
Välkomna!
Digitalt stormöte 26 april



Manifestationsdag 

mot bo-orättvisan! 

3 september

Tidslinje över valåret

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Förberedelse & uppvärmning Sommarkampanj Slutspurt Eftervalskampanj & utvärdering

Valutbildning

Vårkampanj

Politikersamtal

Fysisk och digital kampanj

Rapport: 

Hyresgästerna 2022

Rapport: 

Renoveringar

Vecka 20 Vecka 40

Träffa nyvalda politiker

Rapport: Partiernas 

bostadspolitik

HÄR ÄR VI





Tre valfrågor

Stoppa bo-orättvisan!

Fler hyresrätter 

med lägre hyror

Rättvisa 

skatter mellan 

ägt och hyrt

Hållbara 

renoveringar 

- stopp för 

renovräkning

Kommunala valfrågor



Stoppa bo-orättvisan!
• Sveriges bostadsmarknad kännetecknas 

av stora orättvisor

• Politiken gynnar ägt boende framför 
hyrt

• Bostadsbrist och trångboddhet ökar 
klyftorna - slår hårdast mot de som har 
minst

• Renovräkningar är konsekvens av 
maktobalans

• Politiken har ansvar för de här orättvisorna!

• Vår kampanj pekar på problemen för att 
kunna lyfta fram våra förslag som svar



Tre målsättningar

Få genomslag för 

våra valfrågor

Värva och 

engagera fler 

medlemmar

Få hyresgäster att 

gå och rösta och 

göra det utifrån 

sitt intresse som 

hyresgäst



Vår största styrka:

FOLKRÖRELSEN

Vår viktigaste metod: 

SAMTALET



66 000 
valsamtal!

Valsamtal = samtal om valet



Tips inför valsamtal
1. Första kontakten

2. Lyssna in

3. Presentera lösning

4. Avslut



1. Första kontakten

Heja på den du möter och ställ en fråga. 

T.ex.
• Hej jag heter X och är här med Hyresgästföreningen. Bor du här i området?
• Vi är här och pratar om hur valet påverkar oss som bor i hyresrätt. Har du funderat på det?
• Vi håller på att samla in namn för en mer rättvis bostadsmarknad. Hur tycker du att 

bostadsmarknaden funkar?

Det underlättar ALLTID att bjuda på något att äta/dricka eller ha en aktivitet



2. Lyssna in

Att tala är silver, men att lyssna är guld!

Lyssna aktivt och ställ följdfrågor. Öppna frågor är bra, t.ex.
• Hur tycker du att det är att bo i hyresrätt idag? 
• Hur tycker du att bostadsmarknaden funkar?
• Hur påverkas du av bostadsbristen/dyra upprustningar?



3. Presentera lösning

Upprepa det som kommit fram och koppla ihop med våra lösningar, t.ex.

• Du sa tidigare att det borde finnas fler lägenheter med rimliga hyror. Det tycker vi med och 

driver på politikerna för att bygga mer till lägre hyror. Tänk gärna på det när du väljer 

parti. 

• Du nämnde att du är orolig för vad som kommer hända när fastigheten ska rustas upp. Vi i 

Hyresgästföreningen kan hjälpa till i en sådan process, men vi driver också på för politisk 

förändring för ökat inflytande för hyresgästerna. 



4. Avslut

Nu finns det två saker att göra!

• Fråga om medlemskap – om hen redan är medlem, fråga om person vill engagera sig

• Uppmana att rösta – vi hyresgäster måste göra våra röster hörda

Ett kompletterande avslut är att fråga om personen vill skriva på namninsamlingen.

Är personen osäker? Fråga vad som får hen att tveka!

Acceptera ett nej eller att personen vill ha tid att tänka. Fråga om du får skicka med material.



Skaffa rätt förutsättningar!
• Var på en plats där det finns folk 

som kan prata

• Bjud på något att äta/dricka

• Ha en aktivitet folk kan delta i



Vecka 20 = nationell 
kampanjvecka!
• Peaken på vårkampanjen

• Vi går man ur huse för att prata om valet 
och värva medlemmar – anställda och 
förtroendevalda

• Planera in egna kampanjaktiviteter i 
föreningen!



Samtalsräknare på webben
• Här ska alla valsamtal registreras 

• Utlottning av biobiljetter till de som 
rapporterar in samtal



Material finns på hemsidan!
• Flygblad och affischer färdiga att skriva ut 

(går också att lägga till lokal fråga)

• Flygblad på flera språk

• Flygblad och affischer finns också i 
webshoppen – gratis för föreningar!

• Valhandbok med stöd och tips för 
planering av valrörelsen

• Namninsamling för att stoppa 
bo-orättvisan (QR-kod på flygbladet)

• Granskning av partiernas bostadspolitik





Vill du veta mer?
• Digitalt stormöte tisdag 24 maj – fler 

datum och länkar finns på hemsidan

• Facebook-gruppen för 
Hyresgästföreningens valrörelse

• Gå valutbildningen – som kurs eller 
e-learning

• Följ Hyresgästföreningen i sociala medier



Tillsammans stoppar 
vi bo-orättvisan!


