
Den tidiga 
hyresgäströrelsen 
norr om Stockholm

Hannes Rolf

Postdoktor

Institutet för bostads- och 
urbanforskning, Uppsala 
universitet



• Vad är en hyresgästförening för något?

• Hur kommer det sig att just den svenska hyresgäströrelsen 
blev så stark och inflytelserik?

• Vad vann man på det?

• Vad förlorade man?

• Kollektivt förhandlade hyror, varför?



Resultat

• Hyresgästorganisationer som 
fenomen är äldre i Sverige och mer 
utbredda än vad som tidigare varit 
känt

• Kopplingen mellan 
hyresgästföreningar och 
bostadskooperativ var stark under 
rörelsens tidiga historia

• Hyreskonflikterna var omfattande i 
både Stockholm och Göteborg 
under mellankrigstiden och 
påverkade hyresmarknaden och 
bostadspolitiken

• Det finns tydliga paralleller mellan 
hur arbets- och hyresmarknad 
påverkats av kollektiv mobilisering, 
och utvecklingen på 
hyresmarknaden bör skrivas in i 
historien om ”den svenska 
modellen”

Hyresgäströrelsen och
Hyregästföreningen?





Hyresgästmobilisering i Sverige 
under före och kring 
sekelskiftet 1900

• Rapporter om organiserade massflyttar, 
hyresstrejker vid några tillfällen från 
mitten av 1800-talet

•Massmöten, bildande av kortlivade 
hyresgästföreningar från 1870-tal

• Bostadskooperativa projekt

• Bostadsfrågan viktig för fackföreningar – 
arbetarbostäder, vräkningar vid strejker

• 1907-1909: Kortlivad våg av 
hyresgästföreningar i ett tiotal städer



Första världskriget: bostadskris
Hyresreglering 1917-1923

Hyresgästernas Riksförbund bildas 1923, driver frågan om en ny hyreslag



Första hyresgästföreningarna norr om 
Stockholm

• Källäget om hyresgästföreningarna 
norr om Stockholm tyvärr inte 
jättebra

• Sundbyberg: Växer fram på 
1870-talet längs SWB-banan. 

• 1888: Köping, 1927: Stad.

• Första hyresgästföreningen i 
Sundbyberg maj 1917

• Samma år: Stockholm, Hagalund, 
Huvudsta, Alvik, Hjorthagen, 
Stadshagen, Södra Förstäderna

• Dåliga bostadsförhållanden, 
kåkstäder



•Råsunda hyresgästförening: 
tidigt mycket aktiv

•Mål: byta ut hyresnämndens 
ordförande

•Egen lista i 
municipalfullmäktige 1919: 
10 av 21 platser

•Norra förstädernas 
hyresgästförening 1920 – 
kamporganisation i 
spårvägsfrågan

•Blockad samma år mot 
Norra spårvägsbolaget



Hyresgäströrelsen i 
Stockholm och Göteborg
• Stockholm

• Mer centraliserad rörelse

• Mindre konfliktbenägen – men radikala lokalorganisationer

• Politisk påverkan och bostadskooperation viktig

• Förortsföreningar inom Stockholms stad inkorporerade i 
Stockholms hyresgästföreningar

• Göteborg

• Decentraliserad, mer politiskt splittrad

• Mer konfliktbenägen, fokus på de lokala kvarteren

• Politisk påverkan, bostadskooperation spelar en underordnad roll



•De lokala hyresgästföreningarna åtar sig flera uppgifter
•Rättshjälp, konsumentupplysning
•Politisk påverkan, både lokalt och nationellt
•Kooperativa byggprojekt
•Sociala aktiviteter
•Konfronterande taktiker





Klass och kön

Inte bara arbetare, utan exempelvis 
butiksägare som medlemmar

Fackföreningsaktivister viktiga för 
rörelsen

Klasskampsretorik, repertoar

Blandning av liberaler, 
socialdemokrater, kommunister, 
SP:are, syndikalister

Kvinnor av allt att döma viktiga för 
organisationerna, men inte lika lätta 
att se i materialet som männen

Familjemedlemskap



Hyresgäströrelsens 
bostadskooperativa gren

• HSB bildas 1923

• Bildar eget riksförbund 1924

• Centraliserad organisation

• Offentliga lån

• Effektiv modell

• En del konflikter inom rörelsen samt mellan 
hyresgästföreningar och HSB



Sundbybergs hyresgästförening

•Många av de tidigaste hyresgästföreningarna försvann, 
återbildades sedan

• Sundbybergs hgf: Eventuellt återbildad 1926?

•Egen tidning: Hus och Härd

• Från ca 1930: Hagalund och Råsunda sektioner av 
Sundbybergs hgf, senare egna hyresgästföreningar

• Sundbyberg stadsfullmäktige: SAP 57%, SP 17% och SKP 5% 
under 1935.



Militanta 
metoder

•Hyresstrejk 
(deponering)

•Blockad (bojkott)

•Massuppsägning av 
hyreskontrakt







Hyressänknings-
aktioner

Kombination av 
massuppsägningar, blockader 
och (ibland) hyresdeponering

Användes för att åstadkomma 
hyressänkning och/eller 
renovering

Resultat: partsorganisationer

Olskrokenkonflikten 
1936-1937: Klimax för 
hyressänkningsaktionerna



Sundbybergs hyreskonflikter

• Solna och Sundbyberg – militant fas från 
ca 1929-1935

•Bergsgatan 8 – hyresstrejk – 
fastighetsägaren stängde av vattnet

• Järnvägsgatan 64 – blockad i nybygge i 
protest mot ej iordningsställda 
lägenheter

• Järnvägsgatan 52 – Hyressänkningsaktion 
-  när uppgörelsen inte efterlevdes 
deponerade man hyrorna och krävde 
straffavgift på 70 kr per hyresgäst



Tulegatan 52, förmodligen 1935
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

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



Stockholm: Blockader



•Politiska konflikter i Sundbybergs hyresgästförening – 
syndikalister och kommunister

• Styrelsen avgick 1933 efter kritik från revisorerna

• Sundbybergs fastighetsägareförening – interna 
ekonomiska problem



Tidigt: konflikt om strategiska val 
inom Hyresgästernas Riksförbund

Påverkan för ny hyreslag med 
besittningsskydd och någon form 
av hyresreglering

Under 1930-talet växer former för 
kollektiv förhandling samtidigt fram 
lokalt

Hyresgästernas Riksförbund börjar 
också ägna sig åt bredare 
bostadspolitiska frågor

1939: Ny hyreslag, möjlighet att 
införa medlande hyresnämnder

1941: Ny storkonflikt i Göteborg 
stoppas i sista stund

1942: Hyresregleringslag



Tack för mig!


