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Abstract 
 

Title: Kollektivets pris - tillämpning av en modell om organisatorisk målförändring 

Author: Anna Hartelius Nilsson 

 
 

My intention is that by using an organisation model and a case study of a former cohousing 

association, now a tenant, try to explain the smaller organisations changes in values and goals over 

time. The association I have based my case study on where defined by certain values as fellowship 

and solidarity. Participation rights, responsiblity and economic advantage were the bricks. 

 

How changes small organisations over time? Why do they change? How are they affected by 

external actors and forces? How is the internal logic, and what happens to the basic ideologies and 

goals that united them to action? Is it possible to see the same pattern in a small interestgroup as in a 

large organisation, for example a party along to theories used there? In his treatise 

”Organisationspraktiker och målförändring. Exemplet svensk socialdemokrati” (2009), Dannefjord 

presents a model that helps to explain the process that leads to changes of goals. A model that 

should be able to applie to most organisations, regardless of design. 

 

By using the model the relation process in my case study has shown the following reasons to these 

changes. 1) Oligarchy, from the beginning involuntary, born out of a social core that set the tone 

from the beginning, and whose practices affects the direction of the goals. 2) External actors 

influences and how they integrate in the different arenas, mainly in terms of politics and economics, 

style the board structure and the interests the organisation choses for their purpose. 3) Unclear 

defined goals that influence the collective actions in the practices who are supposed to achieve the 

goals. 
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1 Inledning  

I slutet av 1970-talet startade en grupp kvinnor en studiecirkel utifrån ett gemensamt intresse om att 

få bo tillsammans. Det fanns en vision om en kollektivhusförening där ett kommunalt 

bostadsföretag, i enlighet med allmännyttans karaktäristiska drag, skulle stå för byggande och 

ägande av ett bostadsområde där medlemmarna stod som hyresvärdar (ur Smålandsposten, 

871006).  

 
År 2003 flyttade jag ifrån den kollektivhusförening jag varit medlem i sedan 1990. I tretton år 

tillhörde jag en intresseförening med, som jag upplevde det, tydliga gemensamma intressen vilka 

vilade på en grundideologi om allas lika värde, gemenskap och solidaritet. Tydliga ideologiska 

begrepp utgjorde ramen runt föreningen som höll medlemmarna knutna till varandra och den livsstil 

de alla, mer eller mindre aktivt, valt. Föreningen byggde på ett kollektivt handlande där 

medbestämmande, delaktighet, ansvar och ekonomisk fördelaktighet var byggstenarna. Något 

tidigare än flytten påbörjade jag min c-uppsats i sociologi där syftet var att undersöka hur en 

organisation eller förening förändras över tid vad gäller gemensamma värden och ideologier samt 

vilka krafter, inre som yttre, som påverkar. Objektet för min studie kändes självklart, d v s ovan 

nämnda förening. Idag, ytterligare tio år senare, är kollektivhusföreningen nedlagd och i ruinerna av 

den håller så en bostadsrättsförening på att byggas upp. Detta trots en tydligt antagen ståndpunkt vid 

bildandet av området 1988 då det i ett visionsblad tydliggjordes att boendeformen inte skulle 

”uppmuntra till spekulationer eller vara segregerande genom krav på höga insatser”. Intresset i 

nuläget har utifrån denna organisatoriska förändring kompletterats med varför en organisation 

förändras. Dessa frågor kan tyckas väl utredda och lite tjatiga, men i mitt informationssökande har 

jag inte funnit mycket om just mindre organisationers förändringar. Det är oftast större 

organisationer och politiska partier, som granskats utifrån detta syfte.  

1.1 Uppsatsens värde 

När jag letat material som underlag för min uppsats har två tankar återkommit. För det första anser 

flera av författarna, t ex Erlingsson och Brommeus (2010), Abrahamsson (1992) samt Bäck och 

Möller (2004) att det görs alldeles för lite forskning om hur organisationer förändras och vad som 

påverkar dem. För det andra är de studier jag hittat mest fokuserade på större organisationer så som 

riksdagspartier och fackföreningar. Hur förändras mindre organisationer över tid? Hur påverkas de 

av yttre krafter? Hur yttrar sig den inre logiken och vad händer med de grundideologier och mål 

som förenade dem till handling? Går det att se samma mönster i en liten intresseförening som i en 

stor t ex partiorganisation utefter de teorier som används där? Frågorna är många. I sin avhandling 
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”Organisationspraktiker och målförändring – Exemplet svensk socialdemokrati” (2009) presenterar 

Dannefjord en modell ”[...] som är så allmän i sina grundläggande mekanismer att den bör vara 

tillämpbar på organisationer generellt (s. 309)”. Denna utmaning känns närmast omöjlig att inte 

anta. Att använda Dannefjords modell för att förklara det jag vill undersöka känns både spännande 

och utmanande. Att jämföra en intresseförening med ett parti kan verka vanskligt, men då båda 

bygger på värden och ideologier kan det vara av vikt att se om det finns likheter i den 

organisatoriska förändringen. Det är av betydelse, menar Dannefjord, att se till organisationers olika 

karaktäristika och inte se modellen som en mall där allt ska vara lika för att passa in. ”Det gör att de 

olika stegen i modellen får olika stor betydelse och att den process jag beskriver kan ta sin början på 

olika vis ”(s. 309).  

2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att med hjälp av Dannefjords modell och en fallstudie av en före detta 

kollektivhusförening, numera bostadsrättsförening, försöka förklara mindre organisationers 

förändringar av värden och mål över tid. Min uppgift är att utifrån detta ta reda på vad det eller de 

långsiktiga primära målet eller målen bestod/består i , vad som  har hänt på vägen och om, dessa 

mål har förändrats eller inte samt om de har det – hur? 

 

1. Hur förändras mindre intresseorganisationers värden och mål över tid? 

2. Varför förändras mindre intresseorganisationers värden och mål över tid? 

 

3 Bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i fyra delar; 1) den samhällsbeskrivande mer generella bakgrunden som 

syftar till att ge en beskrivning av hur bostadspolitiken bidragit till att forma människors tillvaro och 

de beslut de fattat utifrån denna situation, 2) en beskrivning av den tid då mobiliserandet av krafter 

skedde samt vägen fram till organisationens bildande, 3) den samhällsbeskrivande generella 

bakgrunden i dag samt 4) en beskrivning av den nu-tida situationen då den ursprungliga föreningen 

upphört och ersatts av en ny; där kollektivhusförening bytts mot bostadsrättsförening. Jag anser det 

är emellan dessa delar; då-tid och nu-tid, som min studie främst bör äga rum för att kunna 

tydliggöra de förändringar som skett. Bakgrunden ger en tydlig indikation på att organisationens 

grundsyn förändrats, vilket alltså inte kräver någon större studie för att konstatera. Det är hur och 

varför detta har skett som det intressanta ligger i – ett hur och ett varför som endast går att hitta 

svaren på i detta rum mellan då och nu. 
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3.1 Bakgrund av generell karaktär i dåtid 

Under 1900-talets första hälft framträdde en förändring i bostadssamhällets karaktär. Man gick från 

närsamhälle till fjärrsamhälle, från gemenskap och stora kontaktytor till mer privata träffpunkter. 

Tidigare hade bostäder och arbetsplatser legat nära varandra och flutit samman till en värld där man 

hade allt. Arbete, familjeliv och affärer samsades om gemensamma utrymmen. I och med 

fjärrsamhällets frammarsch splittrades detta. Hemmet låg inte längre i närheten av arbetsplatsen och 

trafikerade vägar gjorde att man inte lika lätt tog sig till affären. Barnen kunde inte heller röra sig 

lika fritt som förr på grund av detta (Billing m fl, 1988). 

 

Då socialdemokraterna kom till makten 1919 skedde en förändring i bostadspolitiken. Den kom att 

kallas självhjälpsstrategin och förespråkade hellre marknadsanpassad självhjälp, i form av till 

exempel egna hem, bostadsrättsföreningar eller kooperativa föreningar, än verksamhet i kommunal 

regi. Den sociala bostadspolitiken på 1930-talet fick därför skarp kritik av vissa socialdemokratiska 

politiker. De kritiserade bostadskooperationens inriktning på arbetarklassens övre skikt och HSB:s 

alltmer påtagliga ensamrätt vad gällde byggande. De fann gehör bland de som ville öka kommunens 

ansvar för närsamhällenas utformning. Man menade att det privatekonomiska intresset borde 

kopplas bort från fastigheterna och byggindustrin förstatligas. Detta var det enda sättet man kunde 

garantera barnrika familjer, pensionärer och ensamstående att få bostäder till rimliga hyror och med 

rimlig standard. Fattigdom, mörker och elände byggdes bort, men med detta även en del av det 

gamla närsamhällets mötesplatser. Den närhet man tidigare haft försvann och skapade en viss 

osäkerhet. ”Dörrarna ställdes inte längre på glänt” (Billing m fl. 1988 s. 134).  

 

Kvinnorna som ofta varit centralgestalterna i närsamhällena hölls borta från samhällsplaneringen 

under 1940 – 1960-talen vilket ses som en viktig förklaring till fjärrsamhällets snabba utbredning. 

De var helt enkelt inte närvarande i de viktiga besluts – och planeringsprocesserna. Man menar att 

kvinnorna i närsamhällenas nätverk av mänskliga relationer utvecklade sociala egenskaper som 

männen saknade. På 1970-talet började detta system att svikta. Fjärrsamhället hade bäddat för vissa 

problem som tog sig uttryck i missbruk, arbetslöshet och långtidssjukskrivningar. Det var dags för 

ett politiskt systemskifte. Det gällde att sätta större press på kommunerna, ansåg den 

socialdemokratiska majoriteten (Billing m fl, 1988). 1974 trädde vissa lagar i kraft som krävde att 

ett bostadsföretag endast fick kallas allmännyttigt om det ägdes av kommunen. Dessa 

riksdagsbeslut kom i stort att handla om boendedemokrati och inflytande för de boende (Boverket, 

2008).  
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3.2 Bakgrund av speciell karaktär i dåtid 

”Från 20-talet och framåt utvecklades kollektivhusidén i Sverige, efter förebilder från främst 

Frankrike och USA. Till en början var det radikala intellektuella som var pådrivande med bland 

annat Alva Myrdal som en av förespråkarna. Då det inte fanns några statliga intressen av att utveckla 

kollektivhus byggdes de första på privata initiativ av arkitekter och byggmästare med visioner om 

nya boendeformer… den främsta idén tycks ha varit att avlasta förvärvsarbetande kvinnor från 

hushållsarbete. Idag har tyngdpunkten flyttats från service i form av hushållsarbete till att främja 

gemenskapen mellan hyresgästerna.” (Ur Kontrast 99, http://home.pi.se) 

En dröm för många människor gick i uppfyllelse den 15 januari 1988 då en av de första kollektiva 

boföreningarna i landet stod inflyttningsklar. En förening som snart skulle komma att följas av 

många fler. Tanken om kollektivhus som boförening var dock inte på något sätt ny. Det blåste friska 

vindar in i allmännyttans kontor i början av 1980-talet som förde med sig en positiv inställning till 

alternativa boföreningar som till exempel kollektivhusföreningar. Redan 1981 kom första 

uppdraget, från kommunfullmäktige, att undersöka möjligheterna för att kunna bygga ett 

kollektivhusområde (ur intervju med IP4, 2001). 1984 framträdde drömmen om en 

kollektivhusförening hos en f d kvinnogrupp, nu intresseförening, i Växjö. Ett av de stora syftena 

med detta var viljan att ge sina barn en trygg uppväxt i gemenskap med andra människor i ett 

alternativt boende. Under vägens gång kom intressegruppen att ändras: ”Några intresserade 

hoppade av när det började närma sig verklighet. […] Kvar blev de verkligt intresserade som hade 

riktigt klara motiv för den här boendeformen” (BoFast, 880407 s. 14). Den intressegrupp som kom 

att jobba vidare med drömmen tog kontakt med kommunen och efter ett par år började en mer 

verklig planering av projektet att komma igång. Det blev kollektivhusföreningens intressegrupp, 

kommunen och ett kommunalt bostadsföretag som kom att inleda ett samarbete (ur BoFast, 

880407). Samarbetet kom att ges en informell karaktär då de engagerade inom de olika, tidigare 

nämnda, grupperna redan var involverade i varandras verksamheter. I intressegruppen satt en av de 

arkitekter som sedan tillsammans med ytterligare en arkitekt, skulle komma att realisera den vision 

som skulle komma att bli kollektivhusföreningen. Det arkitektkontor de tillhörde samarbetade med 

kommunen, då kommunen ofta anlitade kontoret för olika projekt. Det bostadsföretag som skulle 

komma att bli föreningens hyresvärd, var vid den här tidpunkten en stiftelse. Senare skulle det bli 

ett kommunalt aktiebolag. De formella politiska besluten infann sig då det var dags för 

byggnadsnämnden att godkänna projektet så att drömmen kunde verkliggöras (ur intervju med IP4, 

2001). 

 

Den information som nådde ut till allmänheten i början bestod av ett ”visionsblad” sammanställt 

och utskickat av Kollektivhusgruppen. Kollektivhusgruppen, f d intressegruppen, var en 
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studiecirkel som arbetade fram rimliga framtidsvisioner som skulle kunna presenteras för 

allmänheten. Förslaget innebar ”ett mellanting av det traditionella boendet och storfamiljen”(ur Bo 

i gemenskap). Vidare poängterade kollektivhusgruppen vikten av medbestämmanderätt för de 

boende. Rent konkret betydde det att boendet skulle förvaltas av de boende. På så sätt kunde också 

de boende vara med och påverka sina boendekostnader. ”Boendeformen ska heller inte uppmuntra 

till spekulationer, eller vara segregerande genom krav på höga insatser”(ur visionsblad från 

intressegruppen). Även storleken på området diskuterades och motiverades av kollektivhusgruppen 

som menade att detta var viktigt. Ett för stort område skulle skapa anonymitet och ett för litet skulle 

innebära att förskola och matlag inte kunde komma att fungera. Kollektivhusgruppen ansåg även att 

människor i alla åldrar var viktigt så att det skulle bli en bra balans. Det meddelades även att 

lägenheterna planerades att bli mindre än standardlägenheten så att det skulle kunna bli möjligt att 

bygga lokaler för gemensamt bruk av de kvadratmetrar som sparats in. Det gemensamma huset var 

planerat att skapa gemenskap men det syftade även till att minska ”slöseriet med energi och andra 

resurser” genom att en rad olika saker kunde utnyttjas gemensamt. ”Huset ska även göra det 

dagliga livet lättare, tryggare och roligare genom att hushållsarbetet förenklas.” 

Kollektivhusgruppen poängterade att det inte var meningen att det skulle finnas en organiserad 

samordning med social service och restaurang utan att de boende själva skulle hålla i arbetet med 

matlagning, barnpassning och fastighetsskötsel.  

 

Den 1 januari 1987 etablerades en ny lag som skulle spela en avgörande roll i det fortsatta 

planerandet av området. Det var lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt, 

försökslagen, som trädde i kraft (www.riksdagen.se). Denna lag tillämpades enligt två modeller, 

ägarmodellen och arrendemodellen, och där föreningen kom att utformas efter arrendemodellen. 

Kortfattat innebär den att en förening hyr ett bostadsområde av ett bostadsföretag. Lagen innebar 

också ekonomiska fördelar för kommunen då den inte var skattepliktig för området de första åren. 

Kommunen och dess berörda bostadsföretag såg detta som ett experiment som om det lyckades 

skulle vara banbrytande vad gällde boendeformer i framtiden (Smålandsposten, 871006). Skanska 

kopplades in och började konkretisera kvarteret med hjälp av de två, från början involverade, 

arkitekternas ritningar. Ritningar som även en del av de kommande medlemmarna hade hjälpt till att 

utforma. Redan från tidigt stadium var intressegruppen med och utformade idéer, ritningar och 

avtal. Trettiofyra lägenheter byggdes fördelade från tvåor till femmor. Det var tvåvåningshus och de 

sex byggnaderna bildade en slags cirkel. Mitt i denna cirkel kom föreningens hjärta att byggas – 

Gemhuset – det gemensamhetshus som alla var delaktiga i då de ”offrat” tio kvadratmeter av sina 

lägenheter för att upprätta. I Gemhuset rymdes kök med tillhörande matsal, mysrum, hobbyrum, 

bastu, tvättstuga och gästrum (BoFast, 880407). 
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Föreningen kom igång tidigt och bestod av eventuella kommande hyresgäster som var intresserade 

av en alternativ boendeform. En speciell kölista upprättades hos den kommunala 

bostadsförmedlingen men det var ändå inte först till kvarn som gällde. Alla intresserade var tvungna 

att skicka in en motivering till bostadsförmedlingen om varför just de var intresserade av att bo i en 

kollektivhusförening. Dessa motiveringar vidarebefordrades sedan till interimsstyrelsen i 

föreningen, som sedan valde medlemmar. Motiven till varför man ville bo på området var 

övervägande desamma. Det fanns en önskan att få arbeta och leva i gemenskap och att få påverka 

sitt eget boende. Även de låga boendekostnaderna nämns som något positivt (se bilaga 3). På dessa 

ansökningslappar fyllde man även i ålder och storlek på familjen. Lägenheterna skulle sedan 

komma att delas ut så att familjens storlek passade lägenhetens storlek. Området fullbokades från 

början och de olika hushållen med sina olika konstellationer kom att bli en brokig samling. 

Födsloarbetet var nu avklarat och en osäker men förväntansfull familj väntade på att tillsammans få 

vårda och uppfostra sitt skötebarn. Den ekonomiska föreningen var född.  

3.3 Bakgrund av generell karaktär i nutid 

Den skattereform som ägde rum i början av 1990-talet med anledning av att göra det lättare för 

individen att själv påverka sin konsumtion hörde dels ihop med omvärldens krav och dels med 

trenden om individens valfrihet. Denna reform fick så konsekvenser även för bostadspolitiken, där 

den allmännyttiga strategin gick från likvärdighet till affärsmässighet och kundorientering 

(www.sigtunahem.se). Enligt en rapport från Boverket (2008) visar det bostadspolitiska klimatet 

idag på likheter med det som var på 1930-talet vad gäller ett ökat intresse för de privatekonomiska 

intressena. De drag som en gång kännetecknade allmännyttiga bostadsföretag; drift utan vinstsyfte, 

helt eller huvudsakligt kommunalt ägande samt bostäder öppna för alla och hyresnormerande (s. 12) 

har blivit allt mer utslätade. 1990-talets ekonomiska klimat, inte bara i Sverige utan även inom EU, 

innebar ”att de relativa fördelarna för de kommunala bostadsföretagen upphävdes” (s. 14). 

Allmännyttan började betraktas som affärsmässig där vinst blev ett drivmedel, privat ägande en lika 

berättigad form och där de kommunala bostadsföretagen inte längre var hyresnormerande. Efter 

regeringsskiftet 2006 visar Boverkets (2008) undersökning på en ännu större affärsmässighet där 

begrepp som ökad soliditet, vinst, avkastning och utdelning blir allt viktigare. Även EU – rättens 

konkurrens – och statsstödsregler har lett till denna utveckling. En utveckling som inneburit att 

många kommuner ”valt att sälja ut delar av eller hela sina bostadsområden” (Boverket, 2008 s. 14). 

Giddens (1998) diskuterar det politiska klimatets förändring som han menar hänger ihop med den 

fria globala ekonomin och de påverkningar den får inom sociala kontexter. Bl a har det inneburit att 

den ideologiska riktningen har ändrats från kollektivism som grundtanke och söker istället ett nytt 

band mellan individ och samhälle.  
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3.4 Bakgrund av specifik karaktär i nutid 

2007 kastade vd:n för det kommunala bostadsföretag, som kollektivhusföreningen hyrde av, ut en 

krok agnat med förslaget att föreningen köpte ”sitt” område. En tanke som varit uppe redan 2003, 

då man diskuterade om föreningen skulle köpa området och att medlemmarna sedan hyrde av 

föreningen. Det bostadspolitiska läget antydde att det fanns en risk att området skulle komma att 

säljas i alla fall, men då till ett privat bostadsföretag. En oro för vad som då skulle kunna ske med 

området var en orsak till att några boende nappade på detta och bildade en arbetsgrupp vars uppgift 

var att undersöka för – och nackdelar samt hur intresset såg ut bland medlemmarna. Denna grupp 

skulle senare bilda interimstyrelse och i dags läge sitter de flesta i styrelsen i den 

bostadsrättsförening som bildades 2010 (ur intervju med M2, 2012). Detta förslag som rev upp 

starka känslor och häftiga diskussioner delade området i två läger - de som var för och de som var 

emot. Tankar som: ”Hela tanken med området från början var att alla skulle ha råd att bo här, utan 

att behöva låna några pengar, men ändå kunna bo med eget ansvar och en känsla av delaktighet. 

Tyvärr verkar möjligheten att tjäna pengar locka vissa fast de trivs här (Växjöbladet, 080822). 

”Styrelsen sa att det kommer att gå ut till någon annan - en privat köpare. Vad händer då med 

området? Kommer det att byggas ut – förtätas? Kan vi påverka? Kan vi ha området som vi vill ha 

det? Den diskussionen kom upp. Ja, de sakerna blev avgörande för mig. Ingen annan privat ägare 

ska komma här och äga (intervju med M1, 2012).” Det här med bostadsrättsförening det var ju en 

urgammal idé för att erbjuda ett alternativ till de privata hyresvärdarnas monopol. Det kom ju ur 

arbetarrörelsen och socialdemokratin (ur intervju med M2, 2012).” Med svag majoritet vann de 

som var för en bostadsrättsförening och en ombildningsprocess tog sin början. En process som 

skulle komma att ta lång tid och stor energi. ”Allt krut gick åt till ombildningsprocessen. 

Arbetsgrupperna klingade av” (från intervju med M2, 2012).  

 

Idag är kollektivhusföreningen ett avslutat kapitel och en bostadsrättsförening har tagit dess plats. 

Nya stadgar har inrättats och nya regler mejslats ut. Förr var varje föreningsstämma beslutande och 

hölls ungefär sex gånger om året. Man fattade då beslut utifrån de ärenden som styrelsen förberett. 

Idag kallar styrelsen till extrastämmor vars syfte är att fungera som diskussions – och samtalsmöten. 

Däremellan är det styrelsen som tar alla beslut. Intervjuerna ger en indikation på att styrelsen 

upplevs blivit mer sluten på grund av de nya stadgarna och att styrelsen fått en större makt. ”Med 

bostadsrättsföreningen har det blivit olyckligt för styrelsen är mycket mer sluten. Mycket mera 

ickekommunikativ (ur intervju med M1, 2012).” Dock har förändringens orosmoln börjat skingras 

och arbetsgrupperna börjat komma igång igen. De flesta bor kvar och av trettiofyra hushåll är det 

fem som inte äger sina lägenheter utan hyr av föreningen.  
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4 Etiska reflektioner 

Eftersom jag påbörjat den här uppsatsen tidigare har jag redan brottats med vissa etiska dilemman 

och gör så fortfarande. Det gäller både i forskningen liksom i den mellanmänskliga relationen. Ur 

ett forskningssammanhang frågade jag tidigt min dåvarande handledare om det faktum att jag var 

medlem i den intresseförening jag skulle undersöka var ett hinder. Hon menade att jag inte skulle 

dölja att jag bodde där men att min summering helst inte skulle påverkas av det. Vidare ansåg hon 

det finnas en anledning att i metoddelen problematisera över mitt eget boende, eftersom det inte är 

helt okomplicerat att vara personligt involverad i det man studerar. Just detta att jag är personligt 

involverad känner jag är något som kan påverka även den mellanmänskliga relationen. För att göra 

det hela mer överskådligt använder jag mig av de fyra huvudkrav som listas i ”Forskningsetiska 

principer” (2002).  

4.1 Informationskravet och samtyckeskravet 

Detta innebär att de som deltar i undersökningen ska informeras om vad projektet handlar om, vad 

deras uppgift innebär samt vilka villkor som gäller. Det viktiga här anser jag är att vara öppen, ärlig 

och rak. Dels för att skapa ett förtroende och dels för att så gott det går förhindra ifrågasättande och 

eventuella avhopp längre fram. Dock går det omöjligt att informera eller spekulera om vad utfallet 

kommer att bli. Däremot rekommenderas att deltagarna informeras om rapportens utveckling innan 

den publiceras (Vetenskapsrådet, 2002).  

I mitt fall, informerade jag medlemmarna på en föreningsstämma om min uppsatsidé. Jag talade om 

att jag ville få ta del av protokoll från stämmor och styrelsemöten samt intervjua några av de boende 

liksom personer utifrån som hade varit och var involverade i bostadsområdet. Likaså bad jag att få 

ta del av tidningsurklipp och annat material som handlade om föreningen och boendet som 

medlemmar eventuellt sparat. De medlemmar som var på stämman gav så sitt samtycke. Även nu, 

när jag återupptagit mitt uppsatsarbete, har föreningen samtyckt genom styrelsen. 

4.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

Känns det obekvämt för en deltagare att ge information kan anonymisering vara ett alternativ. När 

jag började med uppsatsen såg jag det som självklart att namnge och lokalisera både föreningen och 

de företag som florerade runt den. Idag känner jag att detta inte är lika självklart. En 

kollektivhusförening i en mellanstor stad där företagen nämns som t ex bostadsföretag och kommun 

räcker lång väg. Det ligger egentligen inte i studiens intresse att namnge eller lokalisera. Ytterligare 

en anledning kan vara att jag själv känner att detta rent etiskt skulle kännas bättre. Detta för att i så 
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stor mån som möjligt leva upp till forskningskravet om objektiv tolkning och analys av insamlad 

information. Det är svårt att avgöra vad som kan vara etiskt känsligt, då vad som är kränkande kan 

vara oerhört individuellt. Här är en balansgång i att bemöta de berörda men ändå bedriva god 

forskning. Det är även viktigt att informera deltagaren om nyttjandekravet så att personen i fråga 

kan känna att de personliga uppgifterna är i tryggt förvar. Överhuvudtaget anser jag att en så öppen 

dialog som möjligt har eftersträvats för att skapa en trygghet i forskandet. I mina intervjuer har vi 

pratat om vad som är studiens syfte samt vilka tendenser som går att urskilja. Även om dialogen ska 

vara öppen och materialet tillgängligt för deltagarna, får det inte bli så att deltagarna ”bestämmer” 

utgången. Förväntningar kan vi inte hindra men de får inte infrias på bekostnad av trovärdigheten 

och sanningshalten i studien (Vetenskapsrådet 2002).  

Om en öppen dialog med andra har varit en trygghetsgaranti så har graden av öppenhet i den inre 

dialogen med mig själv varit det i minst lika stor utsträckning. Det har handlat om att se fördelarna 

med att under så lång tid ha tillhört den förening som jag undersöker och ställa dem i relation med 

nackdelarna av att vara känslomässigt involverad. Jag känner människorna, jag vet vilka 

grupperingar som varit och hur tankegångarna har gått. Fördelarna är en förståelse för 

organisationens utveckling och alla tankar jag tänkt om detta. De finns som en grund när jag ska 

försöka, utifrån teoretiska perspektiv, göra dem generaliserbara samt emotionellt avskalade. 

Nackdelarna kan vara att jag haft en viss oro över att känna mig obekväm i mitt diskuterande av 

rädsla för att såra någon. Modellens generaliserbarhet och det faktum att det är en organisation som 

undersöks, inte enskilda individer, har till stor del tagit bort denna oro.  

5 Metod och tillvägagångssätt 

Hand i hand med forskningskravet går metodvalet. Att använda felaktiga forskningsmetoder visar 

på dålig forskningsetik (Gustavsson m. fl, 2011). Innan metoder väljs krävs förberedelse och 

eftertanke. Urvalet, d v s vilka och vad som ska ingå i insamlandet av information är en del. Det är 

viktigt att skilja mellan avgränsning och urval. Avgränsningen bör vara kopplad till en teori för att 

vara relevant, medan urvalet mer praktiskt handlar om vilka som ska medverka. ”Det urval man gör 

kräver helt andra typer av motiveringar än avgränsningarna” (Dannefjord, 1999 s. 16). Exempel på 

de urval jag gör handlar om att ta del av undersökande material så som protokoll, medlemslistor, 

mediematerial samt intervjuer.  

Det insamlade empiriska materialet existerar av en anledning, menar Dannefjord (1999): ”Empirin 

ger stöd åt en teori som hävdar något på ett mer generellt plan” (s. 17). Utifrån detta blir det tydligt 

att det är väsentligt att ha en teori att arbeta ifrån. Eftersom min avsikt inte är att skapa en ny teori 

utan att fördjupa en kunskap om en process är det nödvändigt att ta stöd av en befintlig teori. 
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Dannefjords modell om organisationers målförändringar som i sin tur leder till organisatoriska 

förändringar anser jag är en teoretisk modell att diskutera kring. Modellen ger även tydliga 

riktmärken till vad som är relevant empiriskt material och ger en förklaring till ”hur denna 

förändring kan undersökas” (Dannefjord, 2009 s. 287).  För det första är det processen i 

målförändringarna som bör studeras genom de handlingar och beslut som fattas av föreningen för 

att uppnå dessa. För det andra är det interaktionen inom föreningen och mellan föreningen och olika 

yttre faktorer som bör undersökas. Till sist är det undersökningen av hur framställningen av målen 

förhåller sig till de handlingar föreningen utför och de sammanhang den befinner sig i. I mitt fall 

handlar det alltså om att titta på samspelet mellan organisationen och t ex bostadsföretaget det till 

större delen av min studie hyr av, kommunen, företag man köper varor och tjänster av, statliga 

beslut och politiskt klimat samt mellan de inre grupper som finns inom organisationen som t ex 

kulturföreningen som bildas, de olika arbetsgrupperna och de informella grupperingarna. Som 

utgångspunkt för min fallstudie har jag använt Dannefjords teoretiska hypotes som jag förstått det är 

denna:  

”Jag menar att denna förändring inte kan förstås genom att vi studerar målen och organisationen 

som självtillräckliga entiteter. Vi måste se förändringen som en relationell process där såväl målen 

som organisationen och de byggstenar den konstitueras av, sätts in i en kontext vars komplexitet vi 

inta kan bortse ifrån om vi vill förklara förändringen.” (Dannefjord, 2009 s. 29)  

5.1 Val av fallstudie 

En strategi som jag funnit användbar, efter att ha läst Yins (2007) bok ”Fallstudier: design och 

genomförande”, är just fallstudie, där en viss design underlättar den empiriska processen. 

Ytterligare en sak som talar för fallstudien som metodisk strategi i mitt fall är att den möjliggör 

flera olika tillvägagångssätt vid insamlandet av empiri som t ex dokument, intervjuer, 

dokumentationer och observationer. Just de tillvägagångssätt jag valt att använda mig av.  

 

I detta sammanhang kan det vara passande att klargöra att min metodiska strategi är en 

enfallsstudie, vilket innebär att det bara är ett fall som studeras; d v s en före detta 

kollektivhusförening numera bostadsrättsförening. Viktigt att tillägga är att detta inte betyder att 

inte flera olika kontexter och grupper inom samma fall studeras eller att det bara finns ett 

tillvägagångssätt. Till fallstudiens fördel hör nämligen ”att fallstudien bygger på flera källor till 

empiriska belägg och att data behöver löpa samman på ett triangulerande sätt [...]” (Yin, 2007 s. 

31). En viss kritik utfärdas mot just enfallsstudien då den används i studier om 

organisationsförändringar. Författaren bygger sina argument dels på att det är svårt att tydliggöra 
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var fallet börjar och var det slutar, och dels på att ett enda fall kan vara svårt att göra generaliserbart. 

Detta har jag haft i åtanke då jag klargjort en tydlig början och ett slut som skapar det mellanrum 

som ska studeras och förklaras. Vad gäller det sista argumentet vill jag bemöta det utifrån de tankar 

jag delat med min handledare, nämligen att det befintliga empiriska material som redan finns då 

tidigare forskning bedrivits även går att ”låna”. På så sätt kan man säga att fallstudien blir en 

förlängning av tidigare insamlat material och därför inte står för sig själv utan i ett sammanhang.  

5.2 Hur och varför 

”Generellt sätt är fallstudier den metod som föredras då frågor som ”hur” och ”varför” ställs, då 

man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett 

konkret socialt sammanhang.” (Yin, 2007 s. 17) 

Vilka frågor som ska besvaras är viktigt att vara klar över så att den information som samlas in är 

relevant för studien. Då mina frågor; hur förändras mindre organisationer och varför, ska försöka 

leda till en förklaring av en process som sker ” i ett konkret socialt sammanhang” anser jag mig ha 

stor hjälp av de regler och procedurer som Yin (2007) menar är viktiga att förhålla sig till genom 

hela arbetet; från inläsning av teori till analys av den framkomna empirin i förhållande till denna 

teori. Min erfarenhet är den att det varit lätt att komma på villovägar då information som inte varit 

relevant för de frågor som studerats, har fångat mig. På så sätt är det en god idé, menar Yin, att 

använda sig av forskningsdesign för ”att man ska slippa hamna i den situationen där empirin eller 

beläggen inte har med de ursprungliga forskningsfrågorna att göra” (s. 39). Forskningsdesignen bör 

utformas så att det empiriska materialet kan möjliggöra generaliserbara och rättvisande analytiska 

resultat.  

5.3 Tillvägagångssätt av insamlandet av empiriskt material 

Arbetet har bestått i granskningar av de protokoll från stämmor och styrelsemöten som finns 

dokumenterade. Föreningens eget informationsblad som utkommer varje månad och som håller 

medlemmarna a jour med vad som händer har också varit av betydelse. Det spelar en viktig roll då 

det där kommer upp viktiga åsikter, händelser och ämnen som inte framgår av protokollen. 

Granskningar av intresseanmälningar samt diverse informationsblad till allmänheten har också 

förekommit. Tidningsartiklar med intervjuer som har gjorts med både boende och yttre instanser har 

fått fungera som underlag liksom utvärderingar från de tidigare åren som utformats av föreningens 

styrelse. Deltagande observationer är ytterligare en metod jag har använt mig utav samt informella 

såväl som formella intervjuer. Videofilmer har också tagits del av liksom fotodokumentation.  
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5.4.1 Dokument 

Protokollen är väl förda i denna förening och målar en bra bild av föreningens tankar och 

handlingar, och inte minst varför man tänker och handlar som man gör.  Protokollen visar även hur 

föreningens organisationsprocess har gått till från första mötet till dags datum. De visar hur en 

grupp människor som, i majoritet, inte känner varandra särskilt väl sedan innan inflyttningen ska 

enas och forma en miljö som ska passa alla. Då det under de här tjugofyra åren blivit en ansenlig 

mängd protokoll har jag medvetet låtit bli att titta på alla. Jag har delat upp genomgången av dem i 

fyra olika tidsperioder. Den första perioden sträcker sig från 1988 till 1991, den andra från 1995 till 

1997, den tredje från 1999 till 2002 och den fjärde från 2005 till 2010. Jag har även tagit del av de 

utskick som gjorts till allmänheten om föreningen då den ännu befann sig i planeringsstadiet för att 

få ett grepp om hur idéer kom till och hur de presenterades.  

 

De intresseanmälningar som gjordes av allmänheten är bevarade och de har varit meningsfulla att ta 

del av för att få fram en bild av vilka som sökte och vilka som kom med (se bilaga 3). Likaså för att 

se om de motiv som var viktiga då är lika viktiga idag. Tidningsintervjuerna är relevanta då de 

vittnar om föreningens motiv, medlemmarnas motiv och yttre krafters motiv. Intervjuer, 

intresseanmälningar och trivselenkäter är material som till största delen kommer till de första åren. 

De frågor som ställs då är dock lika intressanta att följa upp idag och skapar ett bra underlag för 

denna undersökning.  

 

Föreningsmedlemmar har också varit noga med att filma och fotografera föreningens verksamhet. 

Filmerna och fotografierna visar på föreningens värderingar och deras önskan om att bo och leva på 

ett visst sätt. Filmer har inte bara gjorts av områdets medlemmar utan även av SABO (Intresse – och 

branschorganisationen för de kommunägda bostadsföretagen). Då protokollen är strikta och sakliga 

blir filmerna och även informationsbladet ett gott komplement som ger en mer levande redogörelse 

om föreningens liv. De ger en möjlighet att se medlemmarna bakom föreningen.  

5.4.2 Observationer 

Den, för mig, viktigaste metoden som jag har haft förmånen att kunna använda mig utav är 

deltagande observationer.  Detta enbart under den tid då jag själv var medlem av föreningen, d v s 

från 1990 till 2003. Då jag vid flera tillfällen varit invald i styrelsen och också varit ordförande i det 

föräldrakooperativa fritidshemmet anser jag att jag har fått en god inblick i föreningslivet. Matlag, 

möten i tvättstugan, arbetsdagar och musikrep med områdets egna band har också varit viktiga 

observationstillfällen, men då i en mer informell anda. Att på nära håll och under en så lång tid få 

tillfälle att granska den miljö jag undersöker ger både fördelar och nackdelar. Naturligtvis har jag 
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färgats av föreningen och av medlemmarna under de år jag har bott där och det kan finnas en viss 

risk med detta. Samtidigt anser jag det vara en fördel att under så lång tid ha kunnat observera det 

jag undersöker.  

5.4.3 Intervjuer 

De intervjuer som gjordes 2001 var till stor del mer informella än formella. Kanske skulle de mer 

rättvist kallas samtal. Frågorna var visserligen nedskrivna men svaren inte inspelade utan endast 

nedskrivna på det som funnits att tillgå för tillfället. De intervjuer som gjorts i nuläget är dock av 

mer formell karaktär och dokumenterade i form av ljudinspelning och anteckningar. De jag valde att 

”intervjua” 2001 är främst de som lånat mig det material som finns sparat sen idéstadiet och innan 

inflyttning. Det är personer som har varit med från början och som har stor kunskap om föreningen. 

Deras uppfattningar har varit en viktig informationskälla då de har följt föreningens utveckling. 

Även telefonintervjuer har gjorts med bostadsföretaget där gamla intervjufrågor, från en utvärdering 

1990 gjord av bostadsförmedlingen, har använts igen 2001, för att se hur svaren förhåller sig till 

varandra. Detta för att kunna urskilja om och i så fall hur relationer förändrats. Även en del nya 

frågor har tillkommit (se bilaga 1). De senare gjorda intervjuerna är med personer som alla varit 

medlemmar i föreningen en längre tid. Då intervjuernas främsta syfte har varit att ge djup åt 

protokoll och informationsblad i form av förklaringar till det som skrivits har mängden intervjuade 

inte varit relevant. Detta är dock inte det enda syftet. Genom intervjuerna har även medlemmarnas 

syn på föreningen genom åren getts där tankar om olika skeenden dryftats samt deras tankar om 

föreningen då och nu. Tankar som i sig varit oerhört intressanta, men endast av värde i detta 

sammanhang tillsammans med de fakta den grundar sig på. Det finns en risk att personliga 

intervjuer påverkas av de relationer som lätt kan utvecklas under tiden, skriver Svenning (2003), 

och naturligtvis även svaren. Denna risk har varit ett faktum i denna studie då de jag intervjuat en 

gång varit mina grannar. Ett faktum som jag varit väl medveten om och som jag tagit med i min 

bedömning av tillförlitlighet och i min felanalys.  

 

Under denna senare tiden, 2012 till 2013, har fyra personer intervjuats utifrån förberedda frågor 

(bilaga 1). Det är personer som alla har bott på området sedan början vilket kan ifrågasättas då det 

skulle kunna vara av intresse att få en mer allomfattande bild genom att se hur senare inflyttade 

medlemmar har uppfattat värden och intressen, samt vilka mål de hade med området. Några av dem 

har jag däremot haft informella samtal med och ansett att detta varit tillräckligt för att få en insikt i 

vad som skiljer sig och vad som är likt utifrån deras perspektiv. Urvalet av de fyra intervjuade är 

följande: Två kvinnor och två män där alla har barn som bott på området. De har alla varit med från 

början. En av dem har varit ensamstående. Alla har suttit med i styrelsen och tre av dem har någon 
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gång varit ordförande. En av dem var med i den intressegrupp som startade projektet. De informella 

samtalen har varit med utflyttade, senare inflyttade och de som varit med från början.  

 

De metoder som här presenterats är främst av den kvalitativa sorten. Det är egna omdömen och 

observerande studier som spelar stor roll. De kvantitativa data som presenteras är delvis utförda av 

andra under tidigare studier och granskningar. I det fallet gäller det antal invånare, kösystemet, antal 

barn, yrkesfördelning och så vidare. De hårddata jag själv samlat in omfattar samma kriterier och 

utförda 2001 samt 2012.  

5.4 Analytiska redskap  

De analytiska redskap jag tar hjälp av är främst de som presenteras i Dannefjords modell där vissa 

kriterier angivs som viktiga att klargöra. Dessa ger en vägledning om vad som ska undersökas och 

vad som därför ska ses som nödvändig empiri. T ex är en organisations mål och medel viktiga 

kriterier liksom de sociala kontexter organisationen befinner sig i samt även vilka arenor man agerar 

på tillsammans med olika aktörer. Modellens struktur och dess förklarande till varför organisationer 

förändras, genom att studera hur de förändras, blir därför det analytiska redskap som känns mest 

relevant att använda. På vägen, och inom och mellan de ovan listade kriterierna, finns även 

teoretiska begrepp och befintlig empiri att ta hjälp av för att i det analytiska sammanhanget få en 

tydligare stomme till den empiri jag vill förklara, analysera och vidare generalisera. Abrahamssons 

(1992) diskussion av förhållandet mellan inre och yttre krafter samt individuellt och kollektivt 

handlande, liksom Michels (1983) oligarkibegrepp är några av de begrepp jag ser som hjälpsamma, 

även om själva organisationsteorin i sig inte kommer att användas. Även Soidre – Brinks 

avhandling om ”Boendets förändring och kollektivt handlande” (1987) har hjälpt mig att förtydliga 

vissa av de begrepp som framträder i min fallstudie liksom Dannefjords empiriska material.  

6 Analytiska utgångspunkter 

Några av de analytiska utgångspunkter som är viktiga för det här arbetet är de primära mål och de 

medel en organisation har som grund för sitt agerande. Det är i sammanhanget dem emellan och de 

olika faktorer som spelar in som analysen om hur och varför en mindre organisation förändras, kan 

ske. Jag ”lånar” de indelningar Dannefjord gjort vad gäller organisationers generella och specifika 

drag samt mål och medel. Ytterligare begrepp att avgränsa och förhålla sig till är kollektivt 

handlande och intressen vilka är viktiga delar i intresseorganisationen rent generellt p g a 

gemensamma attityder men också mer specifikt för föreningen då det kollektiva handlandet är en av 

förutsättningarna för dess existens. 
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6.1 Organisationens generella drag 

Något som jag erfarit är att definitionerna och innebörderna av organisation som begrepp kan vara 

mycket växlande i de olika texter jag läst. Bäck och Möller (2003) menar detsamma, men väljer att i 

ett vidare sociologiskt sammanhang förklara det som ”planmässigt inrättade sammanslagningar av 

personer, som har syftet att nå vissa mål” (s. 145). Mål, människor, struktur, aktivitet och kultur är 

kriterier som, av dem, anses vara gemensamma kännetecken. Hur begreppet organisation används 

varierar kraftigt och lämnar en viss otydlighet i dess struktur. Ett exempel är organisationers storlek 

och ett annat dess påverkan på samhället. Bäck och Möllers (2003) definition, liksom deras 

diskussioner om organisationer, anser jag omfattar allt från den lilla syföreningen, eller den lilla 

boföreningen, till de stora politiska partierna liksom de stora företagen inom näringslivet samt den 

offentliga sektorns olika områden som t ex sjukvården och omsorgen. 

6.1.1 Organisationen som organism 

Dannefjord (2009) menar att många teoretiker tenderar att göra organisationen till ett subjekt som 

agerar av sig själv, vilket gör det svårt att förstå organisatoriska förändringar.  

 

”Organisatorisk förändring förstår vi inte om vi betraktar organisationen som ett subjekt med en 

uppsättning egenskaper och mål, som möter ett organisatoriskt fält. Organisationen agerar inte och 

organisationen vill inte saker.” (s. 303) 

 

Min tolkning av detta, och som jag anser stämmer väl överens med Bäck och Möllers (2003), är att 

människor inom och utanför en organisation agerar och formar mål utifrån intressen och medel. 

Som en organism beroende av celler för att utvecklas och överleva. I stora drag kan då en mindre 

intresseförening jämföras med vilken organisation som helst. Dock anser jag att en avgränsning är 

av betydelse för mitt syfte och frågeställning. Organisationens specifika drag spelar även roll för 

hur stor plats de tre olika delarna i Dannefjords modell får.  

6.1.2 En mindre intresseorganisation 

”Med en intressegrupp avses en social kategori, som uppvisar någon relevant och betydelsefull 

attitydgemenskap. En intresseorganisation är en intressegrupp, som har en fast sammanhållning 

(organisation) och på grundval av de gemensamma attityderna (intressena) ställer krav på andra 

grupper och institutioner i samhället” (Bäck & Möller, 2003 s. 145). 

 

Utifrån denna beskrivning är det flera faktorer som passar väl in med den boförening jag baserat 

min fallstudie på. Dels finns det tydliga och uttalade gemensamma intressen som t ex gemenskap, 

delat ansvar och en önskan om att kunna påverka sitt boende. Föreningen har en tydlig 
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organisatorisk form med styrelse och beslutande stämmor med tydliga stadgar och med ett ”syfte 

att driva ett visst intresse […]” (s. 149). Bäck och Möller (2003) går betydligt djupare än så då de 

delar upp intresseorganisationer i flera olika slag. Det är dock inte min mening att ringa in just 

denna boförening då jag då anser det svårt att göra fallstudien generaliserbar. Även författarna 

menar att det är svårt att ringa in organisationer då många blir gränsfall mellan flera.  

 

Dock finns det ytterligare en avgränsning som jag anser är viktig; den mellan medlemsbaserad och 

kundinriktad organisation. I de medlemsbaserade organisationerna är det individerna, 

medlemmarna, som styr verksamheten och handlingarna. ”Det typiska fallet är en ideell 

intresseorganisation vars mål inte är tillräckligt tydligt för att detta skall kunna fungera styrande.” 

(Dannefjord, 2009 s. 309). I den kundinriktade organisationen är det vinsten och vinningen av 

handlandet som styr med kundens intressen som styrriktning. I samband med denna avgränsning 

infinner sig ett konstaterande att den förändring som skett i min fallstudie lett till en viss 

förskjutning, från medlemsbaserad till kundbaserad. SABO´s definition av boförening, som min 

fallstudie varit fram till och med april 2010, är följande: ”Boföreningens förenade faktor är en idé 

om gemenskap och samarbete, inte ägande” (SABO, 6/88). Då ombildandet till 

bostadsrättsförening innefattar ägande kan så antas att ett vinstintresse varit nödvändigt att infinna 

sig för föreningens fortlevnad. Det kan därför också antas att kundernas intressen, och som kommer 

göra området attraktivt och efterfrågat, blir mer eller mindre styrande. Även om föreningen är mån 

om att upplysa intresserade köpare om vad för slags område man flyttar till är det ändå 

högstbjudande som väljs: 

 

”När vi sålde den lägenheten då, då hade vi otroligt många som var på visningar. Och de som sedan 

var intresserade på riktigt de ordnade vi möten med, där vi presenterade föreningen. Vi presenterade 

det här med arbetsdagar, arbetsgrupper, arbetsplikt och det här som är vår historia och att det 

minsann inte alltid är så lätt att flytta in i. Man måste ställa upp på de här grejerna och förstå de som 

bor här, som alltid har bott här. Och att det är en lite annorlunda anda det här med Gemhuset, och att 

det används både till det ena och det andra. Och det här med matlag. Och de lyssnade och det 

avskräckte ju ingen. Och sen blev det högstbjudande. Men vi var ju bara förvånade över hur mycket 

vi fick. Det hade vi ju inte räknat med.” (ur intervju med IP2, 2012) 

 

Dannefjord poängterar att dessa två olika typer av organisationer sällan kan ses i sin rena form, 

utan att de oftast går in i varandra. Dock blir det tydligt i min studie att proportionerna mellan dessa 

två typer, vad gäller min studie, har ändrats och där den kundinriktade organisationstypen nu p g a 

det nödvändiga i att gå med vinst fått ett större omfång och tagit större plats än tidigare.  
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Kvar att definiera är då ”mindre”, vilket hos mig kopplas ihop med ett mer eller mindre statiskt 

medlemsantal i en organisation så liten att alla vet vem alla är.  

6.2 Mål och medel 

En organisation har inte bara ett mål eller en målsättning. Då organisationer rymmer många 

människor och därmed många viljor interagerar de olika målsättningarna med varandra. En del mål 

är mer privata och en del mer gällande alla. Även vissa grupper kan vurma för vissa mål i högre 

utsträckning än andra. Dock finns det vissa mål som av gruppen ses som primära mål, som är 

meningsskapande i sig. De andra målen, de mer flyktiga och icke grundläggande kan ses som mål 

på vägen vars uppgift är att se till att grundmålen uppnås. Dessa mål kan även ses som en 

organisations medel för måluppfyllelse. Vilka mål som anses mest viktiga hamnar överst i 

målhierarkin (Dannefjord, 2009). I föreningens fall kan ett primärmål vara, väldigt förenklat, att 

skapa en trygg uppväxtmiljö för barnen. Delmålen på vägen blir t ex etablerandet av ett fritidshem. 

Ett mål som blir ett medel ur flera synvinklar. Dels är det en del i måluppfyllandet att ge barnen en 

trygg miljö och dels genererar det kooperativa fritidshemmet pengar till boföreningen som hjälper 

dem att uppfylla ytterligare ett primärmål – att ha möjlighet att påverka sitt boende. De individuella 

målen ska inte glömmas bort och kan påverka de inre relationerna i organisationen. Dock menar 

Bäck och Möller att man utåt måste stå eniga. Detta är en del i intresseaggregeringen. ”Individernas 

åsikter och ståndpunkter måste aggregeras till en organisationsståndpunkt.” (s. 154) Vidare menar 

de att ”i moderna demokratiska system är denna ordning i regel fastslagen som konstitutionell 

norm” (s. 154), vilket är fallet i den förening jag studerar då majoritetsröstning är det som gäller på 

stämmorna. Utifrån detta kan även föreningsformen ses som ett medel då den syftar till allas 

medbestämmanderätt och delaktighet. En medbestämmanderätt som skulle kunna ifrågasättas om 

man som individ aldrig är med i den grupp som får sina intressen framröstade. En möjligt 

bidragande orsak till oligarki och till mindre del i det kollektiva handlandet (Abrahamsson, 1992).  

6.3 Kollektivt handlande 

I det kollektiva handlandet blir de gemensamma målen tydliga, när människor förenar sig för att 

tillsammans nå ett visst mål utifrån gemensamma intressen (Soidre-Brink, 1987). En förklaring som 

kan verka enkel och klar, men som rymmer otaliga frågor och problem. Två av dem är: Vilka 

intressen styr? Är vi säkra på att de är gemensamma? Abrahamsson (1992) menar att yttre krafter så 

som politiska och ekonomiska påverkar, liksom organisationens inre logik där tendensen är att 

grupper oftast går mot hierarki, med en liten grupp som styr resten av medlemmarna. Soidre-Brink 

(1987) diskuterar skillnaden mellan deltagande och kollektivt handlande då det lätt kan antas stå för 
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samma sak. Hon menar att inom forskningen tenderar deltagandebegreppet tas för givet. Är man 

deltagande bara för att man är medlem? Samhällets tolkning av begreppet innebär att deltagande är 

det normativa, det rätta, och att uteblivet deltagande ses som avvikande, med andra ord som ett 

avvikande från gruppens grundideologi. Utifrån detta argument menar hon att det är handlandet som 

bör belysas då handlingen är aktiv. Väljer jag att delta handlar jag, avstår jag handlar jag också. På 

så sätt utgör detta ett meningsfullt begrepp i studierna av organisationer. Ur en teoretisk synvinkel 

är alltså det kollektiva handlandet att föredra som begrepp än deltagande. Detta bör skiljas från det 

sätt deltagande hanteras i föreningen. Deltagandet i föreningen är en ständigt återkommande 

diskussionspunkt där det över tid blir tydligt att synen på vad deltagande innebär inte är enig. Dock 

är det ett tydligt medel för att boendeformen ska fungera då deltagande vid olika arbetstillfällen gör 

att föreningen kan hålla nere hyrorna. Efter verksamhetsåret 1990 – 1991 kunde styrelsen konstatera 

att det de försökt förändra inte lyckats slutföras på ett tillfredsställande sätt. Det var fortfarande 

dålig uppslutning kring arbetsdagar och stämmor och medlemmarna slarvade med att betala sina 

hyror i tid. ”Den springande punkten vad gäller verksamheten; möten, arbetsgrupper, kvarstår vilka 

byråkratiska lösningar vi än hittar på.” (ur verksamhetsberättelsen 1991)  

 

En viktig faktor som avgör hur vi handlar är vilken nytta vi har av handlandet. Tilly (1977) utgår 

från ”collective goods”, d v s vilken nytta kollektivet har av en viss handling. Är kostnaden värd 

utdelningen? Ju fler gemensamma intressen en grupp har desto fler gemensamma handlingar utförs 

som gruppen har nytta av. Men det kollektiva handlandet och vägen till de gemensamma målen 

innebär även kostnader. Detta skulle kunna vara att inte få sina individuella mål tillgodosedda då 

individuella resurser som tid, kunskap och pengar, som kan behövas för detta, ställs till det 

gemensamma förfogandet. Något som kan uppvägas av att man inte behöver ta ett lika stort 

egenansvar för de handlingar som sammanlänkas med målen (Soidre–Brink, 1987). Det är viktigt 

att ta med alla de olika vinstkategorier som det kollektiva handlandet inbringar. Oftast är det de 

ekonomiska vinsterna som uppmärksammas, men även sociala och politiska aspekter kan ses som 

vinstgivande och få stor betydelse både för grupp och individ. Vare sig handlandet sker utifrån 

egenintresse eller gemensamma intressen används organisationen som ett hjälpmedel för samla 

resurser och öka förutsättningen för måluppfyllelse (Soidre – Brink, 1987).  

6.3.1 Det kollektiva handlandets styrning 

De individer som innehar ledarskapspositioner, och som en följd av detta besitter större 

maktbefogenheter än andra medlemmar, behöver inte nödvändigtvis handla utifrån begär. Det som 

ses som manipulation kan istället handla om hur vi uttrycker oss och framställer problem utifrån 

våra egna intressen och erfarenheter. Thurén (2004) menar att det är en komplicerad diskussion utan 
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egentliga svar då det är svårt att visa på hur och varför beslut fattas. Det är nödvändigt och 

ofrånkomligt att låta en bestämd grupp som valts av medlemmarna lägga fram problem och själva 

fatta vissa beslut. En grupp som i allra största mån ska föra individernas vilja och tillgodose 

majoritetens önskningar. En representativ grupp. Vare sig det är medvetet eller omedvetet kommer 

viktiga frågor att utformas och presenteras utifrån de ledande personernas idéuppfattningar och 

erfarenheter, menar Thurén, och kallar detta för problemformuleringsprivilegiet. Ett privilegium 

som skapar makt över hur problemet ska hanteras. Det är inte heller här tyngdpunkten i problemet 

bör ligga, utan i medborgarens möjlighet att ”göra sin vilja gällande (s. 125)”. Ytterligare ett 

problem som infinner sig är då inte bara människors möjlighet att påverka, utan även människors 

vilja att påverka.  Efter den demokratiska mobiliseringen avtar medlemmars intresse och kraft. ”Har 

man arbetat hårt hela dagen vill man kanske koppla av på eftermiddagen eller ägna sig åt andra 

intressen än politiska, och då blir det inte tid över att sätta sig in i politiska frågor” (Thurén, 2004 s. 

123). Fåtalsstyret, oligarkin, skulle utifrån dessa tankar mycket väl kunna grunda sig på en 

kombination av styrandes maktambitioner och de styrdas tillåtelse av detta då de inte själva 

prioriterar politiska frågor, även om de har stor påverkan på deras liv. Detta kan så anas i 

boföreningen under perioden 1999 – 2002 då föreningen stod inför några allvarliga problem. Det 

blev styrelsens ansvar att försöka lägga fram förslag till lösningar. Valberedningen rapporterade att 

det var så gott som hopplöst att få några att ta på sig uppgifterna som kassör och ordförande. ”En 

ekonomisk förening måste ha en styrelse. Finns ingen som vill ställa upp på ansvarsposter, faller 

hela föreningen.” (ur styrelseprotokoll, 000307) 

6.4 Intressen 

Abrahamsson (1982) diskuterar organisationers intressen utifrån ett rational choice – perspektiv där 

organisationen ses som ett medel för att nå vissa mål och där organisationen blir en konkretisering 

av gruppens intressen. De intressen som finns kan antingen vara medvetna och tydligt uttalade eller 

omedvetna och mer underliggande. I vissa grupper dominerar det ena mer än det andra och blir på 

så sätt tonsättande vad gäller det kollektiva handlandets uttryck och mål (Soidre – Brink, 1987). 

Förutom medvetna och omedvetna intressen kan också målrationalitet och värderationalitet ge sig in 

i leken. Målrationalitet och värderationalitet beskrivs av Abrahamsson (1992) som två sidor av 

rationalitetsbegreppet där det första hänger ihop med tydliga vinster som individen kan hämta, 

medan det i det sist nämnda handlar om en hängivenhet där ideologier styr liksom en tro på att 

något ska bli bättre – nu eller i framtiden. Det finns en tydlig individualism i målrationaliteten där 

gruppen bara blir ett sätt att nå målet. Värderationaliteten utvecklar Abrahamsson efter att ha ställt 

frågan: ”Är det givet att aktörer alltid handlar i avsikt att maximera egennyttan?” (s. 52) Svaret blir 

”nej” och kan härledas till vetenskapliga klargöranden om att vinsten kan utebli. Utifrån detta kan 
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antas att målrationalitet och värderationalitet, liksom medvetna och omedvetna intressen, inte kan 

fungera utan varandra då vinstens värde kan vara både materiellt och ideologiskt.  

 

Hur tillgodoses då gruppens intressen och hur får man medlemmarna att arbeta åt samma håll? De 

ideologier en grupp delar spelar en stor roll för det kollektiva handlandet. Ideologier ligger så till 

grund för de gemensamma spelregler, normer, som finns inom organisationen (Thurén, 2004). I 

protokollen ses ett samspel mellan ideologier och intressen där ideologierna motiverar varför ett 

intresse ska röstas igenom. Detta gäller oavsett vilken sida man står på. En stor fråga i början var 

om det skulle köpas in en tv till gemensamhetshuset. Föreningen hade från början varit emot detta 

då det kunde leda till onödigt tv – tittande samt en svårighet i att kontrollera barnens tv – tittande. 

Den motion som lämnades in angav följande syfte till varför det borde finnas: ”Tillfälle för fler 

hushåll att göra sig av med sina privata TV. Slippa slötittandet, förhöja familjelivets kvalitet samt 

lura konsumtionssamhället på konfekten” (ur styrelseprotokoll, 890228). Normernas specifika 

utformande hjälper till att skapa organisationsstrukturen och fungerar som kartläsare mot målet. 

Normer och de ideologiska tankar de grundas på motiverar så de intressen och mål som finns samt 

förändringen av dessa mål (Melucci, 1996). Utifrån intressen formas praktiker vars syfte är att 

förverkliga målen. Praktiker som är knutna till olika sociala sammanhang och till olika arenor 

(Dannefjord, 2009). Praktikerna bidrar till stor del med att ge dessa normgivande begrepp mening. 

Det är alltså vad vi gör och inte det vi säger som främst definierar begreppen (Dannefjord, 2009). 

Vad menar kollektivhusgruppen när de talar om gemenskap? Vad innebär delaktighet? Vad handlar 

solidaritet och ansvar om? I vilken mån handlar medbestämmande om individens medbestämmande 

och i vilken mån handlar den om föreningens? I intervjun med en av de medlemmar (IP4, 2013) 

som var med i den ursprungliga intressegruppen frågar jag om det gick att se speciella värden och 

vad de byggde på? ”Gemenskapen! Men ganska snabbt upptäckte vi att gemenskap inte alls är 

detsamma för alla. Det betydde väldigt olika, och det hade vi aldrig definierat, utan var och en 

hade sin egen lilla hemsnickrade uppfattning om vad gemenskap var.” 

7 Den generellt förklarande teorin och den specifika fallstudien 

I detta kapitel är min avsikt att presentera de teoretiska utgångpunkter som hjälpt mig att komma 

fram till min frågeställning samt presentera metodiskt material som hjälpt mig att urskilja de 

generella dragen i mitt empiriska material och som gjort det möjligt att analysera dessa. Min 

huvudteori är den teoretiska modell Dannefjord skapat i sin avhandling ”Organisationspraktiker och 

målförändring – exemplet svensk socialdemokrati” (2009).  



 24 

7.1 Modellen 

Dannefjords modell (s. 295) utgår från tre grundpunkter som fungerar som ett hjälpinstrument för 

att kunna se hur organisationer förändras och varför. Den ger även hjälp att urskilja vilka skeden 

och strategier som bidrar till detta, samt vilka olika praktiker som bildas, hur de samspelar med 

andra praktiker, hur de interagerar med yttre krafter på olika arenor och vilka medel som krävs i 

handlandet för att tillgodose föreningens gemensamma intressen och mål.  

 

1) Målförändring bör betraktas som en process, inte som ett beslut.  

2) Organisationens kontext befinner sig inte bara utanför organisationen, utan får betydelse 

genom att bli en del av organisationens verksamhet och struktur.  

3) Vi kan inte förstå målen bara genom deras formuleringar.  

 

Den första punkten handlar om nödvändigheten av vissa praktiker och handlingar för att nå ett mål. 

För att komma dit krävs delmål på vägen för att samla ihop resurser. I mitt fall strävar föreningen t 

ex efter att utföra så mycket arbete som möjligt själva, administrativt så väl som praktiskt, för att 

inte ta pengar från kassan eller för att bostadsföretaget de hyr av inte ska öka hyran. Pengar som gör 

att föreningen kan påverka sitt eget boende i högre grad. För att dessa praktiker ska ses som 

värdefulla knyts de till motiverande ideologier så som gemenskap och solidaritet. Organisationen 

behöver också tydliga regler och skäl för att befästa dessa praktiker som viktiga. Arbetsplikten 

skulle kunna vara en sådan regel som det tydligt informeras om vid inflyttning och vid inval som 

medlem. Arbetsplikten är sedan lätt att hänvisa till när bristande engagemang uppstår vilket i 

ytterligare led kan äventyra föreningens mål om egen påverkan av sitt boende. Även den 

specialkompetens som krävdes av styrelsen, kan ses som ett delmål för att på bästa sätt nå upp till 

ovan nämnda mål. Ett delmål som bidrog till målförändring då det medförde ändrade stadgar som 

formats för ultimat medbestämmande.  

 
Den andra punkten uppfattar jag handlar om de sociala sammanhang som organisationen befinner 

sig i, och kan vara både inom- och utomorganisatoriska. Inom organisationen kan det urskiljas vissa 

starka grupper som organisationen påverkas av liksom mindre starka som även de bidrar till att 

påverka. Det finns även yttre organisationer som påverkar genom det sätt de bemöter föreningens 

behov och intressen samt vems spelregler som oftast följs på arenan. Organisationen kan också 

befinna sig på olika arenor i olika kontexter samtidigt och då olika grupper inom organisationen 

befinner sig på den arena som passar dem bäst, utifrån kunskap och intresse, kan det vara svårt att 

överblicka den process som sker och hur den påverkar organisationens mål. Kanske tvingas man att 

mer och mer likna de organisationer man interagerar med för att behålla sin position. Något som 
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kan exemplifieras med då bostadsföretaget kräver ändrande av formuleringar så att de blir mer 

organisatoriskt korrekta.  

 

Den tredje punkten knyter an till den process som första punkten handlar om. Att förstå målet 

kräver att det fylls med ett innehåll. Ett innehåll som tenderar att ändras över tid och utefter 

förutsättningar och de sammanhang föreningen befinner sig i. Ett grundmål upplever jag var att ge 

barnen en trygg uppväxt tillsammans med många engagerade vuxna och tillsammans med andra 

barn. Ett mål som skapar vissa praktiker som t ex det kooperativa fritidshemmet. När barnen vuxit 

upp finns inte detta mål kvar, vilket innebär att målet det hörde samman med – att få påverka sitt 

boende – stod kvar, men nu med ett delvis annat innehåll.  

7.2 Organiseringsfasen och organisationsfasen 

Organiseringsfasen är den tid då organisationen är i sin linda. Det är i detta skede organisationen 

formas, dock förändras och utvecklas den hela tiden men inte med samma tydlighet. Förutsättningar 

och omständigheter- yttre såväl som inre – påverkar handlandet och ligger till grund för de 

strategier, införskaffandet av tillgångar och de kompromisser som möjliggör grundandet 

(Dannefjord, 2009). Organisationsfasen pågår ständigt då en organisations mobilisering pågår 

ständigt. Detta dels för att kunna upprätthålla sin position både inom och utanför organisationen. 

”[…] samarbeten, konflikter, kompromisser och koalitioner utvecklas, bryts sönder och förändras 

över tid”(Dannefjord, 2009 s. 79).  

7.2.1 Praktisk organisering/organisation 

1988-1991 

Organiseringen av det praktiska arbetet i föreningen skulle komma igång med hjälp av planerings- 

och arbetsgrupper som alla svarade till styrelsen. Det var särskilt viktigt att inga ekonomiska beslut 

fattades av grupperna själva. Styrelsen ansåg att det var av yttersta vikt att dessa grupper kom igång 

då organisationen av det gemensamma arbetet var prioritet ett och att alla medlemmar var med. 

Medlemmarna ansåg att grupperna var en god arbetsmetod och själva grundorganisationen. ”I dessa 

arbetar vi inte enbart med gruppernas specialområden utan diskuterar aktuella och brännande 

frågor. På så sätt blir den lilla gruppen en hemvist och ett naturligt forum för debatt och 

information” (ur Verksamhets-berättelse för föreningsåret 1988-1989). De gemensamma matlag 

som skulle ske en till två gånger i veckan hade likaså hög prioritet.  

 

Efter det första verksamhetsåret var mycket av den praktiska organiseringen så pass långt 

framskriden att det dagliga föreningslivet fungerade. Nu började det istället pratas om praktiska 
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omorganiseringar av en del arbetsgrupper och av arbetsdagar. Vissa av de arbetsgrupper som 

upprättats från början hade fyllt sin funktion och behövdes inte längre. Andra grupper behövde lista 

upp nya uppgifter och nya mål. Alla grupper var heller inte lika engagerade och det började komma 

in klagomål. Några slarvade till exempel med att lämna in sina befattningsbeskrivningar och med 

att få klart det som behövde göras. Det bestämdes att grupperna skulle omformas och förslag 

utformas. Det kom även in en motion om önskemål om arbetsgrupper ”utanför den organisatoriska 

verksamheten” så som t ex musikgrupp, motionsgrupp och hantverksgrupp (ur styrelseprotokoll 

900522). Även arbetsdagarna diskuterades och klagomål började komma in till styrelsen. 

Medlemmarna kände en viss orättvisa. ”Ska jag vara med och betala grannens hyra?” (ur 

styrelseprotokoll, 890427). 

1995 – 1997  

Livet på området hade kommit in i vissa rutiner som underlättade arbetet för de boende. Det var inte 

längre en nybyggaranda som rådde utan mer en etablerad lunk. Dock fanns det vissa saker att ta itu 

med, både för styrelsen och övriga medlemmar. Arbetsdagarna var en orsak till att mer eller mindre 

häftiga diskussioner uppstod. Det fanns fortfarande ett missnöje över att vissa medlemmar inte 

hjälpte till och ”åkte snålskjuts” för att kunna bo billigare. Detta resulterade i att två stadgeändringar 

om områdets gemensamma policy gjordes (950423). Den första löd: ”Verksamheten ska bedrivas 

genom aktivt deltagande av medlemmarna såsom föreningsstämman beslutar.” Och den andra: 

”Det åligger medlem att aktivt delta i föreningens arbete samt fastighetens skötsel och vård.” Det 

framfördes även klagomål till de medlemmar som ännu inte suttit i styrelsen. Styrelsen beslutade att 

det skulle komma ut förslag på hur arbetsdagarna kunde göras roligare för att på så sätt locka fler att 

delta. En arbetsgrupp bildades för att titta på detta, liksom för att tydliggöra de regler om boende 

som gällde. En enkät skickades ut för att få en bild av medlemmarnas intresse. Svaren visade att 

många var missnöjda med sina uppgifter i arbetsgrupperna och därför ville byta. Nytt system och 

nya grupper bildades. Trots det, ökade missnöjet vad gällde det praktiska arbetet under åren 1996 

och 1997, viket innebar att lösningen blev ”mer ensamarbete” (ur styrelseprotokoll, 961216).  

1999 – 2002 

Det nya systemet som upprättats under episod två fungerade inte bra. Medlemmarna skötte inte sina 

uppgifter och alla visste inte ens om de var med i någon grupp. Några entusiaster tog tag i detta och 

ett nytt system skapades. Stämman beslutade att detta skulle prövas ett år och skulle inte detta 

fungera fick man ta tag i det då. Ett år senare stod det i informationsbladet: 

”Ansvarsområdesuppdelningen fungerar inte. Kanske dags att fundera över en ny modell” (ur 

informationsbladet, 0004). Det var allmän oordning och t o m sophämtarna hotade med straffavgift. 

I föreningens namn krävdes en ”kollektiv uppryckning” (ur informationsbladet, 0109). Åter gick 

man på stämman över de lagstadgar som gällde och man undrade varför allt färre deltog, och när de 
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deltog, satte upp sig på individuella tider. ”Har viljan till ansvarstagande minskat – den 

ursprungliga idealismen falnat?” Hur skulle man då lösa problemet? Skulle man höja hyran för de 

som inte gjorde sin del? Styrelsens förslag var att hellre uppmuntra än fördöma. Gratis mat till alla 

som var med på arbetsdagarna och färre tillfällen togs därför som beslut. ”Tillsammans har vi alla 

möjligheter att se till att ***fortsätter att vara den trivsamma oas i tillvaron som det är, även in på 

nästa årtusende – om vi alla hjälps åt” (ur verksamhetsberättelse 1999-2000).  

2005 – 2010 

Ännu kretsade mycket av diskussionerna kring den dåliga uppslutningen vid arbetsdagar och 

bristande engagemang. ”Åter är det få som deltar på arbetsdagarna. Ingen har någon klar 

uppfattning om arbetsuppgifter och vad som blir utfört när det är så dålig närvaro. Förslag om att 

alla tar ansvar för sin arbetsuppgift och utför den vid lämpligt tillfälle” (ur informationsbladet, 

0511). Uppmuntrande strategier som att utse månadens duktigaste medlem och lotteri med pris till 

de som varit med på arbetsdagarna utformades. Ett nytt inslag inför vintern 2005 var snöpoliser. 

”När snöpolisen knackar på din dörr betyder det ut och skotta!” (ur informationsbladet, 0511). 

Ombildningsprocessen bidrog till att nästan allt det praktiska arbetet försvann.  

7.2.2 Teoretisk sammanknytning 

Sammanfattningsvis kan sägas att den praktiska delen tidigt började handla om bristande deltagande 

och känslor av orättvisa. Hur man än gjorde var det svårt att hitta en fungerande lösning. Styrelsen 

tog på sig mycket av detta arbete. Varför blev detta ett så stort problem när grundtanken var 

arbetsgemenskap och stadgarna krävde arbetsplikt? Hur förhåller sig detta till modellen? Vilka 

processer går att urskilja? ”När rösträtten var genomförd var partiets mål inte lika lätta att 

formulera” (s. 27) skriver Dannefjord vilket är en tendens som kan skönjas i mitt fall. När 

arbetsgrupperna uppfyllt de delmål som var klart uttalade; att praktiskt få en fungerande förening, 

var det svårt att omformatera målen och att utifrån dem handla målmedvetet. Vilket även har att 

göra med punkt tre, nämligen att målen måste fyllas med ett innehåll för att vara relevanta. Vilka 

arbetssystem man än skapade blev det inte bättre – kanske för att målens innehåll aldrig riktigt 

förtydligades. Något som kan bero på föreningens tanke om medbestämmanderätt. Det tydliga 

ledarskapet fanns inte vilket kan tänkas skapa de ”hemsnickrade teorier” som formades utifrån allas 

individuella intressen som man trodde var desamma. Även tanken om att när mobiliserandet är klart 

går luften ur många (Thurén, 2004), kan ses som en möjlighet till det bristande engagemanget. En 

del i förändringsprocessen är att styrelsen känner sig tvingade att ta till striktare regler vilket 

innebär ändrade stadgar där t ex arbetsplikten görs tydligare. Två saker i detta kan antas leda till 

förändring; dels tydligare gräns mellan styrelse och övriga medlemmar då styrelsen måste agera 

kontrollerande och dels en mindre insatthet i föreningsarbetet då en av meningarna med 
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arbetsgrupperna var att diskutera aktuella och brännande frågor som en del i det egna påverkandet 

och delaktigheten. En viss irritation mellan medlemmarna kunde också anas då man inte ville betala 

för eller jobba åt någon annan. Något som skulle kunna skapa grupperingar – vi och dom - som stör 

det kollektiva handlandet, då deltagande ses som normsättande (Soidre – Brink, 1987).  För att få 

bukt på dessa tankar hänvisades till grundideologier som gemenskap och ansvar och 

samhörighetsskapande aktiviteter som t ex matlaget. Det är i samspelet ”mellan medlemmar, praktik 

och resursskapande retorik som målhierarkin förändras”, skriver Dannefjord (s. 77).   

7.2.3 Administrativ organisering/organisation 

1988 – 1991 

 

Det administrativa arbetet sköttes främst av styrelsen. I styrelsen satt invalda medlemmar liksom en 

representant från bostadsföretaget och en från kommunen. Även vissa arbetsgrupper som ekonomi – 

och juridikgruppen och informationsgruppen hjälpte till med det administrativa. Medan den 

praktiska organiseringen började på allvar först vid inflyttandet började det administrativa redan 

året innan. Det fanns mycket för en nystartad förening att ta itu med. Stadgar skulle godkännas, 

paragrafer ses över, avtal tecknas och olika föreningsbegrepp ändra namn så att de lät mer korrekta. 

Stadgarna var viktiga då de skulle gälla som måttstock för hur många stämmor och arbetsdagar 

varje medlem var skyldig att delta vid. Liksom även hur styrelsearbetet med rullande poster skulle 

se ut. Det var allas ansvar att sitta med i styrelsen. Tidigt ändrades dock dessa stadgar då det visade 

sig att det krävdes kunnande om föreningsarbete samt kontinuitet. ”Den stadgan ändrade vi ju rätt 

snart då vi insåg att det blev ett himla kunskapstapp om vi hela tiden skulle byta styrelse. Det 

handlade ju om ganska mycket pengar som vi skulle administrera” (ur intervju med IP4, 2013). 

Avtal med bostadsföretaget upprättades också. Det var betydelsefullt att redan från början 

bestämma vad som skulle åligga föreningen och vad som skulle åligga bostadsföretaget. Återigen 

var benämningar och begrepp viktiga att ändras för att bli så korrekta som möjligt. Det påpekades 

även hur viktigt det var att de ekonomiska rapporterna var detaljerade. En drift – och 

verksamhetsplan upprättades på rekommendation från bostadsföretaget som menade att regeringens 

skatteuppgörelse troligen skulle innebära ökade kostnader för boendet (ur styrelseprotokoll, 

900508).  

 

Om styrelsemötena var viktiga så var de gemensamma mötena, stämmorna, det i ännu större 

utsträckning. Här fick alla komma till tals och här fattades viktiga beslut. Protokollen skvallrar om 

att diskussionerna kunde bli heta. Ordförande påpekade vikten av att ”alla försöker hjälpa till att 

hålla mötena i demokratisk anda” (ur stämmoprotokoll, 880229). Det skulle snart bes om skärpning 

hos medlemmarna från styrelsen vad gällde närvaron vid dessa stämmor. I samband med detta kom 



 29 

även frågan om delegationsrätt upp. Vad skulle tas upp på stämman och vad skulle tas upp i 

styrelsen? Den ekonomiska- och juridiska gruppen sattes på detta och ombads samtidigt att 

”försöka strukturera upp föreningens maktfördelning och möjligheter till medlemsinsyn och 

påverkan” (ur stämmoprotokoll, 880519).  

 

Styrelsens arbete kom att fokuseras på ”föreningsdemokrati och solidarisk fördelning av 

arbetsuppgifter” (ur verksamhetsberättelse, 1990-1991). Mycket tid kom också att läggas på de 

brister som bygget uppvisade i både inomhus – och utomhusmiljö. Efter verksamhetsåret 1990 – 

1991 kunde styrelsen konstatera att det de försökt förändra inte lyckats slutföras på ett 

tillfredsställande sätt. Det var fortfarande dålig uppslutning kring arbetsdagar och stämmor och 

medlemmarna slarvade med att betala sina hyror i tid.  

1995 – 1997 

Styrelsens mål inför verksamhetsåret 1995 var främst två: att ”fortsätta prata om ekonomin och 

föra ut kunskaper om det till fler samt att utreda arbetsplikten” (ur styrelseprotokoll 950605). Att 

ekonomin var huvudmålet berodde främst på att föreningen tidigare år hade gjort ett underskott i 

kassan. Utrustningen började få förslitningsskador vilket krävde reparationer och nyköp vilket 

innebar allt fler ekonomiska beslut för styrelsen. Det bestämdes att en styrelsekurs skulle hållas av 

en ekonom eller jurist för att effektivisera arbetet inom styrelsen. Det tillsattes också en 

ekonomigrupp vars uppgift var att undersöka hur föreningens pengar skulle förvaltas. Intresse för 

studiecirkel som berörde ekonomi och juridik undersöktes också. Förslag om en reparationsfond 

kom upp men röstades ner då en sådan måste beskattas. Frågan om att avgiftsbelägga vissa 

gemensamma utrymmen så som tvättstuga, bastu och gästrum kom också upp; ”eftersom de 

ekonomiska och miljömässiga vinsterna inte är tillräckligt stora” (ur styrelseprotokoll, 970211). 

Styrelsen motsade sig detta å det bestämdaste då de ansåg att dessa avgifter inte skulle upphäva de 

sociala nackdelarna som kunde följa på detta. De menade att det stred mot föreningens grundtanke. 

En grundtanke som åter äventyrades 2011 då styrelsen beslutade om att avgiftsbelägga gästrummet. 

Något som väckte vilda protester och sågs som ett maktövergrepp. ”Det kändes obegripligt att en 

styrelse kunde ta ett sådant beslut själv. Detta tyder på att styrelsen såg sin roll som helt förändrad. 

Att man kunde göra en sån grej. En intressant markering (intervju med IP3, 2012)”. Det blev 

uppror och beslutet lades ner vid nästa styrelsemöte. Ekonomin skulle de kommande åren bli stabil, 

mycket tack vare medlemmarnas medvetenhet. Så stabil att föreningen beslöt att häva vissa beslut 

om att enskilda hyresgäster skulle stå för vissa reparationer själva. Ett beslut som enligt protokollet 

präglas av ”en generositet gentemot medlemmen och hyresgästen” (961020). Styrelsen uppmanades 

att vara uppmärksamma på vad som åtgärdades och vem som var betalningsskyldig – föreningen 

eller bostadsföretaget.  
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1999 – 2002 

”Vi har utvecklat en väl fungerande samvaro med matlag, arbetsdagar och föreningsdemokrati 

samt kulturella uttryck som musik, dans, konst och teater” (ur 1998 års verksamhetsberättelse). 

Samtidigt stod styrelsen inför allvarliga problem. Valberedningen meddelade att det var svårt att få 

tag i styrelsemedlemmar och så gott som hopplöst att få någon att ta på sig uppgifterna som kassör 

och ordförande. Föreningens framtid stod på spel. På föreningsstämman den 22 maj 2002 fick man i 

grupper diskutera möjliga orsaker till problemet. Några av orsakerna var följande: ”När barnen 

flyttat hemifrån kanaliseras aktivitet och engagemang till annat än föreningsarbete. Förvärvsarbete 

kräver mer tid. Styrelsen arbetar med ointressanta frågor. Det är svårt att balansera 

ordföranderoll/kompisroll” (ur stämmoprotokoll, 020522). Eftersom medlemmarnas vanligaste 

orsaker till att tacka nej till kassörskapet var tidsbrist och okunskap i ämnet, var en möjlighet att 

dela på kassörskapet, erbjudande om bokföringskurs och någon slags arvodering. Ytterligare ett hot 

var de allt mer ofta förekommande reparationerna som kostade föreningen mycket pengar. Lönade 

det sig att vara en ekonomisk förening? Vilka fördelar och vilka nackdelar fanns det? Fördelarna 

handlade att slippa driva in hyrorna vid en ombildning av föreningen ”… så att man kan göra 

sådant som är roligt på området, som t ex att fixa en fin utemiljö, ordna fester osv” (ur 

stämmoprotokoll, 020522). Den största nackdelen ansåg man vara att omorganiseringen kunde 

innebära ett avsägande av inflytande över området, som man så gärna villa ha kvar. Dock var inte 

detta enbart styrelsens uppgift att lösa. Diskussionsalternativ till nästa stämma ordnades. Det visade 

sig att i stort sett alla ville behålla den föreningsform som var. Styrelsen räknade på vad det skulle 

kosta att låta bostadsföretaget sköta vaktmästeriet, men medlemmarna var inte intresserade att 

betala för detta.  

 

Det gemensamma matlaget blev ett viktigt samtalsämne då man upptäckte att antalet medlemmar 

som var med minskade drastiskt. ”Det är tunt på matlagslistan. Varför? En diskussion på stämman 

ska förhoppningsvis bringa klarhet i varför så få tar detta fantastiska tillfälle till mat, samvaro och 

arbetsgemenskap. Är det inte därför vi bor här?” (ur informationsbladet, 0900) 

2005 - 2010 

Styrelsearbetet denna period präglades främst av den ombildningsprocess som tog sin början här. En 

arbetsgrupp bildades som sedan blev en interimstyrelse. Vilket innebar att det ett tag var två 

parallella styrelser. Även stämmorna handlade om detta och fick till följd att resten av 

föreningsarbetet mer eller mindre stannade av. Området delades i två läger där det kollektiva 

argumentet stod som huvudargument hos båda. De som var för menade att bostadrättstanken varit 

en socialdemokratisk tanke från början för att ge individen möjlighet att påverka sin egen situation. 

Ombildningen skulle stärka det kollektiva. De som var mot menade att detta gick emot allt som 
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föreningen stod för. Man hänvisade till den grundideologi som presenterades i visionsbladet – inga 

krav på höga insatser som skulle skapa segregation. Det handlade om allas lika värde. 

 

2008 stannade så processen av, vilket inom föreningen kopplades till det ekonomiska krisläget i 

samhället som gjorde kommunen ”lamslagen”. ”Det bara stannade av helt plötsligt när ekonomin 

kraschade. Verkade inte som om någon trodde på nånting längre. Det var ett svajigt år” (ur intervju 

med IP2, 2012). Men så 2009 kom processen igång igen. Under tiden hade en lista gjorts över de 

åtgärder bostadsföretaget hade skyldighet att åtgärda så att detta var gjort innan köpet blev av. Fler 

yttre aktörer kom in i bilden och styrelsens göranden riktades i stor grad mot dem. Åter var 

proceduren igång med nya avtal och nya stadgar.  

7.2.4  Teoretisk sammanknytning 

Det administrativa arbetet krävde mycket resurser i form av tid, kunskap och intresse. Det var 

mycket som var nytt, som man skulle lära sig och många relationer att förhålla sig till. Någonting 

händer här i den administrativa processen som behöver redas ut. Liksom bristande engagemang för 

det praktiska arbetet är det bristande engagemang på stämmor och för styrelsedeltagande. Styrelsen 

upplevs behöva fördjupa sig alltmer i föreningsfrågor och ekonomi samt anpassa sitt språk för att 

underlätta kommunikationen med yttre aktörer. Just detta, menar Michels (1983), är en av de 

inledande orsakerna till oligariki. I takt med att organisationens uppdrag kräver mer och mer 

kunskaper av styrelsen vad gäller t ex lagar och bestämmelser krävs det allt fler kunskaper som i sin 

tur leder till större erfarenheter vilket bidrar till att öka gapet mellan styrelse och övriga medlemmar 

(s. 14). Vidare menar Michels att detta leder till att de ledande förlorar de värden som 

sammanbinder dem med övriga medlemmar. Förlorandet av värden är dock ett påstående jag inte 

kan göra gällande utan snarare en förändring av dessa inom organisationen. T ex börjar det 

ekonomiska styra allt mer vilket gör att värden som medbestämmanderätt och påverkan sätts på 

spel. Något som framträder då man börjar undersöka fördelarna med att bli ett ”vanligt” 

bostadsområde. Den process styrelsen och de beslutande stämmorna går igenom är praktiker som 

förefaller förändra den organisatoriska strukturen och även då ett av de mål som fanns från början – 

inga segregerande handlingar som äventyrar gemenskapen och allas möjlighet att påverka. De olika 

sociala kontexter som organisationen befinner sig i påverkar dess handlingar och beslut, t ex 

stadgar, hårdare regler och ordning och reda vad gäller rapporter och avtal. Mål kan inte förstås bara 

genom deras formuleringar, skriver Dannefjord (s. 296), utan måste fyllas med mening. Ett innehåll 

som genom olika praktiker inte är detsamma i föreningen. Medlemmarna vill att maktfördelningen 

ska struktureras upp liksom möjligheten till medlemsinsyn och påverkan samtidigt som ingen vill ta 

på sig ansvaret som ordförande och kassör. Ursäkterna är tidsbrist och bristande kunskap. Styrelsen 
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bemöter detta med att föreslå åtgärder och belöningar, men intresset uteblir i alla fall. Här blir 

tydligt att innebörden av målformuleringen inte stämmer överens med dess praktiska innebörd – 

arbete och ansvar.  

7.3 Intressen 

Intressena var många inom föreningen och av vitt skilda slag; ekonomiska, materiella, miljön, 

barnen och kulturella. Ideologiska och moraliska aspekter låg till grund för hur dessa intressen 

presenterades och motiverades.  

7.3.1 Materiella intressen 

De materiella intressena har inte varit många, men resulterat i långdragna diskussioner. Få stora 

materiella inköp har gjorts. Det första som diskuterades, och som bildade häftiga diskussioner, var 

tv eller inte tv i Gemhuset, där båda sidor förde argument baserade på gemenskap. Tv blev det, 

liksom senare även video. Även jordkällare, vedbod och bikupor diskuterades. Det blev en vedbod. 

Det framkom att medlemmarna var mycket intresserade av en egen brunn på gården. Anledningen 

var dels att man ville ha renare vatten och dels att man ville kunna styra vattenförbrukningen lite 

mer. Detta blev det ingenting av. 

 

Under perioden 1999-2001 var en av de stora frågorna parkeringen och det skulle bli en långdragen 

diskussion. När området byggdes gjordes det 35 parkeringsplatser varav 12 med motorvärmare. Då 

räckte det till både medlemmar och besökare. Nu räckte det knappt till medlemmarna. Bilar som 

inte användes tog plats och parkering ingick i allas hyra, även de som inte hade någon. Några 

föreslog att man skulle rätta sig efter bostadsföretagets policy där de som använde plats betalade för 

den. Av ”solidaritet” bestämdes att låta alla betala. Även nödvändigheten av gemensamt tvättmedel 

på föreningens bekostnad ifrågasattes då alla inte tvättade lika mycket. Hade man inte lärt sig att 

tvätta miljövänligt nu? Reparationerna kostade allt mer och återigen kom förslaget om att inte ha 

kvar en ekonomisk boförening upp.  Men då det visade sig att områdets hyror låg lägre än på de 

andra av bostadsföretagets områden togs ett enigt beslut om att ha kvar allt som vanligt. Det lönade 

sig.  

7.3.2 Miljön 

Ett stort gemensamt intresse var miljön. En av de stora frågorna var t ex vilken slags energi som 

bäst skulle passa området. Tanken från början var att ha ett gemensamt system, helst fjärrvärme. 

Detta var dock inte genomförbart då bostadsföretaget inte ansåg det vara ekonomiskt gynnsamt. Det 

gällde för föreningen att stabilisera det finansiella och se till att föreningen inte gick med förlust, 

och ”elberoendet” sågs som ett problem. Även sopsorteringen var ett stort intresse och man 
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undersökt möjligheten att få bli ett pilotprojekt. Kommunen avslog dock detta förslag. 

Framtidsgruppen skulle under lång tid komma att arbeta med denna fråga vilket kom att ge resultat 

fem år senare.  

 

Arbetet med energifrågan höll i sig och i slutet av 1996 gick att läsa i en energirapport: ”Med 

anledning av vårt intresse för en övergång till vattenburen värme, råder ***oss att vänta tills 

regeringen har sagt sitt om eventuellt stöd till alternativa energikällor för flerfamiljshus. Det rättar 

vi oss efter.” Även fjärrvärmefrågan jobbades det vidare med. Sedan föreningens begynnelse hade 

energifrågan varit viktig. Länge kämpade enstaka föreningsmedlemmar för ett bättre alternativ än 

elvärme och fick till slut fram ett förslag. Stämman röstade dock ner detta förslag då det skulle 

innebära hyreshöjning. Nu, elva år senare, var frågan högst aktuell igen. ”Antagligen kommer nu 

fjärrvärmen till ***. *** väntar på ett beslut angående bidrag till detta. De bekostar i så fall.” (ur 

ett styrelseprotokoll 990506). En majoritet av medlemmarna ville ha fjärrvärme, men det slutliga 

beslutet var bostadsföretagets. Hösten 2005 installerades då den fjärrvärme som det så länge 

kämpats för. Snart kom diskussioner om förbrukningen av fjärrvärme upp och lades fram som en 

solidaritets och rättvisefråga. Kostnaderna drog iväg och styrelsen uppmanade att inte slösa med 

vattnet och värmen.  

7.3.3 Barnen 

Medlemmarna ansåg att det var viktigt att barnen fick vara med och bestämma hur den 

gemensamma miljön skulle se ut. ”I början var en väldigt viktig grej som gjorde att vi funkade ihop 

och det var att det var så många barn i ungefär samma ålder. Det var ju en fokusering på att det 

var ett boende även för barnen som gjorde att föräldrarna prioriterade att skapa vissa grejer.” (ur 

intervju med IP3, 2012). 

 

Redan i ett tidigt stadium fanns det en dröm bland föräldrarna om ett eget fritidshem. Tanken var att 

fritidshemmet skulle fungera som ett kooperativ i samverkan med kommunen. Det beslutades att 

fritidshemmet hyrde Gemhuset av föreningen och kommunen betalade hyran. Socialchefen var dock 

lite tveksam till att endast föreningens barn skulle få fritidsplats. Intresset för detta undersöktes 

varefter det beslutades att inga andra barn skulle skrivas in. Socialförvaltningen ställde sig positiva 

och politiker kom och tittade på lokalerna. Ett fritids var inte bara av godo för skolbarnen och 

föräldrarna utan för hela föreningen. ”Fritids innebär en stor inkomst för föreningen” (ur 

styrelseprotokoll 890305). I slutet av den andra perioden började det spekuleras i Fritids framtid. Då 

det 1998 skulle bli integrerad skolbarnomsorg, fritidsverksamhet på skolan, skulle många av 

fritidshemmen komma att stängas. Man beslutade att hålla en levande diskussion med rektorn om 
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att eventuellt flytta över verksamheten. Men för tillfället fanns fritids och det fungerade mycket bra. 

Då det inte längre fanns så många barn på området hade man börjat ta in barn utifrån. Ekonomin var 

god och mycket av det som köptes in till Gemhuset bekostades av Fritids.  

 

Det hade under 1999 kommit vissa signaler om att Fritids kunde upphöra, och nu gällde det för 

föreningen att ta vissa beslut. Hur skulle man kompensera för den förlorade intäkten? Vad innebar 

det för den individuelle medlemmens ekonomi? Hur intresserad var man av att ha Fritids kvar? En 

omröstning visade att alla ville ha Fritids kvar. Man avvaktade i väntan på vad kommunen hade att 

säga. Det skulle visa sig att det inte var genomförbart att starta ett föräldrakooperativ, vilket varit 

den lösning man diskuterat fram. Sista juni 2000 drog Fritids sitt sista andetag och det blev tyst och 

tomt på gården på eftermiddagarna. Barnen står det under sista perioden mycket lite om vilket har 

sin tydliga förklaring i att de inte är så många. 1988 var det 43 barn idag är det 10.  

7.3.4 Det kulturella 

Det kulturella intresset var tidigt en viktig ingrediens i medlemmarnas liv. Snart startades ”***-

orkestern” där alla som var intresserade kunde vara med och spela. ”Det var skönt med ”***-

orkestern”… det var ingen sluten grupp. Det var ganska fantastiskt tyckte jag. Om man var 

intresserad var man välkommen” (ur intervju med IP1, 2012). Gemensamma fester hölls och vissa 

kom att bli tradition. På festerna stod den egna kabarégruppen och orkestern för underhållningen. 

För mat och dryck stod Café con Amore, som från början var en slags arbetsgrupp men som sedan 

kom att ingå i den kulturförening som startades. En ideell förening vars syfte var följande: 

”***kulturs arrangemang är att betrakta som föreningsaktiviteter i syfte att öka gemenskapen och 

trivseln i vårt gemensamma boende” (ur idéprogram). Kurser hölls, utställningar ordnades liksom 

kulturresor. De kulturella inslagen bestod näst intill oförändrade genom perioderna. Ett nytillskott 

var en tipsliga som uppskattade den storbilds-tv som nyligen köpts in.  

7.3.5 Teoretisk sammanknytning 

De gemensamma intressen föreningen hade bör kopplas ihop med de mål och medel som fanns. De 

primära målen som uttrycks vid bildandet uppfattar jag som gemenskap, påverkan av boendet samt 

barnens trygghet. Dessa mål krävde delmål i form av praktiker som stämmor, styrelsearbete, olika 

arbetsgrupper hopsatta utifrån kunskap och intressen samt resurser som pengar, tid och 

engagemang. Intressena och målen bör även kopplas ihop med de yttre aktörer och krafter man 

förhöll sig till. Hur prioriterades dessa intressen och mål, varför och vilka faktorer påverkade? 

(Dannefjord, 2009). Barnen hade hög prioritet och ett medel för att skapa trygghet var att bilda ett 

fritids. På så sätt stärktes gemenskapen och det kollektiva handlandet. Värdet i detta låg både på det 

målrationella och det värderationella planet. Dels fanns det ett tydligt ekonomiskt värde, en vinst, 
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och dels sociala värden som gemenskap och delaktighet. Allt eftersom barnen växte upp 

förändrades både primära mål och delmål. Beslutet om att inte ta in barn utifrån fick omvärderas; 

kostnader fick ställas mot vinster. Den ekonomiska vinsten var ledande. Men även andra värden 

kom att uppskattas som att det var liv och rörelse på gården och det faktum att Gemhuset användes. 

Delmålet fritids, som blivit ett viktigt resurskapande medel, omöjliggjordes p g a yttre faktorer i 

form av ändrade regler. En kontext som integrerats med organisationen och därför fick kännbara 

konsekvenser när den ändrades (Dannefjord, 2009). Målet om barnens trygghet förlorade sin 

funktion p g a den naturliga orsaken att barnen flyttade ut. Kvar var gemenskap och påverkan av 

boendet. Mål som varit sammanlänkat med barnens trygghet och som därför, utifrån Dannefjords 

andra punkt, behövde fyllas med annat innehåll. Även ett stort gemensamt intresse försvann vilket 

tog bort en del av den naturliga gemenskapen. 

 

Även miljön var ett viktigt mål, men även ett medel i målet att påverka sitt eget boende. Hur 

gemensamt detta intresse var är inte helt tydligt då det ofta står att ”vissa” ville och ”vissa” tittar på 

detta. I röstningarna var det också ofta ekonomin som ”vann”. Intresseaggregeringen gjorde det på 

så sätt svårt att driva intressen som inte var i majoritet, även om det krävdes en mycket liten 

majoritet. Yttre krafter visar sig också påverka miljöfrågorna i stor utsträckning, då vinstintressen, 

lagar och förordningar krävde kompromisser och anpassningar av föreningen. De yttre krafterna 

visar sig över huvud taget ha en mycket stor roll att spela i både den oligarkiprocess som sker samt i 

prioriteringen och utvecklingen av föreningens mål. Ytterligare faktorer som spelade in var att få 

flyttade vilket innebar att medelåldern blev högre något som i intervjuerna visar på förändrade 

behov. Diskussionen om allt fler bilar kan också vittna om att hushållen fick bättre ekonomi. Den 

egna ekonomin blev också ett större intresse. Föreningen motiverade sitt beslut mot ifrågasättandet 

om att vara med och betala för alla, med solidaritet, vilket kan kopplas ihop med vikten av en 

gemensam ideologi för att förklara spelreglerna (Thurén, 2004).  

 

Något som tydliggörs är hur de kulturella intressena och praktikerna hela tiden är ungefär de 

samma; d v s de varken avtar eller ökar och de ser ungefär likadana ut över tid. Vad beror detta på i 

en organisation med tydliga intresseförändringar på övriga områden? Det kulturella kan inte sägas 

ha varit ett uttalat prioriterat mål, men ett mål som genom sina praktiker står för de värden 

organisationen i sig förändrat. Det finns ett deltagande i föreningen som är nödvändigt och 

normgivet, men ett kollektivt handlande som är aktivt i kulturen. I värderationaliteten dominerar en 

hängivenhet där ideologier styr, som av kulturgruppen skulle kunna ses som värdebevarande. 

Värdet blir visserligen bara retoriskt i det organisatoriska sammanhanget, men ger medlemmarna en 

känsla av att gemenskapen finns som förr. Nyttan i bevarandet av värden har på så sätt blivit högre 
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än värdet av att engagera sig administrativt. Vinsterna kan dels vara att det i den kulturella gruppen 

är lättare för medlemmen att definiera innehållet i målen, och dels att slippa kontexter där 

kompromisser och anpassningar härskar. Kvar är då den administrativa gruppen som sköter det 

maskineri som har kommit att kräva allt större speciella kunskaper och som alltmer utifrån sina 

praktiker formar föreningens mål. Liksom Dannefjord (2009) menar att socialdemokraterna agerade 

på två arenor samtidigt kan jag se detsamma här, den kulturella och den administrativa där den 

första har ett mer motivationshöjande värde och den andra ett mer effektivt värde.  

7.4 Yttre krafter 

De aktörer som organisationen interagerar, konkurrerar och kompromissar med är t ex institutioner 

och företag där politik och ekonomi är yttre krafter som påverkar (Abrahamsson, 1992). I 

föreningens fall är detta ett brett spektrum; från bostadsföretaget till det stora byggföretaget och där 

krafterna består av både politiska beslut, lagar och förordningar samt ekonomisk vinning.  

7.4.1 De yttre aktörerna och yttre krafter 

Långt innan området var klart för inflyttning var det mycket med det praktiska som skulle ordnas.  

Medlemmarna var delaktiga i bygget och ville vara med och utforma sin egen boendemiljö både 

vad gällde ritningar, uppvärmning samt utomhusliga – och inomhusliga detaljer. Arkitekterna hade 

vissa medlemmar ofta kontakt med och ritningarna skickades mellan olika instanser så som 

Skanska, kommunen och föreningen.  

 

1995 skedde vissa förändringar då kommunen drog sig ur styrelsen p g a att bostadsföretaget nu 

blivit ett kommunalägt aktiebolag. Kvar i styrelsen blev representanter samt styrelsemedlemmar. 

Det kom klagomål från styrelsen med jämna mellanrum om att representanterna sällan kom på 

mötena. Något som till sist blev ett jämnmodigt accepterande. Relationen hade förändrats. ”Från 

början hade vi ett bra samarbete och ett gott förtroende som gjorde att vi hade ett ganska stort 

spelrum och möjlighet att bestämma själva. Men det byggde mera på personliga relationer än att 

*** hade tagit några beslut om det. Så att när personerna försvann så tightades förhållandena till. 

Från att i början alltid varit väldigt deltagande och med på styrelsemöten blev det väldigt otydligt” 

(intervju med IP4, 2013).  

 

Det stod klart för båda parter att skötseln av fastigheten blev allt viktigare ju äldre området var. Då 

det var ny ordning, efter aktiebolagsbildandet, och nya representanter menade bostadsföretaget att 

avtalen om ansvarsförhållandet skulle ses över och göras om, vilket skapade oerhörd irritation hos 

föreningen. ”Varje enskild åtgärd skulle diskuteras trots att vi hade avtal. Det var nog det som var 
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en effektiv energidödare” (ur intervju med IP4, 2013). Bostadsbolagets syn var: ”Lite gnissel blir 

det ju ibland. Främst över vem som ska stå för vad. Pengar styr mycket… då är det bra att ha en 

bra relation” (ur intervju med IP5, 2002). Missnöjet mot bostadsföretaget blev allt starkare. 

Åtgärder som blev gjorda inom en vecka på övriga områden drogs här till långbänk, ibland upp till 

flera år. Brev skickades och ett möte för att förbättra relationerna bokades. Man beslutade då att 

bostadsföretaget inte skulle behöva närvara vid alla möten utan bjudas in. Bostadsföretaget 

meddelade att de liksom föreningen önskade ett gott samarbete och ville att gamla avtal skulle ses 

över då de var otydliga och vaga. En lista skrevs med vad som behövde göras det kommande året – 

1999; läckande tak, trasiga takpannor, flagande färg, fukt mellan fönstren, dåligt fungerande 

fläktsystem samt inoljning av balkonger. År 2002 hade mindre än hälften åtgärdats på listan.  

 

Turerna kring fjärrvärmen ur ett yttre samt inre perspektiv blev följande: ”*** är angelägna om att 

ta första spadtaget före millenniumskiftet eftersom ett trettioprocentigt statsbidrag annars kan 

utebli. När alla har sagt sitt och slutritningen är klar, ska projektet ut på anbud, därefter sätter man 

igång” (ur informationsbladet 10/99). Någon månad senare lät det annorlunda: ”Troligen har inte 

*** råd att installera fjärrvärme om man inte får bättre villkor från Staten” (ur informationsbladet 

9912). Och till sist: ”Rapport från ***VD. Fjärrvärme kommer om tio till tjugo år … eller när 

ekonomin tillåter”(ur styrelseprotokoll, 000210). En något förvånad förening förstod inte riktigt vad 

som hade hänt men när besvikelsen lagt sig var det ingen som var förvånad. 

7.4.2 Teoretisk sammanknytning 

För att förstå hur de yttre krafterna och aktörerna påverkat målförändringen i föreningen kan 

Dannefjords förklaring om hur organisationer bildas i någon form av kontext ”och med 

målsättningar som berör aktörer, organisationer eller institutioner utanför organisationen själv” (s. 

145) bli till hjälp. Detta innebär någon form av interagerande där samverkan och konkurrens finns. 

De relationer som blir kommer på något sätt att påverka organisationen och dess struktur. Det är i 

strategierna, det praktiska, som förändringen av mål och delmål kommer att ske. En tydlig 

förändring sker t ex i relationen med bostadsföretaget när det går från stiftelse till aktiebolag. Två 

specifika förändringar kan ses där utbyte av representanter är det ena och där vinst och avkastning 

plötsligt blir ett större mål för dem. Det är i den här vevan de intervjuade anser att en viss 

förändring vad gäller engagemang och gemenskap sker. De som var engagerade i styrelsen menade 

att möjligheten till att påverka försämrades liksom det intresse som fanns hos tidigare 

representanter. Ointresset och det ökade vinstintresset som resulterade ifrågasättande av tidigare 

avtal tärde på energin och det organisatoriska självförtroendet. Detta var inte något lokalt fenomen 

utan en konsekvens av de internationella och nationella ideologiska och politiska förändringar som 
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skett p g a intresset för individens valfrihet. På så sätt påverkade denna ideologiska svängning både 

individens intressen och de gemensamma. Kollektivets pris för att anpassa sig till detta nya innehåll 

i målen sker så i de praktiker de utför. 

8 Sammanfattning 

De långsiktiga primära målen som jag anser prioriterades i början var barnens trygghet, påverkan 

av det egna boendet samt gemenskap, där de två sista även fungerade som medel för det första. 

Tydligt är att det på vägen skett vissa målförändringar – där några är mer lätta att förklara än andra. 

Barnen växte upp och flyttade ut. Då relativt få flyttat från området och få av de som flyttat in haft 

barn har det inte heller tillkommit så många nya barn. Ett tydligt gemensamt intresse, som var en 

stor grund till den gemenskap som fanns, försvann. Kvar var påverkan av det egna boendet samt 

gemenskapen, som båda fått energi av engagemanget och praktikerna kring barnen.  

 

Gemenskapen, med delaktighet och ansvar som delmål, kom tidigt att ställa till problem. Mycket p 

g a att detta måls innehåll aldrig definierades. Den intressegrupp som startade området skapade 

ramen som fylldes av olika medlemmars viljor, behov och förväntningar som de la i detta 

målbegrepp. Vad gemenskap innebar visade sig innebära allt från delad tvättstuga till ”allas dörrar 

öppna för alla ständigt”. Delaktigheten, som kan ses som normgivande (Soidre – Brink, 1987), 

skapade även den konflikter då synen på vad deltagande är skiljde sig. Ytterligare kan också sägas 

att livet kom i mellan. När mobiliseringen var klar infann sig ett individuellt intresse vad gällde att 

skapa vänskapskontakter och möblera sina egna lägenheter. Kvar fanns den grupp som redan från 

idéstadiet etablerat kontakter med yttre aktörer och tampats med yttre krafter. De hade redan en 

kompetens vad gäller administrativ ordning och administrativt språk samt tydliga definitioner på 

målen. En grupp som tog på sig det administrativa arbetet och även försökte stärka delaktigheten 

hos medlemmarna – en slags ”ofrivillig” oligarki uppstod som senare innebar att denna grupps 

intressen var lättare att driva inom föreningen.  

 

Påverkan av det egna boendet är det mål som jag anser lever kvar men vars innehåll p g a olika 

praktiker har förändrats. Påverkan skulle syfta till att motverka spekulationer och inte vara 

segregerande genom krav på höga insatser, vilket i dag förskjutits till privat ägande och krav på 

höga insatser. Ett större ekonomiskt ansvar har så fallit på föreningen vilket i sin tur infört ett 

primärt mål som handlar om ekonomisk vinst. Hur har då detta gått till? Yttre krafter som 

förändrade ideologiska grundtankar och ett affärsmässigt tänk inom den allmännyttiga 

bostadspolitiken med kundbaserat föreningssystem bidrog till detta då möjligheten att påverka sina 

praktiker blev allt svårare och där konkurrensen från yttre aktörer hotade målet. En förändring som 
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har skett succesivt och där intressen inom föreningen blivit allt mindre gemensamma vilket i sin tur 

minskar behovet av ett kollektivt handlande. Målen tenderar att fyllas med mer individuella innehåll 

och delmål, som egentligen inte är bevarande för organisationens fortlevnad. Värderationella mål 

som bevarandet av det kulturella får en större betydelse då de förankrar de värden som en gång 

skapade föreningen. Tydligt skilda intressen drivs där påverkan från varandra är mycket litet.  

 

Jag anser att Dannefjords modell varit till god hjälp vad gäller uppgiften att tydliggöra hur och 

varför värden och mål förändras över tid i en mindre organisation, vilket gör den generaliserbar. 

Den relationella processen satt i en kontext har visat på följande orsaker till målförändring: 1) En 

till att börja med ofrivillig oligarki sprungen ur en tydlig kärna som satte tonen från början och vars 

praktiker påverkade målriktningen. 2) Yttre aktörers och yttre krafters påverkan och integrering på 

arenan. Främst vad gäller politik och ekonomi, och som format styrelsestrukturen och de intressen 

som de valt att driva. 3) Otydligt definierade mål som påverkade det kollektiva handlandet i de 

praktiker som sattes in för att uppfylla målen. 

9 Diskussion 

Efter detta arbete står det klart att målförändringar sker i relationen mellan aktörer och på grund av 

de yttre och inre intressen som finns och som samspelar med varandra. Jag ser med värme på denna 

förening som började med väldigt goda intentioner där påverkan över det egna boendet tillsammans 

med andra för att skapa en trygg uppväxt för sina barn var de mål som hägrade. Vad som skulle ske, 

hur och varför fanns det ingen manual för och inte heller för hur man skulle, om det går, ändra 

processens riktning. En del förändringar påverkades av dem själva och en del kunde de inte alls 

styra över. De stora målen är svåra att se, skriver Dannefjord (2009), och delmålen för oss inte givet 

raka vägen eller ens dit vi trodde att vi skulle. Många drömmar, viljor, behov och intressen skulle 

fogas samman och personliga liv skulle samsas med medlemslivet. Tanken om allas lika 

medbestämmande var fin, men som Thurén (2004) skriver krävs det oftast någon eller några som tar 

kommandot. Någon kommer annars att tvingas till detta. Flera var anledningarna till föreningens 

målförändringar; samhällets förändring, anpassning till de yttre krafter och aktörer man samspelade 

med, men också de inre förändringarna som mest konkret ändrade på värden och mål: Barnen växte 

upp, behovet av gemenskap var inte lika stort, ekonomin blev bättre för de flesta vilket innebar att 

påverkande av boendekostnader inte längre var så viktigt. Vinster sattes mot kostnader, liksom förr, 

men utgången blev inte den samma. Kvar, för de flesta, fanns ändå målet och möjligheten att 

påverka sitt boende som, p g a politiska och ekonomiska förändringar, ändrat riktning. Demokratins 

dilemma – intresseaggregeringen – kommer dock alltid att sätta käppar i hjulet för någons drömmar. 

Frihetens och kollektivets pris. 
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Denna uppsats har varit oerhört lärorik. Två saker vill jag avsluta med. 1)Arbetet blev för stort och 

jag var inte tillräckligt erfaren att se det förrän det var för sent. Jag skulle ha koncentrerat mig på ett 

par mål och undersökt dess förändringar. En anledning tror jag kan vara att jag levt med min 

uppsats under så lång tid och utvecklat så många tankar om den förändring som skett att den har 

vuxit med åren. 2) Trots stort arbete har jag kommit på flera saker som kan vara intressanta att 

undersöka vidare. Hur etablerades de informella grupperna och hur påverkade det området? Hur ser 

ensamståendes möjligheter ut vad gäller att påverka i förhållande till de som är två? Den ojämlikhet 

som smugit sig in i föreningen p g a att alla inte hade möjlighet eller inte ville köpa sina lägenheter 

– hur yttrar sig den och vilka konsekvenser får den i sin tur för organisationens fortsatta 

målförändring? 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor 2001 ställda till en medlem som var med i intressegruppen: 

 

Hur startade idén med ett kollektivhusområde? 

 

Vilka var de involverade? 

 

Vilka olika aktörer samarbetade/hade ni kontakt med? 

 

Hur såg dessa samarbeten ut? 

 

Kan du beskriva processen? 

 

 

Intervjufrågor 2001 ställda till medlemmar (informellt): 

 

Vad var viktigt för dig när du flyttade hit? 

 

Vad är viktigt för dig idag? 

 

Har de förväntningar du hade infriats? 

 

Kan du berätta om dina tankar om detta? 

 

Vilka förändringar kan du se över tid? 

 

Vad tror du har påverkat? 

 

 

Intervjufrågor ställda 2012 – 2013 till två medlemmar som var med i intressegruppen: 

 

Samarbetet med bostadsföretgat har ju varit nödvändigt. Hur såg det ut i början? 

 

Har samarbetet förändrats över tid? 

 

Hur mycket upplevde du att föreningen hade att säga till om?  

 

Hur ser styrelsen ut idag? 

 

Hur ser styrelsens arbete ut idag?  

 

Vad skiljer sig från förr? 

 

Hur såg arbetsgruppen som undersökte möjligheterna till ombildning ut? 

 

Vad tror du var anledningarna till ombildningen? 

 

Hur yttrade sig de olika åsikterna? 
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Vad var huvudargumenten för de som var för? 

 

Vad var huvudargumenten för de som var mot? 

 

Hur ser du på föreningens framtid? 

 

Vad är viktigast? 

 

 

Intervjufrågor till medlemmar (2012): 

 

Kan du beskriva din situation när du/ni bestämde er för att flytta hit? 

 

Vilka förväntningar hade du? 

 

Kan du beskriva hur/om de här förväntningarna infriades? 

 

Behoven då? 

 

Behoven nu? 

 

Vad har förändrats under tidens gång?  

 

Varför tror du att det är så? 

 

Hur såg de gemensamma intressena ut då? 

 

Vad vilade de på för värdegrund? 

 

Hur ser de gemensamma intressena ut idag? 

 

Vilka värden vilar de på? 

 

Ord som gemenskap, lika rätt till bestämmande, ansvar och delaktighet är ofta återkommande. Vad 

bestod de av? Vad har förändrats i innehållet? Vad är kvar? 

 

Har politiken spelat någon roll? 

 

Vad är området mer än ett boende för dig? 

 

Kan du se tydliga förändringar i föreningens mål? 

 

Vilka? 

 

Varför tror du att det är så? 

 

Kan du se någon grupp som mer delaktig i föreningen än andra? Varför? 

 

Bostadsföretagets roll – vad har den betytt? 
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Intervjufrågor till bostadsföretaget 2002: 

 

Hur fungerar kommunikationen mellan er och boföreningen? 

 

Hur ser ert samarbete med föreningen ut idag? 

 

Kan du se en skillnad i samarbetet mellan er och bostadsföreningen sedan tidigare? 

 

Hur ser denna skillnad ut? 

 

Vad har diskuterats mest mellan er? 

 

Vilka åsikter, olika och lika, har varit mest förekommande? 

 

Hur ställer ni er till fler kollektivhusföreningar? 

 

Vad skulle ni ha kvar? 

 

Vad skulle ni förbättra? 

 

Hur ser ni på denna boendeform idag? 

 

Hur har era motiv gått ihop med föreningens motiv? 

 

Hur har *** som bostadsområde uppfattats av er?  
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Bilaga 2 

 

Sammansättningen av boende vad gäller antal, uppdelat på män, kvinnor och barn samt ålder 

under de olika perioder som är studerade.  

 

1988 

 

Vid inflyttning1988: 

 

48 vuxna varav 29 kvinnor och 19 män 

43 barn 

7 ensamhushåll där 3 hyrdes av män och 4 av kvinnor 

13 hushåll hyrdes av ensamstående med minst ett barn varav 2 var män och 11 kvinnor. 

14 hushåll där familjen bestod av två vuxna och minst 1 barn. 

 

 

1995 

 

Vid början av 1995: 

 

44 vuxna varav 26 kvinnor och 17 män 

40 barn 

5 ensamhushåll där 2 hyrdes av män och 3 av kvinnor 

15 hushåll hyrdes av ensamstående med minst ett barn varav fyra var män och 11 kvinnor. 

14 hushåll där familjen bestod av två vuxna och minst ett barn. 

34 av de vuxna och 31 av barnen hade varit med från början.  

 

2002 

 

I början av 2002: 

 

42 vuxna varav 25 kvinnor och 17 män 

20 barn 

11 ensamhushåll varav 2 hyrdes av män och 9 av kvinnor 

11 hushåll hyrdes av ensamstående med minst ett barn varav 4 var män och 7 kvinnor 

10 hushåll bestod av två vuxna och 9 av dem med minst ett barn 

Av de 42 vuxna hade 26 bott på området sedan början och 13 av barnen. 

Av de 16 vuxna som tillkommit efter hand var 6 nya sedan 1995 års medlemsräkning 

Av de 20 barn som bodde på området var fem över 18 år. Anledningen till att de klassas som barn 

beror på att de inte är medlemmar då de inte betalar medlemsavgift, utan endast bor kvar hemma 

med föräldrarna 

 

2010 

 

44 vuxna varav 26 kvinnor och 18 män 

11 barn 

13 ensamhushåll varav 5 hyrdes av män och 8 av kvinnor  

7 hushåll hyrdes av ensamstående med minst ett barn varav 1 man och 6 kvinnor 

12 hushåll bestod av två vuxna varav tre av dem med minst ett barn 

Av de 44 vuxna hade 23 bott på området sedan början och inget av barnen. 

Av de 21 som tillkommit efter hand var 10 nya sedan 2002 års medlemsräkning. 
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Bilaga 3 

 

Intresseanmälningar 1986 – 1987 från de som valdes ut till medlemmar av interimstyrelsen: 

 

Anm1: ”Vill bo kollektivt för att jag är ensam och önskar mer kontakt med närboende. Arbetar 

gärna med trädgårdsarbete.” 

 

Anm2: ”Leva i gemenskap och trivas med varandra.” 

 

Anm3: ” Tilltalas mycket av det alternativa boende ett kollektivhus innebär och tror på ökat 

gemensamt ansvar för den egna boendemiljön.” 

 

Anm4: ”Ett bättre socialt boende med större gemenskap mellan grannar än vad ett konventionellt 

boende ger. Kunna påverka boendemiljön och deltaga i kollektivboendets utveckling.” 

 

Anm5: ”Det är mer än att bara bo. Naturlig gemenskap i och med att alla måste hjälpas åt.” 

 

Anm6: ”Bo nära mina föräldrar. Kamratskap och gemenskap.” 

 

Anm7: ”Tycker om att umgås med mycket människor. Tycker om att göra saker tillsammans med 

andra.” 

 

Anm8: ”Nära kontakt med grannar. Barnens pappa söker också hit. Gemensamma aktiviteter ökar 

trivseln.” 

 

Anm9: ”Barnens mamma vill också bo här. Nära till skola och dagis.” 

 

Anm10: ”Tror jag skulle trivas med boendeformen.” 

 

Anm11: ”Vill ställa upp för andra och att andra ställer upp tillbaka. Träffa trevliga människor. Ge 

mitt barn en familjetillhörighet.” 

 

Anm12: ”Roligt att arbeta tillsammans med andra. Kan hjälpas åt med barnpassning.” 

 

Anm13: ”Vill prova på det. Intresserad av alternativa idéer som kollektiv och kooperativ. Social 

gemenskap, arbeta tillsammans. Trygghet. Kan påverka boendet.” 

 

Anm14: ”Mer kontakt och gemenskap med grannar. Ett boende att satsa helhjärtat på. Utvecklas 

positivt.” 

 

Anm15: ”Ett naturligt sätt att bo. Vill att min son ska få träffa andra människor. Vill arbeta 

tillsammans med andra.” 

 

Anm16: ”Lättare för barnen att få vuxenkontakter.” 

 

Anm17: ”Boendeformen tilltalar mig som alternativ till de vanliga kollektiven. Gemensamma ytor 

kontra/samt en privat del. Möjlighet att påverka boendekostnaden.” 

 

Anm18: ”Tror på idéen.” 

 

Anm19: ”Ger barnen fler vuxna kontakter. Låta barnen lära sig ansvar genom gemensamt arbete 

och boende. Boendet är ett bra alternativ.” 
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Anm20: ”Har bott kollektivt innan och det har fungerat bra. Ett vettigt sätt att bo och leva på.” 

 

Anm21: ”En alternativ och vettig boendeform där både vuxna och barn får ta del av arbete, ansvar 

och gemenskap. Har vänner som bor kollektivt, verkar positivt.” 

 

Anm22: ”Vill att mina barn växer upp med fler vuxna runt omkring sig. Vill ha kontakt.” 

 

Anm23: ”Har gjort det de senaste 12 åren. Tycker det är den bästa boendeformen.” 

 

Anm24: ”Boendegemenskap. Möjlighet till påverkan. Ekonomiskt alternativ. Ge våra barn 

alternativ.” 

 

Anm25: ”Dela både arbete och nöje med grannar. Ha inflytande på boendemiljön och ekonomin.” 

 

Anm26: ”Vet att gemensamt arbete är den bästa grogrunden för gemenskap mellan människor. Har 

provat på att bo och arbeta tillsammans med andra på flera vis. T ex matlag, kollektiv semester, 

delat hus e t c.” 

 

Anm27: ”Positivt att bo tillsammans med olika kategorier av människor. Inte bo anonymt. Värdefull 

vardagsgemenskap genom arbete och umgänge. Möjlighet till tjänster och mottjänster. Bott fem år i 

kollektiv.” 

 

Anm28: ”Erfarenhet av kollektivt boende. Dels ”traditionellt” kollektiv och kvartersförening. 

Medbestämmande.” 

 

Anm29: ”Kontakt och gemenskap med grannar. Påverka boendet. Vuxna förebilder för barnen. 

Mathållning tillsammans blir billigare och trevligare. Gemensam hobbyverksamhet.” 

 

Anm30: ”Bra för barn och föräldrar att bo i större krets. Bra grad av kollektivism.” 

 

Anm31: ”Närhet och arbetsgemenskap. Medbestämmande ett plus. Bott i konstnärskollektiv.” 

 

Anm32: ”Påverka boendet. Gemensamt arbete mot lägre hyra är bra. Gemensamma lokaler att fylla 

med innehåll, t e x musik. Bra att skolan ligger nära.” 

 

Anm33: ”Äntligen få se om allt detta vi jobbat med de senaste fem åren bara varit ouppnåeliga ideal 

eller om det är realiserbart.” 

 

Anm34: ”Gemenskapen. Kollektivt boende vettigare än konventionellt.” 

 

 

 

 

 
 


