
Bilaga 2 
Enkät till Hyresgästföreningens förhandlingsdelegater 
 

1. Våra möten i den stora förhandlingsdelegationen kännetecknas av hög delaktighet från de 
medverkande. 

 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 

2. Alla ledamöter är delaktiga i det slutgiltiga beslutsfattandet om överenskommen 
hyresnivå.  

 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 
3. Den anställda förhandlingsledaren (ombudsmannen) fungerar som en konsultativ 

förhandlingsexpert.  
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 

4. Det är de förtroendevalda förhandlingsdelegaterna som har den verkliga makten i 
förhandlingsarbetet.  

 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 

5. Delegationen tillför en viktig del i förhandlingsarbetet.    
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           

 
6. Vår delegationen representerar hyresgästerna på ett bra sätt. 
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 
7. Den nuvarande förhandlingsorganisationen är en effektiv arbetsform.  
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           



8. Jag har blivit erbjuden utbildning från Hyresgästföreningen under min tid som 
förhandlingsdelegat.   

 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 

9. Jag har genomgått en lämplig utbildning, i Hyresgästföreningens regi, för att klara av mitt 
förhandlingsuppdrag. 

  
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 

10. Mitt uppdrag i förhandlingsdelegationen har varit lärorikt. 
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 

11. Jag har utvecklats av mitt uppdrag i Hyresgästförenings förhandlingsdelegation  
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           

 
12. Min insats i förhandlingsarbetet är viktig.   
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           

 
13. Jag känner en hög grad av professionalitet i mitt förhandlingsarbete. 
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 
14. Roll- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevald delegat och anställd 

förhandlingsledare är tydlig.  
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 
 
 
 
 



15. Roll- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevald delegat och anställd 
förhandlingsledare är väl anpassad till uppgiften.  

 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
 

16. Hyresgästerna i mitt område får fortlöpande information om förhandlingsarbetet i 
delegationen.  

 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                           
  
17. Informationen till medlemmarna om förhandlingsarbetet fungerar på ett tillfredsställande 

sätt. 
 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                                                       
 

18. Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer är ett bra exempel på väl fungerande 
demokrati. 

 
Instämmer            Instämmer           Varken         Instämmer            Instämmer 
inte alls                  till viss del            eller              till stor del            helt 
   
                                                                                                       
 
 
Öppna frågor:  
 
19. Vad fick dig att kandidera till uppdraget som ledamot i förhandlingsdelegationen? 
 
20. Stämmer din roll i förhandlingsarbetet med de förväntningar du hade inför uppdraget? 
 

21.Vad anser du att den anställda förhandlingsledarens (ombudsmannens) roll i 
förhandlingsarbetet ska vara? Stämmer din uppfattning mer hur förhandlingsledarens roll är i 
praktiken? 
 
22. Vad tillför delegationen i förhandlingsarbetet? 
 
23. Anser du att Hyresgästföreningen är en professionell förhandlingspart?   
 
24. Anser du att Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer är ett bra exempel på väl 
fungerande demokrati? Om ja, på vilket sätt? Om inte, vad saknas enligt dig? 
 
25.Är den demokratiska organisationsform som din delegationen är utformad efter effektiv för 
förhandlingsarbetet?  
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