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Att tillgripa byråkratiska manipulationer och allehanda odemokratiska åtgärder för att bevara 

sin ställning och oskadliggöra ovälkommen opposition är något som alltsedan tidigt 1900-tal 

förekommit allmänt i socialdemokratiskt dominerade organisationer, som SAP, fack-

föreningsrörelsen och hyresgäströrelsen
1
. Den svenska arbetarrörelsens historia innehåller 

mängder av exempel på detta. För att behålla kontrollen och makten har man inte dragit sig 

för att tillgripa rena maffia-metoder, med uppdiktade anklagelser, smutskastningskampanjer, 

åsiktsregistrering, uteslutningar, samarbete med företagsledningar m m. 

Den senaste affären med Hyresgästföreningen i Västsverige ingår i denna långa föga upp-

byggliga historia. Göteborg med omnejd har drabbats särskilt många gånger, vilket beror på 

att arbetarrörelsen i Göteborg ofta innehållit radikala strömningar som utmanat den social-

demokratiska ledningen. Här ska bara nämnas två exempel på detta.  

1) Uteslutningen av Albin Ström m fl ur det socialdemokratiska partiet 1934. Om denna affär, 

se Politiskt lönnmordsförsök. 

2) Hamnarbetarna var från början organiserade i Transportarbetarförbundet, men det uppstod 

tidigt motsättningar mellan dem och förbundsledningen. 1972 ledde dessa till splittring och 

bildandet av Hamnarbetarförbundet. Konflikten har fortsatt fram till våra dagar. LO- och 

SAP-ledningen har hela tiden haft som målsättning att knäcka Hamnarbetarförbundet. De 

senaste årens försök att inskränka strejkrätten ingår i denna strävan (se Vänsterpress om 

strejkrätten – hösten 2018). 

Martin Fahlgren 10/2 2020 
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Arbetarmakt 

S till angrepp mot Hyresgästföreningen Väst  

Arbetarmakt Göteborg  
Arbetarmakt 21/1 2020  

Alexander Hutter (S) går i dagens GT [21/1] till angrepp mot det faktum att 

Hyresgästföreningens medlemmar i Västsverige valt Kristofer Lundberg, aktiv i 

Rättvisepartiet Socialisterna, som regionordförande. 

Hutter förklarar att Hyresgästföreningen (HGF) alltid varit ”bostadspolitiska”, men att man 

nu, i detta ”kritiska läge” – med frontalangrepp på hyresrätten aviserade av Hutters eget 

regeringsparti, något han eufemistiskt beskriver som ”politiska krav på att införa 

marknadshyror från olika håll” – inte har råd att låta sig representeras av en medlem av ett 

parti som, till skillnad från byråkraten Hutters parti, motsatt sig marknadshyror. I stället, får vi 

anta att Hutter anser, skulle HGF:s bostadspolitiska ambitioner bättre tjänas om 

medlemmarnas demokratiska val kördes över och en representant för ett parti som går med på 

marknadshyror kuppades in. 

”Kristofer Lundberg är aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och anställd på partiets 

tidning Offensiv”, noterar Hutter, själv aktiv i Socialdemokraterna och på en position i 

kommunfullmäktige för dem. Anklagelseakten fylls på med att RS ”försvarar den sittande 

regimen i Venezuela”. Det Hutter åsyftar här är att RS försvarat landet mot ett av USA 

iscensatt kuppförsök, och där Hutters eget parti i stället tagit parti för den av CIA utsedde 

kuppledaren Juan Guaidó, vars clownartade statskuppsförsök snabbt kollapsade då det helt 

verkar ha saknat folkligt stöd. 

Men själva huvudpoängen i Hutters artikel är ändå att Lundberg och RS påstås ha använt 

Hyresgästföreningen i partipolitiska ändamål. Hyresgästföreningen är inte en ”partibunden 

organisation”, skriver Hutter, och får inte användas som ”arena” för något enskilt parti. 

Lundberg ska ha gått emot detta genom att bl.a. ha använt information en partikamrat i RS 

internationella organisation CWI har gett honom om en kamp i Irland, genom att tala på 

Vänsterpartiets 1 maj-demonstration och genom att delta i en debatt arrangerad av 

Kommunistiska partiet – ”tidigare KPML(r)”, tillägger Hutter hjälpsamt för att verkligen 

understryka vilka farliga kommunister Lundberg slår sig i slang med. 

Att påpeka att regionordföranden framträtt i sammanhang kopplade till flera olika partier – 

RS, Vänsterpartiet och K – är ett märkligt sätt att leda i bevis att ett parti (genom ett 

demokratiskt medlemsval) ska ha ”kuppat” organisationen. Men den verkliga anledningen till 

den totala avsaknaden av logik i argumentet framträder snart: Lundberg har skrivit en 

debattartikel som är kritisk till… Socialdemokraterna. 

För man skulle kanske kunna ta Hutters passionerade försvar för Hyresgästföreningens 

”oberoende från partier” på åtminstone en smula allvar om det vore så att HGF innan 

Lundbergs tillträde som regionordförande varit helt oberoende – om man aldrig talat på möten 

arrangerade av några partier, om man aldrig deltagit i några demonstrationer med andra 

partier, om det inte redan sedan tidigare fanns en total sammansmältning mellan HGF och ett 

politiskt parti. 

Men så är inte fallet. Alexander Hutters problem är nämligen att Hyresgästföreningens 

medlemmar i Västsverige har haft mage att välja en partirepresentant för ett annat parti än det 

Hutter själv representerar, det parti som i år efter år har utövat en total kontroll över rörelsen, 

det parti som presiderat över ständigt försämrade villkor för alla landets hyresgäster – 

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/hyresgastforeningen-ska-inte-vara-en-revolutionar-sekt/
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Socialdemokraterna. 

Men om Hutter hade sagt som det var, utan byråkratiska omskrivningar – det han retar sig på 

är inte en partirepresentants demokratiska inflytande över en del av rörelsen, utan att fel 

partirepresentant har det – hade hela artikeln fallit ännu mer platt än den redan gör. 

Som den står nu får man läsa Alexander Hutters artikel som en parodisk klagosång från en 

socialdemokrat över medlemmar som – för en gångs skull – inte gör som partiet vill. Kanske 

är det dags för Hutters socialdemokrater att upplösa medlemsflertalet i HGF Väst och välja ett 

nytt? 

Men artikeln kan också ses som första steget i ett upptrappat socialdemokratiskt angrepp mot 

den ”olydiga” avdelningen i Västsverige. Socialdemokrater har historiskt sett inte skytt 

kupper eller odemokratiskt spel bakom kulisserna för att röja för partiet obekväma kritiker ur 

det man ser som ”sin” rörelse. 

Vi i Arbetarmakt har avvikande åsikter från Kristofer Lundbergs Rättvisepartiet Socialisterna 

i en rad frågor, och välkomnar generellt sett mer debatt inom arbetarrörelsen och vänstern, 

men här måste alla socialister, alla som försvarar Hyresgästföreningens medlemsdemokrati 

och alla som vill se en kämpande hyresgäströrelse tydligt ta ställning för medlemsmajoriteten 

i Hyresgästföreningen Väst, för den ordförande medlemmarna har valt, och mot 

Socialdemokraternas maktfullkomliga, avundsjuka kritik. 

S byråkratiska kupp mot Hyresgästföreningen Västra Sverige 

Jens-Hugo Nyberg  
Arbetarmakt 4/2 2020  

För två veckor sedan skrev vi om hur sossebyråkraterna angrep Hyresgästföreningen Väst [se 

ovan] för att de hade valt Kristofer Lundberg, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, till 

ordförande. Det är för oss en självklarhet att försvara socialister mot byråkratiska attacker, 

liksom vi försvarar arbetarrörelsens organisationers rätt att välja sina företrädare på olika 

nivåer. 

Nu har S-byråkraterna fullbordat den kupp de har förberett en tid: Hyresgästföreningens 

tidning Hem och hyra meddelar idag att Hyresgästföreningens förbundsstyrelse tar över 

kontrollen över region Västra Sverige – eller, med andra ord: Kristofer Lundberg och resten 

av styrelsen som medlemmarna röstade fram är avsatta. 

Den officiella förklaringen är ”ekonomiska oegentligheter”. Vi kan givetvis inte avgöra om 

någon i regionstyrelsen har begått något ekonomiskt fel, medvetet eller omedvetet, men det 

finns knappast någon anledning att tvivla på att detta bara är ett svepskäl. Topparna i 

Hyresgästföreningen hade tydligt visat – vilket var givet på förhand – att de inte alls gillade 

den nya styrelsen. Oavsett om det har förekommit några ekonomiska oegentligheter eller om 

allt bara är ett påhitt är det extremt osannolikt att en ”lojal” – med den högergående S-

ledningen, det vill säga – styrelse skulle bli avsatt på detta vis. 

Om vi tittar närmare på anklagelsen finns det dessutom ingenting som tyder på att det skulle 

handla om att någon i styrelsen har stulit pengar för egen del. Om så vore fallet skulle de 

knappast ha försummat att lyfta fram detta: att en styrelse avsätts för att de skor sig på 

medlemmarnas bekostnad skulle knappast vålla några större protester. Anklagelsen är istället 

att det finns ”starka indikationer om att beslut som rör hur medlemspengarna ska användas 

inte fattats enligt de stadgar och principer som ska följas inom Hyresgästföreningen”. Med 

andra ord kanske det bara betyder att pengarna inte har använts som förbundsledningen vill. 

Kanske för kampanjer som har regionens medlemmars, men inte förbundsledningens, stöd? 

https://www.hemhyra.se/nyheter/forbundsstyrelsen-tar-region-vastra-sverige/
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Vi behöver inte spekulera om detta. Kanske tror förbundsledningen att de kan göra ett 

övertygande case, eller på att utredningen drar ut på tiden. I vilket fall kan vi vara säkra på att 

detta är avsett som en varning, inte bara inom Hyresgästföreningen utan lika mycket till dem 

inom LO, TCO och partiet självt som inte ger sitt stöd till högerkursen: ”Det är vi, S-

byråkrater, som styr, och om ni inte håller er inom våra ramar åker ni ut!” 

Under tiden får förbundsstyrelsen fortsätta med sina egna, och verkliga ekonomiska 

oegentligheter. Anklagelsen mot styrelsen för region västra Sverige gör gällande att det rör 

sexsiffriga belopp – vilket för övrigt är lika många siffror som förbundsledningen får i lön 

varje månad. Ordförande Marie Linder får 115 000 kr, och förbundschef Jonas Nygren är 

hack i häl med 113 000 kr, varje månad, från medlemmarnas pengar. Detta är förstås fullt 

lagligt, och för byråkraterna själva helt normalt – inte desto mindre är det denna ekonomiska 

oegentlighet som borde väcka medlemmarnas vrede och leda till omedelbar avsättning 

(liksom återbetalningsskyldighet). Det är samma sak inom facket och partiet: arbetarrörelsens 

organisationer styrs av byråkrater med en månadslön som de medlemmar de ska representera 

bara kan drömma om. Självklart finns det en direkt samband mellan den lönen och 

högervridningen och oviljan att kämpa. Det enda sättet för arbetarrörelsen att åter kunna ta 

strid för sina medlemmars intressen och mot allt vad högerpolitik heter är att kasta ut dessa 

överbetalda, högervridna och odugliga byråkrater och ersätta dem med kampvilliga 

representanter på arbetarlöner! Dessutom skulle vi slippa hyckleri som när Marie Linder 

anklagar sin organisations radikalaste region för att ha försnillat ett belopp som hon får varje 

månad av medlemmarnas pengar. 

Internationalen 

”Byråkratisk kupp” i Hyresgästföreningen  

Per Leander  
Internationalen 5/2 2020 

 
Kristofer Lundberg. Foto: Artur Szandrowski / Proletären 

 Regionstyrelsen Västra Sverige fråntas sina platser 

 Kristofer Lundberg: ”Vi vet inte vad vi anklagas för” 

 ”Ledningen vill inte ha en demokratisk folkrörelse” 

INTERVJU 

En strid har blossat upp inom Hyresgästföreningen. Sedan Kristofer Lundberg, som är 
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medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, för två år sedan valdes till regionordförande för 

Hyresgästföreningen Västra Sverige, har han motarbetats av den socialdemokratiskt 

dominerade förbundsstyrelsen som bland annat beskrivit honom som ”kommunist” och 

”sektmedlem”. 

Efter att ha misslyckats med att smutskasta honom i media, kom på tisdagen beskedet att 

förbundsstyrelsen fråntar Kristofer Lundberg och samtliga övriga medlemmar i 

regionstyrelsen Västra Sverige deras befogenheter i väntan på nästa regionval. En unik 

händelse i Hyresgästföreningens historia och något som beskrivs som en ”byråkratisk kupp”. 

Den formella orsaken sägs vara att det ska ha förekommit ekonomiska oegentligheter i 

regionstyrelsen, men till Internationalen säger Kristofer Lundberg att han inte vet vad det 

syftar på och att han inte har fått någon konkret anklagelse från förbundsstyrelsen. 

– Det känns som att de vill skapa misstänksamhet i rörelsen. Det finns ju ingenting som 

människor tycker så illa om som ekonomiska oegentligheter, inklusive vi. Men vi vet 

fortfarande inte vad vi anklagas för och allt jag vet har jag fått läsa själv i tidningarna. Ingen 

från förbundsstyrelsen har kontaktat mig och innan vi kan bemöta de här anklagelserna så 

måste vi ju få veta vad de syftar på att vi skulle ha gjort, säger han. 

Kristofer Lundberg är övertygad om att det som hände nu är en eskalering av den 

förtalskampanj som har bedrivits mot honom. 

– Det är lätt att man låter konspiratorisk men jag tror definitivt att det hänger ihop. Vi har 

under två års tid utsatts för försök att förminska vår region, man har försökt ignorera oss. På 

ledningsmöten hos förbundet i Stockholm har jag utsatts för mobbing och rena angrepp. Man 

har försökt trycka ner mig och tysta mig, men inte lyckats. Och nu tar man till sist till den här 

metoden just innan regionvalet, säger han. 

– Jag tror inte att man hade räknat med den uppslutning som vi i regionstyrelsen ändå har. 

Man försökte personifiera kritiken mot Västra Sverige mot mig, men det har blivit tydligare 

att det vi har är ett kollektivt arbete väl förankrat inte bara i regionstyrelsen utan också nere i 

föreningarna. Det är där problemet ligger för förbundsstyrelsen. 

Varför gillar inte förbundsledningen dig? 
– Vi har omvandlat en tjänstemannaorganisation till en folkrörelse. Vi har fört ner makten mer 

i de lokala föreningarna. Vi är en regionstyrelse som är aktiv och ute i bostadsområdena, som 

tar plats och ställer krav. Och vi har framför allt väckt ett hopp bland hyresgästerna om att vi 

faktiskt kan förändra genom deltagande, säger Kristofer Lundberg 

– Vi har hela tiden pekat på att det är en enad rörelse som kan genomföra de förändringar som 

behövs, men att det kräver styrkan från folkrörelsen. Men vi har ju inte fått något gehör eller 

haft någon uppbackning från förbundet, utan de har snarare motarbetat folkrörelseidén. 

Samtidigt upplever Kristofer Lundberg att han har ett stort stöd bland så väl de övriga i 

regionstyrelsen som vanliga medlemmar i Hyresgästföreningen. 

– Jag har inte fått göra annat de senaste dagarna än svara i telefon från människor som 

uttrycker sitt stöd och sin sympati. Det är givetvis viktigt i en sån här situation. När jag fick 

beskedet så kände jag mig rätt misshandlad, säger han. 

Hur går ni vidare nu? 
– För det första så måste vi få veta vad vi anklagas för så att vi har en chans att försvara oss. 

Men vi måste också gå vidare med förberedelserna för protestdagen 18 april. Kampen mot 

januariavtalet och kampen mot regeringens planer på att införa marknadshyror kan inte stå 

och falla på vad som händer med regionstyrelsen. Det är nånting som rörelsen har tryckt på 

och skapat ett momentum kring under ett års tid. Det är där fokuset måste ligga, säger 

Kristofer Lundberg. 

– Det är många som har hört av sig och sagt att hela förtroendet för Hyresgästföreningen vilar 
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på hur förbundet behandlar den här frågan, medan jag har svarat att lägg fokuset på 18 april så 

att demonstrationerna mot januariavtalet blir omfattande i hela landet. Det är den viktigaste 

frågan, det ska de inte få stoppa.  

Offensiv 

Kuppförsök mot Hyresgästföreningen Väst  

Offensivs redaktion 
Offensiv 4/2 2020 

Bakgrund 

  Januariavtalet möts av protestdag den 18 april 

  (S)-attack mot hyresgästkampen – Offensiv svarar Alexander Hutters debattartikel 

Tisdagen den 4 februari, just innan Offensivs pressläggning, meddelar Hyresgästföre-

ningens centrala ledning att ”Hela styrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige 

med ordförande Kristofer Lundberg i spetsen blir av med sina befogenheter.”  

Detta sker dagen efter ett möte med 81 lokala ordföranden i Väst, för att planera protestdagen 

mot marknadshyra den 18 april. Mötet antog ett uttalande som skarpt kritiserar 

”regeringspartiernas svek mot väljarna genom att gå med på fri hyressättning i nyproduktion 

öppnas ett nytt kapitel i svensk politik med hot om marknadshyra, som första steg i 

nyproduktion men med siktet inställt på hela beståndet.” 

Sedan slår förbundsledningen till mot påstådda ”ekonomiska oegentligheter”. Förbunds-

ordföranden Marie Linder säger till Hem&Hyra att hon fått ”information” om detta ”någon 

gång under hösten”, vilket ledde till en utredning som nu blivit klar. Under hela denna tid 

kontaktades inte Hyresgästföreningen Väst. Marie Linder förklarar inte vad det handlar om 

eller vilka konsekvenserna det enligt henne blir för Hyresgästföreningen Väst  

Redan tidigare i år har Socialdemokraterna lanserat en motkandidat mot sittande region-

ordförande Kristofer Lundberg, som är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. När Kristofer 

valdes 2018 fick han 60 procent av rösterna medan Socialdemokraternas huvudkandidat fick 

under 20 procent. 

Offensiv pratade med Kristofer Lundberg strax efter att han fått beskedet om förbunds-

styrelsens extrema åtgärd. 

– Detta handlar framförallt om tre saker. Riksförbundet har varit motståndare till region 

Västra Sverige sedan dess att jag blev vald till regionordförande. De har försökt förminska 

och isolera oss utan att lyckas. 

– Vi mobiliserar till en protestdag mot regeringen som har alla möjligheter att bli omfattande, 

igår hölls ett möte med 81 ordförande för att planera protesterna mot regeringen.  

– Vi närmar oss omvalet för regionvalet för Hyresgästföreningen Västra Sverige, socialdemo-

kratin har gjort allt för att byta ut den stridbara regionstyrelsen, den kampanjen verkar ha 

misslyckats då uppslutningen till stöd för regionstyrelsen ute i regionen varit omfattande.  

– Då återstår bara en byråkratisk kupp. Enda sättet att avbryta utvecklingen är att försöka 

genomföra ett karaktärsmord på de som leder utvecklingen.  

– Ingen information har givits regionstyrelsen, vi får informationen via media som ringer och 

ställer frågor och jag får uppmaning om timeout från förbundsordföranden via pressmeddelan-

den.  Regionstyrelsens förtroendevalda har bett om större insyn över ekonomin. Vi har bett 

om enklare och mer konkreta ekonomirapporter för att få insyn i vår egen ekonomi.  

https://www.socialisterna.org/januariavtalet-mots-av-protestdag-den-18-april/?v=f003c44deab6
https://www.socialisterna.org/s-attack-mot-hyresgastkampen-offensiv-svarar-alexander-hutters-debattartikel/?v=f003c44deab6
https://www.socialisterna.org/januariavtalet-mots-av-protestdag-den-18-april/?v=f003c44deab6
https://www.socialisterna.org/s-attack-mot-hyresgastkampen-offensiv-svarar-alexander-hutters-debattartikel/?v=f003c44deab6
https://www.socialisterna.org/s-attack-mot-hyresgastkampen-offensiv-svarar-alexander-hutters-debattartikel/?v=f003c44deab6
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Faktum är att Kristofer Lundberg inte kan vara ansvarig för ekonomiska oegentligheter då 

han inte har tillgång till regionens ekonomi. Det är andra som betalar fakturorna. Deras 

åtgärder handlar inte om ekonomiska oegentligheter. De bör istället ses som extrema 

diktatoriska tillslag i en politisk strid, när hyresrätten är hotad och hyresgästerna behöver en 

kämpande hyresgäströrelse. 

Proletären 

Byråkratisk kupp i Hyresgästföreningen? ”Ett karaktärsmord” 

Erling Bronsberg 
Proletären 4/2 2020 

 

Marie Linder och Kristofer Lundberg 

Samtliga ledamöter i Hyresgästföreningens region Västra Sverige blir av med sina 

befogenheter. Detta meddelade förbundsstyrelsen i ett pressmeddelande den 4 februari. 

Proletären har pratat med regionens ordförande Kristofer Lundberg. 

Idag meddelade Hyresgästföreningens förbundsstyrelse att samtliga ledamöter i region Västra 

Sveriges styrelse blir av med sina befogenheter på obestämd tid. 

Enligt förbundsordförande Marie Linder är det revisorer som flaggat för att regionen använt 

sexsiffriga belopp av föreningens pengar på ett sätt som bryter mot stadgarna. 

– Vi agerar för att säkerställa en säker hantering av regionens resurser. De ska vara till med-

lemmarna i hela regionen och inga andra. Förbundsstyrelsen tar över ledningen för region-

styrelsen i västra Sverige med omedelbar verkan och vi rekommenderar också nuvarande 

ordförande för region västra Sverige att ta en time-out under tiden som utredningarna pågår, 

säger Marie Linder i ett pressmeddelande. 

När Proletären når region Västra Sveriges ordförande, Kristofer Lundberg, har han ännu 

inte fått reda på vad regionstyrelsen anklagas för. 

–  Vi blev meddelade om det här när Hem & Hyra ringde upp oss. Men det är ingen hemlighet 

att riksförbundet varit motståndare till vår region. Vi blev en mer stridbar organisation för två 

år sedan och ända sedan dess har vi mötts av motstånd. 

Kristofer Lundberg pekar ut tre saker som han tror ligger bakom agerandet: protesterna mot 

regeringens januariavtal som regionen planerar den 18 april, vilken väg Hyresgästföreningen 

ska ta rent politiskt, samt det kommande ordförandevalet för region Västra Sverige. 
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– Den demokratiska kuppen, där några försökte få fram en socialdemokratisk kandidat som 

ordförande, misslyckades. Nu har de bara den byråkratiska vägen kvar för att avsätta mig. Det 

här är ett karaktärsmord. 

Så det finns ingen grund i påståendet att regionen använt pengar på ett sätt som bryter mot 

stadgarna?  

– Jag måste först ta reda på vad vi anklagas för innan jag kan svara på den frågan. Men jag 

kan säga att jag alltid har tillhört dem som vill se en större öppenhet kring hur ekonomin 

fungerar och vart pengarna går. Just nu styrs det mest av tjänstemän. 

Kristofer Lundberg valdes som ordförande för region Västra Sverige med stor majoritet för 

två år sedan. Hans försök att bredda organisationens arbetssätt har bland annat lett till att fler 

unga engagerat sig i föreningen. Samtidigt har han riktat kritik mot regeringens januariavtal 

som öppnar upp bostadsmarknaden för marknadshyror. 

Socialdemokrater inom Hyresgästföreningen har i sin tur kritiserat Kristofer Lundbergs 

politiska engagemang i Rättvisepartiet Socialisterna och för att han anordnat mötesträffar med 

Kommunistiska Partiet och Vänsterpartiet. 

Samma dag som beskedet kom skrev Kristofer Lundberg en debattartikel i GT där han 

kritiserar den socialdemokratiska regeringen. 

”Vi har påbörjat en tydlig och nödvändig resa, har brutit med passiviteten, fört ned demokra-

tin i organisationen och gett makten till de förtroendevalda. Hyresgästerna vill inte återgå till 

en situation där vi styrs av en tjänstemannaorganisation som inte delar våra levnadsvillkor 

eller från bakom kulisserna av det socialdemokratiska partiet”, skriver Kristofer Lundberg i 

debattartikeln. 

 


