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Sammanfattning 

 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur Umeå kommun arbetar mot vräkningar 

samt identifiera framgångsfaktorer mot detta. För att besvara detta syfte har vi 

undersökt vilka de viktigaste aktörerna är som arbetar mot vräkningar och hur deras 

samarbete ser ut, de bakomliggande orsakerna till varför personer blir vräkta samt 

vilket stöd som kan ges till de som riskerar att bli vräkta och som blivit vräkta. 

Litteratur i form av böcker, rapporter och artiklar utgjorde materialet för uppsatsen 

bakgrund och tidigare forskning. Vi utförde tre kvalitativa intervjuer med fyra 

intervjupersoner. De som intervjuades var en områdeschef från ett bostadsföretag, två 

tjänstemän från Kronofogden som arbetar med förebyggande insatser och en 

tjänsteman från socialtjänsten på försörjningsstöd. Materialet från intervjuerna 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. De huvudresultat vi kom fram till var 

att förebyggande arbete och samverkan var de viktigaste framgångsfaktorerna för att 

förhindra vräkningar. Aktörerna i denna uppsats arbetade för att i ett tidigt skedde 

uppmärksamma riskfaktorer för att kunna sätta in rätt stöd till de som riskerade att bli 

vräkta. För att kunna göra detta på bästa sätt krävdes det ett gott samarbete eftersom 

alla aktörer kommer in i ett vräkningsärende under olika tillfällen. Ett annat resultat vi 

kom fram till var att bristande kunskap, svag ekonomi och psykisk ohälsa var de 

främsta orsakerna som ökade risken för vräkningar. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning & problemformulering 

 

“She calls out to the man on the street 

'Sir, can you help me? 

It's cold and I've nowhere to sleep, 

Is there somewhere you can tell me?' 

He walks on, doesn't look back 

He pretends he can't hear her 

Starts to whistle as he crosses the street 

Seems embarrassed to be there.” 

 

Detta stycke är taget från Phil Collins (1989) låt “Another Day In Paradise” där han 

sjunger om en kvinna som inte har någonstans att sova och som försöker få hjälp och 

uppmärksamhet av en förbipasserande man. Mannen väljer att ignorera henne och 

skyndar fort därifrån. Han tittar åt ett annat håll och han väljer att blunda för kvinnan 

och hennes utsatta livssituation. 

 

År 1945 var året då andra världskriget tog slut. Ett världskrig som skördat miljontals 

människors liv, där människor jagats, mördats och där tusentals människor tvingats 

lämna sina hem och fly för sina liv. Vid krigets slut var många av världens länder 

överens om att något var tvungen att ske för att förhindra att något liknande skulle 

upprepas. Därför bildades Förenta Nationerna (FN) som var ett gemensamt och 

internationellt samarbetsorgan med uppgift att tillsammans motverka kommande krig 

och konflikter. År 1946 gick Sverige med i FN. För att säkerställa mänskliga 

rättigheter har flera dokument arbetats fram under regi av just FN. Tre år efter krigets 

slut, 1948, antogs deklarationen om de mänskliga rättigheterna av 

generalförsamlingen i Paris. Denna deklaration reglerar relationen mellan individ och 

statsmakt och innehåller såväl rättigheter som skyldigheter (Svenska FN- förbundet: 

United Nations Association Of Sweden, u.å). Genom deklarationen synliggörs de 

grundläggande rättigheterna som varje individ i förhållande till statsmakten har rätt 

till. I artikel 25 i deklarationen framgår det att varje individ har rätt till skälig 

levnadsstandard. I begreppet skälig levnadsstandard ingår rätt till mat, kläder, bostad, 

hälsovård och andra nödvändiga sociala tjänster (Regeringens webbplats, u.å). Detta 

kan således innebära, för det fall att individen inte själv kan täcka kostnaderna, att 

staten ska tillskjuta medel. 

 

Att en förbipasserande man kan blunda för en kvinnas rop på hjälp må så vara men 

genom antagandet av alla skyddsregler och lagstiftning vi har redogjort ovan kan inte 

Sverige, varken som land eller som enskilda kommuner, göra detsamma. I vart fall 

inte utan att riskera repressalier eller kritik från omvärlden. Trots alla fina 

målsättningar och ambitioner har Sverige idag fortfarande ett stort antal hemlösa. Den 
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senaste nationella statistiken rapporterade att cirka 34 000 personer levde som 

hemlösa år 2011. Av denna grupp var det cirka 4 500 personer som befann sig i akut 

hemlöshet, cirka 5 600 personer var inlagda på institutioner, cirka 13 900 personer 

hade ett boende genom den sekundära bostadsmarknaden och cirka 6 800 personer 

bodde i ett kortsiktigt boende (Socialstyrelsen, 2011).  Kronofogdens statistik visar att 

2 085 personer vräktes från sina bostäder i Sverige under 2015. I denna grupp 

återfinns tyvärr också barnfamiljer. Genom att vräka människor uppstår hemlöshet. 

Hemlöshet leder i sin tur till negativa konsekvenser för den enskilde men också 

negativa konsekvenser för samhället i stort.  

 

Såväl i dagstidningar, i rapporter, på internet och via TV får vi dagligen rapporter om 

hur barnfamiljer, äldre och andra grupper hotas med vräkning. I en artikel som 

publicerades i Svenska Dagbladet skriven av Swärd & Eriksson (2014, 8 december) 

pekar de på att antalet hemlösa i Sverige drastiskt ökar. Carlsson (2015, 4 november) 

skriver i Dagens Nyheter om hur vräkning dessutom påverkar personers välmående. 

Där menar man att hot om vräkning fyrdubblar risken för självmord och att vräkning 

medför stora psykiska påfrestningar för varje enskild individ. Att bli vräkt från sitt 

hem är en otroligt påfrestande och smärtsam situation som kan skapa svåra 

konsekvenser för alla inblandade.  Bland annat har personer som blivit vräkta svårare 

att behålla sitt jobb och bevara sociala relationer, vilket i sin tur kan leda till att de 

måste ansöka om försörjningsstöd samt att det kan skada deras psykiska hälsa 

(Flyghed & Nilsson, 2004). Framförallt riskerar personer som blivit vräkta att 

exkluderas från den ordinarie bostadsmarknaden, vilket kan leda till att de blir 

temporärt, eller till och med permanent, hemlösa (Socialstyrelsen, 2008). Arbetet med 

att förebygga vräkningar är således en viktig insats för att minska på antalet hemlösa i 

Sverige. Med utgångspunkt i detta och i den mörka bild som media målar upp förstår 

vi att vårt kommande arbete med människor i utsatta livssituationer inte kommer att 

bli lätt. För att klara av arbetet mot vräkningar och hemlöshet måste vi ha goda 

kunskaper. Kunskaper om vad som gör vårt arbete mot detta framgångsrikt och 

effektivt. Vems är ansvaret och hur ska vi, ensamma eller tillsammans, kunna komma 

tillrätta med detta problem, är frågor vi ställer oss. Varför inte ställa dessa frågor och 

försöka besvara dem redan nu? Vi har valt att ta hjälp av Umeå kommun i 

förhoppning att få hjälp att besvara våra frågor.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Umeå kommun arbetar mot vräkningar 

samt identifiera framgångsfaktorer mot detta. 
 

Våra frågeställningar för att uppnå syftet är: 

 Vilka är de viktigaste aktörerna i arbetet mot vräkning samt hur ser samverkan 

mellan dessa verksamheter ut? 

 Vilka bakomliggande orsaker kan finnas till att människor blir vräkta? 

 Vilket stöd kan samhället erbjuda människor som riskerar att bli vräkta samt 

till de som blivit vräkta? 
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1.3 Avgränsning 

I denna uppsats har vi valt att avgränsa arbetet kring vräkning och hemlöshet till vissa 

specifika grupper nämligen barnfamiljer, unga vuxna och äldre. Vi har valt att inte 

inkludera gruppen flyktingar av anledningen att problematiken kring dessa grupper 

skiljer sig markant åt gällande anledningar till hemlöshet och vräkning och arbetet 

skulle dessutom riskera att bli allt för omfattande. 

 

1.4 Disposition 

I nästkommande kapitel redogörs en bakgrund till ämnet vräkning. Där ges läsaren en 

möjlighet att få en tydligare bild och en bakgrundsförståelse för det valda ämnet. 

Centrala begrepp, lagstiftning, vräkningsprocessen samt en överblick kring vilka som 

vräks.  Under kapitel tre redovisas tidigare forskning. Hur arbetet med denna uppsats 

sett ut finnas att hitta under kapitel fyra, metod och tillvägagångssätt. I kapitel fem 

görs en resultat- och analys redovisning följt av ett avslutande kapitel med diskussion 

där förslag på kommande forskning ges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6 

2. Bakgrund 

Detta kapitel avser att ge en överblick och bakgrund till begreppet vräkning samt 

andra förklaringar till centrala begrepp som används i uppsatsen. Aktuell lagstiftning 

tas upp där bland annat vräkningsprocessen redogörs. Vi går även in på olika grupper 

som lever med en ökad risk för vräkning samt hur man ser på barnets bästa i samband 

med just vräkningar. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Avhysning är den juridiska termen för det mer vardagliga ordet vräkning. Båda 

termerna innebär att en person tvingas flytta från sin sitt boende på grund av utebliven 

hyra eller störande uppförande. Man kan även bli vräkt från garage, parkeringsplats 

eller andra lokaler man hyr (Kronofogden, u.å.). I denna uppsats kommer 

benämningen vräkning användas. 

 

Hemlöshet definieras enligt fyra olika situationer (Socialstyrelsen, u.å): 

1. En person som lever på gatan, härbärge eller jourhem. 

2. En person som är intagen eller inskriven på sjukhus, fängelse eller någon 

annan institution och inte har ett eget hem att återvända till efter de blir 

utskrivna. 

3. En person som bor i ett ordnat boende från kommunen på långsiktig tid, där 

boendet är kombinerat med särskilda villkor och regler. 

4. En person som tillfälligt bor hos vänner eller familjer, är inneboende eller har 

ett korttids andrahandskontrakt. 

 

Försenad hyra innebär att hyran för en bostad inte har betalats inom åtta dagar efter 

det angivna betalningsdatumet. För lokaler anses hyran vara försenad om pengarna 

inte kommit in två dagar efter det angivna betalningsdatumet enligt 12 kap 42§ 

Jordabalken (1970:994).  

 

Barnfamiljer definieras som familjer där barn under 18 år lever med antingen ena 

eller båda vårdnadshavare under minst 30 dagar om året. Med vårdnadshavare menas 

att ha ansvar och se till så att barnet får den trygghet, omvårdnad och försörjning som 

barnet behöver. Som vårdnadshavare har man rätt och även skyldigheter att bestämma 

i frågor som rör barnets angelägenheter. Hänsyn skall dock tas gentemot barnets ålder 

och mognad. När det gäller ekonomiska frågor företräder oftast vårdnadshavare 

barnet och kallas då även för förmyndare (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Barnets bästa är ett begrepp som saknar en entydig definition (SOU 2005:43). Detta 

begrepp används flitigt i många olika sammanhang- både som utgångspunkt för 

Sveriges nationella lagstiftning men också i den allmänna debatten, många gånger för 

att kritisera att Sverige inte lever upp till begreppet barnets bästa. I uppsatsen används 

begreppet barnets bästa i den bemärkelsen att barnet har ett särskilt behov av en 

funktionsduglig bostad men också barnets rätt att inte bli vräkt. 
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Unga vuxna definieras i uppsatsen som en person mellan 18 och 25 år utan barn.   

 

Sms-lån är ett lån där hela processen kring lånet (ansökning, beviljning och 

utbetalning) går snabbt. Lånebeloppet är relativt lågt och ska även betalas tillbaka 

snabbt. Det finns inte något krav om kreditprövning för denna typ av lån och man kan 

ansöka om lånet på internet eller via telefon (Kronofogden, 2007). 

 

Definitionen av äldre avser personer som är 65 år eller äldre.  

 

Termen sekundär bostadsmarknad används för att beskriva lägenheter och/eller 

former av boenden där socialtjänsten har ett förstahandskontrakt och sedan hyr ut i 

andra hand till individer eller familjer som inte kunnat få ett boende på den ordinarie 

bostadsmarknaden. I dessa boenden brukar det ofta ingå särskilda regler och villkor 

bland annat tillsyn (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Med hyresvärd menas både kommunala och privata hyresföretag.  

 

Bostaden AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger majoriteten av alla 

lägenheter i Umeå kommun (Bostaden AB, u,å.). 

 

Kronofogdemyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet, vars uppgifter bland 

annat är att se till att skulder blir betalda och de tar även emot anmälningar kring 

vräkningar. I denna uppsats kommer benämningen Kronofogden användas. 

 

Socialtjänsten är den kommunala förvaltningen som arbetar enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453). 

 

2.2 Lagstiftning 

Under denna rubrik kommer lagstiftningen som rent allmänt reglerar människors rätt 

till bostad presenteras och även förslag till framtida lagstiftning kommer kort beröras. 

Därutöver kommer vi också att, som en del i att förstå vårt arbete, redogöra för den 

lagstiftning som reglerar själva vräkningsprocessen.  

 

I en av våra grundlagar, Regeringsformen (1974:152,) hittas den rättsakt som tydligast 

beskriver de grundläggande fri- och rättigheter till alla människor som är bosatta i 

Sverige.  I regeringsformen 1kap 2§ kan man läsa att staten ska trygga var och ens rätt 

till arbete, bostad och utbildning. Värt att påpeka är dock att de grundläggande fri- 

och rättigheterna är utformade i första hand för att utgöra mål för lagstiftning inte att 

grunda några rättigheter för den enskilde i den bemärkelsen att den enskilde inte kan 

grunda ett skadestånd med stöd av dessa. I en uppmärksammad dom från Högsta 

domstol den 23 april 2014 i mål T5516-12 har en enskild trots detta fått grunda ideellt 

skadestånd direkt på regeringsformen.  

 

I Socialtjänstlagen (2001:453) regleras vilka skyldigheter socialtjänsten har i 

förhållande till sina kommunmedborgare. I 3kap 2§ sista stycken kan det utläsas att 
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socialnämnden i sin verksamhet, ska främja för den enskildes rätt till bland annat 

bostad. Dessutom ska socialtjänsten sörja för att enskilda som inte själv kan tillgodose 

sina behov ska kunna få kostnadstäckning i form av ekonomiskt bistånd enligt 4kap i 

Socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd kan alltså bli aktuellt för personer som inte har 

ekonomiska förutsättningar att betala för sin bostad.   

 

För att ytterligare förstärka den enskilda individens grundläggande fri- och rättigheter 

har Sverige som en del av Europarådet antagit Den Europeiska Konventionen om 

Mänskliga Rättigheter (EKMR) (1994:1219). Dessa rättigheter kan ses som en 

vidareutveckling av de fri- och rättigheter som FN redan 1948 gav uttryck för i sin 

deklaration. I EKMR artikel 53 slås det fast att denna konvention inte får inskränka 

bland annat de rättigheter som FN antog i sin deklaration från 1948. Således befästes 

artikel 25 i EKMR och blev en del av vår nationella lagstiftning. EKMR, och FN 

(genom hänvisning från EKMR) tillsammans med Regeringsformen (SFS 1974:152) 

är idag det rättsakter som tydligast garanterar de grundläggande fri- och rättigheter till 

alla människor som är bosatta i Sverige. Utöver detta finns också en ytterligare 

förstärkt rätt för en av de grupper vi har valt att fokusera på i vårt arbete, det vill säga, 

för barn. Barnkonventionen eller som den korrekt heter, FN:s konvention om barnets 

rättigheter (u.å), ger barn en ovillkorlig rätt till bostad. Barnkonventionen utgör inte 

formellt svensk rätt men den utgångspunkt, barnets bästa, som slås fast i 

konventionen utgör också utgångspunkten i all social verksamhet. Nu finns dock 

förslag på att barnkonventionen ska bli svensk lagstiftning (SOU 2016:19). Det finns 

ingen svensk lag som inskränker mot vräkning av barn. I Socialstyrelsens utredning 

(SOU 2005:88) har man däremot gett förslag om att barn perspektivet ska ingå i 

Jordabalken (1970:994) som en resurs för att minska på antalet barn som blir vräkta. I 

Socialtjänstlagen (2001:453) 1kap 2§ står det att barnets bästa ska vara avgörande i 

fall och beslut som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn, medan barnets bästa 

endast ska beaktas vid alla andra åtgärder. I de flesta fall kan socialtjänsten endast 

erbjuda stöd till familjer eller individer som riskerar att vräkas i form av ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap, samma lag.  

2.2.1 Lagstiftning som reglerar vräkningen 

I Jordabalken (1970:994) 12kap finns alla regler som bland annat avser hyra av 

bostad. I detta kapitel återfinns vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

hyresvärden ska kunna göra en vräkningsanmälan. I samma lag 12 kap 20§ framgår 

det bland annat att om man inte skrivit avtal om ett specifikt datum, ska hyran betalas 

in den sista vardagen i varje kalendermånad. I Jordabalken, samma kapitel, 42§ står 

det att hyresvärden har rätt att säga upp ett bostadsavtal, innan den bestämda 

hyrestiden har gått ut, om hyresgästen har varit försenad med hyran i mer än sju dagar 

efter det bestämda inbetalningsdatumet. I samma paragraf återfinner man dessutom att 

hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om hyresgästen vanvårdat 

bostaden, till exempel om deras agerande skapar ohyra i bostaden. Om hyresvärden 

vill säga upp ett hyresavtal på grund av störande beteende, måste de dock först 

informera socialnämnden i enlighet med Jordabalken 12 kap 25§. Där framgår det 
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också att en hyresgäst som hyr en bostad är skyldig att se till att andra som bor i han 

eller hennes omgivning inte störs i det mån då det kan vara skadligt för deras hälsa 

eller försämra deras bostadsmiljö. Om en hyresgäst inte frivilligt flyttar från bostaden 

efter meddelande om vräkning måste hyresvärden antigen vända sig till tingsrätten 

eller Kronofogden för att därigenom kunna få möjlighet att tvångsvis vräka 

hyresgästen. Hur detta går till framgår av Utsökningsbalken 3kap 1§.   

 

2.3 Vräkningsprocessen 

Hyresvärden har således rätt att säga upp ett hyresavtal om hyresgästen inte betalat sin 

hyra i tid, varit försenad med hyran ett flertal gången (men betalat innan sju dagar) 

eller uppfört sig på ett opassande och störande sätt. Hyresvärden ska då i första hand 

skicka ett brev till hyresgästen angående kravet om att de ska flytta ut. Om 

anledningen till avflyttningen handlar om hyresskulder har hyresgästen alltid rätt till 

chansen att betala igen sin skuld först. De har då tre veckor på sig, från och med 

dagen då de fick informationen, att betala tillbaka hyresskulden. Detta kallas för att 

återvinna hyresrätten (Socialstyrelsen, u.å.). Om hyresgästen godtar uppsägningen 

och flyttar ut frivilligt, kallas detta för informellt påtvingad avflyttning. En formellt 

påtvingad avflyttning är om hyresgästen väljer att motsäga sig uppsägningen eller om 

hyresvärden direkt tar kontakt med en myndighet, till exempel Kronofogden, för att 

de ska fatta ett formellt beslut angående hyresgästen. En sådan avflyttning slutar med 

att hyresgästen flyttar ut efter att myndigheten kommit fram till det beslutet. I båda 

fallen kan hyresgästen och hyresvärden komma fram till en gemensam lösning, till 

exempel en avbetalningsplan, vilket kan resultera i att hyresvärden tar tillbaka 

anmälan om avflyttning. Både när det gäller informellt- och formellt påtvingad 

avflyttning läggs vikten vid att hyresgästen själv flyttar ut, även om det inte är 

frivilligt (Löfstrand, 2001).   

 

En formellt påtvingad avflyttning kan leda till en vräkning om hyresgästen inte 

kunnat komma fram till en lösning med hyresvärden eller inte fått godkänt på sin 

överklagan men ändå väljer att inte flytta ut från boendet. Hyresvärden kan då begära 

att Kronofogden ska göra en vräkning och tömma boendet. Kronofogden delger 

personligen hyresgästen med information om vilken dag och tid vräkningen kommer 

att ske, samma information skickas till hyresvärden och Socialförvaltningen. När 

vräkningen sker ska anställda från Kronofogden vara på plats för att registrera att 

avflyttningen sker och att bostaden töms. Även socialtjänsten ska vara med under 

vräkningen. Om hyresgästen flyttat ut innan vräkningsdagen registreras det inte som 

en vräkning, även om Kronofogden är närvarande. Har hyresgästen däremot inte tömt 

ut bostaden, förråd eller inte lämnat in nyckeln till hyresvärden registrerar det som en 

vräkning (Socialstyrelsen, 2008). Om hyresgästen inte flyttat ut tills vräkningsdagen 

hyrs en flyttfirma in för att tömma lägenheten och eventuella förråd på föremål. 

Hyresgästen får stå för kostnaden för flytten och eventuell flyttstädning. Till sist byts 

låset ut på bostaden. Alla föremål som tömts ur bostaden magasineras i tre månader. 

Om hyresgästen inte hämtat sina ägodelar efter dessa tre månader säljs eller slängs de 

(Kronofogden, u.å.). Se vräkningsprocessen bilaga 1.  
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2.4 Vilka vräks? 

Grunden som kan leda till att en individ eller familj blir vräkta är sen hyra, 

hyresskulder eller störningar av olika slag (Flyghed, 2000). I de vräkningsärenden 

som rör den ekonomiska biten som utebliven hyra eller sen hyra står oftast 

hyresgästen i en relativ liten skuld till hyresvärden (Nilsson & Flyghed, 2004).  

2.4.1 Barn som vräks 

Historiskt sätt var det under 1900-talet som man började göra lagändringar och tillägg 

för att se till barnets bästa och skydda dem, bland annat genom Barnavårdslag 

(1924:3611924) och lag om Barnombudsman (1993:335). Barns behov av ett 

betryggande hem började först diskuteras på allvar under 2000-talet. År 2004 gav 

Socialdepartementet ut en rapport som fastslog att 1000 barnfamiljer vräks varje år. 

Detta innebar att det var fler än 1000 barn som vräkts varje år eftersom de flesta 

familjer hade fler än ett barn (Ds 2004:41) Efter att denna rapport kom ut gjordes en 

utredning kring vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer. Med anledning av denna 

rapport ville regeringen undersöka hur socialtjänsten kunde förbättra och utveckla 

sina insatser kring barnfamiljer gällande vräkningar. Både när det kom till 

förebyggande insatser så väl som stöd efter att en familj blivit vräkt (SOU 2005:88). I 

relation till barnfamiljer kom rapporten bland annat fram till att socialtjänsten måste 

lägga ner mer resurser på uppsökande verksamhet. De kom även fram till att i de fall 

vräkningen påverkade barns boende eller umgänge med vårdnadshavare skulle en 

bedömning kring barnets bästa väga in. Framförallt kom rapporten fram till att det 

behövdes mer kunskap kring området, delvis gällande vräkningar i allmänhet, men 

framförallt gällande barn.  

 

Det är tydligt att barn påverkas både av hot om vräkningar och om de faktiskt måste 

flytta från sitt hem. Hemmet har en stor betydelse för barns hälsa, inte bara för att det 

är den platsen där de får vila och mat, utan det representerar även trygghet och 

tillhörighet. Enligt socialstyrelsens utredning (SOU 2005:88) har de framkommit att 

barn som befinner sig i familjer aktuella för vräkning upplever det som väldigt jobbigt 

och påfrestande. Det kan skapa skamkänslor och barnen kan känna sig ansvariga för 

situationen. Om familjen måste flytta kan detta innebära att barnen får en längre väg 

till skolan eller att de måste byta skola samt att det kan vara svårt att upprätthålla 

kontakt med vänner. Trots att barnen inte ses som de som i första hand vräks är det ett 

faktum att de påverkas, både fysiskt och psykisk.  

2.4.2 Unga vuxna som vräks 

Enligt Kronofogden är unga vuxna, framförallt män, en riskgrupp för vräkning och 

framtida hemlöshet då ett ökat antal har skulder hos myndigheten. Tidigare forskning 

har funnit att sms-lån är en av de vanligaste anledningarna till varför unga vuxna 

hamnar i skuld (Socialstyrelsen, 2010). Sms-lån är ett snabblån man kan ta utan 

kreditupplysning, vilket innebär att även personer med en dålig ekonomi kan bli 

godkända. Enligt Socialstyrelsen (2008) har gruppen unga vuxna svårt att ta hand om 

sin ekonomi, vilket ökar risken till att de blir skuldsatta. Detta kan innebära att de inte 
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har råd att betala sin hyra eller att de inte ens kvalificeras till att ha ett hyreskontrakt. 

Man har även funnit att unga vuxna har en bristande kunskap kring konsekvenserna 

av att vara sen med sin hyra. Kronofogden och Konsumentverket publicerade en 

rapport (KFM Rapport 2007:2) om unga mäns erfarenhet kring sms-lån som bland 

annat visade varför de som tar ett sms-lån väljer att göra det och vad de använder 

pengar till. Den vanligaste anledningen till varför unga män valde sms-lån var för att 

man fick pengarna på en gång. Många sa även att man valde sms-lån då man inte 

behövde gå igenom en kreditkontroll. Majoriteten valde att spendera pengarna på 

kläder och elektronik, näst vanligast var att betala räkningar, så som hyran, sedan 

använde man lånet för nöjen och resor och minst personer hade svarat att de använt 

lånet för att betala tillbaka andra lån. Ungefär hälften av de som svarat att de tagit 

sms-lån hade även svarat att de haft problem med att betala tillbaka lånet samt att 

ungefär var fjärde person angett att de hade skulder hos Kronofogden.  

2.4.3 Äldre som vräks 

Med en stigande ålder kan förändringar hos människor förekomma, så som demens 

eller fysisk oförmåga att ta hand om sitt hem. Försämrat minne kan innebära att äldre 

personer glömmer att betala sin hyra i tid och om de inte har förmåga att sköta om sitt 

hem kan sanitära problem uppstå (Socialstyrelsen, 2008). I ett radioreportage 

(Levinson, 2016) berättade en enhetschef på socialtjänsten från Eskilstuna kommun 

om hur antalet äldre som vräkts har ökat det senaste året. Socialtjänsten har gått från 

att endast ha enstaka vräkningsärenden om året när det gäller äldre till att numera ha 

flera ärenden i månaden. Även hon anser att problemet handlar om att äldre på grund 

av fysiska och psykiska svårigheter inte kan sköta om sitt boende samt inte kan betala 

sin hyra eller kommer ihåg att betala det. Det vanligaste är att dessa äldre lever 

isolerat och inte har något stort socialt nätverk. I annat fall brukar anhöriga hjälpa till 

eller slå larm till myndigheter. En teamledare på socialtjänsten i Eskilstuna kommun 

menade att många av de äldre skulle behöva få bistånd i form av hemtjänst eller 

komma in på ett vård- och omsorgsboende, men på grund av att de inte hade kommit i 

kontakt med socialtjänsten blev inte detta stöd möjligt. Utan denna hjälp kunde det i 

värsta fall sluta med att personen blev vräkt. Det finns däremot en problematik kring 

att äldre inte alltid får den hjälp de anser sig behöva. SVT dokumentären “Hem till 

varje pris” (Widell & Enström, 2016) tar upp att trots att antalet äldre ökar så läggs 

fler vård- och omsorgsboenden ner. De senaste 15 åren har 32 000 platser på vård- 

och omsorgsboenden försvunnit i landet. Kommunerna vill satsa på att låta de äldre 

bo hemma så länge som möjligt, oberoende av deras vårdbehov. Det finns dock en 

trygghet i att bo på ett vård- och omsorgsboende som inte går att skapa i hemmet 

genom hemtjänst, menar en av intervjupersonerna i dokumentären. Det faktum att det 

finns personal tillgänglig 24 timmar om dygnet är något som väger stort, både för den 

äldre och dess anhöriga. Äldre är på så sätt en riskgrupp gällande vräkningar eftersom 

de inte bara kan förlora förmågan att ta hand om sitt hem utan det kan även vara svårt 

att få den rätta hjälpen att kunna flytta någon annanstans innan det ska gå så långt att 

de blir vräkta. 
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3. Tidigare forskning/kunskapsöversikt 
Detta kapitel ämnar beskriva och presentera de artiklar och övriga källor som vi funnit 

som berör tidigare kunskap och forskning kring vräkning. Här redogörs också statistik 

gällande vräkningar för de aktuella grupperna i uppsatsen. 

  

3.1 Vräkning i Sverige historiskt 

Fram till 1907 hade hyresvärden i princip all makt gällande hyressumman och kunde 

fritt välja att säga upp hyresavtalet med en hyresgäst. I Jordabalken (1970:994) kap 

12, som också kan kallas hyreslagen, fastställdes bland annat hyresrätten, vilket 

skyddade hyresgästerna från att utnyttjas av sina hyresvärdar. Lagen fastslog bland 

annat att ett skriftligt kontrakt måste finnas då hyresupplåtelsen är längre än ett år. 10 

år senare, 1917, drevs lagen mot orimliga hyreshöjningar igenom och Sveriges första 

hyresgästförening skapades i Stockholm. Föreningen utvecklades och 1923 bildades 

Hyresgästföreningarnas Riksförbund, som kom att skapa stora förändringar kring 

hyreslagarna framöver. Under åren tillkom flera lagar och riktlinjer som blev till 

hyresgästernas fördel (Eriksson, Stenberg, Flyghed, & Nilsson, 2010). 

 

I början på 1980-talet uppmärksammades vräkningar på allvar. 1983 publicerades en 

artikel där det redovisades att ungefär 5000 familjer hade vräkts under året 1982. 

Efter detta började media uppmärksamma vräkningar allt mer och regeringen 

beslutade att mer information om de som vräktes behövdes. Socialstyrelsen fick 

således i uppdrag att undersöka hur socialnämnden hanterade ärenden om 

hyresskulder, vilka det var som anmäldes för att vräkas samt vilka som faktiskt blev 

vräkta. Sedan dess har ett flertal utredningar gjorts kring ämnet med uppdrag från just 

Socialstyrelsen (Eriksson et al, 2010). 

 

Antalet vräkningar ökade år 1965, vilket var året miljonprogrammet startade. Mellan 

1965-1974 byggdes ett stor mängd nya lägenheter i Sverige, vilket gick under namnet 

miljonprogrammet (Boverket, u.å). Detta betydde att personer som var hemlösa, hade 

en svag ekonomi eller andra sociala problem nu kunde få ett eget boende genom ett 

förstahandskontrakt. Tyvärr ledde detta till att dessa personer, som redan var i en 

utsatt situation, inte kunde betala sina hyror eller inte kunde sköta sitt hem med 

anledning av till exempel missbruk eller kriminalitet. Allt detta slutade med att ett 

ökat antal personer blev vräkta. Det blev på så sätt en paradox kring att ett flertal 

tillgängliga bostäder kunde resultera i att ett ökat antal personer blev vräkta. Från 

1975 till början av 1980-talet var det många lägenheter som stod tomma, vilket gjorde 

att hyresvärdarna inte hade lika höga krav på hyresgästernas ekonomi och livsstil. 

Detta ledde igen till att ett flertal personer med sociala och ekonomiska svårigheter 

fick hyreskontakt som sedan blev uppsagda eftersom de inte kunde ta hand om 

bostaden eller betala hyran i tid (Eriksson et al, 2010).  
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Vidare skriver Eriksson et al (2010) att antalet anmälningar om vräkning i Sverige 

som kom in till domstolar och Kronofogden ökade från början av 1900-talet till mitten 

av 1990-talet. Antalet verkställda vräkningar ökade till och från fram till 1995. Efter 

det året sänktes det gradvis fram till 2009, då författarna avslutade undersökningen. 

Några anledningar till varför antalet minskade efter 1990-talet kan ha varit att 

hyresvärden och hyresgästen gemensamt kommit fram till en lösning eller att 

hyresgästen flyttat ut innan vräkningsdatumet. En annan orsak kan ha varit att 

personer med svag ekonomi eller sociala problem blev utestängda från 

bostadsmarknaden och på så vis inte lyckades få ett hyreskontrakt. Historiskt har man 

även kunnat se att fattigdom och ekonomiska problem har varit en stor faktor till 

varför personer blivit vräkta. Andra faktorer som alkohol- och drogmissbruk kan 

också ha påverkat detta.  

  

I dag finns flera lagar och reformer som ska skydda den enskildes rätt till bostad, 

bland annat i Regeringsformen (1974:152) 1 kap 2§ och lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 1 kap 1§. Eriksson et al (2010) menar dock att 

det är omöjligt för samhället att garantera en bostad för alla och att det idag, trots 

dessa skyddslagar och reformer, fortfarande finns personer som saknar en bostad och 

sover på gatan.  

 

3.2 Statistik 

Mellan 2007 och 2009 genomfördes en strategi för att motverka hemlöshet i Sverige 

under Socialdepartementets regi. Ett av de fyra målen med strategin var att antalet 

vräkningar skulle minska och att inga barn skulle vräkas. Den slutgiltiga rapporten 

visade att antalet vräkningar minskat under de senaste tio åren och att av alla de 

ansökningar som kom in var det endast 35 procent som faktiskt ledde till vräkning 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

Figur 1 redogör antalet anmälningar som registrerats hos Kronofogden och antalet personer 

som vräkts från sin bostad mellan år 2011-2015. Källa: Kronofogden 
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Statistiken visar att både antalet anmälningar och antalet verkställda vräkningar 

stadigt har minskat under de senaste åren. Kronofogden menar att minskningen delvis 

beror på det förebyggande arbetet som görs i landet. Speciellt samarbetet mellan 

Kronofogden, Socialtjänsten och hyresvärdar (Krantz, 2015). 

3.2.1 Statistisk om barn som vräks 

Som tidigare nämnts var ett av de fyra målen i strategin att motverka hemlöshet att 

inga barn skulle vräkas. Trots att man i den slutgiltiga rapporten kunnat se en 

minskning gällande barnfamiljer som vräks var siffran inte på noll, vilket innebär att 

strategin misslyckats med det målet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Figur 2 visar hur många barn som berörts av anmälningar kring vräkning samt hur många 

barn som vräktes mellan år 2008-2015. Källa: Kronofogden 

 

Detta diagram visar att antalet barn som vräkts inte hade en stadig minskning fören 

2011-2014. Under år 2015 var det dock en ökning av barn som vräktes, 472 barn 

jämfört med 459 barn under 2014. Trots detta så är antalet barn som berörts av 

vräkning det näst lägsta antalet sedan Kronofogden började undersöka statistiken år 

2008.  
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3.2.2 Statistik unga vuxna 

 

Figur 3 visar hur många unga vuxna som vräkts mellan år 2010-2015. Källa: Kronofogden 

 

Antalet unga vuxna som vräkts har minskat under åren, vilket kan vara kopplat till att 

allt färre har en skuld hos Kronofogden. Under perioden 2013-2015 har myndigheten 

sett att antalet unga vuxna med en skuld hos dem blivit allt färre. De menar att en 

anledning till denna minskning beror på de lagändringar som gjorts vilket har 

resulterat i att föräldrar inte kan skuldsätta minderåriga personer på samma sätt som 

tidigare. Det är således ett färre antal personer som är skuldsatta när de blir myndiga. 

De har även sett en minskning av dem som blir skuldsatta hos dem för andra 

anledningar. (Krantz, 2016).  

3.2.3 Statistik äldre 

 

Figur 4 visar hur många äldre personer som vräkts från sitt boende mellan år 2010-2015. 

Källa: Kronofogden 
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Från 2010 till 2014 var det en generell minskning av äldre personer som vräkts från 

sitt hem, men år 2015 ökade antalet och är det högsta någonsin sedan Kronofogden 

började föra statistik kring gruppen. Det finns hittills ingen förklaring till varför 

antalet har ökat, dock kan anledningen vara det som nämnts tidigare om demens och 

fysiska problem. 

 

3.3 Hemlöshet  

Tidigare forskning har visat på att det finns ett starkt samband mellan vräkning och 

hemlöshet (Holmdahl, 2009 & Socialstyrelsen, 2010). En studie visade att majoriteten 

av deltagarna levde i någon form av hemlöshet efter att de blivit vräkta (Nilsson och 

Flyghed, 2004). Anledningen till detta är att den som blivit vräkt från sitt hem får en 

svagare position på bostadsmarknaden. Om personer som vräkts har en hyresskuld 

registrerad hos Kronofogden får hyresvärdar ta del av den informationen. Detta kan 

leda till att de inte anses vara kvalificerade till att få ett nytt förstahandskontrakt. 

Även om den enskilde eller familjen inte behöver leva på gatan eller jourhem kan de 

ändå räknas som hemlösa om de endast kan få ett boende på den sekundära 

bostadsmarknaden. Personer som blir vräkta kan dessutom ha svårigheter att behålla 

sitt jobb vilket i sin tur kan leda till fler ekonomiska problem (Nilsson och Flyghed, 

2004). Att förlora sin bostad behöver således inte alltid resultera i direkt hemlöshet, 

men det kan påverka andra områden i en persons liv som kan leda till det. 

 

3.4 Ekonomi kopplat till vräkning och hemlöshet 

Försenad eller obetald hyra är ofta kopplat till att individer eller familjer har en svag 

ekonomi. I en artikel som publicerades 2004 berättade ett flertal intervjupersoner att 

de hade haft ekonomiska problem innan de blev vräkta. Bland annat hade de 

svårigheter att kunna betala mat, hyra och andra räkningar (Nilsson, & Flyghed, 

2004.) Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan hyresskulder och 

ekonomiska problem (Socialstyrelsen, 2010).  Dessa personer som lever under 

ekonomisk knapphet har också ökad risk att drabbas av en ekonomisk stress, menar 

Starrin et al (1995).  Denna stress påverkade inte bara risken att drabbas av psykisk 

ohälsa utan påverkade också hela familjens sociala liv såsom relationer, aktiviteter, 

och levnadsvillkor. En stabil ekonomi kan göra att en person kan bevara och utveckla 

sociala nätverk där pengar kan ha en viss betydelse, känna att han eller hon har 

kontroll över situationen samt bibehålla olika levnadsvanor och föremål som bilar, 

bostad och bohag.  

 

3.5 Hur vräkning påverkar personers välmående 

För dem flesta är ett boende mer än bara fyra väggar och ett tak. Det är en plats som 

skapar trygghet och stabilitet. Ett boende är även en symbol för en person social 

status, då den är grundläggande för att man bland annat ska kunna ha ett jobb, ta hand 

om sin fysiska och psykiska hälsa samt kunna ha ett bra socialt nätverk. Att förlora 

sitt boende kan ha förödande konsekvenser för en persons position på 

bostadsmarknaden, då hyresvärdar kan avvisa personer som tidigare blivit vräkta. De 

kan då under en längre period hamna på den sekundära bostadsmarknaden och detta 
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kan leda till att de under en kortare eller längre tid blir hemlösa. Vräkningar kan 

således påverka en person negativt på flera områden. Förutom påfrestningen att 

behöva bryta upp sin tillvaro och flytta från sitt hem kan en vräkning förstöra ens 

chanser för framtiden. En bostad är således en grund alla måste ha för att kunna forma 

sitt liv. Starrin et al. (1995) betonar också att en människas privata ekonomi har olika 

viktiga funktioner för en människas välbefinnande. Ett resultat Holmdahl (2009) kom 

fram till var hur personer med barn upplever hot om vräkning. Dessa personer kände 

mer stress, oro och ångest över att inte kunna uppfylla och leva upp till sina barns 

behov på grund av den bristande ekonomi som rådde, än personer utan barn. Som 

presenterats tidigare i uppsatsen påverkas även barnet välmående av vräkning. Att 

leva i en familj som är vräkningshotade kan skapa skamkänslor och en känsla av att 

vara ansvarig för situationen kan infinna sig hos barnet.  

 

3.6 Internationell forskning 

Även den tidigare forskning som har gjorts utanför Sverige visar på att bland annat 

låg inkomst eller ekonomiska problem ökar risken för att bli vräkt. I en artikel från 

USA kan man läsa att ett stort antal av alla vräkningar som verkställdes i New York 

skedde i stadsdelen Bronx, vilket var känt som den fattigaste stadsdelen och 

majoriteten av alla hyresgäster i området hade en svag ekonomi (Hartman & 

Robinson, 2003). Desmond och Kimbro (2015) menar att antalet fattiga i USA ökar, 

delvis på grund av förändringar inom politiken. De har även sett att majoriteten av de 

familjer som definieras som fattiga i USA spenderar mer än halva deras inkomst på 

hyra och räkningar för hemmet. Detta innebär att det inte blir mycket pengar över till 

bland annat transport, medicin, mat och skolmaterial. Internationell forskning har 

även undersökt hur en persons psykiska välmående påverkas av att vräkas. Att tvingas 

flytta från sitt hem skapar ofta stress och detta kan i sin tur leda till depression. Ju 

längre tid det tar för en person som blivit vräkt att få ett nytt boende desto mer ökar 

risken för att personen blir deprimerad eller på andra sätt får en försämrad psykisk 

hälsa (Desmond & Kimbro, 2015). Psykisk ohälsa har även visat sig vara en orsak till 

varför hyresgäster blir vräkta. I sin studie kunde Crane och Warnes (2000) se att äldre 

personer som blivit vräkta ofta hade olika former av psykisk ohälsa innan 

utflyttningen, bland annat var de förvirrade eller paranoida.   

 

3.7 Förebyggande insatser i arbetet mot vräkning och hemlöshet 

Socialtjänstens ansvar i det vräkningsförebyggande arbetet är stort, eftersom den 

handlägger ärenden som är förknippade med risk för vräkning. Även andra 

kommunala förvaltningar som Kronofogden, bostadsföretagen, hälso- och sjukvården 

och frivillighets organisationer har en betydelsefull roll i det vräkningsförebyggande 

arbetet (Socialstyrelse, 2008). Anledningen till att det förebyggande arbetet mot 

vräkningar är viktigt är för att det kan minska antalet hemlösa samt att personers 

välmående påverkas så starkt av risken att förlora sin bostad. Exempel på 

förebyggande insatser som kan ges till personer som riskerar att bli vräkta är 

ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 3§ och budget- och 
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skuld rådgivning enligt Skuldsaneringslagen (2006:548) 2§. Ekonomiskt bistånd 

ansöker man om hos socialtjänsten och kan ges till personer som har tillfälligt svårt 

att försörja sig själva eller sin familj. Ett exempel är att en person söker ekonomiskt 

bistånd för att kunna betala sin hyra eller sin hyresskuld. I första hand ska den som 

söker bistånd ha utnyttjat alla sina andra resurser, till exempel använda sparade 

pengar eller försöka sänka sina boendekostnader genom att flytta till ett billigare 

boende. (Socialstyrelsen, 2010). Biståndet ska enligt 4 kap 1 § i Socialtjänstlagen vara 

tillräckligt för att den enskilde ska kunna leva på en skälig levnadsnivå. En skuld- och 

budgetrådgivare är en insats som kan användas för att lösa den enskildes ekonomiska 

problem på lång sikt. Kommunen har en skyldighet enligt både Socialtjänstlagen 3kap 

1§ och Skuldsaneringslagen 2§ att, inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt, 

ge råd och stöd till de skuldsatta personer som lever i deras kommun. Den enskilde 

kan få hjälp att skapa en budget eller skicka in ett förslag om frivillig 

överenskommelse till den eller de personerna de är i skuld hos.  

 

3.8 Samverkan mellan olika verksamheter 

I en studie (Holmdahl, 2009) kan man läsa att ett organiserat, välordnat och ett väl 

fungerande samarbete mellan olika verksamheter och aktörer i vräkningsprocessen är 

det bästa för alla inblandade. Detta är något som också regeringen kom fram till i sin 

utredning om vräkning och hemlöshet med fokus på barnfamiljer (SOU 2005:88). Där 

pekar man på att en samverkan som sker tidigt mellan socialtjänst, Kronofogden, 

hyresvärdar och den enskilde kan vara fördelaktig i förhindrandet av vräkningen. En 

viktig slutsats i utredningen var dock att denna samverkan bör ske med förståelse att 

samarbetet inte sker mellan jämlika parter där socialtjänsten ses som maktinnehavare 

och den enskilde vräkningshotade personen ses som den i underläge. Med 

utgångspunkt i statistiken som presenterats i Socialstyrelsens rapport (2010) kan man 

utläsa att i de kommuner där samverkan var god mellan Socialtjänsten, Kronofogden 

och hyresvärdar har antalet vräkningar varit mindre än i andra kommuner. 
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4. Metod 

Under detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som användes i skapandet av 

denna uppsats. 

 

4.1 Inhämtning av litteratur 

Efter att uppsatsens syfte och frågeställningar utformats började vi initialt med att 

inhämta material i form av litteratur, avhandlingar, rapporter, tidsskrifter, lagar och 

artiklar. En inläsning av detta material gjordes för att få en förförståelse samt öka vår 

kunskap kring ämnet vräkning. De källor vi använde oss av för att hitta aktuell 

litteratur var Google Scholar, Socialanatet.se, Swepub, SocIndex, Socialstyrelsens- 

och Kronofogdens hemsida samt Umeå universitetsbibliotek. För att begränsa antalet 

träffar på dessa databaser användes de angivna sökorden.  

 

4.2 Forskningsansats 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats. Enligt Bryman (2013) kännetecknas denna 

ansats av subjektiva upplevelser och beskrivningar från intervjupersonen. 

Utgångspunkten blir således deltagarens uppfattning om vad som är viktigt och 

betydelsefullt. Att se världens med deras ögon är ett återkommande inslag när man 

gör forskning med utgångspunkt i det kvalitativa förhållningssättet. Forskaren strävar 

efter att förstå olika fenomen utifrån de beteenden, värderingar och åsikter som skapas 

i sociala sammanhang. Anledningen till att vi, i denna uppsats, har valt att göra en 

kvalitativ studie är för att förstå hur aktörer som arbetar med vräkningar förhåller sig 

till, upplever och praktiskt arbetar med detta. Detta är något som vi anser inte skulle 

kunna uppnås med hjälp av exempelvis en kvantitativ ansats där insamling av data 

ofta genomförs med anonyma enkäter. Genom de intervjuer som gjorts har vi tolkat 

intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter. Inom den kvalitativa ansatsen 

skriver även Bryman (2013) om ett induktivt angreppsätt där slutsatser dras utifrån de 

observationer som gjorts utan en förbestämd hypotes. I detta angreppssätt samlas 

information in, den analyseras och utifrån det formas en slutsats. I denna uppsats har 

angreppssättet varit just ett induktivt förhållningssätt eftersom det i uppsatsens 

startskede inte fanns någon hypotes kring hur vräkningar hanterades av de olika 

aktörerna. 

 

4.3 Urval 

För att hitta deltagare till vår studie gjordes ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman 

(2013) är ett bekvämlighetsurval ett urval av personer som för tillfället är tillgängliga 

för undersökningen. Kontakt togs via mejl och telefon med myndigheter och företag 

som tidigare forskning pekade på hade betydelse för vräkningsarbetet. Dessa aktörer 

var socialtjänsten, Kronofogden och hyresvärdar. En förfrågan om att genomföra 

intervjuer med någon representant från dessa skickades. Vi blev således hänvisade till 

personer som dels var tillgängliga och dels var insatta och kunniga inom ämnet. 

Personerna som blev föremål för intervjuerna blev således utvalda av myndigheten 

och företaget själv. Efter en personlig kontakt med de aktuella personerna bokades 
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intervjutillfället in. Avsikten med att göra en kvalitativ undersökning var att inhämta 

material och kunskap som var relevant för uppsatsens syfte och att det av den 

anledningen inte behövdes en större mängd informanter. Intervjupersonerna har 

uttalat sig i egenskap av representanter för respektive verksamheter. Detta är något vi 

har beaktat i vår diskussions del. 

 

4.4 Kvalitativ intervju 

För att öka vår kunskap och förståelse om vräkningar användes kvalitativa intervjuer 

med fyra yrkesverksamma personer inom socialtjänsten, Kronofogden och med en 

områdeschef som arbetar på en lokal bostadshyresförening i Umeå kommun. Målet 

med kvalitativa intervjuer är, enligt Bryman (2013), att låta intervjupersonerna berätta 

relativt fritt men genom ställda frågor fånga intervjupersonens upplevelser och tankar. 

Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär vilket innebär att intervjuaren utgår 

från ett så kallat frågeschema med en uppsättning frågor. Intervjupersonerna ges 

således ett stort utrymme till att besvara frågorna. Inom den här typen av intervju har 

dessutom intervjuaren möjlighet att också ställa uppföljningsfrågor som inte ingår i 

intervjuguiden. Vi utformade en intervjuguide för varje intervju (se bilaga 2, 3 och 4) 

med tydliga frågor som skulle vara till hjälp för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Därefter tog vi, som tidigare nämnt, kontakt med myndigheter vars 

arbete var aktuellt för vårt uppsatsskrivande. Samtliga intervjuerna ägde rum på 

respektive arbetsplats där samtalet kunde hållas ostört. Intervjuerna tog cirka en 

timme och intervjupersonerna var mellan 30-65 år. Vi genomförde intervjuerna 

tillsammans och alla tre intervjuer hade samma tillvägagångssätt. Inledningsvis 

informerades intervjupersonerna om uppsatsens syfte, vilka som kommer att ha 

tillgång till uppsatsen samt möjligheten att vara anonym. I de tre intervjuerna gavs 

tillåtelse från samtliga att spela in samtalen som vi därefter transkriberade. 

 

4.5 Bearbetning av material 

För att reducera vår data använde vi oss av konventionell innehållsanalys, vilket 

innebär en fördjupning i den data man samlat in. Inom denna analys studeras data 

utan en förutbestämd teori och man letar efter nya insikter genom kodning och 

kategorisering Med kodning menas att finna viktiga tankar, begrepp och nyckelord för 

att kortfattat få fram det centrala innehållet i data. Vidare sorteras koderna in i 

kategorier baserade på hur de relaterar till varandra (Hsieh & Shannon, 2005). När vi 

kodade våra intervjuer gjorde vi det tillsammans med hjälp av stödord i marginalen. 

Vi skrev upp de koder vi hittat och kom fram till att många koder hade samma eller 

liknande betydelse vilket gjorde att dessa koder slogs ihop till en kod och koder som 

var överflödiga togs bort. Spalter med koder som var relaterade till varandra skapades 

och med hjälp av dessa spalter bildades kategorier.  Den röda tråden genom de olika 

kategorierna blev sedan grunden för uppsatsens tema. Vi skapade temat för att tolka 

innehållet på en latent nivå, vilket innebär att den underliggande meningen som var 

gemensamt för alla kategorier lyftes fram. Kodningen och kategoriseringen var 

däremot på en manifest nivå där det som sagts endast förtydligas (Hsieh & Shannon, 

2005). Se kodningsschema bilaga 5.  
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4.6 Uppsatsens validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är vanliga begrepp som används inom den kvantitativa 

forskningen. Dessa begrepp går dock att applicera även i den kvalitativa forskningen. 

Inom den kvalitativa forskningen pratar man dessutom om intern- och extern validitet 

och reliabilitet. Med en intern validitet menar Bryman (2013) att forskarens 

observationer stämmer överens med de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. Att 

uppsatsens resultat representerar den verklighet som den inhämtat data ifrån. Med 

detta i åtanke har vi, när vi utformat vår intervjuguide, varit noga med att frågorna 

hjälper oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Alla intervjupersoner fick 

dessutom en kopia av den färdiga uppsatsen. Extern validitet handlar istället om i 

vilken mån resultaten kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer 

(Bryman, 2013). För att säkerställa att den externa validiteten är hög har vi tydligt 

beskrivit arbetsförfarandet i skapandet av denna uppsats. Som läsare vill vi att det 

enkelt ska gå att följa alla steg och på så vis öka trovärdigheten i de resultat vi 

kommer fram till. När det gäller uppsatsens reliabilitet och tillförlitlighet pratar man 

om den interna reliabiliteten som innebär att forskningsteamet måste komma överens 

om hur materialet och den insamlade data ska tolkas. Detta säkerställs genom att vi 

tillsammans har läst igenom intervjuerna, kodat, kategoriserat samt skapat ett tema. 

Vi har under hela processen haft en rak och tydlig kommunikation för att minska 

missförstånd och för att skapa ett gott samarbete oss emellan. Enligt Bryman (2013) 

avser extern reliabilitet avser att mäta undersökningens replikerbarhet, det vill säga 

om andra skulle göra samma undersökning skulle dem då upptäcka och generera 

samma resultat? För att säkerställa detta har vi skrivit fylliga beskrivningar där 

läsaren kan följa uppsatsens alla delar på ett tydligt och lättförståeligt sätt.  

 

4.7 Generalisering 

Den vanligaste kritiken mot kvalitativa studier handlar just om att det är svårt att 

generalisera materialet utanför sammanhanget där det skapas (Bryman, 2013). Som 

tidigare nämnts utgår kvalitativ forskning ifrån att intervjupersonerna får ge sin 

version och tankar kring ämnet, vilket gör att materialitet blir subjektivt. När det 

gäller urvalsförfarandet kan det finnas svårigheter att generalisera ett 

bekvämlighetsurval samt att det kan finnas en viss svårighet att identifiera vilka 

intervjupersonerna är representativa för. Detta gör att det är svårt att säga att de 

intervjuer vi gjort i Umeå kan vara representativ för hela Sverige. Under insamlingen 

av material kom vi även fram till att Umeå, som har en relativt stor omflyttning och 

ung befolkning, inte nödvändigtvis har samma bostadsproblem som andra städer. Vi 

har dock sett att våra resultat till stor del stämmer in på de slutsatser som den tidigare 

forskningen kommit fram till. Bryman (2013) menar att man i en kvalitativ forskning 

fokuserar mer på hur väl teorin kan generaliseras, inte populationen, och på så sätt 

anser vi att våra resultat är generaliseringsbara. 
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4.8 Etiska överväganden     

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) kan man hitta 

bestämmelser som syftar till att skydda människor och respekt för människovärdet vid 

forskning. Trots att denna lag, enligt 2§, inte avser arbete som utförs inom ramen för 

grund- eller avancerad nivå på högskoleutbildning har vi ändå valt att till viss del 

förhålla oss till denna lag. Vi har framförallt förhållit oss till 16§ som handlar om 

information till de vi intervjuat. Enligt paragrafen skall intervjupersonen bland annat 

få information om syftet med forskningen, metoder som används samt frivillighet att 

delta. Vi har utöver den 16§ också använt oss av 17§ som berör samtycke. Den 

paragrafen säger att forskningen endast får bedrivas om samtycke från 

intervjupersonen finns.  

 

Utöver denna lag har vi, för att sätta upp ramar för intervjuerna, använt oss av de fyra 

allmänna huvudkraven som gäller inom svensk forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2013). Med informationskravet menas att forskaren ska lämna information 

till deltagare om bland annat deras frivillighet att vara med, att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst samt rent allmänt om vilka villkor som gäller när man deltar 

i studien. Detta informerades intervjupersonerna om och kunde ta ställning till redan 

vid den första personliga kontakten. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska 

inhämta deltagarnas samtycke till medverkan i undersökningen. För att uppfylla detta 

krav berättade vi om detta vid intervjutillfället och intervjupersonerna gav således ett 

muntligt godkännande att delta i studien. När det gäller konfidentialitetskravet är detta 

krav nära förknippat med sekretess och handlar om att säkra personuppgifterna för de 

som deltar i studien. Vid intervjutillfällena informerades deltagarna om möjligheten 

till att vara anonym men alla intervjupersoner gav samtycke till att vi i denna uppsats 

använder deras riktiga namn. De ljudfiler, anteckningar och dokument som inhämtats 

vid intervjutillfället förvaras i datorer som endast vi har tillgång till. Dessa dokument 

kommer att tas bort när uppsatsen är godkänd. Det sista kravet, nyttjandekravet, 

handlar om att den insamlade data inte får användas eller utlånas till andra icke-

vetenskapliga undersökningar och syften. För att säkerställa att detta krav är uppfyllt 

kommer deltagarnas svar och deltagande endast att användas i denna kandidatuppsats 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.9 Ansvarsområden för författarna 

Det största arbetet med denna uppsats har skett tillsammans och där vi gemensamt 

suttit och skrivit under respektive rubrik. Vi har dock valt att dela upp det på så vis att 

vi haft huvudansvaret för olika avsnitt.  Magdalena har haft huvudansvaret för 

inledningen, lagstiftningen, metodavsnittet och avsnitten om samverkan och 

bemötande i resultatdelen. Alida har således varit huvudansvarig för bakgrunden, 

statistik, avsnittet om tidigare forskning samt avsnitten om förebyggande arbete, 

kunskap om orsaker och ekonomi i resultatdelen. När det gäller analysen av den 

insamlade data gjorde vi detta tillsammans och likaså de avslutande slutsatser och 

diskussion som föreligger för uppsatsen.  
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5. Resultat och analysredovisning 
Här nedan följer resultatet av vår studie som är indelad i olika kategorier: 

förebyggande arbete, samverkan, kunskap om orsaker, ekonomi och bemötande. 

Dessa kategorier ser vi även som framgångsfaktorer i arbetet mot vräkningar. Den 

underliggande meningen som följer som en röd tråd genom dessa kategorier redogörs 

under “reflektion kring temat”. Kapitlet avslutas med en summering av de viktigaste 

resultaten som framkommit vid intervjutillfällena. Resultatet baseras på de tre 

intervjuer i Umeå som gjorts med följande fyra intervjupersoner: På Bostaden AB 

intervjuades områdeschef Nils-Erik Andersson. Med Kronofogden gjordes en intervju 

med Tina Häggmark och Anna Wiberg som arbetar på förebyggande verksamhet med 

preventiv inriktning. Den sista intervjun gjordes på socialtjänsten med Rebecca 

Andersson som arbetar på försörjningsstöd med förhandsbedömning.  

 

5.1 Kategorier 

5.1.1 Förebyggande Arbete 

Det faktum att förebyggande arbete var det bästa sättet att minska på antalet 

vräkningar var något som alla intervjupersoner var överens om. Genom att i ett tidigt 

skede identifiera riskfaktorer och personer som löper en större risk att bli vräkta gick 

det att planera resurser på ett mer effektivt sätt. Eftersom det var hyresvärden som i 

första hand fick reda på om en hyresgäst låg efter med hyran var det också de som 

kunde göra den första insatsen i det förebyggande arbetet. Om en hyresgäst hade 

kommit efter med hyran kunde den ekonomiska avdelningen på Bostaden AB ta 

kontakt med ansvarig kvartersvärd. Kvartersvärden försökte då i sin tur ta kontakt 

med hyresgästen som inte betalat hyran. Bostaden AB försökte alltid komma fram till 

lösningar för att undvika vräkningar och var väldigt måna om att hjälpa sina 

hyresgäster. Att tillsammans med hyresgästen komma överens om en 

avbetalningsplan var det vanligaste exemplet på att undvika vräkning.  Tyvärr kunde 

det hända att hyresvärden inte kom i kontakt med hyresgästen och då gick ärendet 

vidare till Kronofogden. Eftersom de som jobbade på Kronofogden först kom in när 

hyresvärden lagt in en ansökan om vräkning var de tvungna att agera snabbt för att 

försöka hjälpa hyresgästen. De som jobbade på myndigheten ansåg att ett effektivt 

arbetssätt var att så snabbt som möjligt komma i kontakt med den vräkningshotade 

personen. Kronofogden menade att en person som hade hyresskulder ofta kände skam 

över sin situation och saknade kunskap om att det ofta gick att lösa situationen. Detta 

medförde att hyresgästen ofta inte såg någon anledning att kontakta sin hyresvärd 

eller Kronofogden.  

 

När det gällde arbetet kring störningar var det endast hyresvärden som var inblandad. 

Hos Bostaden AB var det i första hand kvartersvärdarna som tog kontakt med 

hyresgästen som varit störande, och gav denne en rättelse. Efter detta brukade 

situationen lösa sig, men det kunde även hända att störningarna fortsatte. Om andra i 

trapphuset ansåg att hyresgästen på något vis störde hade de möjlighet att ringa till 

störningsjouren. "Jag tror att vår störningsjour har 400 utryckningar per år. Det är ju 
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mer än en varje dag" (Bostaden AB). Det var dock ytterst sällsynt att en hyresgäst 

blev vräkt på grund av störningar. 

 

För att kunna skapa ett gott förebyggande arbete var kommunikation mellan alla 

inblandade nyckeln. Alla intervjupersoner påpekade att i princip alla situationer gick 

att lösa så länge man hade en öppen kommunikation. Ingen ville behöva se en individ 

eller familj vräkas och man arbetade därför till det yttersta med att så tidigt som 

möjligt förebygga det. För att komma i kontakt med hyresgästerna skickade både 

socialtjänsten och Kronofogden alltid ut brev till de som hade skulder eller de 

personer som hotades att vräkas. Brevet inkluderade information om vart hyresgästen 

kunde vända sig för att få hjälp samt hur de kunde gå till väga. Om de märkte att 

hyresgästen inte kontaktat dem försökte de på andra sätt få tag i personen, genom 

exempelvis telefonsamtal, mejl och hembesök. I de fall då ärendet rörde barnfamiljer 

var det speciellt viktigt att komma i kontakt med föräldrarna. Som förälder kunde man 

känna sig mer sårbar eftersom hela situationen också påverkade barnen. Det både 

Kronofogden och socialtjänsten önskade var att, som tidigare nämnt, få reda på vilka 

som låg efter med hyran i ett tidigt skede. Socialtjänsten fick först veta om en person 

hade en hyresskuld efter att det hade gått några månadshyror. Intervjupersonerna 

berättade om en uppsökande verksamhet som gjordes på Ersboda i Umeå för flera år 

sedan. Där samarbetade handläggare från försörjningsstöd med Bostaden AB för att ta 

kontakt med personer som låg efter med hyran. Detta gav resultat då man kunde se en 

stor minskning av hyresskulder. Detta samarbete krävde dock att det fanns tillräckligt 

med resurser. 

 

Förutom att det förebyggande arbetet handlade om att människor inte skulle behöva 

gå igenom den känslomässiga stressen och lidandet som kunde följa av en vräkning 

handlade det även om att minska på antalet personer som kunde bli hemlösa. Så länge 

en person hade en hyresskuld fanns en stor risk att denne inte kunde få ett nytt 

hyreskontrakt. ”Det är ju så, det är ju i princip omöjligt att få en ny bostad när man 

har blivit vräkt” (Kronofogden). En betalningsanmärkning ligger kvar hos 

Kronofogden i tre år, vilket medför att under denna period har personen en svagare 

position på bostadsmarknaden. Förebyggande arbete var således nyckeln till att säkra 

en persons rätt till sitt eget hem, förändring till ett mer stabilt liv samt minska på 

antalet personer som kunde bli hemlösa. 

5.1.2 Samverkan 

Samverkan mellan socialtjänsten, hyresvärdar och Kronofogden lyftes av samtliga 

intervjupersoner fram som en mycket viktig framgångsfaktor i arbetet att förhindra 

vräkningar. Eftersom samtliga berörda aktörer var överens om att undvika en 

vräkning och att lösa frågan om obetalda hyror var det viktigaste samarbetet det som 

skedde mellan hyresvärd och socialtjänst. “..ett samarbete mellan socialtjänst och 

hyresvärd är alltid det bästa för våra klienter” (Försörjningsstöd). Enligt 

intervjupersonen på försörjningsstöd fanns det en laglig skyldighet för hyresvärden att 

anmäla till socialnämnden när hyresrätten var förverkad och hyresavtalet var uppsagt. 
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När denna anmälan inkom till socialnämnden varierade dock betydligt. Större 

bostadsföretag hade bättre administrativa stödsystem som snabbt identifierade 

hyresskulder och detta medförde att socialnämnden snabbare fick kännedom om 

obetalda hyror i ett läge där hyresskulderna inte hade vuxit sig allt för stora.  Optimalt 

var om socialtjänsten redan vid andra eller tredje uteblivna hyran fick besked om detta 

från hyresvärden. Detta krävde således en god kännedom om varandras verksamheter 

och en nära, och gärna, personlig kontakt. En annan viktig faktor till att det var 

positivt med kontakter mellan socialtjänst och hyresvärdar var att socialtjänsten via 

försörjningsstöd kunde diskutera frågor som avbetalningsplan och vilande 

avhysningar.   

 

När det gällde samverkan mellan Kronofogden och socialtjänsten berättade 

intervjupersonerna på Kronofogden att det fanns mycket positivt i att ha en god 

framförhållning och på så sätt kunna arbeta förebyggande. Samarbetet mellan 

Kronofogden och socialtjänsten kom in i ett skede när Kronofogden fått ansökan om 

vräkning från hyresvärden. En ansökan till Kronofogden kunde dock ses som ett 

misslyckande eftersom hyresvärden och socialtjänsten inte hittat någon lösning för att 

undvika vräkning. Här menade både Kronofogden och försörjningsstöd att 

hyresvärden alltid i god tid bör ta kontakt med socialtjänsten och på så vis “hålla” 

Kronofogden borta så långt det är möjligt. 

 

Vi har ju olika uppdrag och de är ju där vi främst försöker få hyresvärdar och 

socialtjänsten att börja arbete tidigare och vi kan inte börja arbeta förrän ansökan har 

kommit in. Vi vet inte om ärendet för än det är här och då börjar vi arbete. Då är vi 

också skyldiga att anmäla till socialtjänsten (Kronofogden). 

 

När Kronofogden hade fått in en ansökan om vräkning dröjde det ett tag innan 

verkställigheten kunde ske. Under denna tid skede ett samarbete mellan Kronofogden 

och socialtjänsten. Samarbetet mellan dessa två aktörer gick då ut på att försöka hitta 

individuella lösningar som var det optimala för den som riskerar att vräkas. 

Samarbetet gick dessutom ut på att tillsammans få kontakt med den vräkningshotade 

personen, vilket inte alltid var så enkelt. Hade det gått så långt att personen måste 

flytta skulle man i görligaste mån få till stånd en frivillig flytt. Både Kronofogden och 

socialtjänsten var alltid med vid en vräkning. “Där har vi samarbete för att den ska 

ske som bra som möjligt och de är Kronofogden väldigt mån om. Att det ska ske bra 

och att den ska förhindras och att de inte bara ska byta lås” (Försörjningsstöd). När det 

sedan gällde Kronofogden i förhållande till hyresvärdar var det också viktigt att det 

fanns ett fungerade samarbete. Här betonade Kronofogden att hyresvärden inte fick 

vänta allt för länge med sin ansökan till dem. Hyresskulderna växte fort till stora 

summor vilket i sin tur innebar att möjligheterna att undvika en vräkning minskade. 

Var skulderna däremot små kunde det finnas goda förutsättningar att hitta lösningar i 

form av exempelvis avbetalningar. Bostaden AB pekade på att antalet vräkningar 

hade minskat sedan ett samarbete mellan dem och Kronofogden startade. “Med 

samarbetet med Kronofogden som började för 7-8 år sedan så har det ju minskat. Det 
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är färre vräkningar. Dels samarbetet, men sen har vi själva kanske blivit bättre” 

(Bostaden AB). För att skapa goda förutsättningar för ett välfungerande och ett gott 

samarbete mellan dessa tre aktörer brukar det i Umeå anordnas samverkansträffar. 

Utöver samverkan mellan de ovannämnda aktörerna framhöll samtliga 

intervjupersoner att ett samarbete med kommunens budget- och 

skuldrådgivningsenhet också kunde vara gynnsamt. Att socialtjänsten erbjuder 

ekonomisk rådgivning som ett steg i att göra sina klienter självständiga har visat sig 

vara ytterligare en framgångsfaktor mot vräkningar. En annan viktig aktör som har 

kommit att växa är psykiatrin. Samtliga intervjupersoner pratar om psykisk ohälsa 

som en växande förklaring till varför hyresbetalningar uteblir. Här innebär dock den 

stränga sekretessen inom psykiatrin ett hinder för ett alltför öppet samarbete.  

5.1.3 Kunskap om orsaker 

I intervjuerna har det diskuterats om vilka de bakomliggande orsakerna är som gör att 

personer inte kan betala hyran eller på annat sätt förverkar sin hyresrätt. Alla de 

aktörer som intervjuats lyfte upp psykisk ohälsa som ett av de främsta problemen, 

något som inte uppmärksammats lika mycket i den tidigare forskningen. Detta var ett 

väldigt komplicerat problem och hyresvärdarna visste inte alltid hur de skulle hantera 

situationen om en hyresgäst inte kunde sköta sitt boende på grund av sitt psykiska 

tillstånd. ”Men det är svårt för oss att jobba med det för vi vet inte vilka vi ska ringa 

eller hur de ska få hjälp” (Bostaden AB). Psykisk ohälsa kunde förekomma i många 

olika former, så som missbruk av olika slag, depression eller demens hos äldre 

personer. Om personen inte hade någonstans att vända sig för att få hjälp kunde detta 

leda till att personen isolerade sig vilket kunde medföra att denne, på grund av sitt 

psykiska tillstånd, inte kunde sköta sitt hem eller betala sin hyra. Det kunde handla 

om ensamma människor som saknade socialt nätverk. Psykisk ohälsa behövde inte 

leda till att personen inte kunde betala hyra men tillståndet kunde bidra till att denne 

inte kunde ta hand om sig själv och sitt boende. Exempelvis sanitär olägenhet i 

hemmet. 

 

Hos unga vuxna hade, speciellt Kronofogden, sett att sociala medier hade en stor 

inverkat på hur de spenderar sina pengar. De prioriterade att spendera pengar på saker 

som de kunde visa upp i sociala medier istället för att lägga pengar på hyra eller 

räkningar. Kronofogden menade på att sms-lån inte var den främsta anledningen till 

varför unga vuxna idag blir skuldsatta och vräkta. De menade på att det istället 

handlade om att de unga vuxna hade en bristande kunskap kring hur de skulle sköta 

sin ekonomi. Intervjupersonerna på Kronofogden ansåg att sms-lån var ett lån för 

lyxkonsumtion, något som inte var särskilt aktuellt för gruppen unga vuxna. Det var 

mer vanligt att kvinnor som är 35 år och äldre ansöker om dessa lån för snabba 

lösningar i vardagen.  

 

Andra orsaker som kom upp på individnivå var att man saknar arbete eller saknar 

förmåga att arbeta på grund av sjukdom, att någon närstående har dött, separation 

eller att man helt enkelt har bristande kunskaper när det gällde hyresbetalningar. 
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Förutom detta är bostadsmarknaden i ständig förändring, vilket gör problemet ännu 

mer komplex. Intervjupersonerna på Kronofogden tog upp exemplet om 

miljonprogrammet där det byggdes ett stort antal lägenheter i Sverige men där även 

antalet vräkta personer ökade. Lösningen på vräkningsproblematiken kunde således 

inte endast lösas genom fler lägenheter, menar Kronofogden.    

 

5.1.4 Ekonomi  

Hyresskulder var den främsta anledningen till varför hyresgäster vräks och det var 

ofta kopplat till en svag ekonomi. Det verkade finnas en bristande kunskap, speciellt 

hos unga vuxna, om hur man skulle sköter sin ekonomi. Denna grupp hade 

svårigheter att veta hur de skulle prioritera räkningar och valde ibland att betala hyran 

sist.  

Det låter ju bisarrt men någon kille berättade att när han fick alla sina räkningar så 

tog han så många som möjligt och betalade för att slippa så många företag som 

möjligt, och då vart ju hyran kvar. Då räckte inte pengarna till det. Man förstår ju 

hans känsla; hela den här bunten fick jag bort, okej. Synd att den viktigaste inte vart 

betald (Kronofogden). 

 

Socialtjänstens försörjningsstöd kunde bistå personer som inte kunde försörja sig på 

annat sätt med pengar. Deras arbete syftade dock att göra sina klienter 

självförsörjande och jobbade således med förändringsarbete hos personerna. I de 

flesta fall beviljades inte bistånd för hyresskulder utan försörjningsstöd brukade 

försöka hitta andra lösningar som till exempel avbetalningsplaner. Undantag kunde 

göras om det inte fanns någon annan lösning, men framförallt gjordes undantag för 

barnfamiljer. Socialtjänsten arbetade hårt för att inga barn skulle bli vräkta, och kunde 

därför bevilja bistånd i dessa fall. De som arbetade på försörjningsstöd ansåg att 

pengar inte var den perfekta lösningen för att förhindra vräkningar, i alla fall inte på 

lång sikt. De som hade hyresskulder hade ofta inte kontroll över sin ekonomi, och om 

försörjningsstöd betalade av deras skuld fanns det inget som sa att personen inte 

skulle hamna i samma situation igen. ”Ja, precis, vi brukar säga så här på jobbet att 

pengar är inte medicin, alltså det är annat som måste till än pengar för att kunna lösa 

sin situation” (Försörjningsstöd). I vissa fall då försörjningsstöd beviljat bistånd fick 

klienter göra regelbundna besök hos dem för att redovisa att de betalat sin hyra och 

sin hyresskuld. På så sätt kunde myndigheten ha en fortsatt kontakt och hjälpa 

personen att skapa en förändring i sitt liv samt förhindra att de inte blev aktuella för 

en vräkning igen. Många valde däremot att kapa kontakten med försörjningsstöd så 

fort de blev självförsörjande. Kronofogden menade att det nuförtiden var lättare att 

spendera pengar man inte hade genom att köpa via faktura och betala sen. Risken med 

detta var att man samlade på sig fler och fler räkningar som man sedan inte kunde 

betala. Trots att vissa personer hade en svag ekonomi ville de ändå kunna göra saker 

som kräver pengar, som exempelvis gå ut och äta eller gå på bio med sina 

vänner.  Dessa personer försökte så gott de gick att dölja sina ekonomiska problem 

och “hålla” uppe fasaden inför omvärlden. Detta medförde att personen hade svårt att 

tacka nej till aktiviteter trots att denne inte hade råd med det.  
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5.1.5 Bemötande 

Oavsett om ett vräkningsärende avsåg barnfamiljer, unga vuxna eller vräkning av 

äldre personer var det, enligt samtliga intervjupersoner, oerhört viktigt att man 

bemötte och anpassade samtalet utifrån person och situation. Ett bra bemötande var 

ofta avgörande för att nå en optimal och individanpassad lösning oavsett i vilket skede 

vräkningsprocessen befann sig i. I det fall vräkning berörde barn var det viktigt att 

vara uppmärksam på hur ett barn upplevde det. Kronofogden menade att det var 

otroligt viktigt att inkludera barnet i vräkningsprocessen. 

 

Barn som är närvarande när socialtjänsten eller Kronofogden kommer, eller andra 

myndigheter, upplever att dom vuxna står och pratar med varandra och barnet kan 

vara i rummet men ingen tittar dem i ögonen eller pratar med de och de får inte den 

information som de faktiskt har rätt till (Kronofogden). 

 

Beroende på barnets ålder ansåg dessutom intervjupersonen på försörjningsstöd att 

det var viktigt som förälder att prata med barnet och förklara vad som pågick. Barn 

kunde märka när föräldrarna av någon anledning mådde dåligt och att inte veta vad 

som försiggick kunde således vara ännu mer traumatiskt för barnet. “Man måste sätta 

sig ner och bara prata. Detta är oftast jätte tufft för föräldrarna för de ses ju som ett 

riktigt misslyckande” (Försörjningsstöd). Ett återkommande ämne vid samtliga 

intervjutillfällena var känslan av misslyckande hos dem som skulle vräkas eller 

riskerade att vräkas. Att som förälder känna sig misslyckad tycks vara otroligt 

påfrestande och innebar också att ett gott bemötande från myndigheternas sida var 

extra viktigt i dessa situationer. Utöver barnfamiljer arbetade Kronofogden i Umeå, 

som tidigare nämnts, med förebyggande verksamhet där deras främsta fokus låg på att 

i ett tidigt skede identifiera riskfaktorer för skuldsättning. I detta arbete var ungdomar 

mellan 18-25 år en prioriterad målgrupp. När det gällde mötet med dessa ungdomar 

betonade både Kronofogden och försörjningsstöd om hur viktigt ett gott bemötande 

var. “..ungdomar som många gånger blivit svikna av vuxenvärlden, allt från föräldrar 

till skola, och de har liksom inget förtroende och ser ingen anledning till att be om 

hjälp för de fanns inte så mycket hjälp att få” (Kronofogden). När en myndighet 

träffade en ungdom som saknade förtroende för vuxna var det således otroligt viktigt 

att sakta bygga upp förtroendet igen. För att lyckas med detta var samtliga 

intervjupersoner eniga om att man måste anpassa sitt språk och sätt att kommunicera 

med de personer man mötte. “För numera kan man inte kommunicera på samma sätt 

med alla. För att unga vill helst inte ringa, de vill chatta eller sms:a medan äldre de 

vill ringa” (Kronofogden). När det gällde samtalet och bemötandet av äldre personer 

fastslog, framförallt Bostaden AB, om hur sjukdomar som demens ökat bland gruppen 

äldre och hur svårt det blivit för hyresvärdar att hantera detta. Här krävdes det 

kunskap och inte minst kännedom om hyresgästerna för att i god tid fånga upp sena 

betalningar och andra tecken på missförhållanden. 

Utan, problemet som kan uppstå det är ju att, människor blir äldre, man kan få 

problem med demens eller något annat vilket gör att det inte riktigt fungerar som det 

ska och då… initialt så är det ju då bara vi fastighetsägare som ser det (Bostaden 

AB). 
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5.2 Reflektion kring temat 

Den underliggande meningen som alla dessa kategorier hade gemensamt var “små 

nycklar öppnar stora dörrar”. Med det menar vi att med relativa små medel i form av 

samtliga ovanstående kategorier skapas goda förutsättningar att undvika, det som alla 

är överens om ska undvikas, vräkning. Vräkning som i sin tur medför negativa 

konsekvenser för samhället och inte minst för den enskilda i form av psykisk ohälsa 

och eventuell hemlöshet.  

 

5.3 Summering av resultat 

Enligt resultatet i denna uppsats var det av yttersta vikt att en hyresvärd hade god 

kännedom och kontakt med sina hyresgäster. Detta för att i ett tidigt skede 

uppmärksamma riskfaktorer som uteblivna hyror och störningar i lägenheter. Denna 

kontakt kunde innebära att varken socialtjänsten eller Kronofogden behövde 

involveras. Fanns anledning att hyresvärden ändå måste kontakta andra aktörer visade 

resultat på att det, för att undvika en vräkning, viktigaste samarbetet var det som 

skedde mellan hyresvärd och socialtjänst. Om denna samverkan fungerade bra 

innebar detta att Kronofogden inte behövde involveras och att en vräkning således 

inte blev aktuellt. Bemötandet av personer som hotas av vräkning var något som 

samtliga intervjupersoner i uppsatsen ständigt var tvungna tänka på. De 

vräkningshotade personerna är i en väldigt utsatt livssituation där ett gott bemötande 

av yrkesverksamma aktörer ökar förutsättningarna för att lösa situationen. Ett annat 

viktigt resultat som framkommit i denna uppsats var vikten av att i ett tidigt skede öka 

kunskapen kring den personliga ekonomin. Speciellt gruppen unga vuxna behövde en 

ökad kunskap för att klara av den dagliga livsföringen. Denna kunskap var något som 

Kronofogden aktivt arbetade med att förmedla. Samtliga intervjupersoner var 

ringande överens om att psykisk ohälsa var ett växande problem som ökar risken för 

att vräkas och bli hemlös. Psykisk ohälsa var ett komplext problem som krävde 

gemensamma ansträngningar för att komma tillrätta med. 
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6. Diskussion  

I detta kapitel presenteras en sammanfattande diskussion och våra tankar kring 

uppsatsens resultat. Kapitlet avslutas därefter med förslag till kommande forskning.  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Umeå kommun arbetar mot 

vräkningar samt identifiera framgångsfaktorer mot detta. Ett genomgående tema, 

såväl i tidigare forskning som i våra kontakter med berörda aktörer, var den positiva 

betydelsen av ett gott samarbete. Ett gott samarbete mellan de olika verksamheterna 

var den viktigaste nyckeln i arbetet mot vräkningar. Vad krävdes då för att samarbetet 

skulle vara gott och framgångsrikt? Det vi kunde se vid intervjutillfällena var att 

kommunikation och tydliga riktlinjer mellan verksamheterna var viktigt. Att ha 

gemensamma samverkansträffar där målsättningar för samarbetet sätts upp har visat 

goda resultat. Samverkan sker både vad gäller aktualiserade ärenden men det går även 

ut på att arbeta tillsammans runt förebyggande åtgärder. Till exempel att i ett 

förebyggande syfte fånga upp personer som befinner sig i riskzonen, som exempelvis 

unga vuxna. Ett sätt att arbeta med riskgrupper som unga vuxna var att sprida kunskap 

i skolor om risker och konsekvenser av en allt för stor skuldsättning. Ett gott 

bemötande var också en viktig framgångsfaktor för att nå fram med sitt budskap om 

betydelsen av att sköta sig som hyresgäst. Detta gäller givetvis inte bara denna 

ålderskategori utan var viktigt i förhållande till alla. Att vräkning av äldre hade ökat 

det senaste året framgår av Kronofogdens hemsida. Vi har inte sett någon förklaring 

till varför det har skett en dramatisk ökning i denna ålderskategori. En förklaring som 

vi kunde se var att äldre i brist på särskilt boende tvingades bo kvar hemma längre 

upp i åldern. Sjukdomar som demens, naturlig glömska och andra praktiska 

svårigheter kunde öka förutsättningarna att missa hyresinbetalningar eller öka 

oförmågan att sköta om sitt hem. Här var det viktigt att hyresvärdarna 

uppmärksammade problemet vilket var något som vår intervjuperson på Bostaden AB 

också påpekade. Genom personlig kontakt med hyresgäster anmärkte hyresvärden att 

detta kunde vara länken till förändring för den äldre. När det gäller gruppen 

barnfamiljer har vi med glädje sett att barnkonventionen kanske blir svensk lag och 

borde därmed förstärka barnets rätt till bostad. I Umeå finns en nollvision som också 

innebär att inga barnfamiljer ska vräkas. Detta är något som socialtjänsten har 

uppfyllt- inga barnfamiljer har under de senaste åren vräkts i Umeå enligt 

försörjningsstöd.  

 

Efter att ha skrivit denna uppsats har vi fått en djupare förståelse för orsakerna som 

ligger bakom vräkningar, vräkningsprocessen samt hur man arbetar för att förebygga 

fenomenet. Både i den tidigare forskningen och vid intervjutillfällena har det framgått 

att miljonprogrammet är ett intressant exempel som visar på hur komplicerad 

vräkningsproblematiken är och att det inte finns några enkla lösningar. Själva idén 

bakom programmet handlade om att skapa fler boendemöjligheter för Sveriges 

befolkning. Tyvärr hade man inte i åtanke de bakomliggande faktorerna till varför 

hyresgäster inte klarade av att betala sina hyror eller sköta om sitt boende, vilket ledde 

till ett ökat antal vräkningar. Detta visade alltså att en enkel lösning på vräkningar och 
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hemlöshet inte är att bygga fler bostäder. Svag ekonomi, missbruk, psykisk ohälsa och 

andra svårigheter är i allra högsta grad orsaker till varför människor vräks. Är det då 

en bra lösning på vräkningsproblematiken att bygga färre bostäder och ställa högre 

krav på hyresgäster? Givetvis inte. Detta skulle endast innebära att hemlösheten 

skulle öka markant och att en social utslagning skulle bli följden.  

 

Det faktum att psykisk ohälsa ansågs som en av de största bakomliggande faktorerna 

till varför hyresgäster blir vräkta var inte särskilt överraskande. Vad som däremot var 

förvånande var att vi, i vårt sökande av tidigare forskning, inte hittade mer svensk 

litteratur kring just det ämnet. Vi hittade visserligen information om vräkning kopplat 

till missbruk och demens, men inte någon artikel eller rapport som specifikt skrev om 

psykisk ohälsa. I den internationella forskningen fanns mer informationen om detta 

men även där var materialet begränsat. Många artiklar diskuterade hur psykisk ohälsa 

kunde vara en konsekvens av vräkningen men det var inte många som skrev om hur 

psykisk ohälsa kunde vara en orsak till vräkning. Psykisk ohälsa är något som har 

uppmärksammats allt mer men trots detta är ändå ämnet känsligt och nästan 

tabubelagt att prata om. Eftersom psykisk ohälsa är så skambelagt kunde de leda till 

att hyresgästen inte ville ta kontakt med hyresvärden för att diskutera eventuella 

lösningar. Den psykiska ohälsan ses alltså som ett hinder för en öppen och ärlig 

kommunikation mellan hyresgäst och hyresvärd. I nuläget kan hyresvärden bara 

lämna information till psykiatrin eller socialtjänsten om det finns misstankar om att 

någon hyresgäst lider av någon form av psykisk ohälsa. Med utgångspunkt i den 

information vi har tagit del av från våra intervjuer var det dock fortfarande inte 

självklart hur en hyresvärd skulle agera i en sådan situation. Enligt vår mening kan det 

därför finnas ett stort behov av vägledning kring hur hyresvärden ska och kan förhålla 

sig i sådana situationer. Hyresgäster som har någon form av psykisk ohälsa är, och 

kommer även i framtiden vara, en svår grupp att hantera. Utifrån de intervjuer som 

genomförts anser vi att förändringsarbete är grunden till att lösa många sociala 

problem, bland annat vräkningar och hemlöshet. Det är således viktigt att kommunen 

och andra viktiga aktörer inte arbetar för en ”snabb” lösning utan går djupare in i 

problemet. Att endast, gång efter annan, betala hyresgästens skulder i form av bistånd 

blir bara en konstgjord andning. Det som måste till är en förändrad inställning hos 

hyresgästerna vad gäller synen på ekonomi och ansvaret för sin bostad. Med tanke på 

vad som kommit fram under våra intervjuer anser vi att aktörerna i Umeå arbetar på 

ett effektivt sätt som genererar resultat. Socialtjänsten, Bostaden AB och 

Kronofogden har alla pratat om hur de genom kommunikation och rätt resurser kunde 

skapa förändring tillsammans med hyresgästen. Med tanke på hur få vräkningar som 

faktiskt sker i Umeå verkar detta arbetssätt fungera mycket bra. Under arbetes gång 

har vi dock blivit medvetna om att Umeå kommun egentligen inte är en bra 

representativ kommun när det gäller antalet vräkningar. Som Bostaden AB belyste är 

Umeå en kommun med stor omsättning på hyresgäster. Många hyresgäster är 

studenter som bor i Umeå under sin studietid och sedan flyttar härifrån. Korta 

hyrestider kan medföra att antalet vräkningar procentuellt kan vara lägre här än i 

andra kommuner. En annan tänkbar förklaring till låg andel vräkningar kan dock vara 
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att Umeå kommun, som vi tidigare påpekat, har bra rutiner och ett välfungerande 

samarbete mellan berörda aktörer som minskar antalet vräkningar. Även med 

beaktande av att våra intervjupersoner är representanter för sina respektive 

verksamheter och därför inte är helt objektiva, är ändå vår uppfattning att en 

förklaring till den låga andelen vräkningar kan vara just goda arbetsrutiner. 

 

Phil Collins sjunger om en man som tittar åt ett annat håll och som inte hjälper en 

hemlös kvinna. Tack och lov har vi i vår uppsats visat att Umeå kommun och de 

övriga aktörerna inte tittar åt ett annat håll utan tar fullgott ansvar för dem som 

riskerar att bli vräkta och därmed hemlösa. Det goda arbetet bygger på kategorierna 

förebyggande arbete, samverkan, kunskap om orsaker, ekonomi och bemötande. De 

kategorier som vi också ser som framgångsfaktorer i arbete mot vräkningar. Precis 

som temat i denna uppsats säger krävs små nycklar för att öppna stora dörrar. 

 

6.1 Förslag till kommande forskning 

Det absolut tydligaste budskapet i vårt arbete var den stora betydelsen av samarbete. 

Vi har redan pekat på en tänkbar samarbetspartner, nämligen psykiatrin. Ett relevant 

forskningsområde kan således vara att identifiera, kartlägga och utvärdera övriga 

samarbetsprojekt i övriga landet. Ett exempel på ett sådant projekt är det så kallade 

Muminprojektet där bland annat ett samarbete mellan polis, landsting och socialtjänst 

sker genom att arbeta med målgruppen unga vuxna för att förebygga hemlöshet. Att 

göra en jämförelse mellan olika kommuner för att på så vis identifiera vad som kan 

vara gemensamt för de kommuner som har en låg andel vräkningar kontra de som har 

en hög andel vräkningar är också ett intressant område att undersöka. Ytterligare ett 

förslag till vidare forskning är att mer djupgående undersöka kopplingen mellan 

psykisk ohälsa och vräkningar. Som nämnts tidigare var psykisk ohälsa den största 

bakomliggande faktorn till många sociala problem som ökar risken till vräkning och 

detta är således ett intressant och viktigt ämne att undersöka. Här kan man även 

försöka hitta mer information om psykiatrins roll i ett vräkningsärende samt hur de ser 

på samarbetet med andra aktörer. 
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Bilaga 1- Vräkningsprocessen 

 

 

  
Hyresgästen bryter mot 

hyreskontraktet genom obetald hyra 

och/eller störande beteende 
 

Hyresvärden säger upp hyreskontraktet 

och meddelar hyresgästen 

 

Hyresgästen 
godtar 
uppsägningen 
och flyttar ut 

 

 Efter 
myndighetens 
prövning 
flyttar 
hyresgästen ut 

 
 Efter myndighetens 

prövning och 
vräkningsbeslut 

säkerställer 
Kronofogden 
avflyttningen 

Informell 
påtvingad 
avflyttning 

Formell 
påtvingad 
avflyttning 

Vräkning 

Myndigheten 

fattar formellt 

beslut 

 

Myndigheten fattar 

formellt beslut och 

verkställer 

avflyttningen 

 



 

Bilaga 2- Intervjuguide Bostaden AB 

Bakgrundsfrågor 

 Arbetstitel 

 Hur länge har ni arbetat på Bostaden AB? 

 Hur många bostäder är Bostaden AB hyresvärd för? 

           

1. Vad har Bostaden för riktlinjer när det gäller: 

a) Hyresskulder? 

b) Sena betalningar? 

c) Störningar? 

d) Hur ser arbetsprocessen ut med de ovannämnda delarna? 

 

2. Vilka problem har man som hyresvärd med hyresgäster? 

3. Vilka är de vanligaste orsakerna till vräkning? 

4. Hur ser kontakten ut med vräkningshotade hyresgäster? 

a) Finns det någon skillnad mellan hyresgäster? Hanterar ni de olika 

beroende på hyresgästens situation? (Till exempel barnfamiljer) 

 

5. Socialstyrelsen och Kronofogden har nämnt att barnfamiljer, unga vuxna och 

äldre löper en större risk än andra grupper att bli vräkta. Är detta något ni har 

märkt av? 

6. Hur ser ert samarbete ut med Kronofogden när det gäller vräkning? 

7. Hur ser ert samarbete ut med socialtjänsten när det gäller vräkning? 

8. Finns det några andra aktörer ni samarbetar med när det gäller vräkningar? 

a) Finns det några fördelar/nackdelar med de aktörer ni samarbetar 

med? 

b) Hur skulle ni säga att ett gott samarbete ser ut? 

c) Varför är ett gott samarbete viktigt? 

 

9. Hur många vräkningar skulle du säga sker per år, genom Bostaden? 

10. Hur ofta händer det att ni skickar in en anmälan om vräkning som sen inte 

leder till en faktisk vräkning? Varför i så fall? 

11. Hur arbetar ni för att förhindra att någon blir vräkt? 

12. Vad händer efter en vräkning från er sida? 

13. Vad skulle du säga kan göra så att vräkningar minskar både lokalt och 

nationellt?   

14. Finns det något du skulle vilja tillägga som vi inte tagit upp?   

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3- Intervjuguide Kronofogdemyndigheten Umeå 

Bakgrundsfrågor 

 Arbetstitel 

 Hur länge har ni arbetat på Kronofogden? 

 Om ni skulle förklara för någon som inte har en aning om vad Kronofogden 

är, hur skulle ni beskriva myndigheten då?  

 Vad har ni för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

1. Vad har Kronofogden för riktlinjer när det gäller:  

a) Hyresskulder 

b) Sena betalningar 

c) Hur vräkningsprocessen ser ut? 

 

2. Vilka är de vanligaste orsakerna till vräkning? 

 

3. Hur ser kontakten ut med vräkningshotande hyresgäster? 

a) Hanterar ni ärenden olika beroende på hyresgästens situation? (Till 

exempel barnfamiljer eller äldre) 

 

4. Er myndighet har beskrivit barnfamiljer, unga vuxna och äldre som de största 

riskgrupper att bli vräkta- varför tror ni att det är så? 

 

5. Hur ser ert samarbete ut med hyresvärdar när det gäller vräkning? 

 

6. Hur ser ert samarbete ut med socialtjänsten när det gäller vräkning? 

 

7. Finns det några andra aktörer ni samarbetar med när det gäller vräkningar? 

a) Finns det några fördelar/nackdelar med de aktörer ni samarbetar med? 

b) Hur skulle ni säga att ett gott samarbete ser ut? 

c) Varför är ett gott samarbete viktigt? 

 

8. Varför leder inte alla ansökningar till en faktisk vräkning? 

 

9. Hur arbetar ni för att förhindra att någon blir vräkt? 

 

10. Vad händer efter en vräkning från er sida? 

 

11. Vad skulle ni säga kan göra så att vräkningar minskar både lokalt och nationellt?  

 

12.  Finns det något ni skulle vilja tillägga som vi inte tagit upp?  

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4- Intervjuguide Socialtjänsten: Försörjningsstöd 

Bakgrundsfrågor 

 Arbetstitel 

 Hur länge har du arbetat på socialtjänstens försörjningsstöd? 

 Om du skulle förklara för någon som inte har en aning om vad 

försörjningsstöd är, hur skulle du beskriva det då?  

 Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

13. I vilket skede kommer Socialtjänsten in när det gäller:  

a) Hyresskulder 

b) Sena betalningar 

c) Störningar 

 

14. Hur ser kontakten ut med vräkningshotade hyresgäster? 

a) Hanterar ni ärenden olika beroende på hyresgästens situation? (Till 

exempel barnfamiljer eller äldre) 

 

15. Socialstyrelsen och Kronofogden har beskrivit barnfamiljer, unga vuxna och äldre 

som de största riskgrupper att bli vräkta- varför tror du att det är så?  

 

16. Hur ser ert samarbete ut med hyresvärdar när det gäller vräkning? 

 

17. Hur ser ert samarbete ut med Kronofogden när det gäller vräkning? 

 

18. Finns det några andra aktörer ni samarbetar med när det gäller vräkningar?  

a) Finns det några fördelar/nackdelar med de aktörer ni samarbetar med? 

b) Hur skulle ni säga att ett gott samarbete ser ut? 

c) Varför är ett gott samarbete viktigt? 

 

19. Hur arbetar ni för att förhindra att någon blir vräkt? 

 

20. Vad händer efter en vräkning från er sida?  

 

21. Vad skulle du säga kan göra så att vräkningar minskar både lokalt och nationellt? 

 

22.  Finns det något du skulle vilja tillägga som vi inte tagit upp? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5- Kodningsmall 

 

Tema:        Latentnivå 

Små nycklar öppnar stora dörrar     

 

Kategorier:        Manifestnivå 

Förebyggande arbete, samverkan, kunskap om orsaker, ekonomi  

och bemötande        

 

Koder:        Manifestnivå 

Förebyggande arbete  

Identifiera faktorer i ett tidigt skede, kontakt, kommunikation, brev till alla som har 

hyresskuld, pratar alltid med föräldrarna, samarbetsprojekt, knacka på dörren, 

uppsökande verksamhet, köpa sig tid, uppmärksam hyresvärd, personlig kontakt, 

rådgivning med i ett tidigt skede, rätt person vid rätt plats, jobb hela tiden, eget 

ansvar, varningsbrev/juridisk text, störningsjour/tredje part, fastighetsägare som ser 

det, förändringsarbete, förvaltarskap- rättshandlingsförmåga, personliga ombud. 

 

Samverkan 

Inspirationsdagar, politiker, sekretess, gemensamma hembesök, resurser och tid, 

gemensamma mål, riktlinjer och definition, återkoppling, bra dialog, hitta lösningar, 

möten, nära samarbete, Skuld och budget rådgivning, Avbetalningsplan, hyreslag, 

skyldighet att anmäla. 

 

Kunskaper om orsaker 

Saknar kunskap och erfarenheter, psykisk ohälsa, demens, olika typer av missbruk, 

saknar inkomst, isolerar sig, saknar förmåga, mellan jobb, vikariat, kaos ekonomi, ond 

spiral, bostadsbrist, press på ungdomar, sociala medier, skamfullt, ensamma 

människor, svagt socialt nätverk, bostadsmarknaden förändras, hemlöshet, komplex 

situation, ohanterliga situationer, ung stad- inte samma problem 

 

Ekonomi 

Pengar motivationsmedel, ej bistånd för hyresskulder, pengar är inte medicin, har man 

skuld vill man ha hjälp med den, planera sin ekonomi, betala av hyresskuld- 

försvinner ansökan till Kronofogden, inte nytt kontrakt med hyresskuld, bra 

betalningsmoral, Självförsörjning. 

 

Bemötande 

Prata om det, våga be om hjälp, förtroende, någon som lyssnar, pratar inte med barnet, 

föräldrastöd, svikna av vuxen världen, personligt möte, barn har en enorm rätt, 

barnperspektiv, stötta upp, bry sig, lagstyrda, flytta på vanligt sätt, sekretess- 

samtycke från klienten, boendestöd, resurser 


