av skillnaderna mellan 

rörelsen i Stockholm och Göteborg så tycks det som om rörelsen i sin helhet vann 

en hel del på den starka position som den göteborgska hyresgäströrelsen lyckades 

tillägna sig genom sina kollektiva aktioner. Dels åstadkom man en hel del 

eftergifter men man kunde även peka på Göteborg som ett varnande exempel på 

vad hyreskonflikter kunde leda till om inte fastighetsägarna valde att förhandla. 

Från riksförbundets sida kunde man framhäva betydelsen av starka 

centralorganisationer som höll de lokala föreningarna tyglade. Samtidigt kunde 

man peka på de stora hyresstriderna i Göteborg som lokala företeelser som skilde 

sig från andra håll, där man kunde göra upp efter mer ”rationella” principer. 

Skillnaderna mellan de båda städerna spelade alltså en viktig roll för det system 

för hyressättning som växte fram. Fallet Göteborg kunde ses som både unikt och 

som varnande exempel, beroende på vilket perspektiv man ville anamma. 

Striderna i Göteborg blev också så stora i takt med och kostsamma i takt med att 

organisationen växte att rörelsen i högre grad mot slutet av 

undersökningsperioden tycks ha aktat sig för att sätta igång nya större konflikter 

och istället söka sig till den mer förutsägbara ordning som rådde i Stockholm. Vi 

ser dessutom att statsmakten i högre grad blev benägen att gripa in för att lösa 

konflikterna i takt med att de blev allt större. 

Frågan gällande hur den kollektiva mobiliseringen, organiseringen av 

hyresmarknadens parter och hyresstriderna påverkade maktförhållandet mellan 

hyresgäster och fastighetsägare är både lätt och svår att svara på. Det ter ju sig 

som ganska uppenbart att någon form av maktförskjutning ägde rum där 

hyresgästerna genom sina organisationer och aktioner kunde vara med och 

påverka hyror och hyresvillkor på ett sätt som man tidigare inte kunnat. Exakt hur 

mycket maktförhållandena förändrades är svårare att svara på då makt är svårt att 

kvantifiera. Men i och med hyresgäströrelsens framväxt ställdes fastighetsägarna 

inför en situation där den tidigare avtalsfriheten utmanades av en maktfaktor som 

egentligen var extrajuridisk och där kraven snarast baserade sig på moraliska 

antaganden och klasskampssträvanden. Hyressänkningsaktionerna förde på allvar 

fram hyresgästföreningarna som en maktfaktor på bostadsmarknaden och som vi 

såg i kapitel 6 medförde de även rejäla hyressänkningar. De eftergifter som 

fastighetsägarna tvingades till var i många fall omfattande även om det är tydligt 
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att de kollektiva hyreskonflikterna var geografiskt ojämnt fördelade. Vissa 

områden påverkades betydligt mer än andra av hyreskonflikterna och ofta var 

detta områden som i övrigt var kända för en relativt stor andel radikala arbetare. 

Hyreskampen införlivades i klasskampen både i narrativet och i praktiken och ett 

”hyresgästmedvetande” etablerades. Aktionerna kan sägas ha varit inledningen på 

den utveckling som gav partsorganisationerna en central roll på hyresmarknaden. 

Ur maktsynpunkt var detta givetvis viktigt då det gav hyresgästerna en helt ny 

företrädare som de tidigare inte hade haft. Samtidigt stärktes ju även 

organisationernas makt över de enskilda hyresgästerna och fastighetsägarna, som 

nu förväntades följa sina organisationers direktiv. Både hyresgäst- och 

fastighetsägareföreningarna ställde en hel del krav på skötsamhet för sina 

medlemmar och i förlängningen för hela grupperna, som man gjorde sig till 

talesperson för. Fastighetsägare som kanske hellre hade gjort upp snabbt med 

hyresgästerna pressades att inte göra det, och på samma sätt skedde det 

förmodligen att hyresgäster som kanske hellre hade accepterat en hyreshöjning 

pressades att deltaga i gemensamma aktioner. Den hyresgäst som tidigare kunnat 

bjuda över en annan för att få ett hyreskontrakt fick på en del håll svårare att göra 

så. Ett visst mått av förlorat individuellt handlingsutrymme kan sägas ha varit 

priset för hyresgästernas kollektiva vinst. 

Även hyresgäströrelsens politiska reformarbete förde med sig betydande vinster 

när det gäller maktförhållandet. I det politiska reformarbetet hade man en ansats 

att förändra själva spelreglerna för hyresmarknaden och begränsa utbytbarheten 

och den interna konkurrensen mellan hyresgästerna. Genom att agera som 

partsorganisation begränsade man även utbytbarheten direkt, men de reformer 

som organisationen drev på för tjänade till att förändra systemet och begränsa fri 

prisbildning för att därigenom stärka hyresgästernas position. Kraven på 

besittningsskydd och någon form av hyrestak var centrala även om man så 

småningom även började bredda sina bostadspolitiska strävanden. Ser vi till det 

politiska arbetet så förändrades möjlighetsstrukturerna. 

Demokratiseringsprocessen möjliggjorde det politiska påverkansarbetet meden 

hyresstegringslagens tid var den period då hyresgästföreningarna etablerade sig 

organisatoriskt och politiskt och den maktförlust som rörelsen därefter upplevde 

medförde en önskan om att få tillbaka lagen. 1920-talets politiska kaos var dock 

ingen bra grogrund för en bostadspolitisk reformförening även om både 

hyresgästföreningarna och HSB lyckades etablera sig i Göteborg och Stockholm. 

Det tilltagande intresset för bostadsfrågan under 1930-talet och det 

socialdemokratiska maktinnehavet innebar däremot att hyresgäströrelsen kunde 
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kliva fram som en bostadspolitisk aktör, även om man nu fick anpassa sig och 

bland annat driva den för tiden brännande frågan om lantarbetarnas 

bostadsförhållanden. 1939 års hyreslag är intressant i den bemärkelsen att den inte 

gav någon av sidorna någon avgörande maktresurs utan istället utgick från 

organisationernas redan starka roller. I kontrast till detta var 1942 års lag en 

avgörande maktresurs för hyresgästerna även om den i stort förändrade 

organisationernas roll. Lagen innebar att flera av hyresgäströrelsens krav infördes. 

Nu förändrades spelreglerna för hyresmarknaden på ett sätt som egentligen skulle 

kräva en egen studie. Det tycks dock som om hyresgästernas relativa maktposition 

hade förändrats, i alla fall vad gäller förutsättningarna att få en lägre hyra än vad 

som hade varit fallet på en mindre strikt reglerad hyresmarknad.  

En vanlig invändning här är att bostadsbyggandet hämmades av reglerade hyror. 

Här bör man lyfta fram hyresgäströrelsens tredje viktiga strategi, nämligen den 

egna bostadsproduktionen. Denna syftade till att bygga bostäder åt 

medlemmarna, givetvis, men man hade även planer på att med stöd av det 

offentliga få till en ordning där bostadsproduktionen inte i första hand skedde i 

den privata sektorn utan i den ”spekulationsfria” och alltså allmännyttiga sektorn. 

HSB var tänkt inte bara som en producent av bostäder utan även som en 

modernistisk avantgardeorganisation med en ambition att sänka byggkostnader 

och samtidigt höja bostadsstandarden. Finansieringsmodellen byggde på 

offentliga lån vilket i princip var ett sätt att knyta de offentliga institutionerna till 

bostadsproduktionen. I princip fanns det dock flera grunder för motsättning 

mellan och inom hyresgäströrelsens båda organisationer. Dels var det många 

medlemmar i hyresgästföreningarna som inte hade råd med en bostad inom HSB 

och dels blev ju faktiskt HSB en fastighetsägare vars medlemmar inte alltid hade 

det inflytande som de önskade. Hyresgästföreningarna drev även krav på ökat 

kommunalt byggande vilket man också fick gehör för. Det förekom aktioner 

riktade mot kommunalt ägda bostadsbolag men på det stora hela var det privata 

fastighetsägare som man riktade in sig på. Strategin var att minska betydelsen av 

privata fastighetsägare och istället öka det offentligas roll, vilket ju också skedde, 

särskilt under årtiondena efter denna avhandlings undersökningsperiod. 

Förmodligen får man dela upp svaret på frågan här och svara att de privata 

fastighetsägarna tappade i maktförhållandet medan de allmännyttiga 

fastighetsägarna såg en helt annan utveckling, som hyresgäströrelsens framväxt i 

alla fall hade varit med att delvis sätta riktningen för. 

Utvecklingen förändrade också de redan existerande 

fastighetsägareorganisationerna då dessa tvingades förhålla sig till en motpart som 
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använde sig av organisationsformer, organisationskultur och en repertoar hämtad 

från folkrörelserna i allmänhet men från fackföreningsrörelsen i synnerhet. 

Fastighetsägareföreningarna mötte även organisering bland sina anställda 

fastighetsskötare och vicevärdar, vilket resulterade i att man blev ”dubbla” 

partsorganisationer som behövde sköta förhandlingar med både de anställdas och 

hyresgästernas föreningar. Detta ställde krav på enighet och kollektiv anpassning 

hos medlemmar som i många fall tycks ha varit inställda på att som tidigare sköta 

saker efter eget huvud. Utvecklingen gick dock mot ett allt större 

ansvarsöverlämnande till organisationerna och när en ny hyreslag skulle börja 

utformas i mitten av 1930-talet deltog båda organisationerna med representanter 

i utredningen. Organisationerna ansågs nu vara naturliga företrädare för 

respektive gruppers intressen.  Redan nu var alltså partsorganisationernas roll i 

hyressättningen accepterad och även om förhandlingarna försvann i det 

bostadskorporativa system som skulle utformas efter 1942 års hyresreglering blev 

hyresmarknadens parter ännu mer involverade i hyressystemets administration. 

Det skulle de också komma att förbli även efter den avreglering av 

hyresmarknaden som skedde från slutet av 1960-talet. Här framstod 

partsorganisationerna som de naturliga företrädarna för gruppernas intressen och 

som aktörer som sinsemellan kunde göra upp om de viktigaste delarna av 

hyressättningen. I skrivande stund är systemets framtid oviss, men att 

partsorganisationerna kommer att fortsätta att spela en viktig roll på svensk 

hyresmarknad framstår som ganska troligt.  

 

Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka förutsättningarna för 

kollektiv mobilisering och organisering samt att analysera i vilken mån och på 

vilka sätt dessa båda faktorer dessa båda faktorer kan förändra maktförhållanden 

mellan parter, i det här fallet hyresgäster och fastighetsägare. Allt sammantaget ser 

vi att hyresgästernas kollektiva mobilisering, organiseringen och maktkampen 

mellan organiserade hyresgäster och fastighetsägare under perioden var en del av 

de politiska, ekonomiska och sociala konflikterna som i hög grad präglade 

perioden. Demokratiseringen möjliggjorde inflytande för hyresgästerna både 

direkt och indirekt. Genom alliansen med vänligt inställda politiker möjliggjordes 

HSB och andra bostadsprojekt. Det var dock genom de direkta konfrontationerna 

som hyresgäströrelsen framför allt skapade sig en maktposition. Tidens stora 

ideologiska konflikter märktes inom rörelsen men som vi har sett var den fackliga 

radikaliteten i rörelsen inte begränsad till kommunister utan ett större och bredare 

fenomen. Utvecklingen på hyresmarknaden visar också att den så kallade 

”svenska modellen” som utvecklades ur det tidiga 1900-talets stora konflikter inte 
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var begränsad till arbetsmarknaden. Vi ser också att välfärdsstaten inte bara 

byggdes av politik ovanifrån utan i högsta grad av organisering underifrån. 

Händelserna på hyresmarknaden var i allra högsta en del av utvecklingen och 

förtjänar som sådana en plats i den fortsatta historieskrivningen. 
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7.2. Avslutande kommentar 

Då är det alltså dags att avsluta detta arbete, som har upptagit så mycket av min 

tid under en så lång period. Jag kan börja med att konstatera att avhandlingen 

besvarar en del frågor men också öppnar för flera andra. Inte minst tror jag att 

ämnen som kvinnornas roll inom hyresgäströrelsen, klassammansättningen bland 

aktiva inom hyresgästföreningarna och de sociala evenemang och föreningsliv 

som verkar ha varit så viktiga för rörelsen skulle behöva mer utförliga studier. Jag 

tycker även att hyresgäströrelsen utanför Stockholm och Göteborg skulle vara 

betjänt av mer forskning och jag är övertygad om att mycket står att finna där. De 

politiska fraktionsstriderna inom rörelsen är intressanta och skulle även de kunna 

undersökas mer. När jag inledde det här avhandlingsprojektet hade jag först tänkt 

mig en internationell komparativ studie, men detta kom av sig då medel till 

nödvändiga arkivresor saknades. Jag tror fortfarande att en sådan undersökning 

skulle kunna ge mycket, även för förståelsen av historiska förutsättningar för 

organisationer i olika länder. Samtidigt är det ju så att internationella 

komparationer tjänar mycket på att ordentliga studier på nationell nivå har gjorts. 

Den hyresgäströrelse som fanns i Sverige före 1910-talet bör även den undersökas 

mer, det är inte omöjligt att det finns mer material att få tag i för den som gör en 

djupdykning. Andra saker som jag har velat ha med i avhandlingen men inte 

hunnit med att inkludera är hyresgäströrelsens utveckling under decennierna efter 

1942 samt en undersökning av den miljö av bostadsreformistiska aktörer som av 

allt att döma fanns i Stockholm under undersökningsperioden. Utöver 

hyresgäströrelsen verkar inte minst CSA, SKB med flera ha varit särskilt viktiga. 

Jag vill avsluta med att säga att jag verkligen har uppskattat möjligheten att på 

betald arbetstid under flera års tid ha fått fördjupa mig i ett så intressant material. 

Ett stort tack till alla er som har gjort det möjligt och ett stort tack till alla de som 

har gått före och visat vägen. Låt oss inte glömma vad vi har haft, vad vi har, vad 

som är viktigt att behålla och vad vi måste bygga upp. 

Hannes Rolf, Bagarmossen 2 oktober 2020
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9. Summary 

 

This thesis is a study of the collective mobilisation and organisation of the tenants 

in Gothenburg and Stockholm between 1875 and 1942.  It is also a study of the 

power relations and the power struggle between the landlords and the organised 

tenants in the same period.    

Chapter 1 is an introductory chapter. 

The overall research questions of the thesis are the following: 

• Under what circumstances did the collective mobilisation and organising 

of the tenants of Gothenburg and Stockholm take place? 

• What were the methods used by the organised tenants in Gothenburg 

and Stockholm and in what ways did their contentious repertoire change 

between 1875 and 1942? 

• What organisational and strategic choices were made by the organised 

tenants in Gothenburg and Stockholm? 

• On the points mentioned above, what was the source of differences 

between the cities and what consequences came from these differences? 

• In what ways did the collective mobilisation and organising of tenants 

affect the power relation between landlords and tenants? 

 

The previous research on the Swedish tenants’ movement has been fragmentary 

and no consistent academic study has been conducted on the tenants’ unions as 

organisations or on their direct-action methods. There has, however, been some 

research carried out on the national tenants’ unions role in housing policy. Also, 

the housing cooperative organisation HSB, with strong historical links to the 

tenants’ unions, has been the object of several historical studies. Since the birth 

of the tenants’ movement, however, its history has been recorded by movement 

historians, members active in the movement. The works of these movement 

historians are important for this thesis, even though they of course, like all 

previous research, should be treated critically. When it comes to international 

research there has been quite a few studies on tenants’ movements, especially 

within the U.K. and in New York. These studies tend to be more conflict oriented 

than the Swedish studies, with episodes of rent strikes especially attracting 

attention from scholars. 
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The thesis relies on theoretical approaches that strive to explain working class 

culture and class formation, collective mobilisation and social movements and the 

power relations between organised capital and labour. The tenants’ movement 

was a part of the so called Swedish popular movements (folkrörelser) that were a 

highly influential force in Swedish politics and in the political mobilisation of the 

Swedish working- and lower middle classes during the late 19th and early 20th 

century. These popular movements fostered a culture of respectability (skötsamhet) 

where self-discipline was seen as important for improving the lot of the working 

class, alternatively the “small people”. Women played an important but 

subordinated role within these organisations. Within the labour movement, this 

culture of respectability also translated into strong demands of class solidarity.  

The three classic popular movements were the revivalist movement, the 

teetotaller movement and the labour movement. Of these, the tenants’ movement 

hade the strongest ties to the labour movement, which influenced its 

organisational logic and its contentious repertoire. The concept of contentious repertoire, 

developed mainly in the works of Charles Tilly and Sidney Tarrow, is used to 

explain the methods employed by the tenants in their collective mobilisation. 

Other important factors considered in the thesis are the opportunity structures 

available as well as so called international radicalisation periods where, as shown in 

the chapter, the rent struggle also seems to have intensified worldwide. 

Both the Swedish organised landlords and tenants came to build their 

organisations after labour market organisational models and came to understand 

their relation as part of a class struggle narrative. Because of this, theories that 

explain collective bargaining and power relations are especially helpful. A concept 

borrowed from Klas Åmark, exchangeability, is used in the thesis to illustrate an 

important factor: the harder it was for a landlord to replace a tenant with another 

tenant, the better the tenants’ position. The tenants’ unions knew this and tried 

with militant means as well as with advocacy for tenants’ rights and increased 

housing construction to make it harder for the landlords to replace their tenants. 

It is argued in the chapter that both the demands for protective legislation, 

housing co-operative projects and the union-style tenant militancy were tools used 

to reduce the exchangeability of the tenants, thus bettering the power relations 

vis-à-vis the landlords.  

Methodologically, the study is partially comparative rather than a strictly 

comparative study. It is argued in the thesis that the similarities and differences 

between the tenants’ movement in Gothenburg and Stockholm played an 
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important role in the historical process and that both of these cities thus need to 

be studied and compared to each other. The source material used for this study 

consists mainly of organisational and newspaper material. The newspaper material 

comes both from the daily press and the bi-weekly magazines published by both 

tenants’ unions and landlords’ associations. The organisational material used 

consists of annual reports, protocols, correspondence and statutes.  Also, 

Gothenburg and Stockholm together had the majority of organised tenants during 

the period studied in this thesis. The study ends after 1942, when the new rent act 

changed the parameters for the rental market so much that it warrants a study of 

its own. 

Chapter 2 describes the first attempts during the late 19th and early 20th century 

to form tenants’ unions in Sweden. The demographic, economic and political 

changes that followed the Dual revolution gave birth to new forms of 

organisations and social movements that were to play a crucial role in the 20th 

century politics. This is especially true when it comes to Sweden, where the social 

movements known as folkrörelser were to have a large impact on both economy 

and politics. One of the sectors where the new organisations were to play an 

important role was the housing market. Sweden had a relatively late urbanisation, 

but its consequences were still massive changes to the social structure, economics 

and political life of the cities. By the early 20th century Sweden's larger cities faced 

a serious housing shortage with available housing for the rapidly growing working 

class – both urban and rural – failing to even come close to meeting the demands. 

Overcrowded and unsanitary dwellings were common, and the housing shortage 

was seen as a threat both to public health and to social order.  

The first known attempt at tenant organising was in 1875, when a tenants’ union 

was formed at a public meeting in Stockholm. The union soon evolved into a 

cooperative housing company. Several similar attempts were made in Stockholm 

and a few other places during the following decades. The first known tenants’ 

union in Gothenburg was formed in 1899 and followed a similar pattern, where 

tenants’ unions were formed with much enthusiasm but then failed to develop 

lasting organisational structure. What is interesting with these early unions is that 

they viewed forming housing cooperatives as a sort of protest action aimed at the 

landlords. This was repeated so many times that it can be viewed as part of the 

contentious repertoire of the early tenants’ movement. The militant methods used 

by the later, more labour movement-oriented tenants’ organisations of the mid-

war period weren’t used during these early decades. An organisational wave swept 

through Sweden around 1907, and tenants’ unions were formed in several cities. 
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This wave coincided with a surge in union membership and the tenants’ unions 

all disappeared after the defeat of the labour movement in the general strike of 

1909, a period where union membership also plummeted. 

Chapter 3 consists of a study of the tenants’ movement in Stockholm from 1910 

to 1937. Some early attempts at organising and a couple of rent strikes took place 

in Stockholm and its wider region during the early 1910s, but it was in the radical 

period from 1917 that the movement was to expand most. Sweden, like many 

other countries, implemented rent control during the war. In Sweden, the rent 

control lasted between 1917 and 1923. During this period both the more 

centralised Stockholm Tenants’ Union and several local tenants’ unions were 

formed. Several of the local unions, located in the suburbs and neighbouring 

municipalities of Stockholm, employed militant methods and initiated boycott 

actions as political protests against, amongst others, stores and tram companies.   

There was a general decline in activity after the end of rent control in 1923, and 

several of the suburban unions were incorporated into the Stockholm Tenants’ 

Union. The old housing cooperative ideas now resurfaced and were given a new 

form in the housing cooperative organisation HSB, which came to be viewed as 

a second branch of the tenants’ movement. HSB, however, soon became an 

independent organisation with financial assets that the tenants’ unions couldn’t 

match. At the same time, the organised tenants sought new methods to gain some 

leverage on the landlords. While the national organisation campaigned for new 

legislature with security of tenure and some sort of rent control, the local 

organisations increasingly started using direct action against the landlords. This 

was mainly carried out by using rental blockades, a call to boycott all interaction, 

including moving in to or otherwise supporting the owner of a house who was in 

conflict with the tenants’ union. 

Another method, often combined with blockade and sometimes rent strike, was 

the mass termination of contracts. This offensive method was used in what was 

called hyressänkningsaktioner (rent-reducing actions). These actions were aimed at 

either driving rents down, countering announced rent increases or enforcing 

repair demands. In the typical case, the tenant union ombudsman would collect 

warrants from the tenants and the contracts would then be collectively terminated 

from October 1st, the traditional date for moving in urban Sweden. This was often 

followed by the threat of blockade. Landlords, in many cases small-scale property 

owners, were faced with the prospect of drastically reduced income and many 

yielded to the tenants demands. The rent-reducing actions, which were carried 
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out both in central Stockholm and in the suburbs and neighbouring 

municipalities, demanded a response from the organised landlords whose 

organisation changed into a more conflict-oriented one. Routines for collective 

bargaining were set up, signalling the beginning of collective rent bargaining on a 

wider level. 

Chapter 4 deals with the tenants’ movement in Gothenburg. Compared to 

Stockholm, the movement was more decentralised and militant in Gothenburg. 

The rental blockade was introduced in Gothenburg in 1923 and used widely in 

the city for two decades. Since the term “blockade” was frequently used by the 

labour unions, it was widely recognised and accepted in working class 

neighbourhoods. Being a blockadbrytare was equivalent of being a strike breaker 

and it was a sure way to be treated as non-respectable and become ostracised in 

the working-class neighbourhoods of Gothenburg. Rental blockades were a 

means not only to inflict economic damage but also to enforce solidarity with the 

struggle on the community. The organised tenants appearing on the scene did 

cause some friction with the existing labour unions. Even though the tenants’ and 

labour organisations, sharing the same members, generally supported each other, 

on a few occasions the labour unions felt threatened by tenant militancy. 

Communist influence was substantial within the Gothenburg tenants’ movement 

and some of the landlords were workers with union membership, which 

complicated things. Division was especially prominent in the crisis years of the 

1930s, when the threat of anti-union legislation was imminent, but by the end of 

that decade the relationship had once again improved. 

The tenant militancy radicalised not only the tenants, but also the property 

owners, who formed a militant organisation, Fastighetsägarnas Garantiförening i 

Göteborg in 1932. The organisation collected large funds from and forbade their 

members, with the penalty of heavy fines, to make individual deals with the 

organised tenants. The strategy was one of attrition, where the property owners 

hoped to be able to use their financial advantage to prolong the conflicts and win 

by exhausting the resources of the tenants. It was a sort of reversed lockout tactic, 

since unlike on the labour market, the landlords were the sellers of the commodity 

whose price was the source of the conflict. During the large conflicts between the 

property owners and tenants’ organisations in 1933 and 1935, there were threats 

of mass evictions, but these were never carried out. Government mediators had 

to intervene both in 1933 and in the so called Olskroken conflict of 1936–1937. 

This, by far the most known and dramatic event of the period, saw mass evictions 

being carried out. However, the evictions didn't prove to be as effective as the 
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property owners had hoped. The transport workers union refused to carry out 

the evictions, which instead had to be carried out by civil servants at a low pace. 

As the availability of rental housing had increased during the 1930s, HCF could 

relatively easily find new accommodation for evicted tenants as well as for those 

who had left Olskroken voluntarily after the mass termination of contracts. A 

nationwide solidarity campaign helped the tenants financially, and eventually the 

property owners’ association had to concede. 

Chapter 5 deals with the growth of the tenants’ national organisations. Shortly 

before the rent control was abolished in 1923 the tenants’ unions formed a 

national federation, Hyresgästernas Riksförbund, in order to advocate renewed rent 

control, security of tenure and increased housing construction. HSB started its 

own national organisation the year after. Both these organisations were to become 

very influential during the course of the 20th century, both when it came to 

housing policy advocacy and in actual construction. There was a debate within 

the tenant national organisation on strategic choices, with the Gothenburg branch 

favouring direct action and the Stockholm branch favouring political advocacy 

and housing cooperatives. HSB was also more influential in Stockholm than in 

Gothenburg, with large part of the tenants’ union membership in central 

Stockholm being passive, collectively organised members. Women seem to have 

played an active part in most tenant organisations, although they did not, with a 

few exceptions, sit on the boards. In the late 1930s there was a discussion in the 

tenants’ movement about allowing women separate votes instead of the one vote 

per household system which usually meant that only the husband voted. This was 

implemented in Malmö but not in Stockholm or Gothenburg during the research 

period. 

Eventually the housing issue, which at first had been of little interest to most 

political actors, became a major political issue during the 1930s. A new law in 

1939 enabled municipal rental boards to mediate in conflicts, but as the new board 

was not able to arrange a settlement, a government commission once again had 

to interfere. This law did not include tenant demands like security of tenure, 

however. The outbreak of the Second World War halted construction and raised 

the costs of heating dramatically. The question of the financial distribution of this 

new burden was the source of a new period of conflicts, resulting in a very large 

number of blockades and threatened evictions in 1941. This time it was the 

tenants who were on the defensive side. In 1942 a new law of rent control was 

enacted, giving security of tenure and freezing rents as well as giving the rental 

boards increased authority with a mandate to mediate in conflicts as a result. The 
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tenants’ unions changed their repertoire, focusing more on their representative 

role on the boards than on direct action. This time around the rent control would 

be in effect for decades to come. It was to be continually turned into the very 

special Swedish model of collective bargaining on the rental market, a transition 

that was completed in 1978. The model is still around, showing the effect that 

consumer organisations and collective mobilisation can have on institutions, both 

direct and through advocacy.  

Chapter 6 consists mainly of charts depicting the extent and effects of tenant 

militancy. Using blockade lists from tenant newspapers and other source material, 

we can see that at least 2 109 addresses were targeted by blockades in Gothenburg 

during the research period. The same figure for Stockholm was 176. When it 

comes to properties targeted by rent reduction actions, the difference is not at all 

as big as when it comes to blockades. In Stockholm 1 384 properties were targeted 

for rent reducing action and in Gothenburg 1 875 properties were targeted. When 

it comes to results, Stockholm generally had higher rent reduction form actions 

than Gothenburg. However, the initial rent level was generally higher in 

Stockholm. The most militant areas in Stockholm were Södermalm and the 

neighbouring areas Sundbyberg and Solna. In Gothenburg, the Eastern Industrial 

areas and the southwest dock areas, especially Majorna, saw most tenant militancy. 

Chapter 7 contains the conclusions drawn in the thesis. The collective 

mobilisation and organisation of the tenants did alter the power relations between 

landlord and tenant, which can be seen both in the concessions made by landlords 

in numerous conflicts and by the fact that the landlords altered their organisations 

to defend themselves against the tenant offensive. The housing cooperative, first 

seen as a form of protest, eventually took on more centralised form in the 

organisation HSB. The close ties between HSB and the tenants’ unions gave the 

latter some economical backing and the former some additional legitimacy. By the 

end of the research period, the idea of large-scale municipal housing had taken 

over the role the idea of cooperative housing once had, and even though HSB 

was to play an important part in the post-war housing projects it would be reduced 

to a secondary position. When it comes to new legislation, the rent law of 1939 

did little to alter the power relations even though it did recognise the tenants’ 

movement as the natural representative for the tenants’ cause. The 1942 rent act, 

however, did give the tenants some leverage but it also overrode the system of 

collective bargaining that had an uneasy compromise between the tenants and 

landlords.  

 

 427 
 

tenants’ unions changed their repertoire, focusing more on their representative 

role on the boards than on direct action. This time around the rent control would 

be in effect for decades to come. It was to be continually turned into the very 

special Swedish model of collective bargaining on the rental market, a transition 

that was completed in 1978. The model is still around, showing the effect that 

consumer organisations and collective mobilisation can have on institutions, both 

direct and through advocacy.  

Chapter 6 consists mainly of charts depicting the extent and effects of tenant 

militancy. Using blockade lists from tenant newspapers and other source material, 

we can see that at least 2 109 addresses were targeted by blockades in Gothenburg 

during the research period. The same figure for Stockholm was 176. When it 

comes to properties targeted by rent reduction actions, the difference is not at all 

as big as when it comes to blockades. In Stockholm 1 384 properties were targeted 

for rent reducing action and in Gothenburg 1 875 properties were targeted. When 

it comes to results, Stockholm generally had higher rent reduction form actions 

than Gothenburg. However, the initial rent level was generally higher in 

Stockholm. The most militant areas in Stockholm were Södermalm and the 

neighbouring areas Sundbyberg and Solna. In Gothenburg, the Eastern Industrial 

areas and the southwest dock areas, especially Majorna, saw most tenant militancy. 

Chapter 7 contains the conclusions drawn in the thesis. The collective 

mobilisation and organisation of the tenants did alter the power relations between 

landlord and tenant, which can be seen both in the concessions made by landlords 

in numerous conflicts and by the fact that the landlords altered their organisations 

to defend themselves against the tenant offensive. The housing cooperative, first 

seen as a form of protest, eventually took on more centralised form in the 

organisation HSB. The close ties between HSB and the tenants’ unions gave the 

latter some economical backing and the former some additional legitimacy. By the 

end of the research period, the idea of large-scale municipal housing had taken 

over the role the idea of cooperative housing once had, and even though HSB 

was to play an important part in the post-war housing projects it would be reduced 

to a secondary position. When it comes to new legislation, the rent law of 1939 

did little to alter the power relations even though it did recognise the tenants’ 

movement as the natural representative for the tenants’ cause. The 1942 rent act, 

however, did give the tenants some leverage but it also overrode the system of 

collective bargaining that had an uneasy compromise between the tenants and 

landlords.  

427



 

 

All in all, the direct actions, the housing production and the new legislation 

reduced the exchangeability of the tenants and altered the power relations in 

favour of the tenants. However, tenant militancy was seen as a threat and a 

struggle within the tenants’ movement took place over which parts of the 

contentious repertoire were acceptable and which parts were not. The tenants’ 

unions, like other labour organisations of the time, went through a centralising 

process with a more unified structure. This process was probably what enabled 

the tenants’ unions to gain their internationally unparalleled membership rate and 

strength in the mid-war period. Today the national tenants’ union is simply called 

Hyresgästföreningen (The Tenants’ Union) and has almost total monopoly on tenant 

organising. However, as the Swedish rental system is being increasingly 

questioned and challenged, whether Hyresgästföreningen can keep its position 

remains to be seen.  
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bestående hyresgäströrelse etablerade sig i Sverige. Den framväxande hyresgäströrelsen 

etablerade sig då utifrån klassiskt folkrörelsemönster med inspiration från framför allt 
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