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Abstract 

From the filing of an application to evict to the final execution of an eviction 
order is a long and complicated process. This raises questions about how the 
actors involved experience and act during this process. The general aim of 
the study was to describe and analyse this process from the respective per-
spectives of the landlords, the social services and the individuals (families) 
facing eviction in three municipalities in the county of Stockholm. The is-
sues discussed are how the landlords and the social welfare offices are or-
ganised, their work procedures, respective scopes of action and resources, 
and how individuals facing eviction cope with their life situation. 

The material for the study consists of qualitative interviews with nine 
handling officers at six landlord offices, fifteen social workers at three social 
welfare offices, twelve individuals who were facing eviction and fifteen ob-
servations of conversations between social workers and individuals who 
were facing eviction. The analytic framework used consists of perspectives 
and concepts derived from organisation theory – Human Service Organiza-
tions and street-level bureaucrats – and theories on coping. A main result of 
the study is that the work procedures of the professionals are standardised in 
many ways and are characterised by similar procedures for classifying and 
categorising the individuals facing eviction, irrespective of how the three 
municipalities have organised their work. Another main result is that the 
primarily interests of the individuals facing eviction are to meet what they 
experience to be their children’s needs, and to avoid eviction. Further, the 
individuals experience as stressful their life situation marked by the threat of 
eviction in combination with reduced financial resources that make it diffi-
cult for them to meet their children’s needs. The study has identified two 
types of strategies that individuals facing eviction use in order to cope with 
their life situation and to achieve their interests. These are emotion-focused 
strategies and problem-focused strategies, which are described and dis-
cussed.  
 
Keywords: eviction, organisation, landlord, social welfare office, tenant, 
scope of action, coping 
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bedrivit den här studien och som trott på det jag gör. Innerligt tack till Syl-
wia Koziel som funnits där när jag behövde det som mest. 
 Några som inte får glömmas är alla de personer som ställt upp på intervju-
er och som på andra sätt bidragit med information till studien. Det gäller alla 
de som berättat om hur det är leva med ett hot om vräkning, men även soci-
alarbetare och hyresvärdar i de tre kommunerna som berättat om sitt arbete 
och andra tjänstemän som bidragit med statistik och annat material. Slutligen 
vill jag tacka alla de som inte nämns vid namn men även min familj som 
emellanåt tagit min uppmärksamhet från studien till mitt eget vardagsliv och 
dess realism. 
 
Stockholm november 2009 
 
Johan Holmdahl 
 



 13 

1. Inledning 

I Sverige vräks varje år tusentals människor från sina bostäder. Hur många 
som vräks har dock varierat mellan olika årtionden. Under 1980-talet ökade 
både antalet ansökningar om vräkning och antalet verkställda vräkningar. 
Sedan mitten av 1990-talet har däremot såväl antalet ansökningar om som 
antalet verkställda vräkningar successivt minskat fram till 2008 (KFM 2009). 
De som vräks är framför allt ensamstående vuxna, i huvudsak män. Även 
barnfamiljer vräks och dessa uppskattas idag omfatta ungefär 25 procent av 
samtliga vräkningar från bostäder (ibid). De utlösande orsakerna till vräk-
ningarna är framför allt hyresskulder men det förekommer även att männi-
skor vräks på grund av återkommande sena inbetalningar av hyran eller stö-
rande beteende.  

En vräkning är en exkluderande sanktion. När människor blir vräkta ökar 
risken för social och ekonomisk marginalisering väsentligt (Sahlin 1996, 
Flyghed & Nilsson 2004). Personer som blir vräkta riskerar att hamna i hem-
löshet och har svårt att åter komma in på den ”ordinarie” bostadsmarknaden. 
De riskerar att under en längre tid vara hänvisade till en ”sekundär bostads-
marknad” utan fast förankring (Sahlin 1996). Att antalet vräkningar sjunkit 
sedan mitten av 1990-talet förklaras av olika förändringar som ägt rum på 
bostadsmarknaden, exempelvis hyresnivåer och hyresvärdars krav på hyres-
gäster (Flyghed 2000). Dessutom pekar erfarenheter från olika vräkningsfö-
rebyggande verksamheter på att antalet vräkningar kunnat minska där sam-
verkan mellan olika aktörer fungerat väl (Socialstyrelsen 2008a, Holmdahl et 
al 2006, Thörn 2008).  

Det finns ett starkt samband mellan vräkning och hemlöshet, samtidigt 
som en vräkning inte behöver leda till hemlöshet. Både vräkning och hem-
löshet är komplexa fenomen och välfärdspolitiska dilemman som har flera 
orsaker. Förklaringarna återfinns både på en individuell och på en strukturell 
nivå. Fenomenen är inte enbart social- eller bostadspolitiska frågor eller an-
gelägenheter för kommunernas socialnämnder, utan berör flera olika aktörer 
och politikområden. Under senare delen av 1900-talet har hemlösheten foku-
serats vid flera tillfällen på den nationella politiska dagordningen. Idag är 
också förebyggande av vräkningar en viktig del i regeringens strategi att 
motverka hemlöshet. Det har att göra med att en relativt stor del av de vräkta 
är barnfamiljer. Socialstyrelsen har haft flera regeringsuppdrag med syfte att 
motverka hemlöshet. Uppdragen har bland annat inbegripit återkommande 
kartläggningar och statistik över hemlöshetens omfattning och karaktär (So-
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cialstyrelsen 1993, 2000, 2006). Dessutom har Socialstyrelsen fördelat ut-
vecklingsmedel till lokala projekt mot vräkning och hemlöshet under 2000-
talet. Fokus riktas också numera mot vräkning och hemlöshet bland barnfa-
miljer (Ds 2004:41, Thörn 2005, Löfstrand 2005, Nordfeldt & Olsson 2006). 
År 2004 tillsatte regeringen en utredning om vräkning och hemlöshet bland 
barnfamiljer (SOU 2005:88). Ett resultat som utredningen presenterade var 
att Socialtjänstlagens (SoL) regler om rätten till bistånd borde vara tillräckli-
ga för att garantera att barn inte vräks. Slutsatsen drogs att det finns ett starkt 
lagstöd för att förhindra att barn vräks. Utredningen pekade vidare på att 
problemen låg på flera olika nivåer och områden, bland annat i den lokala 
praktiken, socialtjänstens organisation och metoder samt situationen på den 
lokala bostadsmarknaden.  

När hyresvärdar säger upp hyresgäster och ansöker om vräkning hos Kro-
nofogdemyndigheten (KFM) är de skyldiga enligt Hyreslagen 12 kap 42§ att 
underrätta kommunernas socialnämnder. Det är nämnderna som har det yt-
tersta ansvaret enligt SoL 2 kap 2§ för att de personer som vistas i kommu-
nen får den hjälp och det stöd de behöver. Enligt SoL 3 kap 2§ skall nämn-
den även främja den enskildes rätt till bostad. Dessutom är nämnden enligt 
SoL 11 kap 1§ skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning om vad som 
kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd från 
nämnden. När det gäller kommunernas arbete med vräkningar är det organi-
serat på olika sätt (Socialstyrelsen 2008a). Socialarbetarna arbetar antingen 
rådgivande med dessa frågor och utan myndighetsutövning eller så hand-
läggs de inom ”ordinarie” verksamhet med ekonomiskt bistånd. En trend i 
flera kommuner är att socialtjänst, hyresvärdar, KFM och andra aktörer sam-
verkar. Innan en eventuell vräkning verkställs finns det således en vräk-
ningsprocess.  

Det är mot bakgrund av den relativt bristande kunskapen om vräknings-
processen som mitt eget intresse väcktes. Den här studien har sitt ursprung i 
en utvärdering av en vräkningsförebyggande verksamhet inom socialtjänsten 
som jag, Åke Bergmark och Tommy Lundström utfört (se Holmdahl et al 
2006). De vräkningshotade personer som medverkar i föreliggande studie är 
de hyresgäster som hyresvärdarna har sagt upp och ansökt om vräkning för 
och som har kommit i kontakt med socialarbetare på socialtjänstkontoren. 
Det som knyter samman de vräkningshotade är framför allt den situation de 
befinner sig i, det vill säga att de har gjort sig skyldiga till någon av de för-
summelser som kan utgöra grund för förverkande och som återfinns i Hyres-
lagen 12 kap 42§. De befinner sig således under ett hot om vräkning och 
riskerar att bli hemlösa. Majoriteten av dem är barnfamiljer, huvudsakligen 
ensamstående föräldrar (mödrar) med små ekonomiska resurser och utgör 
med andra ord inte ett representativt urval för gruppen vräkta. Vidare uppbär 
flera av dem från och till försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd är något som 
de oftast ansökt om i samband med att de haft en hyresskuld. Det innebär 
och bör poängteras att de vräkningshotade som ingår i den här studien inte är 
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de som dominerar i vräkningsärenden, det vill säga ensamstående vuxna, 
utan barnfamiljer som är en mindre andel av samtliga vräkningsärenden. 

Kunskap om vräkningsprocessen kan ur såväl enskilda individers som 
samhälleliga intressen bidra med en djupare förståelse av denna process, 
däribland kunskapen om hur handläggare på bostadsföretag och socialarbeta-
re agerar, hur de uppfattar personer som inte betalar sin hyra i tid eller över-
huvudtaget samt hur vräkningshotade uppfattar och hanterar hotet om vräk-
ning och sin livssituation i övrigt. Genom den här kunskapen kan de ingåen-
de aktörerna och andra som arbetar med vräkningar förändra sina uppfatt-
ningar och sin förståelse och därmed eventuellt också sitt sätt att agera. 
Kunskapen kan dessutom möjliggöra att kommunerna i framtiden kan mins-
ka antalet vräkningar.  

1.1 Studiens syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera vräknings-
processen. I denna process finns tre betydelsefulla aktörer. Dessa är hyres-
värdar, socialtjänst men även vräkningshotade personer vilka i studien utgörs 
av barnfamiljer. Forskningsunderlaget är insamlat i tre av Stockholms läns 
kommuner där socialtjänstens arbete med vräkningshotade klienter är orga-
niserat på olika sätt. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med de tre aktö-
rerna samt observationer av samtal mellan socialarbetare och vräkningshota-
de. Det innebär att jag belyser och fokuserar vräkningsprocessen från tre 
olika håll. Utifrån aktörernas perspektiv vill jag öka förståelsen av hur de 
tänker och agerar i vräkningsprocessen. Det övergripande syftet kan brytas 
ner och sammanfattas i ett antal frågor:  
 

● Hur är vräkningsarbetet organiserat och hur ser arbetssätten med 
vräkningshotade ut i de tre kommunerna? Har organisationsformerna 
någon betydelse för hyresvärdarnas och socialtjänstens arbetssätt?  

● Vilka intressen har hyresvärdar, socialtjänst och de vräkningshotade 
under vräkningsprocessen? Hur ser deras handlingsutrymme ut och 
hur använder de sig av detta för att uppnå sina respektive intressen? 
Vilka resurser har  hyresvärdar och socialtjänst tillgång till och när ak-
tualiseras dessa? 

● Hur upplever och hanterar de vräkningshotade sin livssituation och 
hotet om vräkning? Vilka individuella handlingsstrategier använder de 
sig av för att uppnå sina intressen och för att hantera sin livssituation 
och hotet om vräkning? Hur formas deras individuella handlingsstra-
tegier av den livssituation och det handlingsutrymme de har?  
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1.2 Disposition 
I det första kapitlet ges en inledning till fenomenet som skall studeras, studi-
ens syfte och frågeställningar, det socialpolitiska intresset för hemlöshet och 
vräkningar samt vad lagstiftningen – Hyreslagen respektive SoL – slår fast 
om vräkningen. I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning som är av 
relevans för studien. I det tredje kapitlet redogörs för studiens teoretiska 
utgångspunkter och i det fjärde behandlas metod, empiri och analys. I det 
femte kapitlet presenteras de tre kommuner som det empiriska materialet har 
samlats in i. Kapitel sex, sju och åtta utgörs av studiens empiriska avsnitt. I 
kapitel sex presenteras och analyseras hyresvärdarna och vräkningsprocessen 
och i kapitel sju socialtjänsten och vräkningsprocessen. Kapitel åtta behand-
lar de vräkningshotade och vräkningsprocessen. Studiens sista kapitel består 
av en sammanfattande diskussion och analys av de tre aktörernas perspektiv. 

1.3 Det socialpolitiska intresset för vräkning och 
hemlöshet 
Vid återkommande tillfällen under hela 1900-talet har det socialpolitiska 
intresset riktats mot personer som varit hemlösa, inte minst som ett exempel 
på att det är en grupp människor som hamnat utanför välfärden. Från och 
med 1990-talet har flera offentliga utredningar (t.ex. SOU 2000:14, SOU 
2005:88) avseende vräkning och hemlöshet tillsatts och nationella kartlägg-
ningar av hemlöshetens omfattning och karaktär har genomförts (Socialsty-
relsen 1993, 1999, 2006). Politiska initiativ på såväl europeisk som nationell 
och lokal nivå har initierats. År 1998 tillsatte regeringen en parlamentarisk 
kommitté, den så kallade Hemlöshetskommittén, vars uppgift var att föreslå 
och initiera åtgärder för att skapa en bättre situation för hemlösa samt att 
förhindra att hemlöshet uppstår. Ett förslag som presenterades var att reger-
ingen skulle fortsätta att satsa utvecklingsmedel på arbetet mot hemlöshet 
med särskild betoning på att utveckla metoder och att sprida kunskap. Ett 
annat förslag var att i högre grad uppmärksamma särskilda grupper, där-
ibland invandrare, hemlösa kvinnor, barn till hemlösa föräldrar samt deras 
behov av umgänge. Vidare var frågan om vräkning central och kommittén 
konstaterade att vräkning har ett direkt samband med möjligheten att före-
bygga uppkomsten av hemlöshet (SOU 2001:95). Hemlöshetskommitténs 
arbete har fortsatt genom att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att 
leda ett utvecklingsarbete mellan 2002 och 2004 som syftade till att utveckla 
metoder som motverkade hemlöshet. I Socialstyrelsens arbete ingick bland 
annat att stimulera tillkomsten av lokala verksamheter för att förebygga hem-
löshet samt att särskilt uppmärksamma insatser för att förhindra vräkning. En 
utredning om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer tillsattes av reger-
ingen 2004 (SOU 2005:88). Problemen låg enligt utredningen på flera olika 
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nivåer och områden och flera förslag presenterades. Flera av de förslag som 
utredningarna kom fram till har dock inte realiserats i praktiken. Undantag är 
att KFM från och med 2008 har utvecklat och förbättrat den kontinuerliga 
statistik som förs över antalet ansökta och verkställda vräkningar. Regering-
en föreslog i budgetpropositionen för 2005 att ytterligare statliga medel skul-
le avsättas för fortsatta utvecklingsinsatser gentemot hemlösheten mellan 
2005 och 2007. Socialstyrelsen har dessutom i stora delar antagit den defini-
tion av hemlöshet som tagits fram av den europeiska samarbetsorganisatio-
nen i hemlöshetsfrågor (FEANTSA) för att möjliggöra jämförelser i olika 
europeiska länder, men även för att kunna göra jämförelser över tid. Utveck-
lingsarbetet med att motverka hemlöshet pågår fortfarande. En viktig upp-
gift, som angivits i arbetet är att förhindra vräkningar. År 2008 tog Socialsty-
relsen fram en vägledning i vräkningsförebyggande arbete riktad till kom-
muner och andra berörda aktörer. 

1.4 Bostadspolitik och bostadsbyggande 
I början av 1990-talet avreglerades bostadsmarknaden samtidigt som statliga 
subventioner och bostadsbyggandet minskade markant. I en undersökning 
från Boverket (2000) framkom också att endast fem procent av landets 
kommuner hade kommunala bostadsförmedlingar. Ombildningar av hyres-
rätter till bostadsrätter inom den allmännyttiga bostadssektorn tog under 
samma period fart, främst i Stockholm och det är en utveckling som fortsatt 
in på 2000-talet (Bengtsson 2006:147). Från 2000 och till och med första 
halvåret 2004 hade närmare 23 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i 
Stockholm (USK 2004). En stor del av dessa ombildningar har ägt rum inom 
allmännyttan. Att den allmännyttiga bostadssektorn genom åren har fått öka-
de effektivitetskrav är inget som är specifikt för Sverige utan det är en ut-
veckling som även har förekommit internationellt. Att privatisera bostads-
marknaden är en trend som ägt rum i de flesta länder i västvärlden (Bengts-
son 2006). Tidigare, när de allmännyttiga bostadsföretagen hade sin största 
tillväxt, perioden 1965–1974 då miljonprogrammet byggdes, syftade de till 
att vara ett instrument för kommunerna för att garantera att bostadsbyggan-
det hade en tillfredsställande omfattning och rimliga priser (Bengtsson 
2006). Bostäder byggdes och kunde efterfrågas av personer som annars kun-
de avvisas av de privata hyresvärdarna. Allmännyttan fyllde med andra ord 
en viktig bostadspolitisk funktion genom att människor med lägre inkomster 
kunde efterfråga goda bostäder. Idag agerar allmännyttan på lika villkor och 
under samma regelsystem som privata bostadsföretag. Skillnaden mellan de 
allmännyttiga kommunala och de privata bostadsföretagen består i att de 
förstnämnda ägs av kommunerna, inte får säljas utan tillstånd och är hyres-
normerande utifrån bruksvärdessystemet (SOU 2005:88). Det innebär att 
hyressättningen följer Hyreslagens så kallade bruksvärdesregel. I ett nytt 
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betänkande (SOU 2008:38) föreslås dock att de kommunala allmännyttiga 
bostadsföretagens hyresnormerande funktion avskaffas och att hyressätt-
ningsreglerna ändras. Enligt betänkandet bör bruksvärdessystemet bestå men 
bör istället utgå ifrån utbudet och efterfrågan i ett visst geografiskt läge. I 
områden som kräver flera års köande för en bostad skall hyrorna kunna öka 
med fem procent per år.  

En stark expansion av allmännyttiga hyresrätter ägde rum under åren 
1965–1974 då en miljon nya bostäder byggdes, det så kallade miljonpro-
grammet. Det var framför allt de allmännyttiga bostadsföretagen som blev 
förvaltare av flerfamiljshus (Bengtsson 2006:128). Under det senaste kvarts-
seklet har fördelningen mellan olika upplåtelseformer, det vill säga hyres- 
och bostadsrätter varit relativt stabil. Detta gäller dock inte Stockholm, där 
det finns en uppåtgående trend för bostadsrätter till stor del förklaras av om-
vandlingar av hyresrätter. Stockholms län, där studiens empiri insamlats, är 
ett område som karakteriseras av bostadsbrist och kan sägas utgöra bostads-
företagens marknad. Med det avses att det är lätt att få lägenheter uthyrda, 
vilket innebär att hyresvärdarna kan ställa höga krav på hyresgästerna (Bo-
verket 2005). I syfte att främja bostadsförsörjningen överlämnade regeringen 
i slutet av 2000 en proposition med ett förslag till en ny lag om kommuner-
nas bostadsförsörjningsansvar och som riksdagen senare antog (2000/01:26). 
Den nya lagen trädde i kraft 2001 och innebar att kommunerna skulle plane-
ra bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen 
att leva i goda bostäder. Kommunerna är också skyldiga att vid behov an-
ordna kommunala bostadsförmedlingar som skall förmedla lägenheter i tur-
ordning efter kötid i syfte att främja bostadsförsörjningen. Vidare ger plan- 
och bygglagen (1987:10) kommunerna möjligheter att påverka hur utveck-
lingen av bebyggelsen i kommunerna äger rum och kan styra de allmännytti-
ga kommunala bostadsföretagen med ägardirektiv. 

1.5 Vad slår lagstiftningen fast om vräkningen? 
I juridisk terminologi ingår avhysning (i vardagligt tal vräkning) i exeku-
tionsrätten. Avhysning är den juridiska termen för vräkning och är den yt-
tersta rättsliga konsekvensen när en hyresgäst gjort sig skyldig till någon av 
förverkandegrunderna i Hyreslagen (SOU 2005:88). När det gäller processen 
från uppsägning till vräkning är denna lång och komplicerad och kan sträcka 
sig över ett års tid. Det är många inblandade parter och förloppet kan avbry-
tas ända fram till det datum vräkningen skall verkställas. Centrala aktörer är 
hyresgäst, hyresvärd, socialnämnd, hyresnämnd, tingsrätt och KFM1. De 

                                                      
1 Kronofogdemyndigheten (KFM) är en statlig myndighet och har till uppgift att driva in 
obetalda fodringar åt privatpersoner, företag och myndigheter I Utsökningsbalken (1981:774) 
16 kapitlet regleras KFM:s förfarande avseende avhysning. 
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problem som hyresvärd, socialtjänst och hyresgäst står inför regleras till 
största del i Hyreslagens 12 kap (JB) som behandlar parternas skyldigheter 
och rättigheter.2 Av relevans är även vissa delar av SoL. 

1.5.1 Hyreslagen 
Vid en uppsägning av ett hyresavtal avseende bostadslägenhet finns för hy-
resgäster och hyresvärdar en tremånadersfrist om inte annat är inskrivet i 
hyreskontraktet (se 12 kap 4§ JB). Samtidigt kan hyresavtalet genast upphö-
ra att gälla. Det äger rum om hyresvärden säger upp hyresavtalet och ansöker 
om vräkning för att han eller hon bedömer att hyresrätten förverkats av nå-
gon anledning eller om hyresgästen säger upp avtalet på grund av brister i 
lägenheten. De regler som finns avseende hyresgästens och hyresvärdens 
rättigheter och skyldigheter återfinns som framgått i Hyreslagen 12 kap (JB) 
och i hyreskontraktet. Hyreslagen har sina rötter från 1907 då lagstiftningen, 
lagen om nyttjanderätt till fast egendom, skapades (Christensen 1994). Ända 
sedan Hyreslagen togs i bruk i sin nuvarande form, det vill säga 1968, har 
den i stort sett byggt på samma grundprincip, att hyresvärdens äganderätt 
måste begränsas till förmån för tryggheten hos hyresgästen samtidigt som 
förarbeten stödjer hyresvärdens rätt till egendom (Prop 1992/93:115). Före 
Hyreslagens tillkomst hade hyresvärden möjlighet att säga upp hyresgästen 
med omedelbar verkan om hyran inte betalades på förfallodagen. 

Från och med 1907 gavs hyresgästen en förverkandefrist på två dagar in-
nan uppsägningen fick ske (SOU 1991:86). Den här tvådagarsrespiten varade 
fram till 1993 då förverkandefristen förlängdes till en vecka (Prop 
1992/93:115, Flyghed 2000). Om hyran således inte betalas inom en vecka 
efter förfallodag, är hyresrätten förverkad och hyresvärden har rätt att säga 
upp kontraktet med omedelbar verkan. När en hyresvärd skall säga upp en 
hyresgäst är däremot inte lagligt reglerat i Hyreslagen. Det innebär att hyres-
värdarna kan säga upp en hyresgäst och ansöka om vräkning efter en eller 
flera förfallna hyresinbetalningar. För att återvinna hyresrätten måste hyres-
gästen betala hyresskulden, exklusive ränta och kostnader som uppkommit, 
inom tre veckor från det att vederbörande har delgivits uppsägningen enligt 
Hyreslagen 12 kap 42§–44§ (JB), den så kallade återvinningsfristen. Den här 
fristen infördes 1923 och fram till 1993 kunde hyresgäster som förverkat sitt 
hyreskontrakt på grund av utebliven inbetalning av hyra återvinna hyresrät-
ten genom att betala hyran inom tolv dagar efter uppsägningen (SOU 
1991:86). Från 1993 förlängdes återvinningsfristen från tolv dagar till tre 

                                                      
2 För bostadsrättsinnehavare gäller BrL 7 kap som är skriven med hyreslagens 12 kap (JB) 
som förebild. Reglerna är i stort sett desamma. Skillnaden är att om en medlem i en bostads-
rättsförening förlorar nyttjanderätten måste själva medlemskapet avslutas med att bostadsrät-
ten går till försäljning. Det bör även tilläggas att anmälningsskyldigheten till socialnämnden 
för bostadsrättsföreningar i förhållande till ägare av bostadsrätter först började gälla den 1 juli 
2005.  
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veckor. Avsikten med förändringarna av de båda fristerna var att minska 
antalet vräkningar (Prop 1992/93:115, Flyghed 2000). Inom återvinnings-
fristen har socialtjänsten möjlighet att förhindra vräkningen på grund av 
hyresskuld genom att skriftligen meddela hyresvärden att myndigheten åtar 
sig betalningsansvaret och därmed stoppa vräkningen oavsett hyresvärdens 
inställning. Återvinningsfristen är en juridisk maktresurs som socialtjänsten 
kan använda mot hyresvärdarna. Om återvinningsfristen utnyttjas flera gång-
er kan dock en verkställd vräkning ändå äga rum, trots att hyran har blivit 
betald. Efter återvinningsfristen på tre veckor har hyresgästen inga formella 
rättigheter att förnya hyreskontraktet enligt Hyreslagen 12 kap 42§–44§ (JB). 
Hyresgästen eller socialarbetarna kan då endast via förhandlingar med hy-
resvärden stoppa vräkningen. När det gäller socialtjänsten kom den som 
aktör först in i Hyreslagen 1978. Hyresvärdar fick då anmälningsplikt till 
socialnämnden vid uppsägning av en hyresgäst.3 Även varningsbrev angåen-
de störningar4 måste enligt Hyreslagen 12 kap 42§ skickas till socialnämnd. 
För att hyresvärden skall ha rätt att säga upp en hyresgäst på grund av stör-
ningar krävs som huvudregel att hyresgästen inte vidtagit rättelse efter en 
varning från hyresvärden (Socialstyrelsen 2008a). Det finns inga krav på hur 
en varning skall utföras men hyresvärden måste kunna bevisa att hyresgästen 
har blivit varnad. En hyresvärd som säger upp en hyresgäst och ansöker om 
vräkning måste meddela socialnämnden om beslutet och ange anledningen 
till detta. Avsikten med anmälningsplikten var att öka möjligheterna för so-
cialnämnden att bistå hyresgästen innan hyresrätten förverkades genom soci-
albidrag eller andra sociala insatser och därmed minska antalet vräkningar 
(Stenberg 1990, Flyghed & Nilsson 2004). 

1.5.1.1 Förverkandegrunder 
I Hyreslagen 12 kap 42§ (JB) anges vad som krävs för att hyresrätten skall 
vara förverkad. Det finns i huvudsak nio formella grunder. Förverkande-
grunderna är och handlar om att hyresgästen dröjer med att betala hyran mer 
än en vecka efter förfallodagen eller vid upprepade tillfällen har sena inbe-
talningar av hyran. Dessutom är hyresrätten förverkad om hyresgästen utan 
behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten till någon annan eller 
upplåter lägenheten i andra hand. Används lägenheten för annat ändamål 
eller har hyresgästen inneboende i lägenheten och detta medför olägenhet för 
hyresvärden är hyresrätten också förverkad. Om hyresgästen inte lämnar 
tillträde till lägenheten för hyresvärden att utöva nödvändig tillsyn eller utfö-

                                                      
3 Som framgått gäller anmälningsskyldigheten sedan den 1 juli år 2005 även bostadsrättsföre-
ningar i relation till ägare av bostadsrätter inom föreningen.  
4 Om förverkandeorsaken gäller så kallade allvarliga störningar har hyresvärden rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan utan att ge hyresgästen en tillsägelse eller underrätta soci-
alnämnd. Med allvarliga störningar åsyftas brottslighet som har samband med boendet, till 
exempel mordbrand eller hot om våld mot någon som bor i fastigheten eller sådant som kan 
betecknas som outhärdlig för dem som bor i närheten, till exempel omfattande drogmissbruk. 
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ra förbättringsarbeten är den också förverkad. Ytterligare förverkandegrun-
der är att hyresgästen genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekom-
mer i bostaden, vanvårdat lägenheten eller uppträtt störande.5 Om hyresgäs-
ten åsidosätter en avtalad förpliktelse är hyresrätten förverkad samt om lä-
genheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet 
eller liknande verksamhet som är brottslig.6 Samtidigt är det viktigt att påpe-
ka att det i Hyreslagen också framgår att hyresrätten inte kan förverkas om 
det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.  

1.5.1.2 Från en obetald hyra till en eventuell vräkning 
En vräkning innebär som framgått att en hyresgäst tvingas att flytta från sin 
bostad genom ingripande av KFM. Den vanligaste orsaken till att hyreskon-
traktet bedöms vara förverkat i allmänhet och för de vräkningshotade i den 
här studien är att hyresgästen inte har betalat sin hyra. Med hjälp av en 
schematisk bild i figur 1 illustreras den juridiska vräkningsprocessen från 
obetald hyra och uppsägning till en verkställd vräkning. Det bör poängteras 
att bilden inte ger någon heltäckande bild av den juridiska vräkningsproces-
sen utan syftar till att visa hur den generellt ser ut. Figuren följs och 
kompletteras av en beskrivning av de olika stegen i bilden. 

                                                      
5 Ett störande beteende syftar på hyresgästens allmänna uppträdande på fastigheten och det 
regleras i hyreslagen, Jordabalken (25§). Huvudprincipen är att hyresgästen är skyldig, i sin 
användning av lägenheten, att iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott 
skick inom fastigheten. Hyresgästen skall även se till att andra boende inte utsätts för stör-
ningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö att det 
inte skäligen bör godtas. Vad som skall förstås med störningar i boendet anges i förarbetena 
(Prop 1992/93:115 sid. 30f). Där hänvisas till bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälso-
skyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att betecknas som sanitär olägenhet bör stör-
ningen kunna vara skadlig för en individs hälsotillstånd, antingen i psykiskt eller fysiskt hän-
seende. Vidare framhålls det att när man skall bedöma vilka störningar som kan accepteras 
skall man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i flerfa-
miljshus skall behöva tåla. Graden av allvar bedöms i praktiken av hyresvärden som först 
ansöker om vräkning av hyresgästen hos KFM, men det slutgiltiga beslutet genomförs av 
hyresnämnden.   
6 Med brottslig verksamhet avses häleri, prostitution, framställning av narkotika eller liknan-
de. 
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Figur 1. Schematisk bild över den juridiska vräkningsprocessen avseende 
obetald hyra 

 

När en hyresgäst gör sig skyldig till någon av de förverkandegrunder som 
återfinns i Hyreslagen 12 kap 42§ (JB) eller de regler som finns i det under-
tecknade kontraktet kan hyresvärden säga upp hyresgästen och ansöka om 
vräkning hos KFM. När det gäller obetald hyra är hyresrätten förverkad en 
vecka efter hyrans förfallodatum enligt Hyreslagen 12 kap 42§ (JB). Det 
vanligaste sättet att ansöka om vräkning är att hyresvärden vänder sig till 
KFM och ansöker om handräckning hos KFM för att få ett utslag enligt la-
gen om handräckning och betalningsföreläggande.7 Samtidigt är hyresvär-

                                                      
7 Ett annat och mindre förekommande sätt för hyresvärden att ansöka om vräkning är när 
hyresvärden säger upp hyreskontraktet enligt hyrestidens utgång. Oftast behöver inte hyres-
värden underrätta socialnämnden men däremot skall hyresgästen delges uppsägningen (jfr 
SOU 2008:47). Om hyresgästen motsätter sig en avflyttning måste hyresvärden inom en 
månad hänskjuta tvisten till hyresnämnden för prövning. Hyresnämndens uppgift är att förlika 
parterna och om detta inte är möjligt fattar nämnden ett beslut om avflyttning eller inte. Efter 
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den, oavsett om det är allmännyttigt kommunalt eller privat bostadsföretag 
eller bostadsrättsförening, enligt förordningen (1978:314) om underrättelse 
om meddelande och enligt Hyreslagstiftningen 12 kap 42§ jordabalken (JB) 
och Bostadsrättslagen (BrL) 7 kap 18§ skyldig att underrätta socialnämnden. 
Dessutom skall hyresgästen delges underrättelse om återvinningsrätten. Hy-
resgästen har från det datum denne delgivits tre veckor på sig att betala hy-
resskulden för att återvinna hyreskontraktet.8 Även socialnämnden har inom 
treveckorsfristen möjlighet att åta sig betalningsansvaret. Om ett beslut om 
ekonomiskt bistånd till hyresskuld fattas skall socialnämnden inom fristen 
skriftligen meddela hyresvärden att nämnden åtar sig ansvaret att betala den 
obetalda hyran. Om hyresgästen bestrider hyresvärdens ansökan om hand-
räckning till KFM inom tio dagar ges hyresvärden möjlighet att begära att 
målet överlämnas till tingsrätt. Vidare kan parterna, om de känner sig miss-
nöjda med KFM:s beslut, ett så kallat utslag vilket grundats på den summa-
riska process som KFM ansvarar för, överklaga detta och målet överlämnas 
för fortsatt handläggning i tingsrätten där det behandlas som ett vanligt tvis-
temål. I samband med överklagandet kan parten som överklagar begära att 
domstolen beslutar om så kallad inhibition. Det innebär att KFM tills vidare 
inte får verkställa vräkningen. I tingsrätten beslutas domen om avflyttning 
eller inte och även den här domen kan överklagas till hovrätten. KFM får inte 
fatta ett utslag om vräkning förrän återvinningsfristen gått ut samt ytterligare 
två vardagar har gått. När datum och tid har satts ut för vräkningen skall 
KFM underrätta socialnämnden och delge hyresgästen. I det här skedet av 
vräkningsprocessen är det enbart hyresvärden som har möjlighet att förhind-
ra att vräkningen verkställs genom att återta ansökan om vräkning. När da-
tum och tid för vräkningen har satts ut återstår enligt Socialstyrelsen (2008a) 
oftast en vecka till vräkningen skall verkställas. Även socialnämnden skall 
enligt Socialtjänstförordningen 5 kap 4§ skicka en bekräftelse till KFM att 
de mottagit informationen och en kopia av bekräftelsen skall även sändas till 
personen som skall vräkas. 

1.5.1.3 Hur genomförs vräkningen? 
När vräkningsprocessen har gått så långt att KFM har satt ut datum och tid 
för vräkning har hyresvärden således oinskränkt makt att genomdriva den. 
Om hyresskulden ändå skulle bli betalad behöver inte hyresvärden återta 
ansökan om vräkning. KFM skall företrädesvis verkställa vräkningen inom 

                                                                                                                             
beslut och domar, oavsett om hyresvärden säger upp avtalet i förtid eller enligt hyreskontrak-
tet, verkställs vräkningen alltid av KFM som även har skyldighet att informera socialnämnden 
om datum och tid för vräkning.  
8 För att återvinna hyresrätten behöver hyresgästen betala den eller de obetalda månadshyror 
som enligt hyresvärdens ansökan är obetalda. Hyresgästen behöver inte betala ränta från 
förfallodagen eller gottgöra de kostnader som hyresvärden haft med anledning av uppsägning, 
betalningsföreläggande, ansökan om stämning eller vräkning. Hyresvärden har rätt till dess 
belopp men de påverkar inte hyresgästens rätt att få tillbaka bostaden (Synnergren & Henriks-
son 1995:72).  
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fyra veckor efter det att alla handlingar har inkommit till myndigheten. 
Verkställigheten kan dock ske senare på grund av en stor arbetsmängd (So-
cialstyrelsen 2008a). Även hyresvärden kan skjuta upp verkställigheten och 
KFM kan medge anstånd.9 Vräkningen skall verkställas på sådant sätt att 
skälig hänsyn tas till såväl hyresvärdens intresse som hyresgästens situation. 
Således kan KFM besluta om anstånd i högst två veckor om de bedömer att 
de skulle behövas med hänsyn till hyresgästen sociala situation.10 Det här kan 
ske utan hyresvärdens medgivande. Före verkställigheten skall KFM upp-
mana hyresgästen själv att flytta. Om vederbörande inte själv kan flytta av 
någon anledning måste KFM verkställa vräkningen. Verkställigheten kan ske 
på två olika sätt. Det ena är att bostaden töms av KFM, som transporterar 
egendomen till det av myndighetens anskaffade utrymme för magasinering 
upp till tre månader eller till den nya bostaden om sådan existerar.11 Före 
magasinering skall dock KFM bedöma om det finns något gods som kan 
utmätas för att täcka kostnaderna i målet. Det andra sättet att verkställa en 
vräkning sker genom att KFM byter lås på dörren och tar bort hyresgästens 
namnskylt. Eftersom hyresgästens egendom lämnas kvar i bostaden fungerar 
lägenheten som KFM:s magasin som den betalar hyra för till hyresvärden 
tills vidare. Därefter har hyresgästen själv tillfälle att packa och flytta egen-
domen. Om vräkningen genomförs på grund av hyresskuld resulterar den i, 
utöver en registrerad vräkning hos KFM, att en betalningsanmärkning regi-
streras. Även i de fall där vräkningsansökan återtas och hyresgästen får bo 
kvar kvarstår anmärkningen i registret hos hyresvärden.  

1.5.2 Socialtjänstlagen 
SoL trädde i sin ursprungliga form i kraft 1982. Lagen ersatte därmed de 
tidigare socialvårdslagarna, det vill säga 1957 års socialhjälpslag, 1961 års 
barnavårdslag samt 1955 års nykterhetsvårdslag. I samband med ikraftträ-
dandet ägde flera förändringar rum, såväl av socialtjänsten i allmänhet som 
av handläggning av försörjningsfrågor. Den enskilde individens rättigheter i 
samband med försörjningsproblem betonades ytterligare (Prop 1979/80:1). 
Rätten till ekonomiskt bistånd tydliggjordes i den inledande portalparagrafen 
och där en åtskillnad mellan försörjningsstöd och annat bistånd genomför-

                                                      
9 Dröjer hyresvärden alltför länge med att skjuta upp verkställigheten kan dock ett nytt hyres-
förhållande anses ha uppstått.  
10 Bestämmelserna om hur vräkningen skall genomföras finns i Utsökningsbalken (UB) 16 
kap 1–9§ och i Utsökningsförordningen (UF) 16 kap 2–7§.  
11 Huvudregeln är att hyresgästen står för kostnaderna för vräkningen. Kostnaderna består dels 
av en grundavgift när hyresvärden ansöker om verkställighet för ett beslut om vräkning, dels 
en särskild avgift som framför allt gäller att transportera och magasinera bohag. Om personen 
inte fått någon ny bostad eller kan ordna en annan förvaring samt betala kostnaderna för ma-
gasinering så att bohaget kan hämtas ut under dessa tre månader, säljs det av KFM eller körs 
till soptippen om det saknar andrahandsvärde. Kostnaden för transport och magasinering 
brukar uppgå till omkring 15 000 kronor (Socialstyrelsen 2008a). 
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des. Enligt SoL 1980:620, 6§ har den som inte själv kan tillgodose sina be-
hov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av social-
nämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt 
(annat bistånd). Vidare fastslog riksdagen att SoL skulle bli föremål för fort-
löpande utvärderingar. 

SoL har sedan 1982 genomgått flera revideringar, men dess övergripande 
karaktär av en ramlag har kvarstått. Att SoL är en ramlag innebär att den 
bland annat skall anpassas till lokala förhållanden, enskilda personers behov 
och ger inte någon vägledning för hur det praktiska handlandet skall utföras 
av socialarbetarna. Istället är den praktiska tillämpningen i hög grad avhäng-
ig tillämparen och lämnar utrymme för tolkningar (Stranz 2007) samtidigt 
som det presenteras vissa riktlinjer (Prop 1979/80:1). När det gäller det eko-
nomiska biståndet anges regler och bestämmelser för vem som har rätt eller 
inte rätt till biståndet samtidigt som själva handläggningsförfarandet inte är 
reglerat. SoL ger inte någon vägledning för hur socialarbetarna skall utföra 
det praktiska handlandet. Den talar enbart om att nämnden är skyldig att utan 
dröjsmål inleda en utredning om vad som kommit till nämndens kännedom 
och som kan föranleda någon åtgärd från nämnden. En risk med ramlagskon-
struktionen är att rättssäkerheten blir satt på undantag. Det motverkas visser-
ligen till viss del av att den hjälpsökande individen har möjlighet att överkla-
ga socialtjänstens beslut till högre instans (Stranz 2007). Vidare har föränd-
ringarna av SoL gått mot en ökad grad av detaljstyrning, exempelvis att det 
finns en riksnorm för det ekonomiska biståndet (ibid). 

Den mest omfattande revideringen av SoL inträffade 1998. Den initiera-
des redan 1991, då Socialtjänstkommittén påbörjade det arbete som mynnade 
ut i huvudbetänkandet Ny socialtjänstlag (SOU 1994:139). Betänkandet låg 
till grund för propositionen Ändring i socialtjänstlagen (Prop 1996/97:124) 
och 1998 års reviderade lag. Ett betydelsefullt förslag som genomfördes i 
1998 års SoL var införandet av ett generellt barnperspektiv i portalparagra-
fen (i SoL 1:2). Ett annat var en enhetlig och rikstäckande socialbidrags-
norm. Riksnormen är en schablonberäkning av ett antal hushållsutgifter, 
vilken fastställdes av regeringen och som löpande skulle räknas upp mot 
Konsumentverkets senaste prisnivåundersökningar (Prop 1996/97:124). 
Riksnormen var snarlik den socialbidragsnorm som redan användes i flera 
kommuner. Vidare försämrades individens möjlighet att överklaga social-
nämndes beslut. År 2002 revideras SoL ytterligare och en ny lagstiftning 
trädde ikraft. I likhet med 1998 års revidering bestod en del av det förbere-
dande utredningsarbetet i att särskilt uppmärksamma frågor som behandlade 
socialbidrag (Prop 2000/01:80). Den nya lagen baseras huvudsakligen på den 
ursprungliga, det vill säga 1982 års SoL.  

 När det gäller den nya och senaste SoL finns det flera paragrafer som har 
betydelse för vräkningsprocessen. Enligt SoL 2 kap 2§ har kommunen det 
yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 
de behöver. Personer som saknar bostad eller är på väg att förlora sin bostad 
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har socialtjänsten (2001:453) således det yttersta ansvaret för enligt SoL 2 
kap 2§. Uppgiften är att både förebygga att människor förlorar sin bostad 
och att biträda personen om så skulle ske. Det finns en rad olika politiska 
beslut som behandlar den enskildes rätt till bostad. I Regeringsformen (Rf 
1:2) och SoL 3 kap 2§ framgår det att samhället har skyldighet att verka för 
att den som så önskar skall ha en bostad. Även de bostadspolitiska målen slår 
fast att bostaden är en social rättighet samtidigt som det saknas en lagstift-
ning som möjliggör att enskilda kan kräva bostäder (Hollander 1995). 
Kommunerna är däremot skyldiga att planera för bostadsförsörjningen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Social-
nämndens uppgift är enligt SoL 3 kap 2§ att främja den enskildes rätt till 
arbete, bostad och utbildning. Arbetet skall vidare ske med respekt för den 
enskilde individens självbestämmande och integritet enligt SoL 1 kap 1§. 
Den person som inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd av socialnämnd 
för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt enligt SoL 4 kap 1§. En 
förutsättning för att en bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd skall 
kunna ske är att en utredning genomförs. Socialnämndens utredningsskyl-
dighet regleras i SoL 11 kap 1§. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om 
ekonomiskt bistånd (SOSFS 2003) bör socialnämnden ge bistånd till skulder 
efter en individuell prövning och i de fall som den obetalda skulden skulle få 
allvarliga konsekvenser för den enskilde. Genom biståndet skall den enskilde 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och det skall utformas så att personens 
möjligheter att leva ett självständigt liv stärks. När det gäller socialnämndens 
stöd för boendekostnader bör socialnämnden enligt SoL 4 kap 3§ ta hänsyn 
till personens faktiska kostnader och behov av boende. När det finns barn 
med i bilden skall barnens bästa särskilt beaktas enligt SoL 1:2. Det innebär 
att ett beslut om bistånd måste innehålla ett barnperspektiv. SoL barnper-
spektiv (2001:453) stärktes som framgått genom en lagändring i 1998 års 
revidering. Perspektivet innebar att särskild hänsyn skall tas till barnens bäs-
ta när beslut som fattas berör barn och att barnen har rätt att komma till tals 
när han eller hon berörs av en åtgärd. Denna paragraf är skriven med ut-
gångspunkt i FN:s barnkonvention. Bestämmelsen om barnperspektivet har 
dock varit svår att införliva. Av olika tillsynsrapporter framgår att den fått 
mycket begränsat genomslag i ärenden som rör ekonomiskt bistånd trots att 
det förekommer variation regioner emellan (SOU:2005:88). Hur bedömning-
arna för bifall eller avslag av ekonomiskt bistånd sker varierar. Enligt social-
styrelsen bör socialtjänsten ge ekonomiskt bistånd till betalning av skulder 
endast om det är den enda möjligheten för den enskilde att uppnå skälig lev-
nadsnivå eller om skulden kan få allvarliga konsekvenser för denne (SOSFS 
2003:5:15). 
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2. Tidigare forskning 

Föreliggande kapitel ringar in de forskningsområden och det kunskapsläge 
som är av relevans för den här studien, vilken handlar om fattiga barnfamil-
jer som riskerar att vräkas. Detta motiverar uppläggningen av följande forsk-
ningsfält: studier om fattigdom och ekonomisk utsatthet, vräkning och hem-
löshet samt studier om socialtjänstens organisering och klientarbete.  

Inledningsvis presenteras kunskap om fattigdom och ekonomiskt utsatt-
het. Huvudsakligen finns det två inriktningar inom fattigdomsforskningen, 
den kvantitativa, som belyser hushåll ur ett inkomstperspektiv12, respektive 
den kvalitativa, som behandlar olika aspekter av ekonomisk utsatthet (Hjort 
2000:26f). Den kunskap som presenteras här har sitt ursprung från båda in-
riktningarna men särskilt fokus ligger på fattigdom och ekonomisk utsatthet 
bland barnfamiljer. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar kunskap om 
vräkning och hemlöshet. Den kunskap som presenteras är vräkningsutveck-
lingen i Sverige och förklaringar till denna. Här diskuteras även de problem 
och brister som jag anser existerar kring vräkningsstatistiken. Vidare presen-
teras vad forskningen säger om de vräkta hushållens faktiska förhållanden. 
Dessutom redogörs för en del av den kunskap som finns om hemlöshet. Sär-
skilt fokus ligger på hemlöshetens omfattning och karaktär samt innebörden 
av den sekundära bostadsmarknaden och dess konsekvenser. Avslutningsvis 
i kapitlet presenteras kunskap om socialtjänsten, främst arbetet med socialbi-
drag som återfinns inom individ- och familjeomsorgen. Det som ligger i 
fokus är dels socialtjänstens organisering, dels den verksamhet och det arbe-
te som utgörs av det utredande och beslutsfattande klientarbetet och hand-
läggningen av ekonomiskt bistånd, med reservation för vissa utvikningar till 

                                                      
12 Det som ligger i fokus är individens ekonomiska resurser (Jönsson & Starrin 1999:50) 
vilket kan mätas på flera olika sätt. Olika mått ger olika bilder av fattigdom. Som begrepp är 
fattigdom komplext och det saknas en allmänt accepterad definition (Halleröd 1997). Rauhut 
(2006) har gjort en teoretisk översikt av fattigdom och pekar på att det finns tre definitioner av 
fattigdom och minst sju fattigdomsbegrepp eller fattigdomskoncept. En omstridd debatt har 
rört frågan om fattigdom skall definieras som ett absolut eller relativt fenomen (Halleröd 
1991). Det vanligaste har varit att betrakta definitioner som absoluta, det vill säga de tar sin 
utgångspunkt i ett fysiskt existensminimum med hjälp av olika mått som exempelvis inkomst 
eller socialbidragstagande. Med en relativ definition avses förenklat att fattigdom är relaterad 
till en social och historisk kontext (ibid). Utifrån det här synsättet finns det således inga objek-
tiva förhållanden på vilka en absolut definition av fattigdom kan baseras. 
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andra områden inom individ- och familjeomsorgen, samt det arbete med 
vräkningar som på senare år förts inom socialtjänsten.  

2.1 Fattigdom och ekonomisk utsatthet 
Att en del människor har otillräckliga resurser för att försörja sig själva är 
historiskt sett inget nytt. Att ge stöd och hjälp till fattiga har en lång tradition 
och har i Sverige och övriga Norden oftast varit knutet till ett förfarande där 
man separerat värdiga från ovärdiga (Midré 1990). Historiskt sett har all-
mänhetens föreställningar kring fattigvård och socialhjälp varit negativa 
(Starrin et al 1999:31). Attityderna till arbetslösa och kanske främst arbetslö-
sa socialbidragstagare har varit negativa. Det har varit vanligt att allmänhe-
ten betraktar bidragssökande som lata och att de utnyttjar systemet. I Sverige 
har staten under de senaste årtiondena främst fokuserat på ojämlikhet, väl-
färdens övergripande fördelning och hur fattigdomen skall lösas (Halleröd 
2002). I Kommittén Välfärdsbokslut (SOU 2001:79) konstaterades att be-
folkningens levnadsförhållanden genomgick flera förändringar under 1990-
talet. Olika former av ofärdsproblem ökade, allt fler grupper av människor 
hade ekonomiska svårigheter, låga inkomster och det ekonomiska biståndet 
ökade. Från mitten och fram till slutet av 1990-talet återhämtade sig den 
ekonomiska konjunkturen och situationen förbättrades för de flesta grupper 
(ibid). Den här utvecklingen fortsatte in på 2000-talet. Undantag har dock 
generellt gällt tre grupper: barnfamiljer bestående av ensamstående föräldrar, 
i huvudsak mödrar, men även ungdomar och invandrare (SCB 2003). De här 
grupperna har generellt haft en bekymmersam välfärdsutveckling i allmänhet 
samtidigt som den i vissa avseenden förbättrades under de första åren av 
2000-talet. När det gäller försörjningsmöjligheter i allmänhet finns det några 
faktorer som är mer utslagsgivande än andra. En faktor är inkomsten som är 
beroende av etableringen på arbetsmarknaden. Andra faktorer är utbild-
ningsnivå och invandrarbakgrund vilka i sin tur har betydelse för att komma 
in på arbetsmarknaden (SOU 2001:79). När det gäller arbetslöshet har det 
sedan en längre tid tillbaka visat på samband med socialbidragstagandet 
(t.ex. Socialstyrelsen 2003). Att vara arbetslös är en vanlig förekommande 
orsak till behov av ekonomiskt bistånd, ofta i kombination med sociala och 
hälsorelaterade problem. Arbetslöshet, låg ekonomisk status, ekonomisk 
stress och fattigdom är kopplat till ökad risk för hälsomässiga och sociala 
problem (t.ex. Härenstam et al 1999). Dessutom är de eventuella svårigheter 
som uppträder på grund av arbetslöshet inte begränsade till enbart den ar-
betslöse individen utan har en tendens att sprida sig till andra familjemed-
lemmar (t.ex. Starrin et al 1995:9). Arbetslösa kan också vara socialbi-
dragstagare. Bergmark (2002) pekar på att socialbidragstagare i allmänhet 
har olika typer av problem och resursbrister. 
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2.1.1 De fattiga barnfamiljerna 
Kommitté Välfärdsbokslut (SOU 2001:79) pekade ut några grupper som 
särskilt hade en ogynnsam utveckling under 1990-talets ekonomiska kris, 
som var en av de svåraste på flera decennier. En av dessa grupper var en-
samstående föräldrar, särskilt mödrar. Barnfamiljer har generellt en högre 
försörjningsbörda än andra typer av hushåll. Detta gäller framför allt ensam-
stående mödrar (Hjort 2004). Orsakerna till att barnfamiljer har en högre 
försörjningsbörda än andra typer av hushåll är flera. Att ha barn kan medföra 
lägre inkomster då någon av föräldrarna till exempel utnyttjar föräldraförsäk-
ringen. Vidare innebär barn utökade utgifter i form av barnomsorg, dagligva-
ror såsom mat och kläder. Försörjningsbördan är också beroende av antalet 
barn (ibid). Sammanboende föräldrar eller familjer med två inkomsttagare 
har oftast en bättre ekonomi än de som lever som ensamstående föräldrar 
som är ensamma om vissa grundläggande utgifter (SOU 2001:55). Ensam-
stående mödrar lever oftast under svårare ekonomiska villkor än ensamstå-
ende pappor (Gähler 2001). Det förklaras med att kvinnor generellt har lägre 
löner än männen (ibid). Dessutom har de oftast det huvudsakliga ansvaret för 
barnen (Hjort 2004).  

Enligt Kommittén Välfärdsbokslut ökade andelen socialbidragstagare så-
väl som socialbidragskostnaderna kraftigt från 1990-talets början. Socialbi-
dragstagandet nådde sin kulmen 1996, då andelen uppgick till 8,2 procent av 
befolkningen och socialbidragskostnaderna var som högst 1997, då närmare 
13,9 miljarder kronor utbetalades. Därefter minskade både andelen socialbi-
dragstagande och socialbidragskostnader (SOU 2001:79). De senaste siffror-
na över 2008 visar att andelen socialbidragstagare var 4,2 procent och att 9,5 
miljarder kronor utbetaldes i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionser-
sättning för flyktingar och vissa andra invandrare som tagits emot i kommu-
nerna (Socialstyrelsen 2009). När det gäller det långvariga socialbidragsta-
gandet13 ökade detta också kraftigt under 1990-talet. År 2000 hade andelen 
långvariga socialbidragstagare ökat från att omfatta 15 procent av alla soci-
albidragstagare till att inbegripa närmare 31 procent (Bergmark 2002). Ande-
len långvariga biståndsmottagare har fortsatt att öka något under 2000-talet. 
År 2008 var andelen 35 procent. När det gäller fördelningen av vilka som 
fått socialbidrag har ensamstående vuxna under en längre tid varit den vanli-
gaste gruppen oavsett kön. Avseende socialbidrag och barnfamiljer utmärker 
sig ensamstående mödrar särskilt. Under 2008 hade 20 procent av alla en-
samstående kvinnor med barn socialbidrag. Motsvarande andel för ensam-
stående män med barn var sex procent. I relation till befolkningen är ensam-
stående mödrar den grupp som är och som under flera år har varit den vanli-
gaste hushålltypen som fått ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2009).  

                                                      
13 Med långvariga bidrags-/biståndstagare avses personer som fick socialbidrag eller ekono-
miskt bistånd minst tio månader av året. 
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Andelen ensamstående mödrar som förvärvsarbetade minskade under 
1990-talet.14 Den försämrade ställningen på arbetsmarknaden bidrog till för-
sämrade ekonomiska resurser, då inkomster från arbete är betydelsefulla för 
den ekonomiska situationen. Vidare ökade andelen ensamstående mödrar 
som saknade en ekonomisk buffert vid oförutsedda utgifter, en så kallad 
kontantmarginal15, från en tredjedel till hälften under decenniet (Gähler 
2001). Dessutom minskade den disponibla inkomsten16, som vid 1990-talets 
ingång var relativt låg i jämförelse till andra grupper, fram till 1990-talets 
mitt. Under 1990-talets sista år ökade den disponibla årsinkomsten för en-
samstående mödrar, dock inte i samma utsträckning som för övriga grupper 
(Fritzell 2001). Mellan 1998/1999 och 2004/2005 ökade den disponibla in-
komsten för de ensamstående mödrarna med drygt tio procent, vilket dock 
var betydligt mindre än för befolkningen i övrigt (Fritzell et al 2007, 2009). 
Samtidigt bör det poängteras att barnbidrag och andra typer av familjestöd 
utgör en stor del av den disponibla årsinkomsten för samtliga barnfamiljer 
(SCB 2007a). För sin försörjning är ensamstående mödrar starkt beroende av 
olika typer av välfärdsssystem (Gähler 2001). 

Ensamstående mödrar fick också under 1990-talet sämre hälsa. Andelen 
som uppgav dålig hälsa, ängslan, oro, ångest och långvarig sjukdom ökade i 
högre utsträckning än för befolkningen i stort (SOU 2001:79). Fritzell et al 
(2007) pekar på att denna utveckling fortsatt mellan 1998/1999 och 
2004/2005. Den självskattade hälsan har kraftigt försämrats och andelen som 
lider av svåra besvär av långvarig sjukdom har ökat. Författarnas slutsats är 
att situationen för de ensamstående mödrarna inte har förbättrats under de 
fem första åren under 2000-talet.  

Sedan 2002 har Rädda Barnen varje år gett ut rapporter om barnfattigdom 
i Sverige. I den senaste rapporten, som handlar om utvecklingen 2006, var 
andelen fattiga barn i Sverige 12 procent. Det motsvarar 229 000 barn. Bland 
barn med utländsk bakgrund, det vill säga som var födda utomlands eller 
hade någon förälder som var född utomlands, var andelen som levde i fattig-
dom 30 procent. Motsvarande siffra för barn med svensk bakgrund var 6 
procent. Bland barn med ensamstående föräldrar var andelen ekonomiskt 
utsatta 25 procent, jämfört med 8 procent bland barn med sammanboende 
föräldrar. Andelen fattiga bland barn som både hade utländsk bakgrund och 
levde med en ensamstående förälder var 49 procent (Salonen 2009).  

                                                      
14 Mellan 1998/1999 och 2004/2005 var andelen ensamstående mödrar som förvärvsarbetade i 
stort sett oförändrad (Fritzell et al 2007).  
15 Med kontantmarginal avses möjligheten att inom en vecka skaffa fram motsvarande 12 000 
kronor åren 1990/1991 och 14 000 kronor åren 1998/1999 enligt SCB:s ULF-undersökningar.  
16 Med disponibel årsinkomst avses de samlade inkomsterna inklusive bidrag minus skatter 
och andra negativa transfereringar som dragits ifrån. 
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2.1.2 Att leva under ekonomisk utsatthet 
Hjort (2000:27) har i en kunskapsöversikt om ekonomisk knapphet i relation 
till konsumtion kategoriserat den kvalitativa fattigdomsforskningen i tre 
delar. Dessa består av ekonomisk utsatthet och hälsa, ekonomisk utsatthet 
som stigma samt ekonomisk utsatthet och handlingsstrategier. Forskningen 
som inriktar sig på hushållens strategier för att få ekonomin att gå ihop foku-
serar oftast på hur hushållen agerar och resonerar kring knapphet i hushålls-
ekonomin. När det gäller hushåll med knapp ekonomi saknar de till exempel 
kontantmarginal och fast inkomst. Det leder till att de tvingas använda sig av 
olika strategier för att hantera ekonomiska motgångar. Man minskar sina 
utgifter, lånar pengar av släkt, vänner och andra, säljer ägodelar, byter bostad 
samt idkar byteshandel. I slutet av 1970-talet beskrev Caplovitz (1979 cit. 
efter Swärd & Knutagård 2006) i en studie hur olika sorters hushåll hantera-
de den arbetslöshet och inflation som drabbade USA i mitten av 1970-talet. 
Resultaten pekade på att hushållen använde sig av flera olika strategier för 
att få ekonomin att gå ihop. Samtliga strategier rymdes inom två grundläg-
gande strategier som handlade om att höja inkomsten och att sänka utgifter-
na. Brusdal (1988a, 1988b) har i två undersökningar beskrivit hur hushållen 
hanterar ekonomiska förhållanden. I den ena studien (1988a) behandlades 
hushållens beredskap för ekonomiska kriser, till exempel arbetslöshet, skils-
mässa och sjukdom. Två former av beredskap pekas ut, den formella och den 
informella. Den förstnämnda bestod av försäkringar, sparade medel och 
bankkontakter medan den informella bestod av nätverk som bildas av släkt, 
vänner, grannar med flera. I den andra studien (1988b) beskrevs hur hushåll 
hanterar de knappa ekonomiska förhållandena. Resultaten pekade på att hus-
hållen använde sig av fyra olika huvudstrategier. Den första strategin var att 
skaffa mer pengar genom exempelvis lån, gåvor, höjd arbetsinkomst och 
vidareutbildning. Den andra strategin var att leva sparsamt, med undantag 
för hushåll som levde under den svåraste knappheten. Den tredje strategin 
handlade om att skaffa sig tjänster till en rimligare kostnad eller gratis, till 
exempel genom hjälp med pengar och saker från familj, släkt och vänner. 
Den fjärde strategin var att söka socialbidrag.  

Personer som lever under svåra ekonomiska förhållanden upplever också 
ekonomisk stress. I rapporten Tyngda av skulder, om att leva under ekono-
misk stress (Starrin et al 1995) pekade resultaten tydligt på att ekonomisk 
stress var påtagligt hos personer som hamnat i ekonomiska svårigheter. Den 
ekonomiska stressen ökade också risken att drabbas av ohälsa men påverka-
de även levnadsbanor, sociala relationer och aktivitetsnivå för hela familjen 
inklusive barnen. I en annan studie av Starrin et al (1999) framkom liknande 
resultat. Arbetslösa hade, utöver konkreta försörjningsproblem och oro för 
sin ekonomi, större ohälsa än andra. Dessutom hade de mer erfarenheter av 
skamkänslor. Att människor avhållit sig att söka hjälp antas bero på att de 
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införlivat allmänna föreställningar om att det är skamligt att söka socialbi-
drag (ibid).  

Att som arbetslös eller socialbidragstagare känna skam har påvisats i flera 
studier. Gunnarsson (1993) pekade i sin avhandling om försörjning och för-
sörjningsstrategier bland ensamstående kvinnor på att äldre kvinnor upplev-
de det skamlig att söka och leva på socialbidrag. Yngre kvinnor ansåg där-
emot att socialbidraget var mer eller mindre en rättighet vid nödsituationer. I 
en annan studie visade Jönsson et al (1996) att en majoritet av socialbidrags-
sökanden upplevde det som förnedrande att söka socialbidrag. Även Jönsson 
& Starrin (1999) pekade på att arbetslösa socialbidragstagares erfarenheter 
av mötet med socialtjänsten var en obehaglig upplevelse. Flera angav att de 
känt skam, förnedring och förödmjukelse när det ansökt om socialbidrag. 

Hjort (2004) pekar i sin avhandling på att barnfamiljer som lever under 
knappa ekonomiska resurser diskrimineras på varu- och tjänstemarknaderna. 
Det sker genom tre mekanismer. Den första är utestängning, vilket innebär 
att om en person inte har en fast anställning, en viss årsinkomst eller har 
betalningsanmärkningar får vederbörande inte tillträde till delar av konsum-
tionsmarknaden, exempelvis inte förstahandskontrakt på en hyreslägenhet. 
Den andra mekanismen benämns barriär eller otillgänglighet och exemplifie-
ras bland annat med att om en person inte har bil så kan man inte handla på 
stormarknader som erbjuder varor till billigare pris. Den tredje mekanismen 
är fördyrning, det vill säga att inte ha en kontantmarginal eller sparpengar 
som gör det möjligt att handla billigare genom att storhandla eller när det är 
realisation. Vidare beskrev Hjort (2004) hur förhållandena såg ut hos barn-
familjerna (se även Hjort & Salonen 2001). För barnfamiljerna handlade det 
till största delen om en permanent otillräcklighet, det vill säga att pengarna 
aldrig räckte. För det andra handlade det om betydelsen av etableringen på 
arbetsmarknaden. Orsaken till att de levde under knappa ekonomiska om-
ständigheter kunde sökas i deras bristande etablering på arbetsmarknaden. 
För det tredje handlade det om boendet. Förändringar i hyra, inkomst eller 
bostads- eller socialbidrag kunde innebära att familjerna tvingades att flytta. 
För det fjärde handlade det om att hushållen upplevde osäkra trygghetssy-
stem, det vill säga olika sorters bidrag som kunde förändras från år till år. En 
femte aspekt var att hushållen var beroende av det sociala nätverket. Nästan 
samtliga hushåll var beroende av att kunna låna pengar för att klara sin lö-
pande ekonomi. Samtidigt verkade det som att hushållen befann sig i nätverk 
av människor som levde under samma livsbetingelser som de själva. Ytterli-
gare en aspekt rörde prioriteringen av barnen. De vuxna stod tillbaka från 
sina egna behov för att prioritera barnen genom boende, mat, kläder och 
fritid. Att barnen är familjernas viktigaste prioritering visar även Yazdanpa-
nahs (2008) i sin avhandling om hur lågavlönade ensamstående mödrar för-
sörjer sig och sina barn. Utöver barnen var hyran och maten högt prioriterade 
och förutsättningen för att livet för familjen skulle fungera. De viktigaste 
sätten för att få ekonomin att gå ihop var kontroll och planering, prioritering, 
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att köpa billigt och att göra ett visst arbete själva istället för att köpa varor på 
marknaden. Löneinkomsten var den viktigaste inkomstkällan även om de 
också fick transfereringar från socialförsäkringssystemet. Det vanligaste 
sättet att höja inkomsten var att arbeta flera timmar, förutsatt tillgången till 
extraarbete, att ha möjlighet att utöka sina arbetstider och att vara frisk. 
Dessutom försökte de undvika att den ekonomiska knappheten berövade 
dem och deras barn värdighet och respekt. De ville inte utmärka sig genom 
att inte ha tillräckligt med pengar eller symboliskt kapital. Trots att resurser-
na var knappa, vilket orsakade en upplevelse av ständig ekonomisk stress, 
köpte flera av mödrarna varor och upplevelser till sina barn i syfte att skydda 
dem mot social stigmatisering (ibid). 

2.2 Kunskap om vräkning och hemlöshet 
Hemlöshet har varit ett forskningsområde inom samhällsvetenskapen sedan 
länge. Det gäller både nationellt och internationellt. Dessutom är det en fråga 
som i olika omgångar varit uppe på den politiska dagordningen (Järvinen 
2003). Enligt Börjeson (2005) har merparten av den nationella forskningen 
behandlat hemlöshet i relation till socialpolitikens övergripande inriktning. 
Det gäller även internationellt (Johnson & Cnaan 1995). Vidare har forsk-
ningen, historiskt sett, haft ett individuellt perspektiv. Orsaksförklaringarna 
har återfunnits på en individuell nivå och ansvaret har legat på den enskilde 
individen (Swärd 2000). Det är de hemlösa som fokuserats, deras beteende 
och individuella prestationer (Hutson & Clapham 2000) och de har antingen 
romantiserats eller patologiserats (Järvinen 2003). De hemlösa har förknip-
pats med en särskild kategori av människor som kännetecknats av den en-
samstående, medelålders och alkoholiserade mannen (Hopper 2003). I Sve-
rige har det enligt Sahlin (1999) fram till 1990-talet existerat två diskurser 
om hemlöshetens orsaker respektive problem. En av diskurserna handlade 
framför allt om bostadspolitiken, det vill säga om tillgången till bostads-
marknaden och fördelningen av bostäder, medan den andra handlade om 
socialtjänstens hemlösa klienter och de insatser som de ansågs vara i behov 
av. Hemlösheten har också betraktats som ett akut problem (Swärd & Knu-
tagård 2006) och har motverkats med akuta åtgärder såsom natthärbärgen 
och soppkök. Specialiserad vård och boendeformer har utformats för vissa 
grupper av hemlösa (Knutagård & Nordfeldt 2007). 

Orsakerna till hemlöshet är flera men nationell såväl som internationell 
forskning pekar på att det finns ett samband mellan vräkning och hemlöshet 
(Flyghed & Nilsson 2004). Beträffande orsakerna till vräkning delade Sten-
berg (1990) i sin avhandling in dem i utlösande och underliggande förklar-
ingar. Till de utlösande och formella skälen räknade han hyresskulder, förse-
nade inbetalningar samt störande beteende, medan de underliggande skälen 
varierade eller förklarades av en kombination av strukturella och individuella 
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faktorer. Vidare medför varje verkställd vräkning risk för hemlöshet, och 
forskning pekar på att individer som en gång blivit vräkta har svårt att åter 
igen komma in på bostadsmarknaden (Flyghed 2000). Personer som blir 
vräkta riskerar att under en längre tid hamna på en sekundär bostadsmarknad 
utan fast förankring (Sahlin 1996, 1998, 2005). Inte minst gäller detta i 
Stockholmsregionen där studiens empiri har inhämtas. Bostadsmarknaden 
karakteriseras här på brist på bostäder, olovliga försäljningar av hyresrätter, 
olovliga andrahandsuthyrningar och ombildningar av fastigheter inom den 
allmännyttiga bostadssektorn. Det är således inte enbart hemlöshet som varit 
och är uppe på den politiska dagordningen utan även vräkningar. Sedan bör-
jan av 1990-talet har vräkningar varit ett återkommande tema både inom 
forskning och inom den socialpolitiska debatten. Att vräkningar fick en ak-
tualitet i början av 1990-talet berodde på att antalet ökade dramatiskt i början 
av årtiondet. När det gäller orsakerna har en rad förhållanden och händelser 
pekats ut som betydelsefulla för varför vissa personer vräks från sina bostä-
der och andra inte.  

2.2.1 Vräkningsutvecklingen på nationell nivå 
I figur 2 har jag sammanställt den befintliga statistik som KFM har över 
antalet ansökta och verkställda vräkningar och antalet verkställda vräkningar 
i Sverige mellan 1982–2008. Statistiken omfattar samtliga vräkningar, det 
vill säga från såväl bostad som från lokal och parkeringsplatser. Dessutom 
gäller statistiken antalet hushåll som vräks och inte antalet personer.  
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Figur 2. Antalet ansökta vräkningar och antalet verkställda vräkningar i Sve-
rige 1982–2008 

Källa: KFM17  

Den lägsta noterade siffran över antalet verkställda vräkningar är från 1970. 
Då verkställdes 2 014 vräkningar (Stenberg 1988). Därefter finns det inga 
siffror förrän 1982. Då verkställdes 4 869 vräkningar. Från 1982 och fram 
till början av 1990-talet låg nivån för antalet vräkningar relativt stadigt, kring 
5 000 vräkningar per år. I samband med den ekonomiska krisen och den 
lågkonjunktur som drabbade Sverige åren därpå steg både antalet ansökning-
ar om vräkningar och antalet verkställda vräkningar dramatiskt. År 1990 
verkställdes 5 026 vräkningar jämfört med 1994 då 7 615 vräkningar verk-
ställdes, vilket också är den högsta noterade siffran sedan 1982. En förklar-
ing på strukturell nivå för den här ökningen är de kraftiga hyreshöjningar 
som ägde rum under de första åren av 1990-talet (Flyghed & Nilsson 2004). 
Från och med 1994 och fram till 2008 har sedan antalet verkställda vräk-
ningar successivt minskat. År 2008 inkom det 9 458 ansökningar om vräk-
ningar varav 3 004 vräkningar verkställdes. Det innebär mer än en halvering 
av antalet verkställda vräkningar mellan 1994 och 2008. Det finns flera för-
klaringar till att antalet vräkningar successivt har minskat. Enligt Flyghed 
(2000) beror det på att bostadsmarknadens ingång – kontraktstecknande – 
har täppts igen av hyresvärdarna. Hyresvärdarna har skärpt sina krav på nya 
hyresgäster. Det har blivit svårare för ekonomiskt resurssvaga hushåll att få 
ett eget hyreskontrakt på den ”ordinarie” bostadsmarknaden. Allmännyttiga 

                                                      
17 (http://www.kronofogden.se/nyheterpressrum/statistik/vrakningar) 
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kommunala bostadsföretag tar inte längre in potentiella ”problemhushåll” i 
samma utsträckning som tidigare. Det innebär samtidigt att utgången täppts 
till. Hyresvärdar behöver inte säga upp hyresgäster och ansöka om vräkning 
hos KFM i samma utsträckning längre. År 2005 genomförde Flyghed (2005) 
en replik av en praxisstudie av vräkningsärenden hos hyresvärd, KFM och 
socialtjänst. Den första studien täckte perioden 1988–1993 och den senare 
perioden 1995–2005. Vid en jämförelse mellan studierna framkom att det 
hade blivit vanligare att hyresvärdar inte accepterar hyresgäster som tidigare 
haft hyresskuld och hyresgäster som huvudsakligen försörjer sig på ekono-
miskt bistånd. Andelen av hyresvärdar som inte accepterade hyresgäster med 
ekonomiskt bistånd som försörjning ökade från tre procent 1994 till 43 pro-
cent elva år senare. Även Boverket (2005) och Integrationsverket (2006) har 
konstaterat att kraven på senare år har ökat när det gäller vem eller vilka som 
accepteras som hyresgäster eller inte. Den rådande bostadsbristen sägs vara 
en anledning. Flera hyresvärdar ställer idag hårdare krav på sina hyresgäster 
genom krav på referenser, fast inkomst från anställning och att inga betal-
ningsanmärkningar skall finnas registrerade (SOU 2005:88).    

Även samverkan har blivit ett mer eller mindre naturligt inslag i det socia-
la arbetets vardag. Under de senaste tio åren har det skett en utökad samver-
kan mellan hyresvärd, socialtjänst, KFM och andra aktörer i flera av landets 
kommuner. Erfarenheter från olika vräkningsförebyggande verksamheter 
pekar på att antalet vräkningar minskat där samverkan fungerat väl (Holm-
dahl et al 2006, Thörn 2006, Socialstyrelsen 2008a). I en studie om en Hy-
resrådgivning framkom att hyresvärdar utan samverkan vräker sina hyresgäs-
ter i väsentligt högre utsträckning än övriga (Holmdahl et al 2006). Ett annat 
resultat från samma studie var att inget hushåll vräktes bland dem som fak-
tiskt fick kontakt med Hyresrådgivningen (ibid).  

2.2.1.1 Den nationella statistikens brister 
Det finns flera problem med KFM:s statistik över antalet ansökta och verk-
ställda vräkningar som gör att statistiken är otillräcklig i flera bemärkelser. 
För det första omfattar KFM:s statistik samtliga ansökta och verkställda 
vräkningar, det vill säga från såväl bostäder som lokaler och parkeringsplat-
ser. Det går således inte att klargöra om vräkningarna gäller bostad. Dessut-
om går det inte utifrån statistiken att identifiera kommuntillhörighet och 
hushållstyp om man inte går igenom akterna manuellt. När det gäller ansökta 
och verkställda vräkningar från bostäder är det viktigt att notera att dödsbon 
och olovliga andrahandsuthyrningar ingår i statistiken. Detta är vräkningar 
som kommunernas socialtjänster i regel inte arbetar med. Utifrån statistiken 
går det således inte att visa på om den verkställda vräkningen genomförts av 
ett dödsbo eller en olovlig andrahandsuthyrning. Inom ramen för regeringens 
hemlöshetsstrategi ”Hemlöshet – mångas ansikten, mångas ansvar” har där-
för KFM fått i uppdrag att från 2008 utveckla statistiken kring vräkningar. 
Då skulle det vara möjligt att få information om antalet ansökningar och 
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verkställda vräkningar på kommunnivå men även utifrån variabler såsom 
kön, hushållstyp och antal barn. Vidare skulle det vara möjligt att se hur 
många vräkningar som enbart avser bostäder. Detta har inte realiserats med 
undantag av att det nu samlas statistik om antalet barn som berörs av vräk-
ning.  

En andra problematik med KFM:s statistik är att den också är missvisande 
när det gäller registrering av antalet verkställda vräkningar. Knutagård 
(2008) menar att alla de vräkningar som sker inom den sekundära bostads-
marknaden, det vill säga alla de alternativ av olika slags boenden, inte åter-
finns i statistiken. Ytterligare en problematik är att flera av socialarbetarna (i 
kommun X och Y) som medverkar i den här studien menar att de uppmanar 
personer som skall vräkas att flytta självmant när de väl fått en underrättelse 
om datum och tid för vräkning från KFM. Även KFM skall innan verkstäl-
ligheten enligt Utsökningsbalken (UB) 16 kap 1–9§ och Utsökningsförord-
ningen (UF) 16 kap 2–7§ uppmana hyresgästen att flytta själv. Det innebär 
att personen skall städa och tömma bostaden samt lämna tillbaka nycklarna 
till hyresvärden före det datum som KFM avser att verkställa vräkningen på. 
Om den här överenskommelsen uppnås mellan de olika aktörerna flyttar 
hyresgästen innan KFM verkställer vräkningen. I dessa fall återkallar hyres-
värden ansökningen om vräkningen innan verkställighet har ägt rum. Det 
innebär att ingen vräkning registreras i statistiken över antalet verkställda 
vräkningar. De senaste och bearbetade uppgifterna som berör den här pro-
blematiken är Stenbergs (1990) studie om vräkningar i Sverige under 1900-
talet. Där framkom att av 558 ansökningar om vräkning i två kronofogdedi-
strikt under 1982, där flera kommuner ingick, hade fler än hälften av perso-
nerna själva flyttat före KFM:s verkställande. KFM verkställer således en-
bart de vräkningar där vederbörande inte flyttar självmant och registrerar 
enbart de åtgärder som myndigheten utfört. Om KFM däremot kommer till 
en adress där de skall verkställa vräkningen och bostaden är tom, det vill 
säga där hyresgästen har avflyttat själv utan någons vetskap, registreras det 
inte som en vräkning. De här ovan beskrivna omständigheterna innebär att 
det finns en risk att ett relativt högt antal ”dolda” vräkningar inte kommer 
med i statistiken. 

2.2.2 De vräkta hushållen 
I Sverige vräks 85 procent av hushållen på grund av att hyresskuld, 10 pro-
cent på grund av återkommande sena inbetalningar av hyran samt 5 procent 
på grund av störande beteende (Flyghed 2000). Enligt Christensen (1994) 
har de här orsakerna varit desamma sedan 1907. De personer som vräks på 
grund av hyresskulder har förhållandevis små skuldbelopp. År 1991 låg hy-
resskulderna under 20 000 kronor hos 70 procent av de vräkta (Flyghed & 
Stenberg 1993:43) samtidigt som de totala kostnaderna för en vräkning van-
ligtvis överstiger de här beloppen (Edlund, Olofsson & Östlund 1994). Sedan 
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dess har de vräkta personernas hyresskulder inte ökat nämnvärt trots kraftiga 
hyreshöjningar under 1990-talet (Flyghed & Nilsson 2004). En förklaring till 
att hyresskulderna inte ökat nämnvärt är att hyresvärdarna idag agerar snab-
bare med att säga upp och ansöka om vräkning för hyresgäster. Det innebär 
att hyresskulderna inte hinner växa sig alltför stora. Undersökningar pekar 
också på att flera av de vräkta inte har eller ens sökt bostadsbidrag. I en un-
dersökning av vräkta personer 1991 visades att omkring 30 procent hade 
bostadsbidrag (Flyghed & Stenberg 1993). År 2001 var andelen vräkta hus-
håll med bostadsbidrag densamma (Flyghed & Nilsson 2004). 

Ur ett nationellt och internationellt perspektiv är vräkningar framför allt 
ett storstadsproblem, även om det i Sverige förekommer vräkningar i alla 
typer av kommuner (SOU 2005:88). Omkring 70 procent av hushållen i Sve-
rige vräks från allmännyttiga kommunala bostadsföretag (Flyghed 2000). Att 
allmännyttan är överrepresenterad beror på att man där historiskt sett haft en 
generösare attityd gentemot nya hyresgäster. Som framgått har dock allmän-
nyttan under senare år intagit en mer restriktiv hållning genom att bland an-
nat skärpa sina krav på nya hyresgäster (SOU 2005:88). Kunskapen om var 
de vräkta personerna tar vägen är begränsad. Utöver att en vräkning kan 
generera hemlöshet vet man dock att en del av de personer som vräks bor i 
andra hand hos vänner, bekanta eller periodvis i härbärgen (Flyghed & Nils-
son 2004). 

Flertalet av de vräkta hushållen i Sverige består av ensamstående män i 
ålder 25 till 45 år (Flyghed 2000). Samma resultat framkommer i Norge 
(Fyhn, Sandlie & Överås 2005), medan majoriteten av de vräkta i USA där-
emot är kvinnor (Hartman & Robinson 2003). Omkring 30 procent av de 
vräkta personerna i Sverige var vid början av 1990-talet utrikes födda, enligt 
de senaste bearbetade uppgifterna (Flyghed 1994, 1995). Det innebär att den 
här gruppen är överrepresenterad i förhållande till sin andel i befolkningen. 
Undersökningar visar också att barnfamiljer vräks. Det gäller såväl nationellt 
som internationellt. Enligt regeringskansliets promemoria ”Ekonomiskt ut-
satta barn” (Ds 2004:41) vräktes cirka 1000 barnfamiljer 2001. I flera av 
dessa familjer ingick mer än ett barn vilket innebär att det uppskattningsvis 
fanns mellan 1500 och 2000 barn som påverkades av vräkning. Senare ut-
redningar visar också att vräkningar av barnfamiljer fortsätter. I en enkät till 
samtliga kommuner/kommundelar i Sverige framkom att minst 858 barn 
blev vräkta under 2004 (SOU 2005:88). Från och med 2008 för som framgått 
KFM statistik över antalet barn som berörs av vräkning. År 2008 fanns 2 365 
barn18 mantalsskrivna på adresserna för de hushåll som riskerade att vräkas. 
Av dessa var det 718 barn som blev berörda av en vräkning (KFM 2009). 

                                                      
18 KFM:s definition av barn som berörs av vräkning grundar sig på hur det beskrevs i utred-
ningen ”Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn” (SOU 2005:88). En barnfamilj utgörs 
av ensamstående eller sammanboende föräldrar med minderåriga barn som bor tillsammans, 
vilket även inkluderar barn som bor växelvis, liksom umgängesbarn som bor med sin förälder 
minst 30 dagar per år på vräkningsadressen. 
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Det finns både nationellt och internationellt ett generellt samband som vi-
sar att vräkta personer i större utsträckning har psykisk ohälsa än befolk-
ningen i övrigt (Morrish 1996, Hartman & Robinson 2003). I Sverige vårda-
des flera av de personer som vräktes perioden 1994 till 1996 i sluten psykiat-
risk vård (Flyghed 2000). I förhållande till sitt antal återfanns de här perso-
nerna också i betydligt större utsträckning i polisens person- och belastnings-
register än övriga hyresgäster. 

2.2.3 Ekonomiska kostnader för vräkning 
Att vräka en person innebär ekonomiska kostnader för flera aktörer. En jäm-
förelse mellan vad det kostar att vräka en person för hyresvärd, KFM och 
socialtjänst visar i det enskilda fallet att det oftast är mer fördelaktigt, eko-
nomiskt sett, för samhället att socialtjänsten ger ekonomiskt bistånd till hy-
resskulden (Flyghed & Nilsson 2004, SOU 2005:88). För hyresvärden inne-
bär en vräkning i genomsnitt en kostnad på omkring 20 000 kronor. KFM 
lägger ner cirka åtta timmar i arbetstid och har därtill kostnader för magasi-
nering, flytt och transporter och tar ut en avgift på 10 000 kronor för att 
verkställa en vräkning. De ekonomiska kostnaderna för socialtjänsten är 
svårare att uppskatta. Socialtjänsten kan vara tvungen att betala hotellrum 
eller liknande för det vräkta hushållet och kostnaderna för det uppskattas till 
mellan 12 000 och 30 000 kronor per månad (SOU 2005:88). 

2.2.4 De hemlösa  
Ur ett välfärdsperspektiv är hemlösa19 att betrakta som en grupp av männi-
skor som är fattiga och som i hög grad framstår som utsatta. De lever under 
extrem social och ekonomisk utsatthet. I Sverige har det som framgått bedri-
vits flera statliga offentliga utredningar och kartläggningar avseende hem-
löshetens omfattning och karaktär. Socialstyrelsen (1993, 2000, 2006) har 
genomfört nationella kartläggningar och enligt den senaste har antalet hem-
lösa ökat sedan början av 1990-talet. Det gäller även internationellt och är en 
trend som började i USA och i flera västeuropeiska länder, däribland Storbri-
tannien (Hertting 2000). Enligt Socialstyrelsens kartläggningar fanns det 
omkring 9 900 hemlösa 1993, 8 400 hemlösa 1999 och 17 800 hemlösa 
2005. Ökningen mellan de två senaste kartläggningarna skall dock tas med 
viss försiktighet då definitionen av hemlöshet har ändrats. Enligt den senaste 
kartläggningen fanns det hemlösa i 86 procent av Sveriges kommuner. Anta-
let var störst i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Omkring 75 procent var män och cirka 25 procent var kvinnor. Medelåldern 

                                                      
19 Ett annat närliggande begrepp är bostadslösa. Under 1990-talet, då den sociala bostadspoli-
tiken avvecklades, flyttades ansvaret över för bostadslösheten till socialpolitiska institutioner 
och begreppet bostadslös ersattes av begreppet hemlös (Sahlin 1997, 2000). 
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var 41 år. Få hade arbete eller löneinkomst och många var beroende av eko-
nomiskt bistånd. Dessutom var omkring 5000 av de hemlösa föräldrar till 
barn under 18 år. Samtidigt bör det poängteras att det inte går att svara på om 
de hemlösa föräldrarna levde med barnen eller inte. Få av uppgiftslämnarna 
som ingick i kartläggningen kände till huruvida de hemlösa föräldrarna levde 
med sina barn eller inte. Flertalet av de hemlösa var födda i Sverige men 
personer födda utanför Sverige är överrepresenterade i förhållande till sin 
andel i befolkningen. Omkring 60 procent av dem som var hemlösa hade 
missbruksproblem, 40 procent hade psykisk ohälsa och 400 personer beteck-
nades vara uteliggare (Socialstyrelsen 2006).  

2.2.5 Den sekundära bostadsmarknaden 
Enligt flera forskare (t.ex. Löfstrand 2005, Sahlin 2007) har frånvaron av en 
aktiv social bostadspolitik i kombination med allmännyttans ändrade policy 
med ökande effektivitetskrav resulterat i att en sekundär bostadsmarknad 
utvecklats sedan mitten av 1980-talet. Både allmännyttiga och privata hyres-
värdar började då ställa krav på att socialtjänsten skulle stå för hyreskontrak-
ten för människor som ansågs för riskabla för att ha egna förstahandskon-
trakt (SOU 2005:88). Med den sekundära bostadsmarknaden avses de rum 
och lägenheter som socialtjänsten hyr ut i andra hand till sina klienter genom 
olika sociala kontrakt. Det innebär att socialtjänsten hyr förstahandskontrak-
ten av hyresvärdarna för att därefter hyra ut bostaden i andra hand via speci-
alkontrakt till sina klienter. Enligt Blid (2006) är sociala övergångskontrakt 
en av de vanligaste kommunala boendeinsatserna. Den här bostadsmarkna-
den är uppbyggd som en trappstegsmodell. Kommunerna använder sig av så 
kallade boendetrappor som utgör alternativ för att hjälpa personer som inte 
klarar eget boende och som har svårt att hävda sig på den reguljära bostads-
markanden (Sahlin 2007). Tanken är att personen skall göra en karriär från 
”botten”, till exempel ett härbärge och stegvis nå ”toppen”, det vill säga ett 
eget hyreskontrakt. Ett syfte med kommunernas boendetrappor är att ge per-
sonen en tillfällig bostad samt träning i boendet så att han eller hon kan kva-
lificera sig till den reguljära bostadsmarkanden. Den sekundära bostads-
marknaden är det kanske mest centrala medlet i kommunernas hemlöshets-
politik (ibid). Grupper som är aktuella för den sekundära bostadsmarknaden 
är bland annat hemlösa och personer som har blivit vräkta. Forskning har 
dock redan på ett tidigt stadium pekat på att en del av de personer som be-
finner sig i boendetrapporna inte når dess högre nivåer utan fastnar på den 
sekundära bostadsmarknaden (Sahlin 1996). Trappstegsmodellen minskar 
inte hemlösheten utan tenderar istället att leda till att nya trappsteg etableras 
och att den sekundära bostadsmarknaden utvidgas (Sahlin 2005a). Löfstrand 
(2005) menar att i och med att den här förskjutningen har ägt rum, det vill 
säga bland annat att socialtjänsten tillskrivs ansvaret och att allmännyttan har 
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fått ökade effektivitetskrav, har hemlösheten också alltmer kommit att bli en 
fråga för kommunernas socialtjänst snarare än för bostadsföretagen. 

2.3 Kunskap om socialtjänsten 
Socialt arbete är ett relativt ungt forskningsämne i Sverige och med en stor 
ämnesmässig spridning. I en översikt av forskning från och med 1980-talet 
framhåller Bergmark och Lundström (2008a) fyra mer eller mindre tydliga 
forskningslinjer. Dessa utgörs av i) forskning om klienternas livsvillkor 
och/eller deras syn på hjälpapparaten, ii) organisationsinriktad och kvalitativ 
forskning om handläggningsrutiner, samverkan mellan professioner, klient-
sortering, klientskapande mekanismer och betydelsen av marknadsorienter-
ing, iii) organisations- och metodinriktad forskning som är av mer övergri-
pande karaktär och med fokus på insatser, resurser och arbetssätt men också 
sådant som etik, prioriteringar och interna marknader samt iv) utvärderings-
forskning och forskning om det sociala arbetets effekter för klienterna. Som 
framgått inledningsvis i kapitlet avser jag inte att redogöra för samtliga 
ovanstående forskningslinjer, vilket skulle kräva betydligt större utrymme. 
Vad som fokuseras är socialtjänstens organisering samt klientarbetet, hand-
läggningsrutiner och klientsortering (kategorisering) i arbetet med ekono-
miskt bistånd såväl som med vräkningshotade hushåll och med vissa utvik-
ningar till annan forskning av individ- och familjeomsorgen.  

2.3.1 Socialtjänstens organisering 
Johansson (2003) framhåller i en forskningsöversikt av svensk forskning om 
socialtjänstens organisering mellan 1990 och 2000 att huvuddelen av forsk-
ningen inom socialt arbete har varit inriktad på det som kallas individ- och 
familjeomsorgen. Till denna hör socialbidragsarbetet och barnavårdsarbetet 
men även arbetet med vuxna missbrukare. Organisationsfrågor är inte något 
centralt och välavgränsat problemområde samtidigt som de har stor betydel-
se för forskningen. Flera avhandlingar studerar såväl organisering och meto-
der som den klientgrupp dessa riktar sig till (Dellgran & Höjer 2000). Studi-
er som däremot ger en övergripande kunskap om hur socialtjänstens arbete 
är organiserat är få (Bergmark & Lundström 2008b).  

En trend inom det kommunala sociala arbetets organisering är att det har 
förändrats från att ha bedrivits integrerat till att gå mot en ökad grad av spe-
cialisering (Bergmark 2000, Bergmark & Lundström 2008a, 2008b). Integre-
rat socialt arbete bygger på det man i socialtjänstlagens förarbeten kallar för 
helhetssyn. I praktiken innebär det att en klient enbart skall behöva gå till en 
socialsekretare som handhar hela familjens problem, en organiseringsform 
som idag är mycket ovanlig (Lundström & Sunesson 2006). Specialisering 
innebär däremot fördjupade kunskaper inom ett begränsat område. Uppdel-
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ning av specialiserat socialt arbete kan vara utifrån funktion, klientgrupp, 
metod eller annat (Bergmark & Lundström 2008b, 2008d). Det integrerade 
sociala arbetet var gällande i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet 
då välfärdsstaten byggdes ut (Bergmark & Lundström 2005) och tillämpas 
idag endast i särskilda sammanhang i mycket små kommuner (Bergmark & 
Lundström 2008d). Den specialisering som därefter ägt rum gäller oavsett 
vilket av socialtjänstens huvudområden det rör sig om inom individ- och 
familjeomsorgen, även om verksamheter kring försörjningsstöd är de som 
främst gått mot en ökad specialisering (Bergmark & Lundström 2008b). 
Åren 1998–1999 fanns det specialiserade mottagningsfunktioner i omkring 
25 procent av Sveriges kommuner (Eriksson & Karlsson 1989) till skillnad 
mot nio år senare, då det fanns på 64 procent av landets socialtjänstkontor 
(Bergmark & Lundström 1998). Utöver utvecklingen från integrering mot 
specialisering förekommer det ytterligare utvecklingsdrag under senare år, 
bland annat satsningar på öppenvård, strävan mot evidensbasering samt mer 
systematiska rutiner för mottagning av nya klienter (Bergmark & Lundström 
2008b, 2008d). Sedan 1980-talet har en genomgripande organisationstrend 
varit att införa företags- och marknadstänkande med en nyliberal samhällsfi-
losofi inom offentlig sektor, vilket påverkat socialtjänsten (Johansson 2003). 
Oavsett dessa utvecklingsdrag är också samverkan något som är väletablerat 
och är en naturlig del av det sociala arbetets vardag. I föreställningen om 
samverkan finns oftast idéer om att det ger vissa positiva effekter och resul-
tat. En betydande del av arbetet inom individ- och familjeomsorgen utgörs 
nämligen av samverkan med andra myndigheter (Bergmark & Lundström 
2008c). År 2001 förekom i nästan alla kommuner (90 procent) samarbete 
mellan flera aktörer, där arbetsförmedling och försäkringskassa var de mest 
frekventa (Minas 2008).   

När det gäller organiseringen för försörjningsstöd finns kommunala varia-
tioner och flera socialtjänstkontor har inrättat olika specialfunktioner. De två 
dominerande formerna för specialiseringen är å ena sidan mottagningsgrup-
per, det vill säga verksamheter där en eller flera socialarbetare har som hu-
vudsaklig uppgift att ta emot nya socialbidragssökanden, å andra sidan för-
enklad handläggning, det vill säga att vissa ärenden (vanligen sökanden med 
löpande socialbidragsbehov) handläggs av särskilda handläggare och övriga 
ärenden av en annan grupp (Bergmark & Lundström 2008b). Minas (2005, 
2008) har identifierat tre övergripande typer av mottagningsfunktioner. En 
av dessa är specialiserade mottagningsgrupper vilket innebär att de uteslu-
tande arbetar med nya ärenden. En annan är verksamheter med en mottag-
ningsfunktion. Det innebär oftast att en socialarbetare på verksamheten tar 
emot nya ärenden under ett par timmar av personens totala arbetstid. En tred-
je är integrerad mottagning. Det innebär att verksamheten inte är förlagd till 
någon speciell grupp utan nya ärenden fördelas mellan samtliga socialarbeta-
re och dem är en del av deras ordinarie arbetsuppgifter. Vidare är flera soci-
alarbetare idag specialiserade formellt eller informellt mot särskilda klient-
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grupper (Byberg 2002, Bergmark & Lundström 2005). Den formella specia-
liseringen innebär att en eller flera socialarbetare utgör en särskild grupp 
som primärt arbetar med en typ av klienter. Den informella specialiseringen 
innebär däremot att enskilda socialarbetare betraktas som särkskilt kompe-
tenta i relation till en viss typ av klienter. 

2.3.2 Socialtjänstens klientarbete med ekonomiskt bistånd 
Mycket av den forskning som studerat socialtjänstens klientarbete med eko-
nomiskt bistånd har tagit sina teoretiska utgångspunkter från Hasenfelds 
(1983, 1992) teori om människobehandlande organisationer och Lipskys 
(1976, 1980) teori om gräsrotsbyråkratier20 (se vidare kapitel 3). Tidigare 
forskning pekar på att det är grundläggande för handläggare inom social-
tjänsten såväl som andra typer av gräsrotsbyråkratier att processa och anpas-
sa de enskilda individerna till olika administrativa kategorier som organisa-
tionen använder (t.ex. Prottas 1979, Cedersund 1992, Johansson 1992, Kull-
berg 1994, Järvinen & Mik-Meyer 2003). Cedersund (1992), som i sin av-
handling studerade kommunikation mellan medborgare och tjänstemän inom 
socialtjänsten, visade bland annat hur klientens och dennes problem trans-
formeras till att bli ett administrativt problem. Även Johansson (1992) 
beskrev i sin avhandling, som dock studerade försäkringskassan och arbets-
förmedlingar, hur de enskilda individerna i kontakterna med myndigheter får 
en identitet som klient. Enligt honom fäste gräsrotsbyråkraterna enbart fokus 
på de av den enskilde individens egenskaper eller livssituation som föll inom 
organisationsnivåns specialiseringsområde. Därefter placerades de enskilda 
individerna in i en redan i förväg definierad administrativ kategori. Att sorte-
ra och kategorisera klienter är således inget som är specifikt för handläggare 
som arbetar med ekonomiskt bistånd utan är något som också äger rum bland 
andra verksamheter inom socialtjänsten21 och flera andra yrkesgrupper som 
kan karakteriseras som gräsrotsbyråkrater. I en antologi av Järvinen och 
Mik-Meyer (2003), där fokus ligger på institutionella förhållanden och kli-
entskapande i det sociala arbetet, pekar man på att institutionella kategorier 

                                                      
20 Begreppet gräsrotsbyråkrater myntades av Lipsky (1980) och avser något förenklat yrkes-
grupper inom olika organisationer såsom socialvård, skola, hälso- och sjukvården, polis och 
domstolar som har direkt kontakt med allmänheten (se vidare kapitel 3). 
21 Ett exempel är individ- och familjeomsorgens barnavårdsarbete. Inflödet till detta system 
har inom svensk såväl som internationell forskning oftast illustrerats med en barnavårdstratt 
som illustrerar klientsorteringen genom skillnaden mellan antalet barn och ungdomar som 
anses vara i behov av hjälp och det faktiska antal som förmedlas någon form av insats (Wik-
lund 2006, 2008). Tratten pekar på en omfattande sorteringsaktivitet, där anmälningar sorteras 
bort längs den alltmer avsmalnade tratten genom olika organisatoriska procedurer som i Sve-
rige utgörs av förhandsbedömningar, det vill säga om anmälan skall utredas eller inte, samt 
utredningar, där det avgörs om insatser skall förmedlas eller inte (Sundell et al 2007). Wik-
lund (2006, 2008) pekar på att ungefär en tredjedel av anmälningarna sorteras ut i ett första 
steg, det vill säga leder inte till utredning. Dessutom pekar lokala studier (Sundell et al 2007) 
på att endast hälften av de som utreds leder till insatser. 
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är en strukturell nödvändighet om klientens situation skall relateras till exi-
sterande välfärdsinsatser. De menar att kategoriseringen av klienter inte skall 
uppfattas som en kritik utan istället som ett strukturellt förhållande som finns 
i allt socialt arbete, klientens situation skall klargöras och bedömas för att 
systemet skall kunna handla.  

När det gäller socialtjänstens verksamhet för ekonomiskt bistånd äger of-
tast den första och inledande kontakten mellan den enskilda individen och 
socialtjänsten rum via telefon på en mottagningsenhet (Minas 2005). Tele-
fonmottagningen har ofta beskrivits som socialtjänstens grind- eller dörrvakt 
(t.ex. Lipsky 1980, Cedersund 1992, Kullberg 1994, Billquist 1999) och 
oftast görs där en preliminär behovsprövning (Minas 2005, 2008). Mottag-
ningens syfte är att separera de personer som är potentiellt berättigade eko-
nomiskt bistånd från dem som icke är berättigade (Billquist 1999, Minas 
2005). De hjälpsökande personerna som bedöms vara potentiellt berättigade 
bokas in för ett besök, möte och samtal för vidare utredning. De handläggare 
som sedan utreder ärendena sorterar och kategoriserar vilka enskilda indivi-
der som har rätt respektive inte rätt att få ekonomiskt bistånd.  

Gräsrotsbyråkraternas kategoriseringar sker utifrån en historiskt grundad 
föreställning om vem som är värdig respektive ovärdig hjälpsökande, att få 
olika former av fattighjälp eller utbetalningar via socialförsäkringssystemet 
(Midré 1990). Dikotomin värdig och ovärdig används för att ringa in vem 
som förtjänar hjälp från samhället och är något som varierat historiskt. In-
delningen sker utifrån tre dimensioner (Midré 1990:13–14) som alla är starkt 
kopplade till arbetet som försörjningskälla. Den ena dimensionen handlar om 
moral, det vill säga om den hjälpsökande individen har godtagbara grunder 
för att få hjälp från samhället. Den grundläggande frågan är om personen vill 
försörja sig själv eller inte. En annan dimension handlar om resurser, det vill 
säga vilka möjligheter den hjälpsökande har att försörja sig själv. En tredje 
dimension handlar om marknaden och innefattar de möjligheter en individ 
har att få tillträde till arbetsmarknaden.  

Flera studier pekar på att socialarbetarnas kategoriseringar av de enskilda 
individerna genomförs utifrån olika bedömningar som i flera avseenden 
handlar om den enskildes moraliska karaktär (t.ex. Hydén 1991, Cedersund 
1992, Kullberg 1994). Hydén (1991) pekade i en studie om socialbi-
dragsansökningar på att socialtjänsten handläggare prövar orsakerna till so-
cialbidraget utifrån två aspekter vilka benämns som legitimitet samt trovär-
dighet. Den förra innebär att handläggaren försöker avgöra om klientens 
ekonomiska situation beror på omständigheter som denne kan råda över. Den 
senare aspekten innebär att handläggaren försöker fastställa om de uppgifter 
klienten lämnar är korrekta. Resultaten pekade på att det var av stor betydel-
se för beslutet om ekonomiskt bistånd om klienter bedömdes trovärdiga och 
handlade på ett godtagbart sätt. Cedersund (1992) visade att beslut om soci-
albidrag inte enbart avgjordes utifrån inkomster och utgifter utan huvudsak-
ligen i vilken klientkategori den sökande placeras i. Även Kullbergs (1994) 
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avhandling, som bygger på analys av besökssamtal och beslutssammanträ-
den om socialbidrag, visade bland annat att klienter som enligt socialsekrete-
rarna själva försatt sig i en svår ekonomisk situation hade större risk att få 
avslag på sin bidragsansökan än de klienter som tillskrevs inte vara ansvari-
ga för sina problem. Dessutom pekar studierna på att en central uppgift i 
socialarbetarnas arbete är att göra individuella tillämpningar av socialtjänst-
lagen vilket innebär att samtalen har flera inslag av kontroll (Hydén 1991, 
Cedersund 1992, Kullberg 1994).  

Flera studier pekar på att relationen och samtal mellan socialtjänstens 
handläggare såväl som andra typer av gräsrotsbyråkrater och deras klienter i 
grunden är asymmetriska (t.ex. Johansson 1992, Cedersund 1992, Fredin 
1993, Billquist 1999). Det innebär att maktförhållandet mellan den profes-
sionelle och den enskilde är ojämlikt. Cedersund (1992) pekade på att hand-
läggningen av människor baserades på standardiserade kommunikativa prak-
tiker. Ansökningsformulär var av central betydelse för samtalens innehåll 
och struktur. Förklaringar till att handläggaren är i dominans i förhållande till 
klienten kan bland annat sökas i kunskaper om de frågor som avhandlas i 
samtalet, t.ex. ersättningsbelopp och tillgängliga insatser. Fredin (1993) pe-
kade i sin avhandling om samtal mellan handläggare och klienter på att 
handläggarna hade stora möjligheter att påverka samtalen. Det var handläg-
garna som dominerade samtalen. De ställde frågorna, vilket gav dem möjlig-
het att definiera ämnen till skillnad från klienterna som hade relativt små 
möjligheter att föra sin talan. Ett resultat Billquist (1999) lyfte fram i sin 
avhandling, där fokus låg på hur klientskapet utvecklas, var att samtalen 
mellan socialsekreterarna och klienterna är en förhandling mellan två parter 
med ojämlikt fördelade resurser. I samtalen fick de enskilda redogöra för vad 
de gjort och hur de hade gjort det, något som handlade om att socialsekrete-
rarna bedömde vilket ekonomiskt och socialt ansvar de enskilda tagit för sin 
situation.  

2.3.3 Socialtjänstens hantering av vräkningsärenden 
Att det sociala arbetet går mot en ökad grad av specialisering visar sig också 
när det gäller kommunernas arbete med vräkningar. Som framgått bedrivs 
vräkningsarbetet idag inte enbart som en del av den ”ordinarie” verksamhe-
ten för ekonomiskt bistånd utan ibland även inom vräkningsförebyggande 
verksamheter inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2008a). När det gäller 
deras arbete med vräkningar pekar studier på att socialtjänsten inte kontaktar 
samtliga hushåll som de får underrättelser om uppsägning av. I de praxisstu-
dier av vräkningsärenden som Flyghed (1994, 1995, 2005) genomfört, fram-
kom för perioden 1988–1993 att 76 procent av socialnämnderna kontaktade 
samtliga hushåll som blivit uppsagda medan 11 procent enbart kontaktade 
barnfamiljer (Flyghed 1994, 1995). Näst intill alla kommuner (98 procent) 
hade rutiner för handläggning när underrättelser om uppsägning inkom från 
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hyresvärdarna. I den andra studien, för perioden 1995–2005, pekade resulta-
ten på en viss förbättring. 81 procent av socialnämnderna kontaktade samtli-
ga hushåll som blivit uppsagda och 4 procent kontaktade enbart barnfamiljer. 
Vidare pekar studier på att socialtjänsten inte sällan avslår ansökningar om 
ekonomiskt bistånd till hyra eller hyresskuld (Socialstyrelsen 2000, Qvarlan-
der 2001, Ahlzén 2005, Flyghed 2005). 
 Barnfamiljer är en grupp som oftast prioriteras i vräkningsärenden. Till 
exempel pekar Kjellbom (2009), i sin analys av samtliga Stockholms läns 
kommuners riktlinjer, ut fyra bedömningsgrunder om vad som bör ges bety-
delse vid bedömningen av ekonomiskt bistånd för hyresskulder. En av dessa 
är särbehandling (prioritering) av vissa grupper, däribland barnfamiljer. Öv-
riga tre bedömningsgrunder som är av vikt utgörs av den enskildes inkomster 
när skulden uppstod, individuella problem samt konsekvenser av en hyres-
skuld. Utifrån dessa fyra grunder menar Kjellbom vidare att bedömningen är 
en kategorisering där den enskildes förmåga till eget ansvar och dennes fak-
tiska behov skall ges avgörande betydelse vid beslut om ekonomiskt bistånd 
och att bedömningen skall vara en sammanvägning av olika faktorer. När det 
gäller klientsortering i socialtjänstens vräkningsarbete pekar Löfstrand 
(2001) i sin studie av lokal vräkningspolicy, att kategoriseringar utförs. Löf-
strand menar att socialarbetarna har handlingsutrymme att utöva diskretionär 
makt i bedömningarna av vilka personer som ”förtjänar” hjälp respektive är 
”oförtjänta” hjälp att undvika vräkning. Dessutom visar hennes resultat att 
när en vräkning verkställs legitimeras den ofta med utgångspunkt i hur soci-
altjänsten men även hyresvärdarna kategoriserar personen. Socialtjänstens 
kategorisering styr den hjälp som myndigheten erbjuder. Att vräka hushåll 
där det ingår barn är något som man inom socialtjänsten ser som en heders-
kodex att inte göra, trots att det förekommer. Om det sker kan socialtjänsten 
omdefiniera hushållet där det ingår barn till kategorin ensamstående vuxen 
som anses vara legitim att vräka. Socialtjänsten utövar då påtryckningar på 
den ensamstående föräldern att barnet skall flyttas över till den andra föräl-
dern och därigenom är det inte en barnfamilj som blir vräkt (ibid). 

2.4 Sammanfattning 
Ett relativt stort intresse för vräkningsproblematiken finns såväl på den poli-
tiska agendan som i forskningen. Studier pekar på att människor som riskerar 
att vräkas eller blir vräkta har någon form av ekonomisk utsatthet. Beträffan-
de kunskap om fattigdom och ekonomisk utsatthet finns det flera studier som 
kartlägger vilka grupper som lever i fattigdom men även hur människor han-
terar att leva med små ekonomiska resurser. Hur människor som lever med 
hot om vräkning, hur de hanterar detta och sin livssituation i övrigt är där-
emot outforskat. När en person riskerar att vräkas kommer han eller hon i 
kontakt med hyresvärden, förutsatt att man inte undviker kontakt. Dessutom 
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kommer flera av de vräkningshotade i kontakt med socialtjänsten. Hur dessa 
organiserar sitt vräkningsarbete är en fråga som man från statligt håll och 
inom forskningen om vräkning och hemlöshet diskuterar i syfte att reducera 
antalet vräkningar och antalet hemlösa. Kommunernas organisering är såle-
des en uppmärksammad fråga och samverkan framhålls som viktigt. Kun-
skap om socialtjänstens organisering, handläggningsrutiner, klientsortering 
(kategoriseringar) och klienternas livsvillkor är relativt beforskat. Vad som 
dock ännu inte är speciellt beforskat är socialtjänstens och hyresvärdarnas 
handläggningsrutiner, och även uppfattningar och kategoriseringar som lig-
ger till grund för om hyresvärdarna skall visa sin förståelse och om social-
tjänsten skall ge hjälp till en person som riskerar att vräkas. Det är kring 
detta som denna studie syftar till att bidra med ny kunskap. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet utvecklas studiens teoretiska bakgrund och resonemang. 
Beträffande studiens analys är karaktären på denna mer empirisk än teore-
tisk, även om jag har använt en teoretisk referensram för att öka förståelsen 
av det empiriska materialet. Som framgått i föregående kapitel är det relativt 
vanligt att forskning som behandlar människors möten med olika offentliga 
förvaltningar, däribland socialtjänsten, har tagit sina teoretiska utgångspunk-
ter i Hasenfelds (t.ex. 1983, 1992) teori om människobehandlande organisa-
tioner och Lipskys (t.ex. 1976, 1980) teori om gräsrotsbyråkratier (se även 
Prottas 1979, Johansson 1992). I två av studiens kapitel utgör dessa teorier 
utgångspunkten, nämligen i kapitlet om hyresvärdarna och vräkningsproces-
sen samt i kapitlet om socialtjänsten och vräkningsprocessen. I det empiriska 
kapitlet som behandlar de vräkningshotade och vräkningsprocessen använder 
jag mig däremot av teorier om individuella strategier i termer av coping 
(Folkman 1982, Lazarus & Folkman 1984, Folkman et al 1986, Lazarus 
1999, Lazarus 2000). Det här kapitlet inleds med en presentation av respek-
tive teori med särskilt fokus på vissa delar. Kapitlet avslutas med en redogö-
relse för hur jag med hjälp av de olika teorierna och dess centrala begrepp 
kan analysera och öka förståelsen av det empiriska materialet.  

Trots att jag använder mig av olika teorier för att analysera och öka förstå-
elsen av empirin finns det några teoretiska utgångspunkter och antaganden 
som är gemensamma. En första utgångspunkt är att hyresvärdarna och soci-
altjänsten inte kan agera som självständiga subjekt utan att det är människor, 
det vill säga handläggare på bostadsföretagen och socialarbetare, som agerar 
för organisationernas räkning i egenskap av organisationsrepresentanter. De 
betraktas som individer som har ett handlingsutrymme, men detta påverkas 
av den organisation de befinner sig i, därav valet av teorier om människobe-
handlande organisationer och gräsrotsbyråkratier. Även de vräkningshotade 
agerar inom ett organisatoriskt sammanhang men deras situation och ageran-
de ses främst utifrån deras livssituation, därav valet av teorier om individuel-
la handlingsstrategier i termer av coping. 

Socialtjänsten betecknas ofta som en människobehandlande organisation, 
men att betrakta hyresvärdarna som den här typen av organisation kan vara 
kontroversiellt då de inte brukar räknas till dessa. I det empiriska materialet 
visar det sig dock att handläggarna på bostadsföretagen, på den organisa-
tionsnivå där vräkningsarbetet återfinns, delvis agerar utifrån en liknande 
logik som karakteriserar människobehandlande organisationer. De arbetar 
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direkt med hyresgästerna som gör sig skyldiga till Hyreslagens förverkande-
grunder och de använder sig av olika teknologier för att skapa förändringar 
hos hyresgästerna. Till exempel identifierar och kategoriserar de hyresgäs-
terna och beslutar om de skall försöka hitta en lösning på situationen eller 
om de skall säga upp dem. Dessutom har de betydande diskretion och makt 
över hyresgästerna eftersom de innehar och kontrollerar hyreskontrakten. 
Vad som dock inte stämmer överens med att de arbetar utifrån en liknande 
logik är att deras mål inte är vaga och mångtydiga. De har ett primärt intres-
se som är att få hyran inbetald till bostadsföretaget. Dessutom använder de 
sig inte av någon teknologi som syftar till att förebygga eller reducera sådana 
aspekter som hotar hyresgästernas välbefinnande eller som att få dem att 
fungera på ett önskvärt sätt, det vill säga förändra deras sätt att tänka och 
agera. Sådana teknologier kräver en relativt intensiv relation, vilket bostads-
företagens handläggare inte har med sina hyresgäster. Socialtjänsten och 
hyresvärdarna har dessutom olika normativa förväntningar på sig från om-
givningen och deras mål är olikartade. Idag finns ingen aktiv social bostads-
politik, allmännyttan har ändrat sin policy och deras sociala mål har tonats 
ner. Ansvaret för hemlöshet har flyttats till socialpolitiska institutioner (Han-
sen Löfstrand & Nordfeldt 2007). Vidare skall hyresvärdar som säger upp 
hyresgäster enligt Hyreslagen 12 kap 42§ underrätta kommunernas social-
nämnder, som har det yttersta ansvaret enligt SoL 2 kap 2§ för att de perso-
ner som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Enligt SoL 
3 kap 2§ skall nämnden även främja den enskildes rätt till bostad. 

Att jag ser socialarbetarnas och bostadsföretagens handläggare agerande 
utifrån en organisatorisk kontext samt de vräkningshotades agerande utifrån 
deras livssituation innebär att deras respektive agerande relateras till struktu-
rella förhållanden, det vill säga strukturer som begränsar eller ger möjlighe-
ter för deras handlingsutrymme (jfr Franzén 1990) och för att uppnå sina 
intressen. En andra utgångspunkt är således att det finns en kombination av 
struktur och handling, vilket ligger i linje med Giddens (1984) som bland 
annat har understrukit att aktör och struktur inte kan förstås meningsfullt 
annat än i relation till varandra. För att förstå deras agerande går det således 
inte enbart att belysa deras intentioner utan man måste även ta hänsyn till de 
strukturella villkor under vilka agerandet utförs (jfr Sayer 1992:119). Det 
strukturella sammanhanget innehåller en uppsättning positioner vilka ger 
tillgång till olika resurser som strukturerna reglerar (Danemark 1997:107) 
medan individerna reproducerar, upprätthåller eller förändrar strukturer. Det 
som betonas i studien är inte själva strukturerna utan individernas agerande i 
och förståelse av vräkningsprocessen. De agerar utifrån sina egna intressen 
mot bakgrund av de uppfattningar de har om sin sociala miljö samt de tolk-
ningar de gör av den (Danemark et al 1997:93). Deras uppfattningar härrör 
både från personliga erfarenheter och från den allmänna uppfattningen, det 
vill säga olika normer som är socialt och kulturellt konstruerade (jfr Hasen-
feld & Steinmetz 1981:89).  
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Genom att utgå ifrån att det existerar vissa strukturer antar jag också nå-
got om de förutsättningar och villkor som de har att förhålla sig till. För att 
påverka sina villkor och intressen utnyttjar de olika resurser som dock är 
avhängiga strukturella förhållanden. Dessa resurser kan i vissa fall transfor-
meras till maktresurser vilka således är situationellt betingade. Med maktre-
surser avses ”egenskaper, förmågor eller medel hos en aktör (individ eller 
kollektiv), som gör det möjligt för aktören att belöna eller bestraffa andra 
aktörer” (Korpi 1987:92).  

3.1 Människobehandlande organisationer 
Enligt Hasenfeld (1983:3) betraktas människobehandlande organisationer 
som symboler för vårt omhändertagande samhälle, som syftar till upprätthål-
la medborgarnas välfärd och välbefinnande men även som att de skall fostra, 
disciplinera och kontrollera medborgarna. Det som särskiljer den här typen 
av organisationer från andra är att de arbetar direkt med människor som är 
deras råmaterial (Hasenfeld 1983, 1992). I den här studien utgörs råmateria-
let av bostadsföretagens hyresgäster och socialtjänstens klienter. Ett annat 
särskiljande kännetecken är att de har mandat att skydda och främja välbe-
finnandet för de människor de betjänar. Grundläggande för den människobe-
handlande organisationen är att relationen mellan personalen och de männi-
skor de betjänar betraktas som den viktigaste aktiviteten. När det gäller må-
len för arbetet kan dessa vara vaga och mångtydiga och det kan vara svårt att 
mäta och utvärdera insatsernas effekter (ibid). 

I arbetet med råmaterialet använder sig människobehandlande organisa-
tioner av olika teknologier, det vill säga procedurer och tekniker för att skapa 
förändringar hos dem. Dessa bestämmer både vad organisationen gör med 
dem som för dem (Hasenfeld 1983). Med människobehandlande teknologier 
avses institutionaliserade procedurer som är avsedda att förändra människors 
egenskaper eller beteenden. Termen ”institutionaliserad” betonar att tekno-
logierna är legitimerade och sanktionerade av organisationen (Hasenfeld 
1983:111f). Teknologierna betraktas som ett moraliskt system och de mora-
liska val som personalen gör är sällan explicita, utan är inbäddade i organisa-
toriska procedurer och rutiner (Hasenfeld 1992:6). 

Hasenfeld (1983:135ff) menar att de teknologier som människobehand-
lande organisationer använder sig av har tre grundläggande funktioner. Des-
sa är people-processing, people-sustaining och people-changing. Han beto-
nar att funktionerna bör ses som idealtyper och att organisationerna oftast 
använder sig av en kombination av dem samtidigt som det oftast är en funk-
tion som dominerar. Den första, people-processing, syftar till att identifiera 
och kategorisera råmaterialet till en social kategori och kännetecknas av 
klientskapandet. Kategorisering bestämmer hyresgästernas och klienternas 
access till organisationen, det vill säga om hjälp skall ges till honom eller 
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henne. Den andra, people-sustaining, syftar till att bevara deras välbefinnan-
de genom att förebygga eller reducera sådana aspekter som hotar välbefin-
nandet. Det sker utan att förändra deras egenskaper och genom att förebygga 
ytterligare försämring av välbefinnandet. Den tredje, people-changing, syftar 
till att direkt ta bort eller reducera sådana aspekter som hindrar individerna 
från att fungera på ett önskvärt sätt. Det sker med syfte att förbättra deras 
sociala fungerande och välbefinnande. Till skillnad från teknologier vars 
funktion är people-sustaining antas råmaterialet utifrån people-changing 
teknologier ha en betydande kapacitet att förändra sig. Den här typen av 
teknologi kräver också en relativt intensiv relation, som är baserad på ömse-
sidigt deltagande, mellan personalen och dess råmaterial, särskilt när större 
beteendeförändringar eftersträvas. 

Traditionella teorier om socialt arbete ser relationen mellan personal och 
socialtjänstens klienter som frivillig, ömsesidig och tillitsfull (Handler 
1992:280). Ojämlika maktrelationer undervärderas genom antaganden om att 
dessa neutraliseras genom frivillighet och ömsesidiga intressen. Hasenfeld 
(1992) förkastar den här synen. Han menar att människobehandlande organi-
sationer och personalen har betydande diskretion och makt över sitt råmate-
rial eftersom organisationen innehar och kontrollerar för dem viktiga resur-
ser, till skillnad från dem som sällan har resurser som organisationen behö-
ver. Deras diskretion och makt är således organisatoriskt förankrad. Med det 
avses makt ifråga om kontroll över olika slags resurser som är kopplade till 
organisationen. Dessutom gör diskretionen att människorna som skall betjä-
nas står i ett beroendeförhållande till organisationen. Den här asymmetrin 
förstärks när de har få alternativ och när organisationen har monopol över de 
tjänster den kan tillhandahålla. Det innebär att deras relation till organisatio-
nen är ofrivillig (ibid). Dessutom kommer det ojämlika förhållandet till ut-
tryck genom att personalen har kontroll över information, expertis och till-
gång till de behövande resurserna (Hasenfeld 1992:19). Människobehand-
lande organisationer kan således använda sig av sanktioner i form av ”belö-
ningar” och ”straff” för att kontrollera dem. Personalen kan låta bli att 
uppfylla deras intressen om att få hjälp om de bryter mot lagar och regler 
eller kan hjälpa dem om de uppfattar dem som samarbetsvilliga och ärliga. 
Samtidigt kan individerna utöva makt om de har egenskaper som av persona-
len betraktas som önskvärda och kan därmed förhandla fram eventuella in-
tressen (ibid). 

3.2 Gräsrotsbyråkrati och gräsrotbyråkrater 
Lipsky (1976, 1980) utvecklade en teori om vad han benämner street-level 
bureaucrats, som på svenska översatts till gräsrotsbyråkrater. Dessa avser de 
grupper av anställda som återfinns inom gräsrotsbyråkratier, det vill säga 
olika typer av offentliga förvaltningar och andra verksamheter (ibid). Orga-
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nisationer vars medlemmar möter sina klienter ansikte mot ansikte kan stu-
deras som gräsrotsbyråkratier, vilket av Prottas (1979) bland annat exempli-
fieras med bostadsföretag. Utmärkande för gräsrotsbyråkrater är att de i sitt 
arbete har direktkontakt med allmänheten (Lipsky 1980). De har en viss grad 
av självständighet och deras arbete omges av lagar som inte detaljreglerar 
deras arbete. Likaså kan inte organisationen detaljstyra deras arbete med de 
enskilda individerna. Istället kräver deras arbetsuppgifter ett stort mått av 
eget omdöme och utrymme att agera. Samtidigt innebär det att gräsrotsbyrå-
kraterna inte är tvungna att följa lagar, regler och direktiv. Deras handlings-
utrymme är av sådan art att det ger dem möjligheter att fatta beslut som på-
verkar de insatser som den enskilde söker. Insatserna innefattar alla de åtgär-
der som vidtas inom gräsrotsbyråkratin för att hjälpa de enskilda med deras 
problem och att tillvarata deras rättigheter. Handlingsutrymmet är delegerat 
uppifrån organisationen, vilket innebär att gräsrotsbyråkraternas utrymme 
också innehåller en viss grad av godtycklighet när de bedömer den enskildes 
tillförlitlighet och uppträdande. Hur gräsrotsbyråkraternas personliga upp-
fattningar och vilka föreställningar de har om de enskilda styr därmed också 
deras bedömningar av de enskilda och beslut om åtgärder. Dessa uppfatt-
ningar är inte fria från ideologier sprungna ur samhälleliga och kulturella 
normer (ibid). 

När det gäller graden av gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme har det-
ta problematiserats av bland andra Howe (1991). Han menar att det relativt 
stora handlingsutrymme som Lipsky (1980) hävdar att gräsrotsbyråkrater har 
inte existerar längre. Strängare lagstiftning, hårdare kontroll från chefer, 
påtryckningar från politiker, media och allmänhet är faktorer som minskat 
gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet (Howe 1991). Denna kritik tillbakavi-
sas dock av Evan och Harris (2004), som diskuterar hur handlingsutrymmet 
opererar inom socialt arbete. De menar att gräsrotsbyråkraternas handlings-
utrymme, såsom Lipsky (1980) beskriver det, existerar. Samtidigt pekar de 
på att kritikerna oftast undviker att beakta att Lipsky skrev sin avhandling i 
en annan social kontext, vilken karakteriserades av ett betydande stort hand-
lingsutrymme för praktiker (Evans & Harris 2004). I en senare artikel av 
Evan och Harris (2006) föreslår de vidare att Lipskys teori om gräsrotsbyrå-
krater bör användas som ett preliminärt analytiskt ramverk snarare än som en 
enhetlig teori. Analysen bör undersöka kontexten såväl som praktikernas 
omständigheter och status och hur dessa faktorer skapar specifika former av 
gräsrotsbyråkratier som opererar i speciella organisatoriska omgivningar 
(ibid). 

Flera forskare (Prottas 1979, Lipsky 1976, 1980, Hasenfeld 1983, Johans-
son 1992) menar att ett grundläggande drag i all gräsrotsbyråkrati är att 
transformera eller förändra de enskilda medborgarna till klienter. ”Männi-
skor kommer till gräsrotsbyråkratier som unika individer med olika livserfa-
renheter, personligheter och aktuella omständigheter. I deras möte med gräs-
rotsbyråkratierna blir de transformerade till klienter” (Lipsky 1980:59). Det 
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innebär att den enskilda måste förenklas och anpassas till den byråkratiska 
organisationen för att kunna hanteras och kontrolleras. Inom all gräsrotsby-
råkrati finns det inslag av kontroll. När byråkratin transformerar de enskilda 
till klienter uppmärksammar den enbart vissa av de enskildas karakteristika 
som bedöms vara relevant i sammanhanget och som faller inom gräsrotsby-
råkratins specialiseringsområden (ibid). Prottas skriver att ”byråkratier kan 
inte behandla en människas komplexitet och ovisshet, istället måste de kate-
gorisera en individ utifrån en begränsad repertoar av egenskaper” (Prottas 
1979:85). Utifrån individernas speciella egenskaper och problem placeras de 
in i en administrativ kategori eller utesluts från dess ansvarsområde (Lipsky 
1980). Gräsrotsbyråkraternas kategoriseringar av klienterna definierar hur 
byråkratin kommer att behandla dem (Prottas 1979:123). Johansson (1992) 
menar att kontroll utövas för att fastställa om de enskilda är berättigade till 
insatser, och i så fall vilka slags insatser, men även att se till att klienterna 
följer lagar, regler och direktiv. Han karakteriserar gräsrotsbyråkraternas 
arbetsuppgifter som ett transformerande av enskilda individers intressen och 
behov till de kategorier som organisationen använder. Det innebär att de 
enskilda individerna skall få en identitet som klient som sedan åtgärdas en-
ligt förbestämda kriterier. 

Vidare har gräsrotsbyråkrater betydande diskretion och makt i relation till 
de enskilda vilket gör relationen asymmetrisk (Lipsky 1980, Hasenfeld 1983, 
Johansson 1992). Johansson (1992) pekar på flera omständigheter som gör 
att gräsrotbyråkraterna är överordnade i förhållande till klienterna. Den kan-
ske viktigaste omständigheten beror på att organisationen förser gräsrotsby-
råkraterna med resurser som gör det möjligt för dem att belöna och bestraffa 
klienterna (ibid). De kontrollerar även mycket av den information som rör 
organisationens policys och de insatser som är tillgängliga för klienten (Prot-
tas 1979). Dessutom har de kontroll över de önskade resurserna eller åtgär-
derna (Lipsky 1980). De har ett avgörande inflytande över vilken typ av 
insats som skall ges och hur den eventuella hjälpen skall utformas. Gräsrots-
byråkraterna har också stora möjligheter och handlingsutrymme att både 
påverka vilken struktur samspelet med de enskilda skall få, det vill säga när, 
var och hur de skall kommunicera och under hur lång tid (ibid). Lipsky 
(1980:54) menar också att de enskildas kontakt med gräsrotsbyråkraterna 
inte sker på frivillig basis. Med det menar han att de enskilda oftast inte har 
några andra alternativ än att ta kontakt med myndigheten eller verksamheten 
eftersom insatserna och den hjälp de efterfrågar inte kan fås på annat håll. 
Eftersom gräsrotsbyråkraterna har ofrivilliga klienter innebär det också att 
gräsrotsbyråkratin inte har något att förlora på att inte uppfylla klientens 
intressen.  

När det gäller gräsrotsbyråkraternas arbete innehåller det ofta konflikt-
fyllda mål (Lipsky 1980:40). Han menar att gräsrotsbyråkraternas arbete 
befinner sig långt ifrån det byråkratiska idealet om ett opersonligt förhåll-
ningssätt och utgår ifrån att det finns en konflikt mellan personligt och orga-
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nisationsstyrt beteende. Gräsrotsbyråkraterna har krav från två håll (ibid, 
Johansson 1992). Klienterna har intressen och vill ha hjälp, medan organisa-
tionen kräver att de hjälpsökande individerna ifråga inte skall behandlas som 
en individ utan som ett ärende som passar de administrativa kategorierna. 
Gräsrotsbyråkraternas kontroll av klienterna förstärker denna dubbla karak-
tär. Även Ahrne (1990), som studerat klientrelationen i välfärdsbyråkratier, 
betonar att relation mellan gräsrotsbyråkraten och klienten är av dubbel ka-
raktär. Det är en kontakt mellan två människor, men på samma gång ett för-
hållande mellan organisation och klient. De frågor som behandlas i samtalet 
är oftast mycket viktigare för klienten än för gräsrotsbyråkraten. Organisato-
riskt handlande kan ses som en social hybrid, det vill säga att det är en 
mänsklig individ som agerar, samtidigt som handlingen är organisatorisk 
(ibid). 

3.3 Teorier om coping 
Teorier om coping som är viktiga inom psykologin, har sitt ursprung i den 
psykoanalytiska jagpsykologin där fokus varit hur en person uppfattar och 
tänker kring relationen till sin omgivning (Lazarus & Folkman 1984:117ff). 
Till skillnad från denna traditionella modell har Lazarus, Folkman med flera 
sedan 1940-talet utvecklat en teori om coping, stress och dess känslor (Laza-
rus 2000:65). Den handlar om hur människor hanterar subjektivt upplevda 
påfrestande och stressfyllda situationer i sin omgivning i termer av individu-
ella strategier.  

I boken Stress, appraisal and coping (Lazarus & Folkman 1984:141) de-
finierar de coping som människans ständigt föränderliga kognitiva och bete-
endemässiga försök att hantera specifika externa och/eller interna krav som 
uppfattas överstiga individens egen förmåga. Enligt författarna inbegriper 
definitionen ett antal grundläggande drag. För det första är coping process-
orienterad snarare än egenskaps- och karaktärsorienterad.22 I coping som 
process är ambitionen inte att förutsäga personens val av strategi utan istället 
ligger fokus på vad personen tänker eller hur han eller hon agerar i en speci-
fik stressfylld situation samt hur detta förändras i samband med att situatio-
nen utvecklas. Coping är vidare inte ett beteende som är automatiserat och 
oföränderligt. Istället innebär det en konstant föränderlig process där tankar 
och beteenden uppkommer för att hantera krav som upplevs överstiga den 
egna personens resurser. Lazarus (1999:111) menar att valet av copingstrate-
gier ändras beroende på individ, känslotillstånd, situation samt vilken typ av 

                                                      
22 När coping betraktas som egenskaps- och karaktärsorienterad fokuseras individens person-
lighetsdrag och inte hur individen hanterar den stressfyllda situationen. Syftet är att klassifice-
ra personer i olika copingstilar för att kunna förutsäga hur personer agerar och hanterar stress-
fyllda situationer (Lazarus 1984:120ff).   
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påfrestning den enskilde personen upplever. Coping är influerad av hur per-
sonen uppfattar kraven i den stressfyllda situationen, det vill säga ”primary 
appraisal”, och personens uppfattning av förmågan att hantera dessa krav, 
det vill säga ”secondary appraisal”. Dessutom är kontexten i det processori-
enterade angreppssättet av yttersta vikt. Relationen mellan personen och 
omgivningen betraktas som dynamisk och integrerade med varandra. Vidare 
refererar coping till en specifik relation mellan personen och omgivningen, 
vilken definieras av personens egen uppfattning. Det sker genom att perso-
nen ställer sig frågorna: Vad är det som pågår och hur kan jag agera? Dess-
utom inbegriper definitionen att inga antaganden görs om vad som betraktas 
som ”bra” eller ”dålig” coping eftersom det definieras som personens förmå-
ga att hantera krav. Det har således inget att göra med utfallet, om copingst-
rategierna är framgångsrika eller inte (Folkman 1982, Lazarus & Folkman 
1984).  

Coping innehåller huvudsakligen två grundläggande funktioner (Folkman 
1982, Lazarus & Folkman 1984). En första funktion är emotionellfokuserad 
coping, det vill säga hur personen hanterar eller reducerar stressfyllda käns-
lor. Här finns ingen ambition att förändra den stressfyllda situationen, utan 
den återfinns inom problemfokuserad coping som är den andra funktionen. 
Här ligger fokus på hur personen hanterar eller förändrar situationen (ibid). 
Både emotionell- och problemfokuserad coping kan i en stressfylld situation 
tillämpas samtidigt, då tanke och handling ofta åtföljs av varandra (Folkman 
et al 1986). I flertalet studier har man dock fokuserat den ena eller andra 
funktionen, samtidigt som Lazarus (2000:669) anser att man inte bör hålla 
isär de två funktionerna. De är konceptuellt urskiljbara eftersom de är inbör-
des beroende av varandra. I copingprocessen är den ena funktionen således 
ett supplement till den andra funktionen (ibid). När det gäller emotionellfo-
kuserad coping inkluderar det både kognitiva och beteendemässiga strategier 
(Folkman 1982). Dessa syftar till att reglera och minska den känslomässiga 
stress som kan infinna sig i den stressfyllda situationen. Exempel på sådana 
strategier är personens vägran att erkänna den stressfyllda situationen och 
därmed agera som om det inträffade inte har någon betydelse. Personen kan 
också försöka förminska problemen genom att försöka finna positiva aspek-
ter i den stressfyllda situationen eller söka emotionellt stöd (Lazarus & 
Folkman 1984:150f). Problemfokuserad coping inkluderar också både kogni-
tiva och beteendemässiga strategier, men syftar till problemlösning genom 
att definiera problem, skapa alternativa lösningar och att väga olika alterna-
tivs fördelar och nackdelar mot varandra. 

3.4 Användning av teorier och begrepp 
Analysen i den här studien är på individnivå och pendlar mellan aktörernas 
agerande och uppfattningar. Den avser att beskriva och analysera hur vräk-
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ningsprocessen utifrån tre olika aktörer: socialarbetare, bostadsföretags 
handläggare samt vräkningshotade personer. Olika delar av det empiriska 
materialet – intervjuer och observationer – analyseras utifrån olika teorier. 
Intervjuerna med socialarbetarna och bostadsföretagens handläggare och 
även observationerna av samtalen mellan socialarbetarna och de vräknings-
hotade tar sin utgångspunkt från teorierna om människobehandlande organi-
sationer och gräsrotsbyråkrater. De här teorierna fokuserar på hur dess orga-
nisationsmedlemmar agerar samt den enskildes möte med organisationerna, 
något som lämpar sig väl för den här studien. Teorier om individuella hand-
lingsstrategier i termer av coping används däremot för analysen av intervju-
erna med de vräkningshotade, eftersom de först och främst agerar utifrån sitt 
livssammanhang.  

Både bostadsföretagen och socialtjänsten betecknar jag således som män-
niskobehandlande organisationer och som gräsrotsbyråkratier. Därmed ka-
rakteriseras socialarbetarna och bostadsföretagens handläggare som gräs-
rotsbyråkrater. Det är de som har de huvudsakliga kontakterna med de en-
skilda personerna som har gjort sig skyldiga till förverkandegrunderna i Hy-
reslagen. Deras arbete syftar till att på olika sätt inverka i de här 
människornas liv. Både socialarbetarna och bostadsföretagens handläggare 
har ett betydande handlingsutrymme som är sanktionerat av organisationen, 
även om socialarbetarna är underställda beslut som fattas av de politiska 
nämnderna. När det gäller socialarbetarnas verksamhet regleras den av SoL 
och som framgått är det en ramlag. Den praktiska tillämpningen av SoL är i 
hög grad avhängig tillämparen och lämnar utrymme för tolkningar (Stranz 
2007). Bostadsföretagens och dess handläggares verksamhet regleras som 
framgått av Hyreslagen. Under hela den juridiskt reglerade vräkningsproces-
sen har bostadsföretagens handläggare handlingsutrymme att återkalla ansö-
kan om vräkning. Hur gräsrotsbyråkraterna uppfattar de enskilda styr deras 
bedömningar av dem, deras agerande och beslut om åtgärder. Exempel på 
sådana bedömningar är när socialarbetarna bedömer rätten till ekonomiskt 
bistånd för den eventuella hyresskulden eller när bostadsföretagens handläg-
gare bedömer om de skall säga upp den enskilda som brutit mot förverkan-
degrunderna i Hyreslagen. Ytterligare en utgångspunkt är att relationen mel-
lan socialarbetarna och bostadsföretagens handläggare i förhållande till de 
vräkningshotade, är styrd utifrån de organisatoriskt bestämda gränserna. Det 
gör att makt- och beroendeförhållandet mellan dem är asymmetriskt. Genom 
detta antagande menar jag att gräsrotsbyråkraterna har möjlighet att mäta, 
värdera och kategorisera de enskilda och ligger till grund för deras agerande 
och beslut.  

Teorin om människobehandlande organisationer och begreppet teknologi-
er används för att förstå handläggarnas och socialarbetarnas roller i sina re-
spektive arbetsuppgifter. Vilka teknologier de använder sig av, vilka konse-
kvenser dessa får för de enskilda samt vilka uppfattningar som är knutna till 
teknologierna är frågor som diskuteras i studien. I begreppet teknologi är 
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själva kategoriseringen och transformationen av den enskilde till en klient 
central. Av vikt i studien är att beskriva och analysera hur socialarbetarna 
respektive bostadsföretagens handläggare kategoriserar den enskilde. Kate-
goriseringen av den enskilde determinerar deras agerande och beslut om 
åtgärder. Här aktualiseras teorin om gräsrotsbyråkrater. Den används för att 
förstå aktörernas relationer till varandra. Begreppen diskretion och makt 
diskuteras utifrån aktörernas ageranden och relation till varandra. Betydelse-
fullt är även att studera aktörernas handlingsutrymme som är intimt kopplade 
till strukturella och organisatoriska förhållanden som sätter ramarna. Det 
innebär att över- eller underläget inte är absolut utan relativt. Det kan föränd-
ras under vräkningsprocessens gång. Här blir begreppet resurser viktigt. 
Aktörerna har tillgång till och kan mobilisera olika resurser under processen, 
vilka också kan transformeras till situationella maktresurser. I studien måste 
dessutom begreppen teknologier, diskretion, makt, handlingsutrymme och 
resurser analyseras i relation till den specifika kontext den utövas i och med 
hänsyn till de tre parternas intressen. En övergripande fråga att besvara i 
studien är hur socialarbetarna och bostadsföretagens handläggare agerar i 
vräkningsprocessen. Denna fråga ringas in med hjälp av följande frågor: 
Vilka teknologier använder de sig av? Hur kategoriserar de den enskilde? 
Hur ser deras handlingsutrymme ut? Vilka resurser har de tillgång till och 
mobiliserar de för att uppnå sina respektive intressen? Hur utövas diskretion 
och makt?  

När det gällde förståelsen av intervjuerna med de vräkningshotade och de-
lar av de observerade samtalen används som framgått teorier om individuella 
handlingsstrategier i termer av coping. Teorin om coping ger en möjlighet att 
studera och förstå de vräkningshotades upplevelser och hantering av hotet 
om vräkning men även deras livssituation i övrigt. Min utgångspunkt är att 
hotet om vräkning och den livssituation de befinner sig i kan karakteriseras 
som en stressfylld situation. Att de riskerar att vräkas innebär att de eventu-
ellt kan förlora sin bostad och sitt hem. Hur de vräkningshotade upplever och 
hanterar den här stressfyllda situationen och hur det hänger samman med det 
handlingsutrymme de har är av särskilt intresse. Dessutom relateras det till 
strukturella villkor som sätter ramarna för deras handlingsutrymme. Co-
pingstrategierna kommer således att analyseras i förhållanden till den kon-
text som de vräkningshotade befinner sig i. Vidare redogörs för hur de upp-
fattar att de skall hantera de krav som ställs i samband med hotet om vräk-
ning. En uppdelning av copingstrategier kommer att urskiljas mellan emo-
tionellfokuserad, det vill säga hur de vräkningshotade försöker anpassa sig 
känslomässigt för att kunna hantera hotet om vräkning och sin livssituation i 
övrigt och problemfokuserad coping, det vill säga hur de vräkningshotade 
försöker förändra hotet om vräkning och sin livssituation i övrigt. En viktig 
övergripande fråga som besvaras är hur de vräkningshotade utifrån olika 
strategier hanterar hotet om vräkning och sin livssituation i övrigt genom att 
fatta det ena eller andra beslutet för sitt agerande. 
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4. Om metod, empiri och analys 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera vräknings-
processen utifrån bostadsföretagens handläggares, socialarbetares och de 
vräkningshotade personernas agerande och uppfattningar. Det innebär att jag 
belyser vräkningsprocessen ur tre olika perspektiv. Min utgångspunkt är att 
den sociala världen inte är objektiv utan konstrueras av subjekten. Genom att 
använda mig av tre perspektiv försöker jag därmed avtäcka olika typer av 
förståelse av vräkningsprocessen. De tre aktörernas perspektiv har samlats in 
med hjälp av intervjuer och observationer. I det här kapitlet beskriver jag 
några av de reflektioner som uppstått under arbetet med studien, de metoder 
jag valt och använt för att samla in mitt material, hur insamlingen har skett, 
urvalsförfarandet samt mitt tillvägagångssätt i analysen av empirin. 

4.1 Urval  
Studiens empiri är insamlad i tre kommuner i Stockholms län. En första ut-
gångspunkt för urvalet av kommuner var att socialtjänstkontoren i respektive 
kommun skulle ha organiserat sitt arbete med personer som riskerade att 
vräkas på olika sätt. I kommun X hade socialtjänsten etablerat en specialise-
rad hyresrådgivning där en socialarbetare arbetade med samtliga personer 
som riskerar att vräkas. Dessutom hade man institutionaliserad samverkan 
med kommunens tre större hyresvärdar, det vill säga ett samarbete med re-
gelbundna kontakter med ett uttalat syfte att reducera antalet vräkningar. 
Samarbetet var legitimerat och sanktionerat av såväl socialtjänsten som av 
hyresvärdarna genom att de sistnämnda delvis finansierade den specialisera-
de hyresrådgivningen. I kommun Y hade socialtjänsten etablerat en särskild 
verksamhet där en anställd jurist hade tät kontakt med det allmännyttiga 
bostadsföretaget. I kommun Z fanns inga särskilda organisatoriska förutsätt-
ningar utan ärendena handlades inom ”ordinarie” verksamhet med ekono-
miskt bistånd. Inget samarbete eller någon tätare kontakt existerade med 
kommunens hyresvärdar.  

När det gäller urvalet av bostadsföretagens handläggare, socialarbetare 
och de vräkningshotade, styrdes det utifrån den tidsperiod när jag samlade in 
mitt material. De handläggare som intervjuats är de som under tidsperioden 
för materialinsamlingen var anställda på bostadsföretagen och som i sina 
arbetsuppgifter handlade ärenden där hyresgäster gjorde sig skyldiga till 
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förverkandegrunderna i Hyreslagen. En utgångspunkt för urvalet av bostads-
företag var att de skulle äga en relativt stor del av kommunens bostadsbe-
stånd så att de var representativa för kommunerna. Avsikten var initialt att 
intervjua handläggare på de sju största bostadsföretagen i kommun X. Av 
dessa avböjde tre privatvärdar att delta i studien med argument som att:  

Har man inte betalat säger man upp hyresgästen. Det är inget mer med det 
(Handläggare hos privatvärd).  

Det är ett rättsligt förfarande. Vi måste värna om våra fastigheter. Betalar 
man inte kan man inte bo kvar (Handläggare hos privatvärd).  

Vilka socialarbetare som intervjuats i de tre kommunerna skiljer sig delvis 
åt. De socialarbetare som intervjuats i kommun Y och Z är samtliga som 
under tidsperioden för materialinsamlingen var anställda på socialtjänstkon-
torens ekonomi- och mottagningsenheter och som i sina arbetsuppgifter han-
terade ärenden med personer som riskerade att vräkas. De socialarbetare som 
intervjuats i kommun X är samtliga som var och som hade varit anställda på 
den specialiserade hyresrådgivningen. Denna verksamhet startade 1997 och 
bestod av en tjänst men hade sedan dess haft fem anställda socialarbetare, 
vilka således intervjuades. 

De vräkningshotade som intervjuats var några av de personer som under 
materialinsamlingen var aktuella klienter på socialtjänstkontoren, främst på 
grund av obetalda hyror. Urvalet av dessa ägde rum genom att socialarbetar-
na kontaktade mig när de telefon- eller brevledes hade haft kontakt med en 
person som riskerade att vräkas. Det här förfaringssättet innebär att jag inte 
hade någon kontroll över om socialarbetarna sorterade bort vräkningshotade 
som de ansåg av någon anledning inte var lämpliga för mig att intervjua eller 
att observera deras samtal med. De vräkningshotade som således ingår i stu-
dien, det vill säga som intervjuades och deltog i de observerade samtalen, var 
de som jag fick information om från socialtjänsten vilka hade blivit uppsag-
da av hyresvärden och som var prioriterade av socialtjänsten med undantag 
av en klient (Stefan) som på eget initiativ tog kontakt med socialtjänsten 
efter att han fått ett informationsbrev.  

Det är också betydelsefullt att lyfta fram vad som inte studerats inom ra-
men för vräkningsprocessen. KFM, som är en viktig aktör i vräkningsproces-
sen, har uteslutits. I förhållande till hyresvärdar, socialtjänst och de vräk-
ningshotade har KFM en sekundär roll i vräkningsprocessen. För det första 
är KFM framför allt delaktig i vräkningsprocessens senare del och inför att 
vräkningen skall verkställas. För det andra deltar inte KFM i de eventuella 
förhandlingar som äger rum mellan de tre aktörerna och som förenklat hand-
lar om huruvida hyresvärden skall driva vräkningsprocessen vidare eller 
godta den eventuella lösning som socialtjänsten eller hyresgästen erbjuder. 
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4.2 Metoder 
De metoder som valts för att svara på studiens övergripande syfte och fråge-
ställningar är intervjuer och observationer. Genom att använda intervjuer har 
det varit möjligt att beskriva och analysera vräkningsprocessen. Intervjuer 
lämpar sig väl när det finns lite kunskap om fenomenet som skall studeras 
och när man vill ta reda på vad som är innebörden samt få en helhetsförståel-
se av ett fenomen (Jacobsen 2007). När det gäller valet av observationer som 
metod var syftet tudelat. Utöver att de är ett komplement till intervjuerna, 
användes de för att främst fånga in hur socialarbetarna och de vräkningsho-
tade agerade när de mötte varandra ansikte mot ansikte. Observationer gav 
mig också möjlighet att jämföra en del av intervjuutsagorna med det som 
ägde rum i samtalen. Observationer är en bättre metod än intervjuer för att 
söka kunskap och förståelse om interaktionen mellan olika individer (Fäger-
borg 1999). Det är fördelaktigt genom att man befinner sig på plats och kan 
göra egna iakttagelser över hur människor agerar och vad de säger (Wider-
berg 2002:16). Hur människor agerar kan skilja sig från vad de säger att de 
gör (Silverman 2004:29). Som metod är observationer också väl lämpade då 
man har som syfte att studera processer och strukturer eftersom inblandade 
personer kan har svårt att klä dessa i ord. De ger kunskap om företeelser som 
är så givna och självklara för de inblandade att de inte berättar om dessa i 
intervjuerna (Öhlander 1999). 

4.3 Insamling av empiri 
Insamlingen av det empiriska materialet genomfördes under åren 2004 och 
2005. Det består av intervjuer med socialarbetare, handläggare på bostadsfö-
retagen och vräkningshotade samt observationer av samtal mellan socialar-
betare och vräkningshotade. Utöver intervjuer och de observerade samtalen 
var en viktig källa till kunskap om vräkningsprocessen också alla de infor-
mella samtal jag själv haft med socialarbetare eller som jag tagit del av på 
olika möten då jag befunnit mig på socialtjänstkontoren. I kommun Y närva-
rade jag exempelvis vid två tillfällen i socialarbetarnas mottagningsmöten 
där underrättelser om vräkningar diskuterades och fördelades mellan social-
arbetarna. Under dessa möten undvek jag att delta utan var endast närvaran-
de för att observera vad samtalen kretsade kring. Det är viktigt att understry-
ka att det som framkom på mötena inte har nedtecknats på ett systematiskt 
sätt, men det har bidragit med värdefulla insikter kring socialarbetarnas upp-
fattningar av vräkningsprocessen i allmänhet. 

I kommun X gjordes intervjuer och observationer från mars till december 
2004, i kommun Y från februari till juni 2005 och i kommun Z från augusti 
till december 2005. Trots att jag inledningsvis presenterade mitt forsknings-
projekt på de tre socialtjänstkontoren, tog det tid innan socialarbetarna lät 
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mig få tillträde att göra intervjuer och observationer, och det tog också tid att 
få kontakt med de vräkningshotade som ofta var svåra att avtala tider med. 
Flera gånger dök de inte upp på avtalade tider, oavsett om det gällde avtalade 
tider för samtal med socialarbetare som jag skulle observera eller avtalade 
tider för intervjuer som jag skulle utföra. Vid några tillfällen tillbringade jag 
en hel dag på socialtjänstkontoren i kommun X och Y utan att de vräknings-
hotade kom på avtalade tider som jag avsett att observera. Det var inte ovan-
ligt att observationer av samtal och intervjuer fick skjutas upp en, två eller 
tre gånger.  

Kontakten med de vräkningshotade etablerades således på respektive so-
cialtjänstkontor. Inför varje observation tillfrågades den vräkningshotade, av 
socialarbetarna eller mig, om jag fick närvara under samtalet som observatör 
och om jag i ett senare skede kunde intervjua honom eller henne. Ingen per-
son nekade mig att vara med under samtalet, vilket kan bero på att de ville 
göra socialarbetarna till viljes (se vidare avsnitt 4.4.1) eller att jag nämnde att 
jag framför allt var intresserad av att studera socialarbetarna och deras age-
rande i samtalen. Jag betonade också att det var deras uppfattningar om 
vräkningsprocessen som jag var intresserad av att fånga i intervjuerna. Jag 
utförde observationerna av samtalen först, och när socialarbetarna inte avsåg 
att ge dem ytterligare en besökstid för ett samtal eller när de redan kommit 
fram till ett beslut i ärendet intervjuades den vräkningshotade. Således var 
det samma vräkningshotade som deltog i samtalen som jag intervjuade. Där-
emot deltog inte samtliga socialarbetare i de observerade samtalen. Av de 
femton socialarbetare som intervjuades deltog sju socialarbetare: en i kom-
mun X, tre i kommun Y och tre i kommun Z (se vidare avsnitt 4.5). 

4.3.1 Insamling och genomförande av intervjuer 
Intervjuerna utfördes och insamlades enskilt med socialarbetare, bostadsföre-
tagens handläggare och de vräkningshotade. Intervjuerna med socialarbeta-
ren och de vräkningshotade genomfördes på socialtjänstkontoren med un-
dantag för två av de vräkningshotade (Susanne och Eva) som intervjuades i 
sina respektive bostäder. Intervjuerna med bostadsföretagens handläggare 
genomfördes på bostadsföretagen. Intervjuerna var strukturerade utifrån 
olika intervjuguider samtidigt som ytterligare följdfrågor kom upp under 
intervjuerna. Det innebär att intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga 
varken ett öppet samtal eller ett strukturerat frågeformulär (Kvale 1997:32). 
När det gäller intervjuguider kan de ses som forskarens hjälpreda och ”skall i 
konkret form vara det översatta uttrycket för det man önskar analysera” (Wi-
derberg 2002:68). Tre olika intervjuguider användes (se vidare bilaga 3–5), 
en för respektive aktör. Guidernas teman skapades efter vad jag på förhand 
hade ambitionen att få kunskap om. För socialarbetarna och bostadsföreta-
gens handläggare utgick intervjuerna ifrån frågor rörande utbildnings- och 
yrkesbakgrund, beskrivningar av deras organisation och policyer samt deras 
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arbetssätt med personer som gör sig skyldiga till förverkandegrunderna i 
Hyreslagen. Dessutom behandlade frågorna kontakterna med hyresvärdarna 
respektive socialtjänsten och av hyresgästerna samt vräkningsprocessen i 
allmänhet. När det gällde intervjuguidens frågor för de vräkningshotade kret-
sade dessa kring personlig bakgrund, orsak och konsekvenser av hotet om 
vräkning samt deras kontakter med hyresvärdarna och socialtjänsten. Samt-
liga intervjuer spelades in på kassettband med undantag av intervjuerna med 
två av de vräkningshotade, Jonas och Pierre. Intervjuerna med de tre olika 
aktörerna skiljer sig på några punkter. Genomsnittstiden för intervjuerna var 
omkring en timme, men några var något kortare och några var längre. Inter-
vjuerna med socialarbetarna är de mest fylliga och tog längst tid i anspråk. 
Intervjuerna med bostadsföretagens handläggare är i allmänhet mindre fylli-
ga. En av handläggarna ville inte bli inspelad på kassettband. Då fördes istäl-
let anteckningar. När det gäller intervjuerna med de vräkningshotade varie-
rade dessa, ett par var mycket fylliga medan andra inte var det. Till exempel 
intervjuades en av de vräkningshotade, Jonas, per telefon och vid en annan 
intervju med en av de vräkningshotade, Pierre, krånglade bandspelaren och i 
slutet av intervjun gick kassettbandet sönder. Att längden på intervjuerna 
med de tre aktörerna varierade och därmed kunde vara av olika kvalitet be-
rodde på intervjupersonernas engagemang och intresse. Intervjuerna tran-
skriberades i sin helhet. När det gäller pauser, betoningar i intonationen och 
emotionella uttryck angavs inte dessa. 

4.3.2 Insamling och genomförande av observationer  
Observationerna av samtalen mellan socialarbetarna och de vräkningshotade 
insamlades på socialtjänstkontoren och användes som ett komplement till 
intervjuerna. Av intresse var att studera vad socialarbetarna och även vad de 
vräkningshotade faktiskt gjorde i samtalen. Observationerna utgick ifrån ett 
antal punkter som var av intresse att granska. Dessa var samtalens struktur, 
socialarbetarnas och de vräkningshotades handlingsutrymme, av vem och 
vilka frågor som sattes på agendan samt hur lösningar och beslut genom-
drevs i samtalen. Under observationerna undvek jag att delta utan hade en 
”ren” observatörsroll som innebar att jag iakttog, lyssnade och förde anteck-
ningar öppet. Bandinspelning användes inte då jag ansåg att det kunde på-
verka samtalen ”extra” mycket utöver min närvaro. Anteckningarna fördes 
således huvudsakligen under själva observationstillfällena men även direkt 
efter själva de observerade samtalen. En svårighet när det gäller observatio-
ner är själva antecknandet. En fälla som man lätt hamnar i är att försöka 
skriva ner allt i sina anteckningar. Det kan resultera i att man missar viktiga 
skeenden i interaktionen (Silverman 2004:64). För att förebygga detta skrev 
jag rent observationerna samma dag de utförts, vilket i sig innebar en form 
av sortering och analys. Syftet var att observationerna skulle vara så konkre-
ta som möjligt och ge en beskrivning av vad som ägt rum i samtalet mellan 
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deltagarna. Därmed innehåller observationerna också bitvis en del citat. 
Även mer analytiska anteckningar finns med som beskriver hur jag upplevde 
stämningar under samtalens gång.  

4.4 Etiska överväganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har antagit ett 
antal forskningsetiska principer som anger hur forskare bör förhålla sig till 
olika forskningsetiska överväganden, bland annat gällande de personer som 
direkt berörs av forskningsprocessen (Dahl & Smedler 1993). Principerna är 
formulerade med avsikt att bland annat tillgodose individskyddskravet.23 Det 
säger att individer skall skyddas mot ”otillbörlig insyn” och att de inte får 
”utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Dahl 
& Smedler 1993:120). Individskyddskravet vägledde mig under forsknings-
processen och innebar att den enskilde hade rätt till information, att ta ställ-
ning om han eller hon ville medverka och ge sitt samtycke, att personliga 
uppgifter skulle behandlas konfidentiellt samt att de inte skulle utnyttjas till 
annat än forskningsändamål.  

Inför materialinsamlingen presenterades således forskningsprojektet utför-
ligt på respektive socialtjänstkontor. Även inför varje observation och inter-
vju informerade jag berörda personer, det vill säga socialarbetare, bostadsfö-
retagens handläggare och de vräkningshotade, kortfattat om syftet med stu-
dien och om deras uppgift i projektet. Bostadsföretagens handläggare, soci-
alarbetarna och de vräkningshotade informerades också om att deras 
identiteter inte skulle kunna gå att identifiera i studien. Däremot gavs ingen 
garanti för att de tre kommunerna inte skulle kunna identifieras. Om en iden-
tifiering av dessa skulle ske påverkas naturligtvis risken att samtliga inter-
vjupersoner kan identifieras. Samtidigt har det gått ett antal år mellan mate-
rialinsamling som ägde rum under 2004–2005 och publiceringen. Inför ob-
servationerna och intervjuerna hämtades också informerat samtycke från de 
berörda. Det skedde muntligen genom att socialarbetarna frågade om jag fick 
tillåtelse att närvara vid samtalen som skulle observeras.  

Inför samtliga intervjuer frågade jag personerna om tillstånd att spela in 
intervjun på kassettband för att underlätta analysarbetet. I samband med 
denna förfrågan informerade jag dem också att bandet endast skulle avlyss-
nas av mig och att det som de berättade inte skulle kunna härledas tillbaka 
till dem i studien. Således garanterade jag samtliga intervjupersoner anony-
mitet. Alla namn på de vräkningshotade är fingerade och vissa uppgifter har 
gjorts mer allmänna för att reducera risken för igenkännande. Dessutom har 

                                                      
23 Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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inga namn på bostadsföretagens handläggare och socialarbetarna angetts i 
studien, inte heller deras yrkesbenämningar. För att ytterligare stärka de 
vräkningshotades anonymitet har jag undvikit att skriva ut kommuntillhörig-
het vid citat från dem.  

4.4.1 Att intervjua utsatta människor 
Individskyddskravet kan anses vara uppfyllt enligt de forskningsetiska prin-
ciperna. Samtidigt väcktes olika funderingar kring etik under forskningsarbe-
tets gång, inte minst i samband med några av de observerade samtalen och 
några av intervjuerna med de vräkningshotade. Enligt Kvale (1997) går det 
inte att ge några explicita eller klara lösningar på de etiska problem som kan 
uppstå under en intervjuundersökning. För det första var det eventuellt svårt 
för de vräkningshotade att säga nej när de blev tillfrågade av socialarbetarna 
eller mig om jag fick närvara under samtalet som observatör. De befinner sig 
i en asymmetrisk relation, är maktlösa och står i ett beroendeförhållande till 
socialarbetarna. Att ingen person nekade mig att vara med kan bero på att de 
ville göra socialarbetarna till viljes. För det andra var det också framför allt 
ett par av de observerade samtalen, men även några av intervjuerna, som inte 
var enkla att hantera eftersom de var emotionellt laddade. Några av de vräk-
ningshotade var vid ett eller flera tillfällen upprörda eller ledsna och grät. I 
de observerade samtalen deltog jag inte utan hade enbart en observatörsroll 
vilket ibland gav upphov till känslan av vanmakt och uppgivenhet av att inte 
kunna ingripa. Dessutom kunde jag under de observerade samtalen uppleva 
att jag stod på den vräkningshotades ”sida” och var mer kritisk till socialar-
betarna. Det kan betraktas som ett ”bias” men är samtidigt inte ovanligt, till 
exempel inom den etnologiska ämnestraditionen. När etnologer genomför 
sitt fältarbete blir de oftast mer förtrogna med dem som är i ”underläge” 
(Pripp 1999).  

Till skillnad från de observerade samtalen där jag som forskare inte var 
delaktig förstärktes min roll som forskare i intervjuerna. Där var det jag i 
egenskap av forskare som ibland ”framkallade” starka känslor hos de vräk-
ningshotade. Trots att en forskningsintervju är ett samtal mellan två parter 
om ett tema av ömsesidigt intresse är relationen mellan forskare och inter-
vjuperson en maktrelation. Enligt Kvale ”råder en bestämd maktasymmetri: 
intervjuaren definierar situationen, introducerar samtalsämnen och styr ge-
nom ytterligare frågor i intervjuförloppet” (Kvale 1997:118f). Den här makt-
relationen blev extra tydlig i några av intervjuerna och i samband med att jag 
ställde specifika frågor om deras upplevelser av att befinna sig under ett hot 
om vräkning. Flera av frågorna framkallade starka känslor men aktualiserade 
troligen också reflektioner över deras livssituation, hur det varit, hur det är 
och hur det kan komma att bli. Man kan fråga sig om det är etiskt riktigt att 
ställa emotionellt laddade frågor till intervjupersoner och om man som fors-
kare har ett moraliskt ansvar. I en debattartikel i Socialvetenskaplig tidskrift 
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efterlyser Jönson (1998) en sådan etisk diskussion om den socialvetenskapli-
ga forskningens ansvar för särskilt forskningsutsatta grupper. En fråga han 
ställer är om forskaren bör ta generella etiska hänsyn som går utöver frågan 
om det finns ett samtycke från en individ. Jönson ställer sig samtidigt frågan 
om det är ett förmynderi att inte ta deras samtycke på allvar. Enkla hänvis-
ningar till HSFR:s forskningsetiska principer om samtycke är enligt honom 
ett självbedrägeri eftersom en del individer befinner sig i en extremt utsatt 
position.  

Jag mötte de vräkningshotade i egenskap av forskare och inte egenskap av 
myndighetsrepresentant eller ”hjälpare”. Även om det under en del av inter-
vjuerna har framkommit känsliga och smärtsamma ämnen kan forskaren 
enligt Pripp (1999) inte ta ett terapeutiskt ansvar. Vad forskaren istället är 
skyldig att göra är att fråga om den intervjuade är beredd att berätta om det 
ämne som är känsligt. Mitt syfte har bland annat varit att få kunskap om hur 
de vräkningshotade uppfattade och agerade i vräkningsprocessen samt de 
omständigheter som gjorde att de befann sig där. Syftet var inte att hjälpa, i 
alla fall inte på ett individuellt plan eller i ett konkret ärende, även om den 
här studien kan bidra med kunskap om vräkningsprocessen och de vräk-
ningshotades livssituation. I samband med studiens materialinsamling har 
jag varit på ett besök i vräkningsprocessen och i de vräkningshotades livssi-
tuation, medan de är kvar när jag försvunnit. De observerade samtalen och 
intervjuerna kunde lämna en obekväm känsla av att turista i andra männi-
skors olycka. Hur det gått för dem senare, om de åter igen har blivit uppsag-
da av hyresvärden och om det blivit bättre med alla de förklaringar de gav 
som orsak till förverkandet vet jag inte. 

4.5 Det empiriska materialet 
Det empiriska materialet som samlades in i de tre kommunerna består sam-
manlagt av 37 intervjuer och av 15 observerade samtal. En av socialarbetar-
na i kommun X intervjuades två gånger. Materialet illustreras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av det empiriska materialet  

 
 Kommun X Kommun Y Kommun Z 
Intervjuer 5 Socialarbetare   

5 Vräkningshotade 
4 Handläggare  

5 Socialarbetare 
4 Vräkningshotade 
2 Handläggare 

5 Socialarbetare 
3 Vräkningshotade 
3 Handläggare 

Observationer 5 Samtal 
(varav 1 socialarbetare 
och 5 vräkningshotade) 

7 Samtal 
(varav 5 socialarbetare 
och 4 vräkningshotade) 

3 Samtal 
(varav 3 socialarbetare 
och 3 vräkningshota-
de)  
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Som framgår av tabell 1 observerades fem samtal mellan den vid materialin-
samlingen anställda socialarbetaren som var ansvarig för samtliga vräk-
ningshotade och de fem vräkningshotade som intervjuades i kommun X. I 
kommun Y observerades sju samtal mellan samtliga intervjuade socialarbe-
tare och de fyra vräkningshotade som intervjuades, varav en av de vräk-
ningshotade hade två samtal och ytterligare en vräkningshotad hade tre sam-
tal. I kommun Z observerades tre samtal mellan tre av de intervjuade social-
arbetarna och de tre vräkningshotade. Sammanlagt intervjuades 15 socialar-
betare på de tre socialtjänstkontoren. I kommun X intervjuades fem 
socialarbetare, varav en två gånger. I kommun Y och Z intervjuades tio soci-
alarbetare, fem i respektive kommun. Sammanlagt intervjuades tolv vräk-
ningshotade i de tre kommunerna. I kommun X intervjuades fem vräknings-
hotade, i kommun Y intervjuades fyra vräkningshotade och ytterligare tre 
vräkningshotade intervjuades i kommun Z. Dessutom intervjuades samman-
lagt nio handläggare på sex olika bostadsföretag, varav tre var allmännyttiga 
kommunala bostadsföretag och tre var privata bostadsföretag. I kommun X 
intervjuade fyra handläggare, en på det allmännyttiga kommunala bostadsfö-
retaget och en handläggare på tre olika av kommunens större privata bo-
stadsföretag. I kommun Y intervjuades två handläggare på det allmännyttiga 
kommunala bostadsföretaget, motsvarande siffra var tre handläggare i kom-
mun Z. 

När det gäller samtalen som observerades, ägde dessa rum mellan en eller 
flera socialarbetare och den vräkningshotade som framkommit i tabell 1 
ovan. I några få samtal deltog ytterligare personer. I tabell 2 ges en översikt 
över vilka personer som deltog i samtalen. 
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Tabell 2. Översikt av vilka personer som deltog i de observerade samtalen 
 
Kommun Klient Socialarbetare Övriga 
X Katarina Socialarbetaren   
X Terese Socialarbetaren  
X Lisa Socialarbetaren   
X Pierre Socialarbetaren Pierres sambo 
X Frank Socialarbetaren   
Z Stefan En socialarbetare  
Z Jonas En socialarbetare  
Z Lotta En socialarbetare  
Y Lena 

Lena 
Juristen (första samtalet) 
Juristen och en socialarbetare (andra samtalet) 

 

Y Susanne Juristen, en socialarbetare och en socialarbeta-
re från barn- och ungdom 

 

Y Eva Juristen, en socialarbetare och två socialarbeta-
re från barn- och ungdom  

Evas svärfar 

Y Maria 
 
Maria 
Maria 

Juristen, en socialarbetare och en socialarbeta-
re från barn- och ungdom (första samtalet) 
Juristen och en socialarbetare (andra samtalet) 
Juristen, en socialarbetare och en hushållseko-
nomisk rådgivare (tredje samtalet) 

 
 
 
Hyresvärden 

 
Som vi kan se i tabell 2 finns det skillnader mellan vilka som deltar i samta-
len beroende på kommun. I kommun X ägde samtliga observerade samtal 
rum mellan hyresrådgivaren och de vräkningshotade. I ett av samtalen var 
även den vräkningshotades sambo närvarande. I kommun Z ägde samtliga 
observerade samtal rum mellan någon av mottagningsenhetens socialarbetare 
och den vräkningshotade. I kommun Y deltog juristen, utöver någon av mot-
tagningsenhetens socialarbetare, i samtliga observerade samtal. En eller två 
socialarbetare från barn- och ungdomsenheten deltog också i tre av samtalen 
i kommun Y och socialtjänstens hushållsekonomiska rådgivare i ett av sam-
talen. I ett av samtalen deltog också den vräkningshotades svärfar. Dessutom 
deltog en handläggare från det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget i 
ett av samtalen i kommun Y. Men vad kännetecknar då de vräkningshotade? 
I tabell 3 nedan ges en inledande presentation av de vräkningshotade (se 
vidare avsnitt 8.1).  
 



 

Tabell 3. Karakteristik över de vräkningshotade 
 
 Lena Maria Su-

sanne 
Eva Kata-

rina 
Terese Lisa Lotta Stefan Jonas Pierre Frank 

Kommun Y Y Y Y  X X X Z Z Z X X 
Hyresvärd 
Allmännytta 
Privat 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Nej 
Ja 

Lägenhets- 
storlek   

4:a 5:a 4:a 3:a 3:a  4:a 2:a 3:a 2:a 3:a 3:a 2:a 

Ungefärlig  
månadshyra 

6700 8900 6700 6100 4500 6500 4500 6600 4500 5700 4500 4500 

Antal  
barn hemma 

Två  Tre  Tre  Två  
 

Ett  Två  Två  Ett  Två Två Tre Inga 

Ungefärlig 
ålder 

50–60 40–50 40–50 40–50 40–50 40–50 30–40 20–30 30–40 20–30 30–40 50–60 

Utländsk 
bakgrund 

Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Arbete Nej Ja Nej Nej Nej  Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej 
Tidigare  
registrerade  
anmärkningar 
hos hyres-
värden 

Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

Förverkande 
Hyresskuld 
Sena  
inbetalningar 
Störande  
beteenden  
 

 
Ja 
Nej 
 
Nej 

 
Ja 
Nej 
 
Nej 

 
Ja 
Nej 
 
Nej 

 
Ja 
Nej 
 
Ja 

 
Ja 
Nej 
 
Nej 

 
Nej 
Ja 
 
Nej 

 
Ja 
Ja 
 
Nej 

 
Ja 
Nej 
 
Nej 

 
Ja 
Nej 
 
Nej 

 
Ja 
Nej 
 
Nej 

 
Nej 
Ja 
 
Nej 

 
Nej 
Ja 
 
Nej 

Verkställd  
vräkning 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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Som framgår av tabell 3 har samtliga vräkningshotade, med undantag av en 
ensamstående man, barn under 18 år som bor hemma på hel- eller deltid. 
Flertalet, åtta av tolv, har inget arbete. Majoriteten bor hos allmännyttiga 
bostadsföretag i lägenheter på två till fem rum och kök och med månadshy-
ror är från 4 500 kronor till 8 900 kronor. De är mellan 20 och 60 år, men 
närmare hälften är mellan 40 och 50 år. Vidare har över hälften, sju av tolv, 
utländsk bakgrund. Hälften har tidigare registrerade anmärkningar hos hy-
resvärden och flertalet har hyresskulder. Det är en av dem som slutligen blir 
vräkt.   

4.6 Den empiriska analysen 
Analysen börjar redan vid val av forskningsobjekt och metoder. I den här 
studien är analysen på individnivå och inte på organisationsnivå. Den tar sin 
utgångspunkt i empirin där jämförelser har gjorts mellan olika utsagor i 
samma intervju och mellan intervjuer i sökandet efter kategorier. Analysen 
ägde rum i ett växelspel mellan litteraturstudier och genomgång av det empi-
riska materialet. Således pendlade jag mellan teori, tidigare forskning och 
empiri. Den egentliga analysen inleddes först när intervjuerna var utskrivna 
och observationerna var renskrivna. Hur man analyserar intervjuer och ob-
servationer varierar och det finns flera olika sätt. Metoden som jag använde 
var innehållsanalys. Det innebar att materialet delades in i kategorier för att 
därefter söka hitta gemensamma mönster och det specifika och avvikande 
dels mellan intervjupersonernas förståelse av den sociala världen, dels av det 
som ägde rum i de observerade samtalen.  

4.6.1 Analysen av intervjuerna 
Analysen av intervjuerna med bostadsföretagens handläggare och socialarbe-
tarna skiljer sig delvis åt mot analysen av de vräkningshotade. Det beror på 
att fokus i beskrivningen och analysen för de två förstnämnda är deras ar-
betssätt och att de betraktas som att de agerar i egenskap av organisationsre-
presentanter och inte som enskilda individer. Att vara handläggare på ett 
bostadsföretag eller att vara socialarbetare inom socialtjänsten innebär ett 
åtagande och tillhörigenheten till organisationen innebär att följa vissa regler 
och beslut (jfr Ahrne 1999:13ff). De vräkningshotade däremot betraktas som 
enskilda individer. Det innebär, som framkommit, att deras situation och 
agerande förstås utifrån deras livssituation, även om också de i viss mån 
agerar inom ett organisatoriskt sammanhang. Den här utgångspunkten och 
skiljelinjen mellan å ena sidan bostadsföretagens handläggare och socialar-
betarna, å andra sidan de vräkningshotade medför också att jag i studien 
presenterar socialarbetarna och bostadsföretagens handläggare som organisa-
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tionsrepresentanter och inte i egenskap av individer. Det är enbart något som 
görs för de vräkningshotade.  

Analysen av intervjuerna ser delvis olika ut för de tre aktörerna, även om 
de inledande stegen är desamma. Det första steget vid analysen av intervju-
erna var att skriva ut dem. Att skriva ut intervjuer är i sig en tolkande process 
som innebär att intervjusamtalet struktureras (Kvale 1997:147ff). Genom att 
själv skriva ut intervjuerna medförde utskriftsförfarandet en överblick av 
materialet och bidrog till flera analytiska reflektioner vilka nedtecknades. 
Den egentliga analysen började dock när jag noggrant läste igenom intervju-
utskrifterna vilket var det andra steget av analysen. Då sorterades intervjuer-
na inledningsvis i ett antal övergripande och tämligen grova kategorier för 
respektive aktör. De här övergripande kategorierna skapades i stort sett ut-
ifrån de teman som tagits upp i de tre olika intervjuguiderna. Intervjuguider-
na för bostadsföretagens handläggare och socialarbetarna bestod av allmänna 
frågor, då syftet var att ringa in deras arbetssätt i samband med att en person 
gör sig skyldig till Hyreslagens förverkandegrunder. De övergripande kate-
gorierna som skapades för dem var: ”organisation och policy”, ”arbetssätt”, 
”kontakter med hyresvärdar respektive socialtjänst” samt ”kontakter med 
hyresgästerna respektive de vräkningshotade”. När det gäller intervjuguiden 
för de vräkningshotade bestod den av allmänna frågor vars syfte var att ringa 
in deras perspektiv av vräkningsprocessen. De övergripande kategorierna 
som skapades för dem var: ”orsaker till och konsekvenser av förverkande” 
och ”kontakter med hyresvärdar och socialtjänst”. Utifrån de här övergripan-
de kategorierna skrev jag ner ”rena” beskrivningar av dem och illustrerade 
dem med hjälp av några belysande nyckelcitat. Dessutom utkristalliserades, i 
det här steget, hur bostadsföretagens handläggare samt hur socialarbetarna 
menar att de arbetar. Det innebar att de olika stegen som kännetecknar vräk-
ningsprocessen för de här två aktörerna tog sin form. En sådan här inledande 
och övergripande kategorisering kan ge en viktig överblick över materialet 
som sedan kan leda till mer renodlade och mer analytiska underkategorier 
(Widerberg 2002).  

I ett tredje steg av analysen gick jag djupare in i dessa övergripande kate-
gorier för de tre aktörerna. Det innebar att jag gick från ett deskriptivt till ett 
mer teoretiskt angreppssätt. Jag gick från det specifika och sökte efter gene-
rella mönster och likheter men även skillnader i deras agerande i vräknings-
processen, vilka relaterades till de teoretiska perspektiven. Det innebar att 
jag sökte efter en ökad förståelse av de deskriptiva och övergripande katego-
riseringarna genom att tolka dessa utifrån de teoretiska perspektiven. Kate-
gorierna som skapats utifrån intervjuerna med socialarbetarna och bostadsfö-
retagens handläggare tolkades genom teorierna om människobehandlande 
organisationer (Hasenfeld 1983, 1992) och om gräsrotsbyråkratier (Lipsky 
1976, 1980). Kategorierna som skapats utifrån intervjuerna med de vräk-
ningshotade tolkades genom teorier om coping (Folkman 1982, Lazarus & 
Folkman 1984, Folkman et al 1986, Lazarus 1999, Lazarus 2000). Då upp-
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stod mer analytiska och kvalitativa underkategorier som inte fanns med i de 
olika intervjuguiderna, det vill säga sådana som jag inte direkt hade ställt 
frågor om i intervjuerna. De analytiska och kvalitativa underkategorierna 
som kom att bli centrala för bostadsföretagens handläggare och för socialar-
betarna handlade om olika sorterings- och kategoriseringsprocedurer vilka 
utkristalliserades ur deras arbetssätt och som i sin tur baserades på olika upp-
fattningar hos dem. För bostadsföretagens handläggare är det ”kategorise-
ringen av den skötsamma och misskötsamma hyresgästen” samt ”vräkning-
ens legitimitet och dess konsekvenser” som är de centrala kvalitativa katego-
rierna. För socialarbetarna är det ”kategoriseringen av den värdiga och ovär-
diga klienten” som är den centrala kvalitativa kategorin. I de analytiska och 
kvalitativa underkategorier som uppstod för de vräkningshotade utkristallise-
rades olika uppfattningar som i flera avseenden handlade om barnens bety-
delse och deras uppfattning av att befinna sig i en stressfylld situation. För 
att förstå vilka individuella handlingsstrategier de använder sig av klargjorde 
jag först vilken livssituation de uppfattade att de befann sig i. Olika typer av 
individuella handlingsstrategier för att hantera hotet om vräkning och livssi-
tuationen i övrigt kom därefter att bli centrala i analysen av intervjuerna. 
Dessutom relaterades de vräkningshotades handlingsmöjligheter att undvika 
att bli vräkta till en strukturell och en individuell nivå. 

4.6.2 Analysen av observationerna 
Som framkommit är observationerna ett komplement till intervjumaterialet. 
Syftet med observationerna av samtalen mellan socialarbetarna och de vräk-
ningshotade är att främst fånga in socialarbetarnas agerande. Att fokus 
främst låg på deras agerande beror på att samtalen ägde rum i ett institutio-
nellt sammanhang med vissa förutsättningar (se tidigare kapitel 3). Det inne-
bär inte att jag inte var intresserad av att fånga in de vräkningshotades age-
randen i samtalen, tvärtom. Vid observationerna av samtalen utgick jag ifrån 
ett antal punkter som jag var av intresserad av att granska och som skapades 
utifrån centrala delar av teorin om gräsrotsbyråkrater (Lipsky 1976, 1980). 
Dessa punkter var samtalens struktur, bemötandet av de vräkningshotade och 
deras utrymme att yttra sig, vilka frågor som sattes på agendan och av vem 
samt hur lösningar och beslut genomdrevs i samtalen.  

Det första steget av analysen av de observerande samtalen kan sägas utgö-
ras av att anteckningar och reflektioner skrevs rent. I det andra steget sorte-
rades observationsmaterialet in i vilka frågor som sattes på agendan och av 
vem. Utifrån den här sorteringen kunde samtalens struktur utkristalliseras 
och fem olika faser uppstod som karakteriserade samtalen. Dessa var: inled-
ningsfasen, fasen om varför klienten inte har betalat sin hyra, fasen om kli-
entens ekonomiska situation, fasen om vad klienten gjort för att inte bli vräkt 
samt avslutningsfasen. Flera forskare har tidigare beskrivit att institutionella 
samtal består av olika faser (t.ex. Sätterlund Larsson 1989, Linell 1990, Hy-
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dén 1991, Cedersund 1992, Kullberg 1994, Jönsson & Starrin 1998). I ett 
tredje steg fyllde jag de här faserna med innehåll och beskrev dem genom att 
söka efter mönster, skillnader och likheter som kunde urskiljas i mina an-
teckningar från samtalen. I ett fjärde steg gick jag djupare in i de beskrivna 
faserna och anteckningarna och tolkade dessa i relation till den sorterings- 
och kategoriseringsprocedur som utkristalliserats i analysen av intervjuerna 
med socialarbetarna. Vad som framträdde var att socialarbetarnas agerande i 
några av samtalen manifesterade kategoriseringen av den värdiga och ovär-
diga klienten. Med hjälp av utdrag från observationsmaterialet och citat där 
sådana fanns tillgängliga i observationsanteckningarna illustrerade jag detta 
fjärde steg av analysen (se vidare kapitel 8). 

4.7 Generaliserbarhet 
Olika organisatoriska förutsättningar antogs leda till en större variation av 
aktörernas perspektiv, det vill säga deras ageranden och uppfattningar. Syftet 
var inte att nå kunskap om det specifika i respektive kommun. Men genom 
att finna det specifika, som var en del av analysen, var det möjligt att finna 
mönster som kunde vara mer allmänna för att beskriva och analysera de tre 
aktörernas perspektiv. Det innebär att frågan om generalisering aktualisera-
des. En allmän definition av generalisering är att det är en ”härledning av 
allmän slutsats från enskilda exempel” (Nationalencyklopedin 2009). Forsk-
ning med kvalitativa metoder syftar i regel inte till att generalisera från ett 
urval av enheter till en större grupp av enheter eller en population, så kallad 
statistisk generalisering, utan att öka och fördjupa förståelsen av fenomen. 
Den statistiska generaliseringen förutsätter kvantitativa metoder, med 
slumpmässiga urval som är representativa för en större population (Kvale 
1997). Den här typen av generalisering är dock inte relevant för denna stu-
die. Däremot finns det andra typer av generaliseringar, något som Stake 
(1994) diskuterar utifrån fallstudier. En sådan är den analytiska generalise-
ringen som innebär att forskaren gör en välöverlagd bedömning om resulta-
ten från en studie kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en an-
nan situation. De resultat som framkommer i den här studien pekar på, oav-
sett de ingående bostadsföretagen och socialtjänstkontorens speciella organi-
satoriska förutsättningar, att det finns tydliga mönster i deras ageranden, 
uppfattningar och erfarenheter. Det innebär att de mönster jag funnit kan 
antas vara generella i linje med Stakes (ibid) diskussion om den analytiska 
generaliseringen. Min analys, som har sitt ursprung i ett antal individers 
erfarenheter som representerar olika grupper, och de resultat som framkom-
mer där kan således prövas på andra grupper av handläggare på bostadsföre-
tag, socialarbetare och vräkningshotade.  

Utgångspunkten för urvalet var att kommunerna skulle ha olikartade or-
ganisationer för arbetet med vräkningar. De tre kommunernas socialtjänst-
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kontor som valdes ut hade således olikartade organisationer för att hantera 
ärenden där personer riskerar att vräkas.  

4.8 Trovärdighet och autenticitet 
Forskning innebär alltid att göra olika val avseende urval, metoder och in-
samling av empiri. Dessa val får konsekvenser för studiens trovärdighet och 
autenticitet. Det är två begrepp som enligt Widerberg (2002:18) är mer an-
passade för kvalitativ forskning än de mer väletablerade begreppen validitet 
och reliabilitet, som främst förknippas med kvantitativ forskning. Validite-
tens grundläggande innebörd är att man ställer sig frågan om man mäter det 
man avser att mäta och motsvarande innebörd för reliabilitet är att undersök-
ningen skall ge samma resultat om den genomförs oberoende av forskare 
eller att upprepade mätningar ger samma resultat (Silverman 2004:222ff). 
Angreppssätt, metoder och kunskapsanspråk är olika mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning och därmed bör man i den förra istället tala om en stu-
dies trovärdighet och autenticitet.  

Ett sätt för att öka trovärdigheten för vetenskapliga studier är att noggrant 
redogöra för de metoder, tillvägagångssätt och teoretiska utgångspunkter 
som använts (Widerberg 2002). Ett annat sätt är att använda sig av flera me-
toder, informationskällor och teoretiska perspektiv (Silverman 2006). Enligt 
Repstad (1991:21) ger det ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för 
tolkningen. Att material från olika källor kan ge en mer ”sann” bild och öka 
trovärdigheten av forskarens slutsatser har också kritiserats och problemati-
serats (Moisander & Valtonen 2006). När fokus ligger på den sociala verk-
ligheten är kunskapsobjektet olika från olika perspektiv, vilka i sin tur inte 
kan smälta samman i en ”sann” representation (ibid).  

I den här studien svarar jag på syftet och frågeställningar med hjälp av 
olika metoder, informationskällor och teoretiska perspektiv. Genom att an-
vända intervjuer och observationer gör jag inte anspråk på att uppnå en 
”sann” bild utan snarare att ge en ökad förståelse och fördjupning av vräk-
ningsprocessen. Det är dock inte kombinationen av metoder som ökar tro-
värdigheten utan hur de används (Denzin & Lincoln 2000:5). Som framgått 
använder jag intervjuer som ger svar på aktörernas uppfattningar och hur de 
menar att de agerar, medan observationerna av samtalen undersöker hur so-
cialarbetare och de vräkningshotade agerar. Hur bostadsföretagens handläg-
gare faktiskt agerar ingår dock inte i det empiriska materialet. Trovärdighe-
ten avseende hur de faktiskt agerar utifrån intervjumaterialet kan anses vara 
bristfälligt eftersom det inte fångar in det faktiska skeendet. Det är något 
som både kan handla om hur de tror att de agerar, hur de egentligen vill age-
ra eller hur de tror att jag förväntar mig att de skall agera. Särskilt bör bo-
stadsföretagens handläggare uppmärksammas eftersom jag inte observerat 
deras agerande. Det innebär att de kan ha gett mig socialt accepterade svar i 
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intervjuerna som inte stämmer överens med deras agerande. Detsamma gäll-
er de vräkningshotade som i intervjuerna kan ha berättat vad de anser vara 
socialt önskvärt kring deras livssituation och förklaringar till varför de har 
hyresskulder eller sena inbetalningar av hyran. Samtidigt har observationer 
använts som ett komplement till intervjuerna för socialarbetarna och de 
vräkningshotade, något som lämpar sig väl när syftet är att studera hur olika 
grupper agerar och därmed ökar trovärdigheten.  

När det gäller min roll som intervjuare och observatör påverkar min egen 
närvaro vissa ageranden, svar och berättelser som ges och de skeenden som 
äger rum. Hur närvaron påverkar är dock svårt att uttala sig om. Både inter-
vjuer och observationer är sociala situationer där de närvarande identifierar 
varandra (Pripp 1999). Som forskare kan man betraktas som en hjälpare eller 
ett språkrör alternativt som en meningsmotståndare eller som en spion. 
Egenskaper som kön, ålder, klädsel, språk och uppträdande kan påverka 
intervjusituationer och samtal som observerats. Om jag varit någon annan 
hade intervjusvaren och det som ägt rum i de observerade samtalen kanske 
sett annorlunda ut. I intervjuerna har de som intervjuats kanske gett svar som 
de tror är de mest ”rätta” för den som frågar. I observationerna av samtalen 
finns en risk, i och med en forskares närvaro, att de närvarande upplevde sig 
observerade och att det därmed påverkade deras beteende eller förändrade 
samtalssituationen. Hur jag med min närvaro påverkade aktörernas beteende 
eller ageranden i samtalen är svårt att säga. En av de vräkningshotade ansåg 
att jag genom att jag observerade samtalet påverkade socialarbetarnas bete-
ende till det bättre.  
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5. Studiens tre kommuner 

I det här kapitlet beskrivs de tre kommuner i Stockholms län där det empi-
riska materialet samlades in. Inledningsvis beskrivs kommunerna och hela 
riket utifrån ett antal statistiska uppgifter om vissa socioekonomiska data för 
2004, då insamlingen av empirin inleddes. De behandlar antal invånare, an-
del utrikes födda, politisk majoritet, medianinkomst, andel arbetssökande, 
andel hushåll som fick ekonomiskt bistånd, bostadsbestånd samt om det 
finns en kommunal bostadsförmedling. Därefter presenteras ett avsnitt kring 
de problem och brister som finns kring vräkningsstatistiken på kommunal 
nivå följt av ett avsnitt där jag beskriver de tre kommunernas statistik över 
antalet ansökta vräkningar, antalet verkställda vräkningar samt andel verk-
ställda vräkningar av antalet ansökta vräkningar. Avslutningsvis i kapitlet 
redovisas uppgifter över vilka hushåll som vräks i de tre kommunerna.  

5.1 Kommunspecifika förhållanden 
De tre kommunerna är välbärgade storstadskommuner och grannkommuner, 
vilket innebär att vissa grundläggande strukturella förutsättningar som till 
exempel arbetsmarknad och brist på bostäder i allt väsentlig grad är desam-
ma. I tabell 4 redovisas olika socioekonomiska förutsättningar, bostadsbe-
stånd och om kommunerna har bostadsförmedlingar eller inte.  
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Tabell 4. Antal invånare, andel utrikes födda, politisk majoritet, medianin-
komst, andel arbetssökande, andel som fick ekonomiskt bistånd, bostadsbe-
stånd samt bostadsförmedling 2004 i kommun X, Y, Z och hela riket  

 
 Kommun X Kommun Y Kommun Z Hela riket 

Antal invånare (ca) 
 

60 000 35 000 60 000 9 000 000 

Andel utrikes födda 
(ca)   

20 % 19 % 17 % 12 % 

Politisk majoritet   
(Valet 2002) 

Vänster-
majoritet 

Vänster- 
majoritet 

Borgerlig 
majoritet 

Vänster- 
majoritet 

Medianinkomst (ca) 
(20 år och äldre) 

217 000 
kronor 

216 000  
kronor 

242 000  
kronor 

200 000 
kronor 

Andel arbetssökande 
(ca) (20 och äldre) 

2,5 % 3,0 % 2,3 % 
 

3,6 % 

Andel hushåll som fick  
ekonomiskt bistånd 
(Ca)  

1,7 % 
 

2,1 %  
 

1,4 % 2,6 % 
 

BOSTADSBESTÅND 
 
Andel småhus (ca) 
 
Andel 
Flerbostadshus (ca) 
(hyres- och bostadsrät-
ter) 
 
Andel allmännytta 
av hela bostadsbestån-
det (ca) 

 
 
3 % 
 
97 % 
 
 
 
 
13 % 

 
 
5 % 
 
95 % 
 
 
 
 
52 % 
 

 
 
48 % 
 
52 % 
 
 
 
 
26 %  

 
 
46 % 
 
54 % 
 
 
 
 
22 % 
 

Bostadsförmedling 
 

Nej Nej Nej  

Källa: SCB Faktablad (kommunernas hemsidor)  

Av tabell 4 kan slutsatsen dras att kommunerna med utgångspunkt från till-
gängliga uppgifter är både lika och olika. När det gäller skillnader mot hela 
riket framkommer att andelen utrikes födda är högre i de tre kommunerna än 
riket i övrigt. Även medianinkomsten är betydligt högre i samtliga kommu-
ner än i riket i övrigt. Kommunerna har också en lägre andel arbetssökande 
såväl som lägre andel hushåll som fick ekonomiskt bistånd än riket i övrigt. 
När det gäller skillnaderna kommunerna emellan skiljer sig inte andelen 
utrikes födda nämnvärt åt. En betydande skillnad mellan kommunerna är 
dock bostadsbeståndets karaktär. I kommun Z, där medianinkomsten är be-
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tydligt högre än i de övriga två kommunerna, består ungefär hälften av bo-
stadsbeståndet av småhus medan bostadsbeståndet i kommun X och Y nästan 
helt består av flerbostadshus. Vidare skiljer sig andelen allmännytta åt mel-
lan kommunerna. Andelen allmännytta i kommun Y är mer än tre gånger 
högre än i kommun X och dubbelt så hög som i kommun Z och som i hela 
riket. I kommun X har andelen allmännytta i det närmaste halverats sedan 
början av 1990-talet och ombildningstakten av allmännytta till bostadsrätter 
har varit betydligt högre än i kommun Y och Z. Vad som också särskiljer 
kommun Z från sina grannkommuner är att kommun Z har en högre median-
inkomst och en något lägre andel arbetssökande. Ingen av kommunerna har 
någon bostadsförmedling, utan bostadssökande får vända sig till de allmän-
nyttiga kommunala bostadsföretagen i respektive kommun som har egna 
kösystem.  

5.2 Den kommunala vräkningsstatistikens brister 
När det gäller vräkningsstatistiken har inte KFM statistik på kommunnivå (se 
tidigare avsnitt 2.2.1.1). De statistiska uppgifterna som presenteras i det här 
kapitlet har för kommun X och Y införskaffats från respektive socialtjänst-
kontor. På dessa två kontor registrerar man antalet ansökta vräkningar, anta-
let verkställda vräkningar samt de vräkta hushållens karaktär. Däremot regi-
streras inte motsvarande typ av statistik i kommun Z.24 Om en person i 
kommun Z är uppsagd och aktualiserad inom socialtjänsten lägger man istäl-
let in den ansökta vräkningen i den personliga akten. För att få fram vilka 
hushåll som vräkts i kommun Z fick jag således vända mig till KFM. Där 
gick jag igenom antalet verkställda vräkningar på regional nivå mellan 2005 
och 2007. Genom att lokalisera på vilken adress verkställigheten ägde rum 
var det sedan möjligt att ringa in i vilken kommun vräkningen utfördes. Efter 
att kommuntillhörigheten identifierades tog KFM fram de specifika uppgifter 
som efterfrågades för att karakterisera de vräkta hushållen. När det gäller 
uppgifterna för 2008 i kommun Z införskaffades dessa från socialtjänstkon-
toret, eftersom man under 2007 inrättat en särskild insats med vräkningsfö-
rebyggande arbete med utvecklingsmedel från socialstyrelsen. Dessa uppgif-
ter kan dock vara bristfälliga då personer som redan var aktualiserade inom 
socialförvaltningen inte ingick. Det bör också poängteras att det statistikun-
derlag som finns att tillgå och som presenteras här inte medger utvecklade 
analyser av kommunala variationer i vräkningsstatistiken. Dessa är istället av 
mer deskriptiv art och syftar till att ge en beskrivning av förhållandena.  

                                                      
24 I en tidigare studie har svårigheten med statistikföringen kring vräkningar på kommunal 
nivå påvisats (Holmdahl et al 2006). I samband med studien skickade vi ut en förfrågan avse-
ende vräkningsstatistik på kommunal nivå via e-mail till samtliga 95 kommuner i de tre stor-
stadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och det visade sig att enbart ett fåtal kom-
muner hade den efterfrågade statistiken.   
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5.3 Vräkningsutvecklingen för de tre kommunerna 
I tabell 5 redovisas mått över antalet ansökta vräkningar och antalet verk-
ställda vräkningar från bostäder samt andelen verkställda vräkningar av anta-
let ansökta vräkningar för de tre kommunerna. För kommun X och Y redovi-
sas samtliga mått mellan 1998 och 2008. För kommun Z redovisas enbart 
antalet verkställda vräkningar mellan 2005 och 2007 och samtliga mått för 
2008. 

Tabell 5. Ansökta och verkställda vräkningar samt andelen verkställda vräk-
ningar av antalet ansökta vräkningar från bostäder i de tre kommunerna 

 
 Antal  

ansökta  
vräkningar 

Antal 
verkställda  
vräkningar 

Andel verkställda vräkningar  
av antalet ansökta vräkningar 
(%)  

Kommun X 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

 
23 
34 
34 
23 
22 
24 
33 
34 
24 
18 
25 

  
11 
12 
14 
12 
  9 
16 
22 
20 
19 
13 
14 

 
48 
35 
41 
52 
41 
67 
67 
59 
79 
72 
56 

Kommun Y 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

 
35 
41 
44 
22 
24 
11 
15 
21 
20 
10 
14 

 
12 
19 
12 
11 
14 
  4 
  7 
17 
  7 
  5 
  7 

 
34 
46 
27 
50 
58 
36 
47 
81 
35 
50 
50 

Kommun Z 
2005 
2006 
2007 
2008 

 
 
 
 
12 

 
17 
22 
15 
9 

 
 
 
 
75 
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Som framgår i tabell 5 uppvisar antalet ansökta och verkställda vräkningar 
en relativt stor variation över tid i respektive kommun.25 I kommun X ökade 
antalet verkställda vräkningar 2003. Det kan eventuellt bero på, trots varia-
tionerna över tid, att socialtjänstens specialiserade hyresrådgivning var ned-
lagd under ett antal månader på grund av att den anställda socialarbetaren var 
sjukskriven. Det kan även ha påverkat statistiken för påföljande år, det vill 
säga 2004 då antalet verkställda vräkningar ökade ytterligare. Det är också 
värt att notera att under 2006 och 2007 ökade andelen verkställda vräkningar 
av antalet ansökta vräkningar till över 70 procent i kommun X. Det var den 
högsta nivån mellan 1998 till 2007. Beträffande kommun Y minskade antalet 
verkställda vräkningar från 2002 fram till 2005 då det ägde rum en betydan-
de ökning. Åren därefter, 2006 till 2008, sjönk antalet vräkningar åter. Jäm-
förs de tre kommunerna med varandra pekar statistiken för perioden 1998 till 
2008 på att kommun X generellt både hade en högre andel ansökta vräkning-
ar och antal verkställda vräkningar än kommun Y och Z. Kommun X hade 
även en högre andel verkställda vräkningar av antalet ansökta vräkningar än 
kommun Y medan kommun Z hade en högre andel 2008 för motsvarande 
mått. En möjlig tolkning av att kommun X i jämförelse med kommun Y och 
Z generellt hade högre siffror i vräkningsstatistiken kan vara att kommun X 
hade ett stort bestånd bostadsrättsföreningar och flera pågående omvandling-
ar från hyresrätter till bostadsrätt. Som framkommit skiljer sig bostadsbe-
ståndet kraftigt åt mellan kommunerna (se tidigare avsnitt 5.1). Andelen 
allmännytta hade i kommun X i det närmaste halverats sedan början av 
1990-talet. Ombildningstakten av hyresrätter till bostadsrätter har varit tre 
gånger högre än i exempelvis kommun Y. Att bli vräkt från denna boende-
formen är något som ökade i kommun X mellan 1998 och 2004. Mellan åren 
1998 till 2001 genomfördes i genomsnitt en vräkning per år från bostads-
rättsföreningar, till skillnad från perioden 2002 till 2004 då närmare fem 
vräkningar från bostadsrättsföreningar genomfördes årligen. 

5.4 Kommunernas vräkta hushåll 
I tabell 6 redovisas antalet verkställda vräkningar utifrån bostad, hyresvärd, 
hushållstyp samt förverkandegrund för 2004 i kommun X och Y samt för 
2005 i kommun Z.26 När det gäller verkställda vräkningar är det viktigt att 
notera att dödsbon samt olovliga andrahandsuthyrningar registreras som 

                                                      
25 I en studie om antalet vräkningar i Stockholms län där 26 kommuner ingick hamnade 
kommun X såväl som kommun Y ungefär i mitten medan kommun Z hade ett relativt högt 
antal vräkningar i jämförelse med antalet i övriga kommuner (Kjellbom 2007).  
26 Att uppgifterna för kommun Z gäller 2005 och inte 2004 som för kommun X och Y, beror 
på att det inte var möjligt att få fram uppgifterna för 2004 i kommun Z på grund av en omor-
ganisation inom KFM. 
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vräkningar även om det är ärenden som socialarbetarna inte arbetar med eller 
har möjlighet att påverka.  

Tabell 6. Olika uppgifter om de vräkta hushållen med undantag av dödsbon 
och olovliga andrahandsuthyrningar i de undersökta kommunerna 

 
 Kommun X 

2004 
Kommun Y 
2004 

Kommun Z 
2005 

Samtliga 
kommuner 

Antal verkställda vräk-
ningar från bostäder 

12  5  17  34  

Hyresvärd 
Allmännyttiga kommu-
nala bostadsföretag 
 
Privata bostadsföretag 
 
Bostadsrättsföreningar 
 
Socialtjänst  
 
Äldreboende 

 
1 
 
 
4 
 
4 
 
2 
 
1 

 
5 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
16 
 
 
0 
 
1 
 
0 
 
0 

 
22 
 
 
4 
 
5 
 
2 
 
1 

Hushållstyp 
Ensamstående man 
 
Ensamstående kvinna 
 
Ensamstående mamma 
 
Gifta/sammanboende 

 
7 
 
1 
 
3 
 
1 

 
4 
 
0 
 
1 
 
0 

 
9 
 
6 
 
1 
 
1 

 
20 
 
7 
 
5 
 
2 

Förverkandegrund 
Hyresskuld/obetalda lån 
 
Störande beteende 

 
9 
 
3 

 
4 
 
1 

 
17 
 
0 

 
30 
 
4 

Som tabell 6 visar följer de vräkta hushållen för 2004 i kommun X och Y 
och för 2005 i kommun Z samma mönster avseende de olika uppgifterna. 
Totalt verkställdes 46 vräkningar varav tolv (26 %) var dödsbon eller olovli-
ga andrahandsuthyrningar. Dessa vräkningar ingår inte i tabellen. De övriga 
34 hushållen som vräktes återfanns framför allt hos de allmännyttiga bo-
stadsföretagen (61 %). Det bör dock poängteras att det finns en skillnad mel-
lan å ena sidan kommun X, å andra sidan kommun Y och Z. I kommun X 
vräktes flertalet från privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Enbart 
ett hushåll vräktes från det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget. 
Samtliga vräkningar i kommun Y och Z ägde rum från allmännyttan. Majori-
teten av de vräkta hushållen bestod av ensamstående vuxna (79 %), framför 
allt män. Fem av hushållen bestod av ensamstående mödrar med barn. Orsa-
kerna till att hushållen förverkat sitt hyreskontrakt var i stort sett hyresskul-
der (83 %). Några av hushållen med hyresskulder hade även gjort sig skyldi-
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ga till störande beteenden. De vräkta personerna var mellan 20 och 76 år, 
med en genomsnittsålder på 46 år. Hyresskuldernas storlek varierade från 
cirka 5 000 kronor till 60 000 kronor och med ett genomsnitt på 16 900 kro-
nor. Oftast rörde det sig om hyresskulder för två till tre månaders obetalda 
hyror. De hushåll som vräktes i de tre kommunerna vräktes under de här åren 
följer i princip samma mönster som den tidigare kunskapen om vilka hushåll 
som vräks påvisar. Om man ser till riket är den främsta förverkandegrunden 
till vräkning hyresskuld, följt av upprepade sena inbetalningar och därefter 
störande beteende (Flyghed 2000). En majoritet av hushållen som vräks har 
relativt små hyresskulder (Flyghed & Stenberg 1993) och flertalet vräkning-
ar sker från allmännyttiga bostadsföretag (Flyghed 2000). Av de hushåll som 
vräks består majoriteten av ensamstående män i ålder 25 till 45 år (ibid). Lite 
mindre än en tredjedel har utländsk bakgrund (Flyghed 1994, 1995) och 
ungefär 20 procent utgörs av barnfamiljer (Ds 2004:41, SOU 2005:88). I den 
här studien studeras inte samtliga vräkningshotade, utan specifikt barnfamil-
jer.  
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6. Hyresvärdarna och vräkningsprocessen 

För hyresvärdarna börjar vräkningsprocessen, som är juridiskt reglerad, när 
en hyresgäst av någon anledning gör sig skyldig mot förverkandegrunderna 
som anges i Hyreslagen, 12 kap 42§ (JB). Förverkandeorsakerna handlar 
framför allt om att hyresgästen inte betalar sin hyra eller har ett störande 
beteende. När hyresgästen gör sig skyldig till någon av dessa förverkandeor-
saker eller inte upprätthåller givna regler har hyresvärdarna handlingsut-
rymme att säga upp hyresgästen och ansöka om vräkning hos KFM. Enligt 
Hyreslagen, 12 kap 44§ (JB) har hyresvärdarna då skyldighet att omedelbart 
underrätta socialnämnd och ange anledningen till uppsägningen. Samtidigt 
skall KFM delge hyresgästen underrättelse om återvinningsrätten enligt 12 
kap 44§ (JB). Hyresvärdarnas anmälningsskyldighet gäller uppsägning för 
obetald hyra men även varningar angående störningar som bedöms vara av 
lindrigare art. Störande beteende som bedöms vara av grövre art behöver 
hyresvärdarna enligt Hyreslagen inte anmäla till socialnämnden.  

I föreliggande kapitel beskrivs och analyseras intervjuerna med hyresvär-
darnas handläggare. Kapitlet innehåller dels en beskrivning av hur handläg-
gare menar att de agerar i vräkningsprocessen, dels en analys av hur de upp-
fattar vräkningsprocessen. Beskrivningen och analysen befinner sig och 
pendlar således mellan en handlingsnivå som är av deskriptiv karaktär och 
en tankenivå som är av mer analytisk karaktär. När det gäller kapitlets mer 
analytiska avsnitt används belysande citat från intervjuerna för att exemplifi-
era handläggarnas uppfattningar. De teman som ger struktur åt kapitlet har 
jag valt att beteckna som i) hantering och handläggning av ärenden med 
hyresgäster som bryter mot Hyreslagen ii) uppfattningar om hyresgästerna, 
iii) vräkningens legitimitet och dess konsekvenser samt iv) uppfattningar om 
socialtjänsten. Några viktiga frågor som besvaras är: Hur har hyresvärdarna 
organiserat sitt vräkningsarbete? Vilka är hyresgästerna som handläggarna 
säger upp och ansöker om vräkning för? Vilka ger de anstånd till att lösa sina 
problem? Vilka intressen har handläggarna i vräkningsprocessen och vilka 
arbetssätt har de för att uppnå dessa intressen? Dessutom besvaras vilket 
handlingsutrymme handläggarna har i sitt arbete och hur de använder sig av 
det här utrymmet.  

Inledningsvis beskrivs och analyseras hur handläggarna hanterar och 
handlägger ärenden med hyresgäster som har hyresskulder och/eller åter-
kommande sena inbetalningar av hyran i allmänhet. Det innebär att intervju-
erna inte handlar om de vräkningshotade jag har mött och som socialtjänsten 
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arbetar med, utan vräkningshotade i allmänhet. Det här temat innehåller en 
beskrivning av hur de menar att de agerar i vräkningsprocessen som i vissa 
sammanhang är baserat på deras uppfattningar om hyresgäster som gör sig 
skyldiga till Hyreslagens förverkandegrunder, som är kapitlets andra avsnitt. 
Sedan följer ett avsnitt om deras uppfattningar om vräkningen och dess kon-
sekvenser. Dessutom beskrivs och analyseras deras uppfattningar om social-
tjänsten. Kapitlet avslutas med en diskussion och slutsatser som sker med 
utgångspunkt från de organisationsteoretiska perspektiven om människobe-
handlande organisationer (Hasenfeld 1983, 1992) och om gräsrotsbyråkratier 
(Lipsky 1976, 1980).  

6.1 Hantering och handläggning av ärenden med 
hyresgäster som bryter mot Hyreslagen 
Ett återkommande tema i intervjumaterialet rör frågan om hur hyresvärdarna 
har organiserat sitt arbete och hur handläggarna menar att de arbetar med 
hyresgästerna som gör sig skyldiga till förverkandegrunderna i Hyreslagen. 
Handläggarna är anställda på något av de tre kommunala allmännyttiga bo-
stadsföretagen eller de tre privata bostadsföretagen som ingår i studien. I sitt 
dagliga arbete hanterar de ärenden med de hyresgäster som av olika anled-
ningar bryter mot förverkandegrunderna i Hyreslagen. Handläggarna arbetar 
på bostadsföretagens ekonomisektioner, bostadssociala enheter, kundtjänster 
eller uthyrningsavdelningar. De bedriver arbetet själva eller tillsammans med 
andra handläggare. De representerar ett bostadsföretag som äger och hyr ut 
lägenheter till hyresgäster samt har bestämmanderätt över vem som skall bo i 
lägenheterna. Det innebär att relationen mellan handläggarna och hyresgäs-
terna är asymmetrisk. Grundläggande för bostadsuthyrningen är att bostads-
företaget skall få månadshyran betald från hyresgästerna. Handläggarna be-
driver således en verksamhet som delvis styrs av Hyreslagen. För en del av 
dem är arbetet med hyresgästerna en bisyssla medan det för andra är deras 
huvudsakliga arbetsuppgift. En del av dem hanterar antingen samtliga ären-
den med hyresgäster som gör sig skyldiga till Hyreslagens förverkandegrun-
der, en del hanterar enbart hyresgäster som gör sig skyldiga till hyresskuld 
eller återkommande sena inbetalningar av hyran och en del hanterar enbart 
dem som gör sig skyldiga till störande beteende. Handläggarnas arbete kan 
också vara områdesindelat. Det innebär att handläggarna då har ansvar för 
hyresgäster som tillhör specifika bostadsområden. Utöver orsaker och områ-
desindelning existerar ytterligare ansvarsområden som att de har ansvar för 
hyresgäster som har sociala kontrakt i socialförvaltningens regi. 

Hyresvärdarnas policy är att handläggarna skall säga upp och ansöka om 
vräkning av hyresgäster som inte betalar sin hyra. Bostadsföretagen bestäm-
mer vilken policy som gäller, men samtidigt har handläggarna ett handlings-
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utrymme att agera utifrån. I sitt arbete förväntas de utöva diskretionär makt 
(jfr Lipsky 1980, Johansson 1992, Löfstrand 2005). Det innebär att handläg-
garnas arbete kännetecknas av att de har ett handlingsutrymme som gör det 
möjligt för dem att utöva makt genom bedömningar och beslut.  

Trots att hyresvärdarna organiserar sitt arbete med hyresgästerna på olika 
sätt arbetar handläggarna på gräsrotsnivå likartat. Deras hantering och hand-
läggning av ärendena kan beskrivas utifrån ett antal steg som presenteras i 
figur tre.  
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Figur 3. Schematisk bild över handläggarnas hantering och handläggning av 
ärendena med hyresgäster som gör sig skyldiga till Hyreslagens förverkan-
degrunder 

6.1.1 En anmärkning registreras på hyresgästen 
När en hyresgäst gör sig skyldig till förverkandegrunderna i Hyreslagen regi-
strerar handläggarna en anmärkning om hyresgästen. Anmärkningarna hand-
lar oftast om att hyresgästen inte har betalat sin månadshyra, har ett störande 
beteende eller en kombination av båda förverkandegrunderna. 

Handläggarna sänder ett inkassokrav till hyresgästen

Handläggarna sänder varningsbrev till hyresgästen

Handläggarna försöker att etablera en kontakt med hyresgästen

Handläggarna definierar och kategoriserar hyresgästen 

Vräkningen verkställs 

Handläggarna sänder en underrättelse om 
uppsägning till socialnämnden

Den skötsamma hyresgästen Den misskötsamma  
hyresgästen 

Handläggarna vidtar 
rättsliga åtgärder genom 
att säga upp hyresgästen 

Handläggarna ger 
hyresgästen utrymme 
att lösa situationen

Hyresgästen får behålla hyreskon-
traktet 

Handläggarna registrerar en anmärkning om hyresgästen
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6.1.2 Varningsbrev skickas till hyresgästen 
I samband med att handläggarna registrerar en anmärkning har hälften av 
dem som rutin att sända ett eller flera standardiserade varningsbrev till ve-
derbörande. Det är en rutin som används i syfte att påtala graden av allvar 
för hyresgästen och att han eller hon riskerar att bli uppsagd och vräkt. De 
handläggare som sänder varningsbrev gör det till samtliga hyresgäster med 
undantag av handläggarna på det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget 
i kommun X. De sänder enbart varningsbrev till de hyresgäster som inte har 
tidigare anmärkningar registrerade avseende obetalda hyror. Det innebär att 
det här allmännyttiga bostadsföretagets hyresgäster, som har tidigare an-
märkningar registrerade, vid återkommande problem med inbetalningar av 
hyran inte får något varningsbrev. Handläggarna sänder istället ett inkasso-
krav direkt till dessa hyresgäster. Varningsbreven sänds generellt mellan sju 
till tio dagar efter förfallen hyra. De handläggare som inte sänder varnings-
brev har dock tidigare också haft som rutin att sända sådana. De använder sig 
dock inte längre av den här rutinen eftersom de menar att det var ekonomiskt 
ineffektivt för bostadsföretaget. Det bidrog endast till ytterligare ekonomiska 
utgifter. 

6.1.3 Inkassokrav skickas till hyresgästen 
Om hyresgästen inte har vidtagit rättelse efter de eventuella varningsbreven 
har samtliga handläggare som rutin att sända ett standardiserat inkassokrav. 
Det sänds till samtliga hyresgäster som inte har betalat sin hyra. Flertalet av 
handläggarna skickar inkassokraven själva medan två av bostadsföretagens 
handläggare använder sig av anlitade inkassobolag. Inkassokraven sänds till 
hyresgästerna cirka en vecka efter det sista utskickade varningsbrevet. Om 
handläggarna inte använder sig av varningsbrev sänds inkassokraven mellan 
åtta och tjugo dagar efter det att hyran förfallit. När inkassokravet skickats 
har handläggarna ett handlingsutrymme att ge hyresgästen en tidsfrist. De 
ger hyresgästen generellt sett en tidsfrist på åtta dagar att betala in den obe-
talda hyran innan de vidtar rättsliga åtgärder, det vill säga säger upp hyres-
gästen och ansöker om vräkning hos KFM.  

6.1.4 Att etablera en kontakt med hyresgästen 
Vid sidan om varningsbreven och inkassokraven har handläggarna utrymme 
att agera genom att försöka etablera en kontakt med hyresgästen. En del av 
handläggarna försöker själva att aktivt etablera en kontakt med hyresgästen, 
dels via oanmälda hembesök, dels via telefon. Syftet med hembesöken är 
enligt handläggarna att etablera en kontakt med hyresgästen. Om en kontakt 
äger rum påtalar handläggarna samtidigt allvaret i situationen för hyresgäs-
ten och försöker få honom eller henne att vidta rättelse.  
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Trots att ett av bostadsföretagen och dess handläggare genomför oanmäl-
da hembesök hos personer som aldrig tidigare varit försenade med inbetal-
ningar av hyran är det generellt hyresgäster som gör sig skyldiga till störande 
beteende som är föremål för att handläggarna själva skall försöka etablera en 
kontakt. Om ingen kontakt etableras vid hembesöket lämnar handläggarna 
ett meddelande till hyresgästen, som uppmanas ta kontakt per telefon. Om 
ingen kontakt etableras överhuvudtaget definieras och kategoriseras hyres-
gästen som misskötsam.  

6.1.5 Kategoriseringen av den skötsamma och 
misskötsamma hyresgästen 
Innan handläggarna vidtar rättsliga åtgärder och säger upp hyresgästen och 
ansöker om vräkning genomför de som framgått en individuell bedömning 
av hyresgästen. De definierar och kategoriserar hyresgästen som skötsam 
eller misskötsam. Den här sorterings- och kategoriseringsproceduren är av 
central betydelse i handläggarnas arbete och baseras i stor utsträckning på 
deras uppfattningar om hyresgästerna (se vidare avsnitt 6.2). Dessutom är 
deras kategorisering i väsentlig grad densamma, oberoende av vilket bo-
stadsföretag de representerar. Kategoriseringen ligger till grund för om de 
säger upp hyresgästen och ansöker om vräkning, ger vederbörande en tids-
frist att betala in den eventuella hyresskulden eller vidtar rättelse när det 
gäller övriga förverkandegrunder. Hos några bostadsföretag har handläggar-
na även möjlighet att upprätta avbetalningsplaner tillsammans med hyresgäs-
ten.  

6.1.5.1 Tidigare registrerade anmärkningar om hyresgästen 
Som redan framgått registrerar handläggarna en anmärkning om hyresgästen 
när han eller hon inte har betalat sin månadshyra eller har ett störande bete-
ende. I intervjuerna framkom vid flera tillfällen att tidigare registrerade an-
märkningar om en hyresgäst hade betydelse för deras beslut om uppsägning 
och ansökan om vräkning. 

Alla hyresgäster har en chans att få hjälp första gången de har förverkat sitt 
hyreskontrakt på grund av hyresskuld. Händer det däremot flera gånger blir 
det annorlunda (Handläggare hos privatvärd).  

Som framgår i citatet och som samtliga handläggare menar, är att de inte 
behöver säga upp hyresgästen och ansöka om vräkning om det är första 
gången hyresgästen har förverkat sitt hyreskontrakt på grund av hyresskuld. 
Istället försöker de hitta en lösning på situationen. Har hyresgästen tidigare 
registrerade anmärkningar reduceras hyresgästens möjlighet att handläggarna 
försöker hitta en lösning. Handläggarnas uppsägning sker således på grund-
val av om vederbörande tidigare har brutit mot de förverkandegrunder som 
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anges i Hyreslagen eller reglerna som finns i hyreskontraktet. Det här är ett 
första kriterium för handläggarnas kategorisering av hyresgästen som sköt-
sam eller misskötsam.  

Att registrera tidigare anmärkningar innebär också att handläggarna har 
tillgång till en maktresurs som är organisatoriskt förankrad. Det är ett medel 
som gör det möjligt för handläggarna att utöva kontroll över sina hyresgäster 
som tidigare brutit mot förverkandegrunderna som anges i Hyreslagen. Att 
vara hyresgäst hos en hyresvärd medför således att hyresgästen blir kontrol-
lerad. Kontrollfunktionen för tidigare registrerade anmärkningar utövas av 
handläggarna för att fastställa om hyresgästen är skötsam eller misskötsam.  

Vad som också framkom i intervjuerna var att handläggarna förlorade för-
troendet för hyresgäster som hade tidigare registrerade anmärkningar. Sär-
skilt fokuserades hyresgäster som var återkommande med nya hyresskulder 
och som tidigare fått en tidsfrist (eller en eventuell avbetalningsplan) för att 
komma till rätta med sina problem.  

Då har vi svårare att lita på hyresgästen. Varför ska vi tro att det skall fungera 
i framtiden när vi har sett att det upprepas? (Handläggare hos privatvärd). 

Är det en person som tidigare har sagt att jag kommer fortsättningsvis betala 
min hyra i tid och man sen ser att han inte gör det, då har han på något sätt 
svikit ens förtroende (Handläggare hos allmännyttan). 

Om man efter ett par månader ligger efter igen så skickas det in till KFM 
(Handläggare hos allmännyttan). 

Handläggarnas förtroende brister för hyresgäster som är återkommande med 
nya problem. Möjligheten att som hyresgäst bli kategoriserad som skötsam 
ifall vederbörande återkommer eller bryter mot en redan befintlig avbetal-
ningsplan minskar eftersom handläggarnas förtroende brister för hyresgäs-
ten. Istället ökar sannolikheten att handläggarna kategoriserar hyresgästen 
som misskötsam.  

Det är en bedömningsfråga om det är en person som återkommande (med hy-
resskulder) eller betalar sent flera gånger per år (Handläggare hos allmännyt-
tan).  

Det innebär att ju fler anmärkningar en hyresgäst har registrerade, desto stör-
re är sannolikheten att han eller hon löper risken att kategoriseras som en 
misskötsam hyresgäst. Att ge anstånd till hyresgäster som är återkommande 
med nya problem uppfattas av handläggarna inte heller vara ekonomiskt 
lönsamt för det bostadsföretag de representerar. Handläggarna uppfattar att 
de en eller flera gånger tidigare försökt hitta en lösning men att förtroendet 
för detta nu är brutet.  
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6.1.5.2 Hyresgästens förklaringar 
Det är inte enbart tidigare registrerade anmärkningar som registreras om 
hyresgästen. När en kontakt etablerats registrerar handläggarna även vilka 
förklaringar hyresgästen anger som orsak till hyresskulden eller det störande 
beteendet. Vilka förklaringar hyresgästen anger är därmed också av betydel-
se för handläggarnas beslut om uppsägning och ansökan om vräkning.  

Man lyssnar ju på varför hyresskulden uppstått, vad det beror på (Handlägga-
re hos privatvärd). 

Om personen förklarar speciella omständigheter, sjukdom, olycka eller nå-
gonting liknande så kan man ju tänka sig att ge just den personen uppskov 
(Handläggare hos allmännyttan). 

Vissa saker kan man inte råda över på något vis. Det kan handla om att man 
inte kan råda över hur skulden har uppkommit (Handläggare hos allmännyt-
tan). 

Det går inte att ringa ett halvår senare och åberopa samma skäl, då är det lik-
som kört (Handläggare hos allmännyttan). 

Som framgår av citaten får hyresgäster som gör sig skyldiga till förverkan-
degrunderna i hyreslagen förklara för handläggarna varför de till exempel 
inte har betalat sin hyra. Det här är således ett andra kriterium för handläg-
garnas kategorisering av hyresgästen som skötsam eller misskötsam. Vilka 
förklaringar hyresgästen anger är därmed betydelsefullt för handläggarnas 
möjlighet att försöka hitta en lösning. Att handläggarna föra anteckningar 
över hyresgästens förklaringar innebär, i likhet med kriteriet om tidigare 
registrerade anmärkningar, att handläggarna har ytterligare en organisatoriskt 
förankrad maktresurs som gör det möjligt för dem att utöva kontroll över 
sina hyresgäster. Möjligheterna för hyresgästerna att bli kategoriserade som 
skötsamma och därmed få en tidsfrist att lösa hyresskulden eller en eventuell 
avbetalningsplan baseras med andra ord också på de förklaringar hyresgästen 
ger som orsak till sina problem. 

Inom det här kriteriet aktualiseras också en moralisk dimension. Handläg-
garna bedömer om hyresgästens förklaringar är godtagbara eller inte. För-
klaringarna bedöms utifrån vad de anser vara legitima och trovärdiga förklar-
ingar. Med förklaringarnas legitimitet avses att handläggarna avgör om det 
finns omständigheter i förklaringarna som de bedömer ligger utanför hyres-
gästens ansvar och kontroll. Det innebär att handläggarna bedömer om hy-
resgästen kan hållas moraliskt ansvarig för sina problem. Som framgår är 
hyresgästens förklaringar legitima om problemen som lett fram till ett för-
verkande beror på omständigheter som handläggarna bedömer att vederbö-
rande inte kan råda över. Exempel på detta kan vara sjukdom eller olycka, 
som ett av citaten ger exempel på. Då ökar sannolikheten att hyresgästen 
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kategoriseras som skötsam utifrån det här kriteriet. När sannolikheten för att 
en hyresgäst kategoriseras som misskötsam utifrån förklaringarnas legitimi-
tetsaspekt bedömer handläggarna däremot att hyresgästens förklaringar inte 
rymmer några speciella omständigheter som ligger utanför vederbörandes 
ansvar och kontroll.  

Det kan ju vara så ibland att man egentligen inte har ett bra skäl till att man är 
sen med en hyra (Handläggare hos allmännyttan).  

Även om förklaringarna är legitima och därmed rymmer speciella omstän-
digheter enligt handläggarnas uppfattningar bedömer de också hyresgästens 
förklaringar utifrån vad de anser vara trovärdigt eller inte.  

Det första man möter är att det där köper jag inte och det där är okej. Det kan 
jag gå med på (Handläggare hos allmännyttan).  

6.1.5.3 Hyresgästens motivation 
I analysen av intervjuerna med handläggarna utkristalliserades också att hy-
resgästens motivation att ”ordna” upp saker eller inte var av betydelse för 
deras beslut om uppsägning och ansökan om vräkning. 

Det handlar om hyresgästen vilja att ordna upp saker. … Jag tycker att ofta är 
det en sådan där liten känsla man får gå på. Oftast så stämmer känslan och 
man känner rätt. Är det någon som sitter och lovar mig att jag skall verkligen 
försöka skärpa mig så tycker jag ändå att man märker en viss skillnad. Så det 
är väl viljan från hyresgästerna sida att vilja ordna upp saker och ting (Hand-
läggare hos allmännyttan).  

Vad som framträder i citatet är att hyresgästen skall uppvisa ett beteende 
som handläggaren uppfattar och bedömer som att vederbörande är motiverad 
att ”ordna” upp saker och ting. Det här är ett tredje kriterium för handläggar-
nas kategorisering av hyresgästen som skötsam eller misskötsam. I likhet 
med kriteriet för hyresgästens förklaringar aktualiseras här åter en moralisk 
dimension. Det sker genom att hyresgästen av handläggarna skall uppfattas 
vilja förändra sin situation och komma till rätta med sina problem.  

Att man kan visa att man verkligen har försökt allt (Handläggare hos allmän-
nyttan).  

Det här ligger i linje med vad Midré (1990) benämner den moraliska dimen-
sionen. Där ställs frågan om den som söker hjälp visar vilja att klara sig 
själv. Om hyresgästen bedöms vilja förändra och lösa de problem som han 
eller hon förklarar hyresskulden med, ökar sannolikheten att kategoriseras 
som skötsam. Om inte, så ökar sannolikheten att hyresgästen kategoriseras 
som misskötsam. Handläggarnas bedömningar av hyresgästens motivation 
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baseras, i likhet med deras bedömningar av hyresgästens förklaringar, på 
deras uppfattningar om dem.  

6.1.5.4 Hyresgästens ekonomiska situation 
I analysen av intervjuerna med handläggarna utkristalliserades också att hy-
resgästens ekonomiska situation var av betydelse för deras beslut om upp-
sägning och ansökan om vräkning.  

Vi ser efter att hyresgästerna i fortsättningen får det här att fungera rent eko-
nomiskt (Handläggare hos privatvärd). 

Hyresgästen skall av handläggarna bedömas ha en ekonomisk situation som 
möjliggör att han eller hon kan betala av den aktuella hyresskulden och beta-
la kommande hyror. Det här ringar in det fjärde och sista kriteriet för hand-
läggarnas kategorisering av hyresgästen som skötsam eller misskötsam. Det 
pekar på vad Midré (1990) benämner som resursdimensionen som handlar 
om ifall en person kan eller klarar av att försörja sig själv. Här ställs frågor 
om hyresgästen har tillräckliga inkomster eller medel för att betala av den 
aktuella hyresskulden och vilka möjligheter hyresgästen har att betala fram-
tida hyror. Om hyresgästen bedöms ha en ekonomisk situation som möjlig-
gör att kunna betala en hyresskuld och kommande hyror ökar sannolikheten 
att kategoriseras som skötsam. Om inte, ökar risken för att kategoriseras som 
misskötsam.  

Det här kriteriet aktualiseras än mer hos de hyresvärdar där handläggarna 
har utrymme att upprätta avbetalningsplaner tillsammans med hyresgästerna. 

Har man inget betalningsutrymme för amortering så finns det ingen anled-
ning att göra upp en amorteringsplan hur gärna man än vill. Det är ungefär 
som att ge lägenheter till människor som inte kan betala. Det är ingen idé om 
man vet att en människa inte kan klara en amortering på 2000 kronor i måna-
den. Då säger jag nej till det eller ger man då en längre amorteringsplan för 
att det finns skäl till det (Handläggare hos allmännyttan). 

Som vi kan se i citatet menar handläggaren att det inte finns någon anledning 
att upprätta en avbetalningsplan om hyresgästen inte bedöms ha ett betal-
ningsutrymme. Det innebär att handläggarnas kategoriseringar utifrån det här 
kriteriet också drabbar de hyresgäster som är mest ekonomiskt utsatta. Hy-
resgäster som bedöms vara utan ett betalningsutrymme får ingen avbetal-
ningsplan och istället ökar risken för att handläggarna säger upp dem och 
ansöker om vräkning. Om avbetalningsplaner däremot upprättas mellan hy-
resvärden och hyresgästen innebär det att socialtjänsten generellt varken 
medverkar till eller har kännedom om att hyresgästen riskerat att bli upp-
sagd. Det här gäller dock enbart för socialarbetarna i kommun Y och Z som 
inte har ett institutionaliserat samarbete med hyresvärdarna. I kommun X, 
där ett institutionaliserat samarbete existerar med kommunens större hyres-



 95 

värdar, underrättas socialarbetarna om samtliga hyresgäster som inte betalar 
sin hyra i tid (se vidare bilaga 1).  

6.1.6 Handläggarna sänder en underrättelse om 
uppsägning till socialnämnden 
När en hyresgäst kategoriserats som misskötsam säger handläggarna upp 
hyresgästen och ansöker om vräkning. Om hyresgästen i det här skedet av 
vräkningsprocessen försöker prata med handläggarna är det sällan de disku-
terar en eventuell lösning tillsammans med honom eller henne. Istället hän-
visar de vederbörande till att kontakta socialtjänsten för att söka hjälp. I 
samband med uppsägningen och ansökan om vräkning är handläggarna en-
ligt socialtjänstförordningen (1978:314) och Hyreslagen, 12 kap 44§ (JB) 
också skyldiga att meddela socialnämnden. Således skickar de i samband 
med uppsägningen en underrättelse till socialnämnden om att de sagt upp 
hyresgästen och ansökt om vräkning hos KFM samt anger anledning till 
uppsägningen. I samband med det här delger även KFM hyresgästen om 
uppsägningen samt informerar denne om möjligheten att återvinna hyreskon-
traktet. 

6.1.7 När hyresgästen vräks eller får behålla 
hyreskontraktet 
För att återvinna hyreskontraktet har hyresgästen från det datum han eller 
hon delgivits tre veckor på sig att betala hyresskulden enligt Hyreslagens 
återvinningsfrist. Handläggarna menar att de i det här skedet oftast inte har 
något intresse av att ha kontakt med den uppsagda hyresgästen. Intresset är 
istället att driva vräkningsprocessen vidare. Under eller efter återvinnings-
fristen kan handläggarna bli kontaktade av den socialarbetare som utreder 
och handlägger ärendet och som försöker förhandla fram en lösning (se vida-
re avsnitt 7.1.6). Även om socialtjänsten erbjuder sig att betala hyresskulden 
efter återvinningsfristen kan handläggarna prioritera att försöka genomdriva 
en vräkning. Om hyresskulden kvarstår när återvinningsfristen gått ut har 
handläggarna oinskränkt juridisk makt att genomdriva vräkningen. Det gäller 
oavsett om hyresskulden betalas av hyresgästen själv eller av socialförvalt-
ningen. Att hyresskulden blir betald är annars den grundläggande förutsätt-
ningen för att handläggarna skall återta sin uppsägning och sin ansökan om 
vräkning. Handläggarna kan i samtalen med socialarbetarna ställa olika krav 
på socialtjänsten för att hyresgästen skall få behålla sitt hyreskontrakt. Om 
socialarbetaren eller hyresgästen inte går med på de villkor som kraven in-
begriper, driver handläggarna vräkningsprocessen vidare. Kraven kan till 
exempel handla om att förändra hyreskontraktet till ett korttidskontrakt. Det 
innebär att hyresgästen får ett hyreskontrakt för en månad i taget och därmed 
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förlorar besittningsrätten. Om vederbörande missköter korttidskontraktet har 
hyresvärden laglig rätt att säga upp det med omedelbar verkan. När vräk-
ningen är ett faktum fastställer KFM datum och tid för vräkning, tidigast en 
vecka efter det att återvinningsfristen har gått ut. När kronofogden verkstäl-
ler vräkningen deltar någon av handläggarna. 

6.2 Uppfattningar om hyresgästerna 
Handläggarna har flera uppfattningar om hyresgäster som gör sig skyldiga 
till förverkandegrunderna i Hyreslagen. Dessa uppfattningar är kopplade till 
deras kategoriseringar av vilka hyresgäster som är skötsamma eller miss-
skötsamma och där den moraliska dimensionen är central. I en allmän be-
märkelse är hyresgästerna enligt handläggarna en heterogen kategori av 
människor. De uppfattar att det är vem som helst och att det kan vara hyres-
gäster som är okända sedan tidigare, det vill säga inte har tidigare registrera-
de anmärkningar, till personer som är återkommande med nya obetalda hy-
ror.  

Det är i stort sett vem som helst. … Det kan vara äldre, barnfamiljer, ungdo-
mar (Handläggare hos allmännyttan). 

Samtidigt pekar deras uppfattningar på att det inte är vem som helst som gör 
sig skyldig till förverkandegrunderna. Inte minst blir det tydligt i de katego-
riseringar och de problembeskrivningar som de gör av hyresgästerna. Deras 
beskrivningar av hyresgästerna är oftast negativa och problemfyllda. Inom 
den heterogena kategorin uppfattar således handläggarna att det är en homo-
gen kategori av människor som gör sig skyldiga till förverkandegrunderna. 
Det råder en konsensus bland handläggarna om att det oftast är människor 
som i olika grad har sociala problem. Handläggarnas förklaringar till varför 
hyresgästerna har förverkat sitt hyreskontrakt är således också individualise-
rade. Orsaken, och de problem som anses ligga bakom hyresskulden, för-
läggs hos hyresgästerna själva, det vill säga på en individuell nivå. Missbruk, 
demens, psykisk ohälsa och ekonomiska problem uppfattas vara orsaken. 
Dessutom uppfattar handläggarna att hyresgästerna oftast agerar irrationellt. 
De gör felaktiga prioriteringar och sticker huvudet i sanden.  

6.2.1 Missbruk, demens eller psykisk ohälsa 
En första uppfattning i handläggarnas problembeskrivning är att hyresgäster 
som gör sig skyldiga till förverkandegrunderna i Hyreslagen bland annat 
utgörs av ensamstående vuxna med psykisk ohälsa eller demens samt perso-
ner med någon slags missbruksproblematik. Huvudproblemen och förklar-
ingarna till att de här hyresgästerna gör sig skyldiga till förverkandegrunder-
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na uppfattas av handläggarna bero på egenskaper eller tillstånd, det vill säga 
missbrukproblematik, demenssjukdom eller psykisk sjukdom hos individer-
na snarare än ekonomiska problem. Den här gruppen av hyresgäster uppfat-
tar handläggarna är de som oftast gör sig skyldiga till störande beteende, 
dock ibland i kombination med hyresskulder eller återkommande sena inbe-
talningar. Dessutom anses de vara särskilt svåra att etablera en kontakt med.  

Det är ju väldigt vanligt att dom isolerar sig (Handläggare hos allmännyttan).  

Enligt handläggarna avvisar de ofta den förståelse och den hjälp de kan få. 
Således skildras och uppfattas de av handläggarna som att de inte vill ha 
någon kontakt. Om en kontakt etableras tillskrivs de ofta ha bristande sjuk-
domsinsikt och bristande förståelse för sin situationen.  

Dom inser ju inte själva att dom är sjuka (Handläggare hos allmännyttan).  

6.2.2 Ekonomiska problem och felaktiga prioriteringar 
Ytterligare en del av handläggarnas problembeskrivning av hyresgästerna är 
att deras huvudsakliga problem uppfattas vara ekonomiska. Hyresgästerna 
framställs och uppfattas av handläggarna som att de har en svår ekonomisk 
situation, det vill säga att de har en brist på pengar, men även att de har svårt 
att hantera pengar. De uppfattas ofta göra felaktiga ekonomiska prioritering-
ar som handläggarna menar är irrationella. 

Det är så mycket pengar man har över om man inte betalar hyran och man får 
bara ett inkassokrav på 160 kronor. Då tar man hellre pengarna och betalar te-
lefon, försäkringar och lån för annars får du kanske flera inkassokrav. Jag kan 
förstå hur de tänker samtidigt som att det blir väldigt tokigt. Det är ju helt 
ointressant om telefonen är avstängd om du inte har någonstans att bo (Hand-
läggare hos allmännyttan). 

I en tidigare studie pekar Hjort (2004:80) på att när hushåll har försörjnings-
problem är det inte ovanligt att omgivningens uppfattning är att de skall se 
över utgifterna och framför allt prioriteringarna. Olika myndigheter och ex-
perter har under lång tid framfört åsikter om hur man bör konsumera. En 
grupp som oftast har haft problem att följa dessa rekommendationer är hus-
håll med knapp ekonomi (ibid). I intervjuerna menar handläggarna att hyres-
gästerna har svårt att hantera pengar och påpekar även hur de anser att man 
bör hantera sina ekonomiska medel.  

Det finns ju vissa som har någon form av ekonomiska problem. Dom kanske 
har svårt att hantera pengar (Handläggare hos allmännyttan).  
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Handläggarna menar att hyran är den grundläggande utgiften, vilken de an-
ser att hyresgästerna bör betala först, oberoende av hur hans eller hennes 
ekonomiska situation ser ut.  

Hyran är det första man betalar och ibland är det precis tvärtom (Handläggare 
hos allmännyttan).  

Det gäller vidare oavsett vilka övriga räkningar och eventuella skulder hy-
resgästen har samt hur han eller hon vill spendera sina inkomster. Handläg-
garna uppfattar också att det finns hyresgäster som sätter det i system att 
betala in hyran för sent.  

Det är flera som betalar just innan inkassokravet har gått ut (Handläggare hos 
allmännyttan). 

Det där beteendet att betala i samband, antingen strax innan eller strax efter 
inkassokravet (Handläggare hos allmännyttan).  

För att undvika sådana medvetet systematiskt försenade inbetalningar har 
handläggarna på ett av bostadsföretagen som strategi att sända inkassokraven 
på olika datum. Syftet med det är att omöjliggöra att hyresgästerna systema-
tiserar sena inbetalningar av hyran.  

6.2.3 Att ”sticka huvudet i sanden” 
Som framgått beskrivs hyresgästerna som gör sig skyldiga till förverkande-
orsakerna i Hyreslagen som att de agerar irrationellt. De tillskrivs ha andra 
sociala problem, egenskaper eller tillstånd som ligger bakom hyresskulden. 
Det kommer inte minst till uttryck genom att handläggarna uppfattar att en 
del hyresgäster ”sticker huvudet i sanden”. Det uppfattas som ännu ett irra-
tionellt agerande utöver de felaktiga ekonomiska prioriteringar som handläg-
garna anser att hyresgästerna gör.  

I problembeskrivningarna uppfattas oftast hyresgästerna som passiva och 
apatiska. Handläggarna menar att hyresgästerna blundar för de problem de 
står inför.  

Dom verkar strunta i det (Handläggare hos privatvärd).  

Dessutom anser man att hyresgästerna undviker att ta till sig det faktum att 
de riskerar att bli vräkta. 

Många som har de här problemen är väl lite sådär att de vill sticka huvudet i 
sanden. Att de tänker, jamen det är ingen som märker något och det är det 
som ofta är problemet (Handläggare hos allmännyttan). 
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Däremot går åsikterna isär bland handläggarna när det gäller vilka grupper 
av hyresgäster som ”sticker huvudet i sanden”, det vill säga en slags struts-
mentalitet. Flera handläggare menar att hyresgästerna inte hör av sig. Det 
gäller oberoende av om de fått ett eventuellt varningsbrev, inkassokrav, un-
derrättelse om uppsägning eller underrättelse om datum och tid för vräkning.  

Det är inte många hyresgäster som hör av sig när de fått varningsbrev eller 
inkassokrav. De verkar struntar i det (Handläggare hos privatvärd).  

Samtidigt skildras hyresgästerna som att de självmant tar kontakt via telefon 
eller genom personliga besök när de inser att de inte kan betala sin hyra i tid 
eller när handläggarna sänt ett varningsbrev, inkassokrav eller underrättelse 
om uppsägning. Att hyresgästen självmant tar kontakt kan påverka handläg-
garnas kategorisering av hyresgästen som skötsam eller misskötsam. Hyres-
gäster som självmant tar kontakt uppfattas oftast som motiverade att förändra 
sin situation. Det innebär att handläggarna bedömer hyresgästen som att han 
eller hon vill komma till rätta med sitt problem som gör att de riskerar att 
vräkas. Hyresgäster som inte tar kontakt uppfattas däremot som mindre mo-
tiverade att förändra sin situation och kan tillhöra den grupp av hyresgäster 
som handläggarna anser sticker huvudet i sanden. Samtidigt menar en del 
handläggare att det inte alltid är så att hyresgästen tar kontakt för att hitta en 
lösning. Istället tar de kontakt för att uttrycka sin frustration eller aggressivi-
tet över eventuella varningsbrev eller inkassokrav.  

Vissa är stöddiga och kaxiga. De ringer och är arga för inkassokravet (Hand-
läggare hos allmännyttan). 

6.3 Vräkningens legitimitet och dess konsekvenser 
Som framgått definierar och kategoriserar handläggarna hyresgästen som 
skötsam eller misskötsam i flera avseende utifrån deras uppfattningar där 
moraliska ställningstaganden är av vikt. Dessutom är handläggarnas förklar-
ingar till varför hyresgästen har gjort sig skyldig till förverkandegrunderna i 
Hyreslagen starkt individualiserade. Det moraliska ansvaret tillskrivs oftast 
den enskilde individen där den misskötsamma hyresgästen blir legitim att 
säga upp och ansöka om vräkning för. Ytterst blir den misskötsamma hyres-
gästen legitim att vräka, särskilt om vederbörande inte får någon hjälp från 
socialtjänsten. Handläggarna uppfattar dock att en vräkning av en hyresgäst 
inte alltid är den mest fördelaktiga lösningen, med två förbehåll: förutsätt-
ningarna skall vara att bostadsföretaget som de representerar får hyran inbe-
tald och att hyresgästen i framtiden skall vara skötsam genom att inte åter-
komma med ytterligare anmärkningar.  
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Vår avsikt är ju inte att bli av med hyresgäster, att vräka dem utan det är få 
dem att betala i tid helt enkelt (Handläggare hos allmännyttan). 

Vi vill ju få in skulden men vi vill ju att man förändrar beteendet också och 
tyvärr händer det då och då att människor har betalningsföreläggande som 
man löser men man löser inte beteendet utan man fortsätter att betala sent 
(Handläggare hos allmännyttan). 

I citaten konkretiseras bostadsföretagens policys genom handläggarnas utta-
landen. Deras intresse att få hyresgästen att betala den eventuella hyresskul-
den men även att betala hyrorna i tid, det vill säga innan de förfaller. Hyres-
gästen skall inte bara vidta rättelse utan även förändra det beteende och 
komma till insikt med de sociala problemen som anses ligga bakom hyres-
skulden. Det innebär att handläggarna anser att hyresgästerna skall normali-
seras, det vill säga få förståelse för de problem de tillskrivs ha och orsaka. 
Att få hyresgäster som inte förstår att förstå, anser handläggarna inte ligga i 
deras egen yrkesroll utan hänvisar detta till socialtjänsten. Det sker genom 
att handläggarna säger upp den misskötsamma hyresgästen och skjuter över 
ansvaret på socialtjänsten (se vidare avsnitt 6.4.1). Även om handläggarna 
menar att de vill undvika att vräka hyresgäster, definierar och kategoriserar 
de hyresgästerna som skötsamma eller misskötsamma. Det är de miss-
skötsamma som de säger upp och ansöker om vräkning för hos KFM och 
som de ytterst vill vräka. Om inte slutligen i vräkningsprocessen, så i alla fall 
initialt i processen eftersom den misskötsamma hyresgästen bedöms som 
oförmögen att komma till rätta med sina problem. En vräkning av en miss-
skötsam hyresgäst uppfattas av handläggarna dessutom som en legitim hand-
ling och skildras oftast utifrån ett ekonomiskt effektivitetstänkande, där deras 
primära intresse är som framgått att få hyresskulden betald till bostadsföreta-
get som de representerar. En vräkning kan av handläggarna både uppfattas 
som ekonomisk kostsam eller ekonomiskt lönsam för bostadsföretaget.  

6.3.1 Den ekonomiskt kostsamma vräkningen 
Att vräka en hyresgäst innebär ekonomiska kostnader för ett bostadsföretag. 
Tidigare studier visar att det i genomsnitt kostar 20 000 kronor för en hyres-
värd att vräka en hyresgäst (Flyghed & Nilsson 2004, SOU 2005:88). I hand-
läggarnas ekonomiska effektivitetstänkande ingår just att det kan vara en 
ekonomisk kostnad för bostadsföretaget att vräka en hyresgäst.  

En vräkning kostar. Ränta och vissa ekonomiska utlägg kan man inte få till-
baka. Det kan ha varit en mindre noggrann person så lägenheten är kanske 
inte så fräsch och då måste man renovera samtidigt som man kanske har ett 
års hyresförlust på mellan 30000–50000 kronor (Handläggare hos privat-
värd). 
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Vi säger inte upp hyresgäster om vi inte behöver för det är en kostnad för oss 
att gå den vägen. Kan man lösa det på något annat sätt så är ju ingen gladare 
än vi men då ska det ju också fungera framöver (Handläggare hos allmännyt-
tan). 

Den ekonomiska kostnaden för bostadsföretaget tar handläggarna hänsyn till 
i samband med att de fattar beslut om de skall säga upp och ansöka om vräk-
ning eller inte för en hyresgäst som har hyresskuld. Enligt handläggarna 
finns det inte någon garanti för att bostadsföretaget får sin hyresskuld betald 
när det väl sagt upp hyresgästen.  

Ibland är det ju så att människor har andra skulder, så då blir det dyrare för 
oss att skicka det till kronofogden. Vi får in mindre pengar och det tar längre 
tid i och med att det fördelas procentuellt av personens skulder som ligger 
hos kronofogden (Handläggare hos allmännyttan). 

Om hyresgästen har andra skulder hos KFM, vilka myndigheten skall driva 
in, medför att hyresgästens samtliga skulder fördelas procentuellt av myn-
digheten. De intäkter bostadsföretaget kan få indrivna med hjälp av KFM 
kan av handläggarna bedömas vara för små om hyresgästen har andra skul-
der. Ytterst innebär det att handläggarna kan avstå från att vräka en hyresgäst 
eftersom det kan bli ekonomiskt kostsamt för bostadsföretaget, dels genom 
de utgifter som uppstår i samband med en vräkning, dels att hyresskulden 
kanske inte blir betald i framtiden.  

6.3.2 Den ekonomiskt lönsamma vräkningen 
Till skillnad från att en vräkning kan uppfattas som ekonomisk kostsam in-
går i handläggarnas ekonomiska effektivitetstänkande dessutom att en vräk-
ning kan vara ekonomiskt lönsam för bostadsföretaget.  

Har det varit en sådan där långdragen historia och det kostar för mycket tid 
och pengar att sitta och skicka den här personen till kronofogden, då tjänar vi 
ändå på något sätt att säga upp den här personen (Handläggare hos allmän-
nyttan). 

Som framträder i citatet finns det ekonomiska effektivitetsperspektivet också 
här representerat genom att handläggaren anser att vräkningen kan vara eko-
nomiskt lönsam för bostadsföretaget. Handläggaren uppfattar och bedömer 
att hyresgästen inte kommer att förändra sitt beteende. Även här finns paral-
leller till kriterierna för kategoriseringen av hyresgästen som skötsam eller 
misskötsam. Är hyresgästen återkommande, det vill säga har en eller flera 
tidigare registrerade anmärkningar avseende hyresskuld kan en vräkning 
uppfattas som ekonomisk lönsam för bostadsföretaget. 
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6.3.3 Den terapeutiska vräkningen 
Vräkningen uppfattas och skildras inte enbart av handläggarna utifrån ett 
ekonomiskt effektivitetstänkande, det vill säga om det är ekonomiskt lön-
samt eller kostsamt för bostadsföretaget att vräka en hyresgäst. Den uppfat-
tas av några enstaka handläggare också utifrån av vad Swärd (2000) tidigare 
benämnt som tesen om den terapeutiska vräkningen.  

Jag tror inte man kommer ifrån att det är så att vissa människor måste flytta 
för att kunna rädda sig själva. Det är den enda vägen. Dom måste få flytta, för 
då kanske de får ordning på sin ekonomi, först då förstår de och inser vad de 
egentligen har ställt till med. Är man missbrukare måste man kanske supa sig 
full tillräckligt länge och bli tillräckligt dålig för att kunna få hjälp och det 
kanske är samma sak här. Det måste gå åt skogen ordentligt för att de ska 
kunna få hjälp (Handläggare hos allmännyttan). 

Enligt citatet menar handläggaren att en vräkning kan ha terapeutiska effek-
ter för hyresgäster som har ekonomiska problem eller missbruksproblem. 
Det är först när hyresgästen får så kallade bottenerfarenheter som han eller 
hon först inser konsekvenserna av sitt eget agerande. Om inte hyresgästen får 
några bottenerfarenheter blir han eller hon inte heller motiverad att förändra 
de problem som ligger bakom hyresskulden eller det störande beteendet. 
Vräkningen skall därmed bidra med positiva konsekvenser genom att den 
resulterar i att vederbörande slutar upp med sitt agerande, till exempel inte 
betalar sin hyra. Det här resonemanget finns utvecklat hos Anonyma Alko-
holister (AA) och Minnesotamodellens tes om att personen skall ”slå i bot-
ten”. Annorlunda uttryckt innebär det att innan den vräkningshotade kan 
förändra sitt beteende och bli tillräckligt motiverad för att ”sköta sig” måste 
personen vräkas (jfr Swärd 2000). Om en vräkning har den här effekten är 
dock inget handläggarna kan kontrollera eftersom den vräkta hyresgästen 
inte finns kvar inom bostadsföretagets fastighetsbestånd. Tidigare studier 
(Flyghed & Nilsson 2004, Sahlin 1996) visar att vräkta personer riskerar att 
kanske för en lång tid framöver utestängas från den reguljära bostadsmark-
naden. För personer som blir vräkta ökar risken för social och ekonomisk 
marginalisering. Under en längre tid riskerar personen också att vara hänvi-
sade till en ”sekundär bostadsmarknad” utan fast förankring (ibid). Det gäller 
inte minst hyresgäster som vräks på grund av hyresskuld. De har en betal-
ningsanmärkning registrerad hos KFM och flera bostadsföretag kräver refe-
renser, vilket medför att det är mycket svårt att få en bostad på den reguljära 
bostadsmarkanden. 
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6.4 Uppfattningar om socialtjänsten 
I vräkningsprocessen har bostadsföretagens handläggare generellt kontakt 
med socialarbetarna vid två olika tillfällen. För det första tar handläggarna 
självmant kontakt med socialtjänsten när de sänt ett varningsbrev till en hy-
resgäst som bedömts ha ett störande beteende av lindrigare art och när de 
bedömer att det föreligger psykisk sjukdom, demens eller missbruk. För det 
andra blir de själva kontaktade av socialarbetarna när de sagt upp och ansökt 
om vräkning för en hyresgäst som de kategoriserat som misskötsam. Social-
arbetarna tar dock inte kontakt när det gäller samtliga hyresgäster utan enbart 
för dem som de i sin tur kategoriserar som värdiga (se vidare avsnitt 7.1.5). 
När det gäller handläggarnas kontakter med socialarbetarna och socialtjäns-
ten i allmänhet framkommer flera uppfattningar. Dessa handlar både om 
socialtjänsten som organisation och om de kontakter som sker på gräsrotnivå 
med socialarbetarna samt deras hanterings- och handläggningsförfarande. 

6.4.1 Det yttersta ansvaret 
Grundläggande i flera av handläggarnas uppfattningar är att socialtjänsten 
har det yttersta ansvaret för hyresgästerna som kategoriserats som miss-
skötsamma och som därmed sagts upp och som de ansökt om vräkning för. 

Det är skönt att veta att det slutligen inte är vår uppgift. Utan tyvärr är det så 
att socialförvaltningen är ju vägens ände på något vis. Dom har ju det yttersta 
ansvaret för folk (Handläggare hos allmännyttan). 

Den här uppfattningen finns det stöd för i SoL 2 kap 2§ där det framkommer 
att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp som de behöver. Dessutom finns det stöd i SoL, 3 kap 
2§ där det bland annat framgår att socialnämnden i sin verksamhet skall 
främja den enskildes rätt till bostad. Socialnämnden skall förebygga att per-
soner som riskerar att vräkas inte förlorar sin bostad samt biträda vederbö-
rande om så skulle ske. Det innebär att socialtjänsten har skyldighet att hjäl-
pa kommunens invånare när det gäller boendet, men inte att ordna en bostad 
åt dem. Genom att handläggarna har den här uppfattningen rättfärdigar och 
legitimerar handläggarna också sitt eget agerande. Det är med andra ord, och 
som framgått, legitimt för dem att säga upp och ansöka om vräkning och i 
förlängningen vräka de hyresgäster som de har kategoriserat som miss-
skötsamma. Ansvaret uppfattas ytterst vara socialtjänstens och inte bostads-
företagens. Handläggarna anser inte att de har något socialt ansvar för att den 
misskötsamma hyresgästen slutligen blir vräkt.  
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6.4.2 Kraven på socialtjänsten 
Handläggarnas intresse är som framgått i) primärt att få in de obetalda hy-
rorna till bostadsföretaget, ii) sekundärt att slutligen inte vräka hyresgästerna 
eftersom en vräkning innebär kostnader för bostadsföretaget. Om deras pri-
mära intresse inte blir uppfyllt anser handläggarna att det är legitimt att vräka 
hyresgästerna som kategoriserats som misskötsamma, förutsatt att socialar-
betarna inte förhandlat fram en lösning som de accepterar. Om socialarbetar-
na förhandlar fram en lösning som kan accepteras av handläggarna och som 
de har förtroende för tar handläggarna tillbaka sin ansökan om vräkning. För 
att ansökan skall tas tillbaka skall dessutom de krav som handläggarna ställer 
i förhandlingarna med socialarbetarna kunna uppfyllas av socialtjänsten 
och/eller hyresgästen. Det innebär att en hyresgäst som kategoriserats som 
misskötsam slutligen inte blir vräkt utan får behålla hyreskontraktet, oftast 
med förändrade villkor. Samtidigt menar handläggarna att de krav som de 
ställer på socialtjänst och hyresgäst inte alltid uppfylls när de väl tagit tillba-
ka sin uppsägning och ansökan om vräkning. Istället kan de komma att bry-
tas av socialtjänsten. Genom att socialarbetarna presenterat en lösning som 
handläggarna kan godta, uppfyller handläggarna sina intressen, det vill säga 
att få hyresskulden betald och att inte vräka hyresgäster.  

6.4.3 Vad uppfattas socialtjänsten bidra med? 
Hos handläggarna råder det en konsensus om att kontakterna med social-
tjänsten kan vara en betydelsefull faktor för att de skall kunna realisera sina 
intressen. De hyresgäster som handläggarna har kategoriserat som miss-
skötsamma och som därmed har sagts upp, uppfattas vara i behov av hjälp 
som de själva inte kan bidra med utan är något som istället kan fås från soci-
altjänsten. I flera av intervjuerna med handläggarna framkommer uppfatt-
ningar om att socialtjänsten hjälper hyresgästerna. Handläggarna menar till 
exempel att socialtjänsten hjälper hyresgästerna att komma till insikt med de 
sociala problem som ligger bakom hyresskulden eller annat. 

Att det kommer från båda håll när det är någon som slarvar. Vi påtalar hur 
allvarligt vi ser på det och socialtjänsten gör samma sak (Handläggare hos 
allmännyttan). 

Dom hjälper hyresgästerna att förstå varför man måste betala hyran (Hand-
läggare hos privatvärd). 

Hyresgästen får hjälp med sin ekonomi och ges goda råd (Handläggare hos 
allmännyttan). 

Socialtjänstens specialiserade verksamhet är ju naturligtvis jättebra för oss. 
Vi får ju in våra hyror. Rent krasst är det ju så (Handläggare hos allmännyt-
tan). 
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Som framgår av citaten anser handläggarna att socialtjänsten påtalar för hy-
resgästerna hur allvarligt det är att göra sig skyldig till förverkandegrunderna 
i Hyreslagen och de konsekvenser en vräkning kan medföra. Dessutom talar 
de om vikten av att betala hyran i tid. Att ha någon form av kontakt eller 
samarbete med socialtjänsten skildras således som ekonomiskt lönsamt för 
bostadsföretaget. Det är inte bara eventuella hyresskulder som blir inbetalda 
till bostadsföretaget. Även hyresgäster som sagts upp på grund av störande 
beteende i form av sanitära olägenheter kan bidra till att bostaden blir sane-
rad av socialtjänsten. Det är annars ytterligare en ekonomisk kostnad för 
bostadsföretaget om hyresgästen slutligen skulle bli vräkt på grund av sanitär 
olägenhet. Även om hyresvärdarna och socialtjänsten har olika uppdrag pe-
kar det här på att bostadsföretagens handläggare uppfattar att de tillsammans 
med socialtjänsten representerar två aktörer som talar om för hyresgästerna 
vad som är normativt riktigt. Inte minst tydliggör det här att relationen mel-
lan handläggarna själva och hyresgästerna, som de kategoriserar som miss-
skötsamma, är asymmetrisk. Det är organisationsrepresentanterna som har 
tolkningsutrymme att definiera vad som är normativt riktigt, vad som är ett 
socialt problem och inte tvärtom. Hyresgästen är den som som är i beroende-
ställning och som vill behålla sitt hyreskontrakt.  

6.4.4 Socialarbetarnas hanterings- och 
handläggningsförfarande 
Handläggarnas uppfattningar om socialarbetarnas hanterings- och handlägg-
ningsförfarande berör dels tidsaspekter i denna, dels socialtjänstens priorite-
rade grupper. 
 

6.4.4.1 Tidsaspekter för socialarbetarnas utredning och handläggning 
I kommun X anser handläggarna att socialarbetarna påbörjar sin utredning 
och handläggning i ett tidigt stadium. Det gäller oavsett om handläggarna har 
sagt upp och ansökt om vräkning för en hyresgäst eller om de enbart skickat 
en kopia på inkassokrav eller eventuella varningsbrev. 

Det har aldrig varit några problem utan dom löser problemen snabbt och lätt 
och sen är ju saken ur världen (Handläggare hos privatvärd).  

Dessutom uppfattas själva utredningen och handläggningen gå fort. Att 
handläggarna i kommun X är av den här uppfattningen kan bero på att det 
existerar ett institutionaliserat samarbete mellan kommunens större bostads-
företag och socialtjänsten. Där sänder handläggarna på de större bostadsföre-
tagen kopior av varningsbrev och så kallade reskontrautdrag till socialtjäns-
ten i förebyggande syfte. Det senare innebär en förteckning över hyresgäs-
tens betalningshistorik. Däremot är handläggarna i kommun Y och Z, där 
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inget institutionaliserat samarbete existerar, mer kritiska när det gäller soci-
alarbetarnas utrednings- och handläggningstid.  

De har en ganska lång handläggningstid, så det tar ganska lång tid för dom att 
ta ett beslut om de ska betala en hyresskuld eller inte (Handläggare hos all-
männyttan). 

Problembeskrivningen berör inte enbart vid vilken tidpunkt, före en eventu-
ell uppsägning eller när en uppsägning har ägt rum, utan också den reella 
handläggningstiden. Handläggarna anser att när de väl har skickat en under-
rättelse om uppsägning till socialnämnden tar socialarbetarna lång tid på sig 
för att utreda och handlägga ärendet. Således uppfattar handläggarna i kom-
mun Y och Z att socialarbetarna inte utnyttjar Hyreslagens återvinningsfrist 
som annars är socialtjänstens starkaste maktresurs i vräkningsärenden. Den 
här juridiskt förankrade maktresursen innebär att socialarbetarna har möjlig-
het att förhindra vräkning på grund av hyresskuld genom att skriftligen med-
dela hyresvärden att de åtar sig betalningsansvaret inom tre veckor. I samtli-
ga handläggares problembeskrivningar, oavsett kommuntillhörighet, fram-
träder att socialarbetarna inte utreder och handlägger ett ärende så länge de 
inte fått in någon underrättelse om uppsägning och ansökan om vräkning.  

Man försöker ju samarbeta med socialförvaltningen innan. Men det är inte 
alltid så himla lätt ska jag säga. Om man ser det ur vårt perspektiv som hy-
resvärd, för tyvärr är det så, om man ska vara krass, även om samarbetet fun-
kar jättebra på många sätt, så reagerar ingen på socialförvaltningen förrän det 
kommer ett betalningsföreläggande (Handläggare hos allmännyttan). 

Handläggarna har enligt Hyreslagen anmälningsskyldighet när det gäller 
varningar angående störande beteende som bedöms vara av lindrigare art. 
Således kontaktar handläggarna socialtjänsten själva när de bedömer att hy-
resgästens sociala problem som ligger bakom hyresskulden eller annat är 
psykisk ohälsa, demenssjukdom eller missbruk. Syftet är då för handläggar-
na att den aktuella hyresgästen skall få hjälp av socialtjänsten före en even-
tuell uppsägning och ansökan om vräkning. Det är dock något som de menar 
sällan sker eftersom socialarbetarna inte agerar innan en underrättelse om 
uppsägning inkommer. Om socialarbetarna tar kontakt med hyresgästen som 
befinner sig i ett sjukdomstillstånd uppfattas dock vara avhängigt om perso-
nen finns registrerad inom socialtjänsten eller inte.  

Är personerna kända av socialtjänsten så försöker de. Men vill inte personen 
ha någon hjälp då kan de inte göra något (Handläggare hos allmännyttan).  

Är de okända så gör kommunen inte något. Det är inte bara vår kommun, 
utan de flesta kommunerna vill inte ta de här problemen (Handläggare hos 
allmännyttan). 
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Hyresgäster som är svårare att hantera är de som är psykiskt sjuka men som 
inte är uppfångade i systemet. De som har läkare, de som har socialförvalt-
ningen inkopplade, dom är det ju inte så mycket problem med utan det är de 
som är sjuka men inte tillräckligt sjuka för att få någon hjälp (Handläggare 
hos allmännyttan). 

Är hyresgästen registrerad och känd för socialtjänsten uppfattas socialarbe-
tarna som att de åtminstone försöker att etablera en kontakt med vederböran-
de. Är hyresgästen däremot inte registrerad och därmed okänd för social-
tjänsten framträder en annorlunda uppfattning. Då anser handläggarna att 
socialarbetarna inte försöker etablera någon kontakt med vederbörande. 
Handläggarna menar att det här medför problem för dem själva. De sociala 
problem som de menar ligger bakom hyresskulden eller annat och som soci-
altjänsten uppfattas ha ansvar för blir istället deras eget ansvar. 

Att få en människa som är sjuk men som inte har sjukdomsinsikt till läkaren 
är inte helt lätt. Problemet hamnar i vårt knä och det är ju det som är så fru-
strerande på något vis (Handläggare hos allmännyttan). 

Man kan ju säga att man lägger ju ett ganska stort ansvar på oss att göra en 
bedömning som vi kanske inte alltid egentligen är kvalificerade för. Det 
handlar om att jag måste göra en bedömning. Kommer den här människan, 
varför är den sen med hyran för det första och har den någon chans att få 
hjälp? (Handläggare hos allmännyttan) 

Vad som framträder i citaten är att handläggarna uppfattar att de, istället för 
socialtjänsten, får definiera och bedöma de här personernas problem. Det är 
något som de menar att de inte alltid är kvalificerade och har kompetens för. 
De menar att det inte ingår i deras yrkesroll att få en hyresgäst med psykisk 
ohälsa, demenssjukdom eller missbruksproblem att söka hjälp hos social-
tjänsten. 

6.4.4.2 Socialtjänstens prioriterade grupper 
I handläggarnas problembeskrivning av socialarbetarna framträder också den 
prioriteringsordning som socialarbetarna själva beskriver att de har av olika 
grupper av personer som riskerar att vräkas (se vidare kapitel 7).  

Många gånger kan ju vi känna till mer om det är ensamstående för att dom 
inte är prioriterade på socialförvaltningen. Deras skäl till att få hjälp med en 
hyresskuld kan vi ganska många gånger tycka är bra mycket starkare än en 
barnfamiljs skäl. … Man räddar hellre barnfamiljen även om grunderna för 
dom inte är lika starka (Handläggare hos allmännyttan). 

Som citatet visar uppfattar handläggaren att socialarbetarnas prioriterings-
ordning av hyresgäster som riskerar att vräkas är inkonsekvent. Handlägga-
ren anser att ensamstående vuxna utan barn, vilka är en icke-prioriterad 
grupp hos socialtjänsten, kan ha mer legitima och trovärdiga förklaringar för 
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en hyresskulds uppkomst än barnfamiljer, vilka är en prioriterad grupp hos 
socialtjänsten. Det bör också betonas att till skillnad från socialarbetarna 
kommer handläggarna i kontakt med samtliga hyresgäster som riskerar att 
vräkas, förutsatt att en kontakt etableras. De hyresgäster som kategoriseras 
som icke-prioriterade hos socialtjänsten kanske aldrig kommer i kontakt med 
socialarbetarna eftersom de generellt enbart får ett informationsbrev där ve-
derbörande självmant uppmanas att kontakta socialtjänsten om denne behö-
ver hjälp. Det innebär att socialarbetarna inte alltid och i samma utsträckning 
får höra de ensamstående hyresgästernas förklaringar till varför det har gjort 
sig skyldiga till förverkandegrunderna i Hyreslagen.   

6.4.5 Socialarbetarnas hänvisningar till sekretessen 
I handläggarnas problembeskrivning av socialtjänsten framträder också soci-
alarbetarnas hänvisningar till sekretesslagen (SekrL). Lagens grundläggande 
syfte är att skydda enskilda individers integritet. Enligt 1 kap 1§ och 3§ 
SekrL finns bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och 
förbud om att lämna ut allmänna handlingar som enligt 7 kap 4§ SekrL rör 
människors personliga förhållanden. Uppgifter som förekommer hos en viss 
myndighet får vidare inte röjas för annan myndighet i andra fall än som an-
ges enligt 1 kap 5§ SekrL eller till den förordning till vilken denna lag hänvi-
sar. 

Sekretessen kan vara lite tuff från deras sida. Jag kan känna att jag inte kan få 
svar på alla mina frågor på grund av deras sekretess. Det kan det vara ett hin-
der att inte få hela bilden (Handläggare hos privatvärd). 

Som citatet visar menar handläggaren att de ibland inte kan få svar på frågor 
som de har om hyresgästen som riskerar att vräkas. De får inte information 
som ger en mer sammansatt bild av hyresgästen och dennes situation. Enligt 
handläggarna påverkar det deras egna möjligheter att hitta en lösning för 
hyresgästen. Det är inte enbart sekretessen som sådan som handläggarna 
uppfattar vara problematisk, utan även att socialarbetarna ibland ”gömmer” 
sig bakom sekretesslagen.  

Sekretessen är delvis en svår bit eftersom jag tycker att socialarbetarna ibland 
gömmer sig bakom sekretesslagstiftningen. … Ibland så hänvisar man till 
sekretessen och då blir det svårt för då har vi ingen att diskutera med (Hand-
läggare hos allmännyttan). 

Handläggarna uppfattar således att socialarbetarna kan hänvisa till sekretes-
sen vilket de menar leder till att de själva inte har någon part att diskutera 
med kring hyresgästen som är föremål för en uppsägning eller en eventuell 
vräkning.  
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6.5 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet har jag beskrivit och analyserat hur bostadsföretagens handläggare 
uppfattar och menar att de agerar i vräkningsprocessen. Hur de hanterar och 
handlägger samtliga ärenden med hyresgäster som har hyresskulder eller 
sena inbetalningar av hyran har varit i fokus. Analysen pekar på att även om 
bostadsföretagens organisering för vräkningsarbetet delvis skiljer sig åt har 
de samma policy för hyresgäster som gör sig skyldiga till förverkandegrun-
derna i Hyreslagen. Policyn är att handläggarna skall säga upp och ansöka 
om vräkning för hyresgästerna som bryter mot hyreslagens förverkande-
grunder. Främst handlar det om hyresgäster som inte har betalat eller är åter-
kommande sena sin hyra. Analysen pekar vidare på att handläggarna har ett 
betydande handlingsutrymme i sitt arbete för att bostadsföretaget skall få in 
de obetalda hyrorna. Att som handläggare ha utrymme att agera är ett utmär-
kande kännetecken för gräsrotsbyråkrater inom människobehandlande och 
byråkratiska organisationer (Lipsky, 1980, Johansson 1992).  

Det primära intresset för handläggarna är att få hyran eller hyresskulden 
betald till bostadsföretaget. Det sekundära intresset är att inte vräka hyres-
gästerna eftersom en vräkning uppfattas oftast vara förknippat med ekono-
miska kostnader för bostadsföretaget, samtidigt som det kan vara lönsamt 
om det är personer med återkommande hyreskulder. Att återta en vräknings-
ansökan förutsätter att hyresgästen skall vidta rättelse, det vill säga betala 
hyresskulden men även komma till rätta med de sociala problem som hand-
läggarna uppfattar ligger bakom hyresskulden. Således finns det motstridiga 
intressen. Handläggarna agerar främst utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det 
vill säga, försöker på olika sätt få hyresgästerna att betala sin hyra till bo-
stadsföretaget. Å andra sidan agerar de utifrån ett socialt perspektiv, det vill 
säga, försöker hitta en lösning åt vissa hyresgäster som inte betalar sin hyra 
genom att ge dem en tidsfrist att lösa sin situation.  

För att uppnå sina intressen arbetar handläggarna i all väsentlig grad likar-
tat. Deras hantering och handläggning av hyresgästerna är standardiserat på 
flera sätt. Det kännetecknas av ett antal steg och rutiner oavsett om handläg-
garna arbetar på ett privat eller ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. 
Arbetssättet genomsyras av ett ekonomiskt effektivitetstänkande och bygger 
på ett instrumentellt handlande. Det innebär att de använder sig av olika tek-
niker och att man nyttjar till buds stående medel, det vill säga maktresurser, 
för att uppnå sina intressen (jfr Johansson 1997). Med maktresurser avses 
”egenskaper, förmågor eller medel hos en aktör (individ eller kollektiv), som 
gör det möjligt för aktören att belöna eller bestraffa andra aktörer” (Korpi 
1987:92). 

De steg och rutiner som kännetecknar handläggarnas hantering och hand-
läggning av hyresgästerna är inte intressanta i sig. Vad som snarare är av 
intresse är innehållet i dessa, vilka främst utmärks av olika sorterings- och 
kategoriseringsprocedurer. I den här bemärkelsen är bostadsföretagen en 
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människobehandlande organisation där man använder sig av olika teknologi-
er. Med det avses att man kategoriserar råmaterialet, som utgörs av männi-
skor, i syfte att besluta vilken typ av åtgärd eller bemötande som skall ges 
(Hasenfeld 1983, 1992). Innan handläggarna säger upp och ansöker om 
vräkning hos KFM för en hyresgäst som gör sig skyldig till förverkande-
grunderna genomför de individuell bedömning av honom eller henne. Vid 
bedömningen fäster de enbart avseende vid vissa av hyresgästens karakteri-
stika, det vill säga sådana aspekter som de anser vara av relevans för deras 
beslut om uppsägning eller inte. Vad handläggarna de facto gör är att defini-
era och kategorisera hyresgästen som skötsam eller misskötsam utifrån deras 
uppfattningar av hyresgästen. Den här kategoriseringen är en teknologi som 
kan benämnas people-processing och som ligger till grund för handläggarnas 
beslut om de skall försöka hitta en lösning för hyresgästen eller om han eller 
hon skall sägas upp. Kategoriseringen av den skötsamma och misskötsamma 
hyresgästen baseras på fyra kriterier i kombination. Kriterierna är om hyres-
gästen har tidigare anmärkningar registrerade, hyresgästens förklaringar till 
hyresskulden eller annat, hyresgästens motivation samt hyresgästens ekono-
miska situation. Vem som definieras och kategoriseras som skötsam eller 
misskötsam är inte entydigt. Det innebär att det inte finns någon hierarkisk 
ordning mellan kriterierna utan de kan vara mer eller mindre avgörande i 
olika ärenden. En hyresgäst kan således kategoriseras som skötsam utifrån 
ett kriterium men som misskötsam utifrån ett annat kriterium. Likaså kan en 
hyresgäst som kategoriserats som skötsam, och som inte vidtar rättelse under 
den tidsfrist de fått av handläggarna eller bryter den eventuella avbetalnings-
plan som upprättats, omdefinieras och kategoriseras som misskötsam.  

Hyresgäster som kategoriseras som skötsamma skall helst uppfylla samt-
liga kriterier: de skall inte ha några tidigare registrerade anmärkningar, fram-
för allt inte tidigare hyresskulder. Vidare skall de uppge vad handläggarna 
bedömer vara legitima och trovärdiga förklaringar till hyresskulden. Orsaken 
skall inte vara självförvållad, till exempel att hyresgästen betalat andra utgif-
ter istället för hyran. Hyresgästen skall bedömas inte vara moraliskt ansvarig 
för de problem som handläggarna anser ligga bakom hyresskulden eller an-
nat. Vidare skall hyresgästen uppfattas vilja göra rätt för sig och vara moti-
verad att komma till rätta med sina problem. Dessutom skall hyresgästen ha 
en ekonomisk situation som möjliggör att hyresskulden blir betald och att 
kommande hyror kan inbetalas. Till hyresgäster som kategoriseras som sköt-
samma ger handläggarna en tidsfrist för att lösa sina problem. Hyresgäster 
som däremot kategoriseras som misskötsamma är de som det överhuvudtaget 
inte etableras någon kontakt med. Vidare är det hyresgäster som har tidigare 
registrerade anmärkningar, det vill säga är återkommande och som inte har 
legitima eller trovärdiga förklaringar till förverkandet utan som bedöms vara 
moraliskt ansvariga för sina problem. Dessutom är det hyresgäster som be-
döms vara omotiverade att komma till rätta med sina problem och som inte 
bedöms ha en godtagbar ekonomisk situation. Hyresgäster som kategoriseras 
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som misskötsamma sägs upp med omedelbar verkan och exkluderas från den 
tidsfrist som ges till de skötsamma. Det är de misskötsamma hyresgästerna 
som för handläggarna blir legitima att vräka, särskilt om de misskötsamma 
inte får någon hjälp från socialtjänsten. 

Handläggarna är i dominans i relation till hyresgästerna. De representerar 
bostadsföretaget som äger bostäderna som hyresgästerna i sin tur hyr. Dess-
utom har handläggarna i relation till sina hyresgäster diskretionär makt (jfr 
Lipsky 1980). Den visar sig i de sorterings- och kategoriseringsprocedurer 
som handläggarna gör av hyresgästerna och innebär att handläggarna har 
tolkningsföreträde och ett handlingsutrymme att definiera och kategorisera 
hyresgästerna. De har diskretionär makt att bedöma och definiera vad som är 
en legitim och trovärdig förklaring, om hyresgästen är motiverad eller inte 
att komma till rätta med de problem som de anser ligga bakom hyresskulden 
eller annat samt om hyresgästens har en godtagbar ekonomisk situation. 
Vidare har de möjlighet att utöva kontroll över hyresgästerna genom att de 
registrerar tidigare anmärkningar samt nedtecknar vilka förklaringar som 
hyresgästen angett som orsak till hyresskulden eller annat. Registreringen är 
en organisatorisk förankrad maktresurs som de använder för att definiera och 
kategorisera hyresgästen. 

Bedömningarna och kategoriseringarna sker på grundval av handläggar-
nas uppfattningar. Utifrån dessa är hyresgästerna en heterogen kategori män-
niskor. Samtidigt anses det inom kategorin råda en homogenitet. Samtliga 
hyresgäster uppfattas i mer eller mindre grad ha olika slags sociala problem, 
vilka döljer sig bakom och som vidare är orsaken till hyresskulden eller an-
nat. Dessa problem är individualiserade och förläggs hos hyresgästerna, det 
vill säga på en individuell nivå och inte på en strukturell nivå. Det handlar 
om egenskaper eller tillstånd såsom missbruk, demens, psykisk sjukdom 
men även om hyresgästernas irrationella ageranden såsom felaktiga ekono-
miska prioriteringar och att ”sticka” huvudet i sanden. De irrationella bete-
endena kan vidare tolkas som att de vräkningshotade uppfattas vara omotive-
rade att komma till rätta med sina problem. I uppfattningarna om hyresgäs-
terna ligger förväntningar om vad som är önskvärt och normalt och vad som 
är avvikande och problematiskt. Genom handläggarnas kategoriseringar 
skapas en institutionell diskurs av vad en skötsam respektive misskötsam 
hyresgäst är, kan och behöver. Med diskurser avses ”praktiska handlingar 
som systematiskt bildar de objekt de talar om” (Foucault 2002:67). Genom 
att handläggarna tillskriver hyresgästerna eget moraliskt ansvar för sina pro-
blem avlastar och legitimerar de också sitt eget ansvar samt motiverar upp-
sägningen och ansökningen om vräkningen och slutligen den eventuella 
vräkningen.  

Att vräka en hyresgäst uppfattas på tre olika sätt. Ekonomiskt kostsam el-
ler ekonomiskt lönsam för bostadsföretaget men även som att den kan ha 
terapeutiska effekter för den vräkta hyresgästen. Ytterst kan handläggarnas 
kategorisering av den skötsamma och den misskötsamma hyresgästen förstås 



 112 

som en särskiljande strategi som syftar till att separera individer från var-
andra men även för att genom vräkning sortera ut oönskade hyresgäster från 
bostadsföretagets fastighetsbestånd. Dessutom är bostadsmarknaden i Stock-
holmsområdet med bostadsbrist och brist på billiga hyreslägenheter, ett 
strukturellt villkor som påverkar deras agerande. Tillgången på nya hyres-
gäster är stort och kan leda till att handläggarna väljer att försöka vräka den 
misskötsamma hyresgästen istället för att godta den eventuella lösning soci-
altjänsten erbjuder. Hyresvärdarna behöver inte ha tomma lägenheter som 
annars skulle påverka bostadsföretagets ekonomiska situation. Beträffande 
uppsägning och vräkning av en hyresgäst är det inte handläggarna själva i 
egenskap av representanter för bostadsföretaget som har ansvaret. Istället 
uppfattar de att ansvaret ligger på hyresgästerna och i förlängningen anser de 
att socialtjänsten har det yttersta ansvaret om en person vräks eller inte. So-
cialtjänsten uppfattas vara den aktör som skall få hyresgästen att komma till 
insikt med sina problem, något som också generellt uppfattas realiseras. 
Samtidigt kan man utifrån det empiriska materialet notera att det finns en 
skillnad mellan handläggarnas uppfattningar av socialtjänsten som kan åter-
föras till kommunernas organisationsformer för vräkningsarbetet. I kommun 
X där det existerar ett institutionaliserat samarbete mellan de tre större bo-
stadsföretagen och socialtjänstens specialiserade hyresrådgivning, som arbe-
tar med personer som riskerar att vräkas, uppfattar handläggarna att socialar-
betarna påbörjar sin utredning i ett tidigt stadium och att denna går fort. I 
kommun Y där det allmännytiga bostadsföretagets handläggare hade en tät 
kontakt med socialtjänstens särskilda anställda jurist kring bostadsfrågor 
såväl som i kommun Z där det inte fanns några särskilda organisatoriska 
förutsättningar utan ärendena hanterades och handlades inom ”ordinarie” 
verksamhet med ekonomiskt bistånd, var bostadsföretagens handläggare mer 
skeptiska till socialarbetarnas utredning och handläggning. En vanlig upp-
fattning var att det tog för lång tid. 



 113 

7. Socialtjänsten och vräkningsprocessen 

För socialarbetarna börjar vräkningsprocessen, som är juridiskt reglerad, 
generellt när en underrättelse om uppsägning inkommer från hyresvärden till 
socialnämnden.27 Socialtjänsten har under hela den här processen det yttersta 
ansvaret för att de personer som vistas i kommunen får den hjälp och det 
stöd de behöver enligt SoL 2 kap 2§. Vidare skall socialtjänsten enligt SoL 3 
kap 2§ främja den enskildes rätt till bostad.  

I föreliggande kapitel beskrivs och analyseras intervjuerna med socialar-
betarna. Det innebär att jag utifrån intervjuerna beskriver och analyserar hur 
socialarbetarna – hyresrådgivare, socialsekreterare eller en jurist – i de tre 
kommuner som arbetar med den här typen av ärenden, menar att de agerar i 
vräkningsprocessen, men också hur de uppfattar denna. Dessutom beskrivs 
de faser som konstituerar samtalen mellan socialarbetarna och de vräknings-
hotade utifrån observationsmaterialet. Beskrivningen och analysen befinner 
sig och pendlar således mellan en handlingsnivå som är av mer deskriptiv 
karaktär och en tankenivå som är av mer analytisk karaktär. När det gäller 
kapitlets mer analytiska avsnitt används belysande citat från intervjuerna för 
att exemplifiera socialarbetarnas uppfattningar.  

Kapitlet är indelat i fyra övergripande avsnitt. Inledningsvis beskrivs och 
analyseras hur socialarbetarna hanterar och handlägger underrättelser med 
hyresgäster som blivit uppsagda av hyresvärdarna och som därmed riskerar 
att bli vräkta. Hur de hanterar och handlägger dem kännetecknas till stor del 
av olika sorterings- och kategoriseringsprocedurer. I det inledande avsnittet 
presenteras således hur socialarbetarna menar att de agerar när underrättel-
serna inkommer. Därefter kommer kapitlets andra avsnitt som behandlar 
socialarbetarnas uppfattningar om de vräkningshotade, följt av ett tredje 
avsnitt som behandlar socialarbetarnas uppfattningar om hyresvärdarna. 
Sedan för jag en sammanfattande och mer teoretisk diskussion om socialar-
betarna och vräkningsprocessen med utgångspunkt från de organisationsteo-
retiska perspektiven om människobehandlande organisationer (Hasenfeld 
1983, 1992) och gräsrotsbyråkratier (Lipsky 1976, 1980). Några viktiga frå-
gor som besvaras i kapitlet är: hur har socialtjänsten i kommunerna organise-

                                                      
27 Med undantag från de ärenden som rör hyresgäster hos tre av de större hyresvärdarna i 
kommun X. Med dessa har socialtjänsten ett institutionaliserat samarbete som bland annat 
består i att hyresvärdarna skickar utdrag av reskontra, det vill säga betalningshistorik över 
hyresgästerna (se vidare bilaga 1).  
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rat sitt vräkningsarbete? Vilka av de vräkningshotade är det som socialarbe-
tarna ger hjälp åt att lösa sin situation? Vilka intressen har socialarbetarna i 
vräkningsprocessen och vilka arbetssätt har de för att uppnå dessa intressen? 
Vilket handlingsutrymme har socialarbetarna i sitt arbete och hur använder 
de sig av det?  

7.1 Hantering och handläggning av ärenden med 
vräkningshotade individer 
Ett återkommande tema i intervjumaterialet rör frågan om hur socialtjänst-
kontoren har organiserat sitt arbete och hur socialarbetarna menar att de ar-
betar med personer som riskerar att vräkas. Hur socialarbetarna menar att de 
agerar rent formellt för att hantera ärenden med de vräkningshotade indivi-
derna är, oberoende av vilken kommun de arbetar i, standardiserat på flera 
sätt. Således har socialarbetarna samma formella arbetssätt under vräknings-
processen trots att det finns grundläggande organisatoriska skillnader beträf-
fande vräkningsarbetet mellan de ingående kommunernas socialtjänstkontor. 
Dessa skillnader kännetecknas bland annat av om det finns någon typ av 
specialiserad/särskild verksamhet inom socialtjänsten kring vräkning-
ar/hyresskulder och om socialarbetarna har delegation på hyresskulder eller 
inte (se vidare bilaga 2).  

Även om socialtjänstkontoren organiserar sitt arbete med vräkningshotade 
individer på olika sätt arbetar således socialarbetarna likartat på gräsrotsnivå. 
Deras hantering och handläggning av ärendena med de vräkningshotade kan 
beskrivas utifrån ett antal steg som presenteras i figur fyra.  
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Figur 4. Schematisk bild över socialarbetarnas handläggning av ärendena 
med de vräkningshotade  
 

Figuren beskriver i början och upptill att samtliga underrättelser om uppsäg-
ning från hyresvärdar inkommer till socialnämnden medan det i figurens 

Underrättelser om uppsägning från hyresvärd till socialnämnd
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nedre och slutliga del blir få av de vräkningshotade som får hjälp att lösa sin 
situation. Även om socialtjänsten som organisationen ger direktiv om vilka 
grupper av personer som skall prioriteras har socialarbetarna på gräsrotsnivå 
både utrymme att agera och makt att besluta vilka som blir prioriterade re-
spektive icke-prioriterade. Längs med de olika stegen sorteras flera av de 
vräkningshotade bort av socialarbetarna i kategoriseringsprocedurer trots att 
de vräkningshotade själva anser att de är i behov av hjälp. Slutligen är det 
således inte alla vräkningshotade som får hjälp med att lösa sin situation. 
Socialarbetarnas handlingsutrymme och makt att fatta beslut rör vem av de 
vräkningshotade som skall prioriteras eller icke-prioriteras, när, hur och om 
de skall försöka etablera en kontakt med den vräkningshotade samt om de 
skall bevilja denne någon form av insats för att lösa situationen.  

7.1.1 En underrättelse om uppsägning inkommer 
Underrättelser om uppsägning avseende hyresskuld inkommer enligt social-
arbetarna generellt sett efter en till tre förfallna månadshyror, trots att det i 
enstaka fall inkommer underrättelser med fler obetalda månadshyror. Övriga 
underrättelser som rör återkommande sena inbetalningar eller störande bete-
ende inkommer när hyresvärdarna har bedömt att gränsen för ett acceptabelt 
beteende är passerad. När underrättelserna inkommer till socialnämnden 
delges även hyresgästen uppsägningen av KFM. För att återvinna hyreskon-
traktet måste hyresgästen, enligt hyreslagen 12 kap 42§ (JB) betala hyres-
skulden inom tre veckor sedan han eller hon delgivits för att återvinna hyres-
rätten. Under återvinningsfristen på tre veckor har socialarbetarna också 
handlingsutrymme att agera så att en vräkning kan undvikas. Socialarbetare 
kan enligt hyreslagen 12 kap 44§ (JB) skriftligen meddela hyresvärden att 
myndigheten åtar sig betalningsansvaret. Återvinningsfristen är en makt-
resurs som är juridisk grundad och som socialarbetarna har utrymme att an-
vända sig av för att rädda den vräkningshotades hyreskontrakt och därmed 
undvika vräkningen. Om maktresursen används avbryts vräkningsprocessen 
oavsett hyresvärdens inställning och krav. I intervjuerna med socialarbetarna 
nämns inte återvinningsfristen och den är inget de använder sig, med undan-
tag av en intervju i kommun X. Ingen av de vräkningshotade som ingår i den 
här studien har fått ekonomiskt bistånd beviljat för hyresskulden före åter-
vinningsfristens utgång. Om socialarbetarna ger bifall till ekonomiskt bi-
stånd för hyresskuld är det istället vanligt förekommande att det sker när 
återvinningsfristen på tre veckor gått ut.  

7.1.2 Sortering av de prioriterade och icke-prioriterade 
När underrättelserna om uppsägning inkommer från hyresvärdarna till soci-
alnämnden sorterar socialarbetarna dem utifrån typ av hushåll. Det innebär 
att de sorterar de vräkningshotade i olika kategorier. Typ av hushåll är en 
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grundläggande administrativ kategori som existerar på en byråkratisk nivå 
och som är institutionaliserad. Den här administrativa kategorin består i sin 
tur av två underkategorier; de prioriterade och de icke-prioriterade. De hus-
håll som inte prioriteras är de som består av ensamstående vuxna utan min-
deråriga barn, utan psykisk ohälsa eller demenssjukdom. När det gäller de 
som skall prioriteras finns det i socialtjänstlagens barnperspektiv lagstadgat 
att hushåll som innefattar minderåriga barn skall prioriteras. Det kommer 
bland annat till uttryck i SoL 1 kap 2§ som innebär att när åtgärderna rör 
barn skall särskild hänsyn tas till barnens bästa. Dessutom hänvisar socialar-
betarna till lokala riktlinjer om vilka hushåll som skall prioriteras. De hushåll 
som prioriteras är främst barnfamiljer, det vill säga hushåll med barn under 
18 år, men även ensamstående vuxna med psykisk ohälsa eller demenssjuk-
dom. Socialarbetarna tar i det här skedet reda på om det finns barn mantals-
skrivna på adressen. Det innebär att föräldrar som inte har barnen mantals-
skrivna hos sig eventuellt sorteras som ensamstående vuxna om socialarbe-
tarna inte på annat sätt får kännedom att det finns barn på adressen. Dessut-
om kan socialarbetarna agera genom att omdefiniera en ensamstående 
förälder från en barnfamilj till en ensamstående vuxen som tillhör den icke-
prioriterade gruppen. När en sådan omdefiniering sker uppfattar socialarbe-
tarna att de kan lösa barnens situation genom att försöka flytta på dem till 
den andra föräldern eller annan anhörig.  

Man löser det här med barnen att vårdnaden flyttas över till en annan anhörig 
(Socialarbetare).  

Den här omdefinieringen gäller inte den ”traditionella” barnfamiljen utan 
främst de föräldrar som är ensamstående med barn. Innan socialarbetarna 
genomför en omdefiniering bedömer de familjesituationen där styrande frå-
gor är: var barnen kan bo istället, vad en vräkning får för konsekvenser för 
barnen, t.ex. vid eventuella byten av förskola eller skola. 

Det kan ju vara att föräldrarna är skilda och det är ju ganska vanligt med väx-
elvis boende idag. Då tittar man ju också på vem som har vårdnaden om bar-
nen och diskuterar. … Det kan ju hända att barnen en tid bor hos pappan för 
att dom skall ha en trygg miljö (Socialarbetare). 

 
Att hushåll som först sorterats som barnfamiljer och därmed som prioritera-
de, för att i ett senare blir omdefinierade som ett ensamhushåll, har påvisats i 
tidigare studier som rör både vräkningshotade och hemlösa (jfr Rosengren 
2003, Löfstrand 2005, Knutagård 2007). 

Trots att socialarbetarna skall och prioriterar barnfamiljer har de hand-
lingsutrymme att bestämma vem som skall sorteras som prioriterad och icke-
prioriterad. Samtidigt menar de att de är tvingande att prioritera på grund av 
hög arbetsbelastning och ett högt antal ärenden. De menar att de inte har 
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tillräckligt med organisatoriska resurer såsom antal anställda eller tid, på 
grund av ett högt antal ärenden, att prioritera samtliga personer som riskerar 
att vräkas även om de skulle vilja det. Bristen på resurser begränsar således 
deras handlingsutrymme.  

7.1.3 Att etablera en kontakt med den vräkningshotade 
Socialarbetarnas sorteringar av ärenden får implikationer för de vräkningsho-
tade. Beroende på vilken av den administrativa kategorins underkategorier – 
prioriterad eller icke-prioriterad – som socialarbetarna sorterat in den vräk-
ningshotade i får det konkreta konsekvenser för hur socialarbetarna fortsätt-
ningsvis agerar i vräkningsprocessen. Socialarbetarna har handlingsutrymme 
att besluta när, var och hur de aktuella hushållen skall kontaktas. De här 
förfaringssätten för att kontakta de vräkningshotade är också standardiserade 
på flera sätt. Till de prioriterade skickar socialarbetarna ett eller flera brev 
med besökstider samt försöker få kontakt via telefon. Om ingen kontakt eta-
bleras via brev eller telefon har socialarbetarna även utrymme att genomföra 
oanmälda hembesök. Om socialarbetarna inte etablerar någon kontakt med 
de prioriterade när underrättelserna inkommer till socialnämnden försöker de 
nå vederbörande kontinuerligt under hela vräkningsprocessens gång. Breven 
som de sänder, skickas inom en eller två dagar efter sorteringen och följer i 
stort sett en standardiserad mall, det vill säga ett noggrant och bestämt inne-
håll, som redigeras beroende på typ av ärende och kategori. Breven till de 
prioriterade innehåller generellt sett en kort presentation av socialtjänstkon-
torets verksamhet, orsaken till förverkandet, att det finns risk för vräkning 
samt en besökstid. Till de icke-prioriterade skickar socialarbetarna ett infor-
mationsbrev med motsvarande information fast utan en besökstid. I breven 
till de icke-prioriterade uppmanas de att på egen hand kontakta socialtjänsten 
telefonledes under vissa tider, om de anser sig behöva stöd. Om den icke-
prioriterade individen sedan inte hör av sig så gör socialarbetarna inget 
mer.28 Om den icke-prioriterade däremot hör av sig och ansöker om stöd kan 
han eller hon eventuellt få en tid för ett besök. Inga beslut ges per telefon 
samtidigt som information kan ges att de vräkningshotade inte är berättigad 
ekonomiskt bistånd. Då får vederbörande ta ställning till om han eller hon 
vill få saken prövad. 

                                                      
28 Hör socialarbetarna inte av den icke-prioriterade uppfattar de att vederbörande antingen har 
vidtagit rättelse eller löst sin bostadssituation på egen hand.  
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7.1.4 Ett samtal äger rum 
När breven med besökstider till de prioriterade sänts ut eller när de icke-
prioriterade hört av sig på eget initiativ och fått en besökstid äger ett samtal 
rum mellan en eller flera socialarbetare och klienten. De klienter som social-
arbetarna har samtal med pekar på att deras sorteringsprocedur i prioriterade 
respektive icke-prioriterade klienter faktiskt genomförs. Samtliga klienter 
fick brev med besökstider, det vill säga var prioriterade, med undantag av 
Stefan som på eget initiativ tog kontakt med socialtjänsten. Före samtalet 
kan klienten ha haft en kontakt med socialtjänsten per telefon. Samtalen sker 
oftast mellan en eller flera socialarbetare och klienten samtidigt som ytterli-
gare personer kan delta. Samtalen genomförs på socialtjänstkontoren men 
kan också i kommun X i enstaka fall äga rum i klientens bostad. Utifrån 
analysen av observationsmaterialet kan samtalen karakteriseras och beskri-
vas utifrån ett antal faser. Dessa förekommer i samtliga observerade samtal 
och kan betraktas som en dynamisk process där de olika faserna generellt 
följer den struktur som presenteras i figur fem. Samtidigt kan innehållet i de 
olika faserna upprepas flera gånger och vid flera tillfällen under samtalens 
gång.  

Det är dock inte beskrivningen av faserna i sig som är intressanta utan vad 
som de facto sker i dem, där även socialarbetarnas kategorisering av klienten 
som värdig och ovärdig i flera avseenden äger rum och manifesterar sig (se 
vidare avsnitt 8.5.1.1).  
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Figur 5. Samtalens faser  

 

7.1.4.1 Inledningsfasen 
Samtliga samtal inleds med att deltagarna hälsar på varandra. Därefter är det 
ett mönster i samtalen att socialarbetarna inleder med att ge klienten övergri-
pande information om Hyreslagen och den juridiska vräkningsprocessen. 
Klienten informeras kortfattat om de rättsliga regler som återfinns i Hyresla-
gen och om vräkningsprocessens rättsliga procedur. I samband med det ges 
klienten också utrymme att ställa frågor kring informationen som ges. Vad 
socialarbetarna däremot inte gör i samtliga samtal är att ställa frågan om vad 
den vräkningshotade vill ha hjälp med. Det sker enbart i det första samtalet 
mellan Lena och Juristen (se vidare avsnitt 8.5.1.1).  
 

7.1.4.2 Fasen om varför klienten inte har betalat sin hyra 
I fasen om varför klienten inte har betalat sin hyra övergår samtalen till att 
handla om de problem och orsaker som klienten uppfattar ligger till grund 
för att han eller hon är uppsagd och riskerar att vräkas. Socialarbetarna ger 
klienten mer eller mindre utrymme att förklara vad som har hänt eller så tar 
sig klienten utrymme att förklara på eget initiativ. Klienternas förklaringar 
till varför de inte har betalat sin hyra är det tema som de själva främst sätter 
på samtalets agenda. Oftast återkommer de till det här temat flera gånger 
under samtalets gång. Förklaringarna som klienterna ger presenteras oftast 
som en lång kedja av händelser där den ena omständigheten har lett till en 
annan. Enligt Cedersund (1992) försöker bidragssökande i mötet med social-
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som ett offer för olyckliga omständigheter eller andra människors felbehand-
ling är vidare enligt Kullberg (1994) näst intill en förutsättning för att bli 
beviljade bidrag. Klienternas förklaringar handlar om olika individuella om-
ständigheter, såsom skador och sjukdom, de oansvariga papporna, försenade 
och felaktiga utbetalningar samt barnens egna problem (se vidare avsnitt 
8.4). Dessa uppfattas på ett eller annat sätt ha bidragit till att de har en utsatt 
ekonomisk situation, försörjningsproblem och andra problem som därmed 
lett till att de inte har betalat sin hyra i tid eller överhuvudtaget.  

7.1.4.3 Fasen om klientens ekonomiska situation 
I fasen om klientens ekonomiska situation övergår samtalen till att socialar-
betarna identifierar och kartlägger klientens ekonomiska förhållanden. Soci-
alarbetarna genomför en reguljär ekonomisk prövning utifrån socialbidrags-
normen. De ställer konkreta frågor till klienten som svarar med att lämna 
uppgifter om sina ekonomiska förhållanden. Klienten får därmed muntligen 
redogöra för sina tillgångar och inkomster, men även utgifter och eventuella 
skulder. Socialarbetarna räknar ut om klienten har haft eller i sin nuvarande 
situation har rätt till ekonomiskt bistånd för uppehälle och/eller hyresskuld. 
Bedömningen baserar sig således på klientens ekonomiska förhållanden, dels 
när den eventuella hyresskulden uppkom, och dels i den nuvarande situatio-
nen.  

Ett mönster i samtalen är att socialarbetarna inte ger några muntliga beslut 
till klienten i samband med normberäkningen. Det sker enbart i samtalen 
med Lena och Maria i kommun Y (se vidare avsnitt 8.5.1.1). Samtidigt bör 
det poängteras att socialarbetaren på den speciliserade hyresrådgivningen i 
kommun X inte handlägger socialbidrag och att det enbart är socialarbetarna 
i kommun Y som har delegation. När inget muntligt beslut ges i samtalen 
talar socialarbetarna i kommun Y och Z om för klienterna att ett beslut 
kommer att meddelas senare. Att besluten skjuts upp till ett senare tillfälle 
kan i samtalen i kommun Z bero på att socialarbetarna där inte har formell 
rätt att besluta om ekonomiskt bistånd skall ges för hyresskulder. Den for-
mella rätten att fatta beslut om bistånd för hyresskuld skiljer sig åt mellan 
socialtjänstkontoren. Det är enbart socialarbetarna i kommun Y som har 
delegation på hyresskulder motsvarande två hyror. När socialarbetaren sak-
nar den formella rätten att fatta beslut om bistånd för hyresskuld skjuts be-
slutet upp till ett sammanträde med den person eller de personer som har den 
formella beslutsrätten på socialtjänstkontoren. På dessa sammanträden har 
socialarbetarna möjlighet att förespråka bifall eller avslag för klienten.  

Ett annat mönster i samtalen är om socialarbetarna i samband med norm-
beräkningen tillsammans med klienten fyller i en ansökan om ekonomiskt 
bistånd om hyresskuld och/eller uppehälle eller inte. I kommun Z fyller soci-
alarbetarna tillsammans med klienten i en ansökan i samtliga observerade 
samtal. I de observerade samtalen i kommun X fyller socialarbetaren inte i 
någon ansökan tillsammans med klienten men identifierar och kartlägger 
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klientens ekonomiska situation för att sedan eventuellt uppmana denne att 
lämna in en ansökan till socialtjänstens ekonomienhet. I kommun Y fyller 
socialarbetarna i en ansökan med två av de fyra klienterna (Lena och Susan-
ne). I samtalen med Maria fyller socialarbetarna inte i någon ansökan till-
sammans med henne (se vidare avsnitt 8.5.1.1). Däremot uppmanas hon att 
själv fylla i en ansökan om ekonomiskt bistånd. När socialarbetarna tillsam-
mans med klienten fyller i ansökan om ekonomiskt bistånd efterfrågar soci-
alarbetarna i samtliga samtal, olika slags handlingar som styrker de uppgifter 
som klienten muntligen lämnar. Ingen av klienterna har med sig samtliga 
handlingar som socialarbetarna kräver. Samtliga får, med undantag Lena, 
lämna in handlingar som styrker de ekonomiska uppgifterna som han eller 
hon uppger. Vad socialarbetarna gör är att de talar om för klienterna att de 
kommer att kontrollera att uppgifterna som han eller hon muntligen lämnar 
är sanningsenliga. 

7.1.4.4 Fasen om vad klienten gjort för att inte bli vräkt 
I fasen om vad klienten gjort för att inte bli vräkt övergår samtalen till att 
handla om dels vad klienterna gjort för att försöka betala hyran i tid, dels vad 
de har gjort för att försöka lösa den uppkomna situationen med hotet om 
vräkning. Fasen initieras oftast av klienterna själva som på eget initiativ be-
rättar för socialarbetarna vad de har gjort. Det här kan förstås som att klien-
terna är medvetna om att det är betydelsefullt att presentera sig själv som en 
person som försöker förbättra situationen på egen hand. Vad klienterna gjort 
handlar om att de på eget initiativ har kontaktat hyresvärden för att få förstå-
else, på olika sätt försökt reducera sina utgifter, att låna pengar, att kontakta 
sin arbetsgivare och försökt byta sin bostad mot en annan med lägre hyra 
samt kommit till socialtjänsten för att få hjälp (se vidare avsnitt 8.5). 

7.1.4.5 Avslutningsfasen 
I avslutningsfasen summerar socialarbetarna den information som fram-
kommit under samtalet. Efter summeringen tar de beslut om vad som skall 
göras. De talar om för klienten vad de själva kommer att göra samt uppma-
nar klienten till olika slags ageranden tills nästa gång de talas vid per telefon 
eller möts för ett samtal. Socialarbetarna, med undantag i kommun X, skall 
ofta själva behandla klientens eventuella ekonomiska ansökan om bistånd. 
Det kan också ibland handla om att kontakta och slussa klienten vidare till 
andra personer eller enheter inom socialtjänsten för att han eller hon skall 
kunna få hjälp med det som de uppfattar vara dennes sociala problem eller 
aspekter som ligger utanför deras eget ansvarsområde inom socialtjänsten. 
Det kan dessutom handla om att socialarbetarna skall ringa hyresvärden för 
att förhandla kring insatser som skulle kunna lösa situationen för klienten. 
Vidare kan det handla om att de skall ringa KFM för att få ytterligare tidsut-
rymme att utreda klientens situation eller för att få anstånd med verkställ-
ningen av vräkningen. För klientens del handlar det om att han eller hon 
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skall samla ihop de handlingar som styrker de uppgifter de lämnat muntligen 
om sina ekonomiska förhållanden, att de uppmanas att i framtiden först och 
främst betala hyran, att betala in så mycket som möjligt av den eventuella 
hyresskulden, att inte prioritera andra utgifter, att skaffa autogiro, att eventu-
ellt låna pengar av släkt eller vänner, att söka olika sorters ekonomiska bi-
drag, att söka skuldsanering, att gå med i hyresgästföreningen eller att försö-
ka byta sin bostad mot en annan med billigare hyra. Socialarbetarna bokar 
endast in ett nytt samtal på socialtjänstkontoret om de anser att det finns ett 
sådant behov. På det här sättet avrundas samtliga samtal.  

7.1.5 Kategoriseringen av den värdiga och ovärdiga 
klienten 
Oavsett om den vräkningshotade individen har blivit sorterad som prioriterad 
eller icke-prioriterad i linje med organisationens byråkratiska direktiv så är 
inte socialarbetarnas sorterings- och kategoriseringsprocedur av personen 
fullständig. Efter sorteringen av prioriterade och icke-prioriterade använder 
socialarbetarna sitt handlingsutrymme att kategorisera den vräkningshotade. 
De personer som prioriterats eller som självmant tagit kontakt med social-
tjänsten, kategoriseras nu som vad jag valt att beteckna som värdiga eller 
som ovärdiga klienter (jfr Midré 1990). Hur socialarbetarna kategoriserar 
den vräkningshotade får konsekvenser för om de hjälper honom eller henne 
att lösa situationen. Kategoriseringsproceduren av klienterna som värdiga 
och ovärdiga visar sig i analysen av intervjuerna med socialarbetarna och 
manifesterar sig i samtalen mellan socialarbetarna och de vräkningshotade. 
Dessutom är den här kategoriseringsproceduren av central betydelse i social-
arbetarnas arbete och baseras i stor utsträckning på deras uppfattningar om 
de vräkningshotade klienterna, med undantag av tidigare kontakter avseende 
underrättelser om uppsägning. I allt väsentlig grad är kategoriseringen också 
densamma, oberoende av vilket socialtjänstkontor de arbetar på. 

7.1.5.1 Tidigare kontakter avseende underrättelser om uppsägning 
I intervjuerna med socialarbetarna framkom vid flera tillfällen att klienter 
som tidigare varit i kontakt med socialtjänsten avseende hot om vräkning, 
påverkade beslutet om hjälp skulle ges för att försöka lösa personens situa-
tion. 

En engångsföreteelse kan ju vara en grej men händer det gång på gång blir 
det svårare för klienten att försöka försvara sig, att rättfärdiga sitt beteende. 
… Nästa gång då man får den här lappen från hyresvärden då kategoriserar 
man och får dra åt snaran mer (Socialarbetare). 

Dom som återkommer, där kan man ju säga att det är ingen mening att bevilja 
hyresskulden för det kommer att hända igen och igen. Då får man börja om 
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från början, starta på nytt och liksom ta konsekvenserna av sitt eget handlan-
de på något sätt (Socialarbetare).  

Som framgår i citaten och som samtliga socialarbetare menar, är att när det 
är en klient som är återkommande med nya hot om vräkning så reduceras 
chanserna att de skall hjälpa honom eller henne att lösa situationen. Social-
arbetarna uppfattar dessutom att klienten då får ta konsekvenserna av sitt 
eget ageramde, det vill säga tillskrivs ansvaret för sin situation och hotet om 
vräkning. Att tidigare ha haft kontakter med socialtjänsten avseende hot om 
vräkning är ett första kriterium för socialarbetarnas kategorisering av klien-
ten som värdig eller ovärdig. Det här gäller särskilt när klienten tidigare fått 
beviljat ekonomiskt bistånd för hyresskuld.  

Om dom är kända för hyresskuld tidigare och dom ser till att dom får hjälp. 
Att man har bifallit och bifallit och bifallit men det medför ingen rättelse. Då 
är frågan ibland att vi faktiskt säger nej även fast det finns barn (Socialarbeta-
re). 

Man kan ju inte hela tiden pumpa ut pengar till hyresskulder och så händer 
det ingenting (Socialarbetare). 

Att som klient vara känd eller registrerad på socialförvaltningen för att vara 
återkommande med nya hyresskulder innebär att socialarbetarna har tillgång 
över en maktresurs som är organisatorisk förankrad. Registret gör det möjligt 
för socialarbetarna att kontrollera om klienten tidigare finns registrerad inom 
socialförvaltningen. Ytterst används den här maktresursen för att kategorise-
ra klienten som värdig eller ovärdig. Det kan hända att socialarbetarna inte 
försöker hjälpa klienten att lösa situationen om denne tidigare har fått eko-
nomiskt bistånd för hyresskuld, oavsett om det är en barnfamilj eller inte. 
Vad som också framkom i intervjuerna var att socialarbetarnas förtroende 
minskade för klienter som var återkommande.  

Vad är det som gör att jag skall tro på något den här gången (Socialarbetare). 

Det innebär att sannolikheten ökar för att socialarbetarna avslår en ansökan 
om ekonomiskt bistånd för hyresskuld eftersom klienten tidigare en eller 
flera gånger har fått bistånd beviljat. En socialarbetare uppfattar också att det 
kan vara värre att bevilja ekonomiskt bistånd till en hyresskuld än att ge 
avslag. 

Det kan faktiskt vara så att det är värre att bevilja till en person, för då kanske 
det aldrig kommer fram den problematik som egentligen orsakar hyresskul-
den. Ibland går det så långt att det är det enda sättet (Socialarbetare). 
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I praktiken innebär det att klienter som återkommer med nya hyresskulder 
har en större risk att bli kategoriserade till en ovärdig klient eftersom de be-
döms vara mindre trovärdiga och anses därmed vara ansvariga för situatio-
nen. 

7.1.5.2 Klientens förklaringar till förverkande 
Det är inte enbart om klienten är återkommande eller inte som har betydelse 
för socialarbetarnas beslut om de skall försöka hjälpa klienten att lösa sin 
situation. Socialarbetarna bedömer även klientens förklaringar till varför han 
eller hon inte har betalat sin hyra.  

/Man försöker/ ta reda på varför hyresskulden har uppstått eller varför dom 
inte betalar i tid (Socialarbetare). 

Dom får försöka förklara vad det är som har hänt och vad som gör att de inte 
har betalat hyrorna (Socialarbetare). 

Vilka förklaringar klienten ger till att han eller hon inte har betalat sin hyra 
är det andra kriteriet för socialarbetarnas kategorisering av klienten som 
värdig eller ovärdig. Klienternas förklaringar är därmed också betydelsefulla 
för deras möjlighet att få hjälp från socialtjänsten med att lösa sin siutation. 
Socialarbetarnas bedömning av klientens förklaringar sker dessutom utifrån 
deras uppfattningar om klienten. Det innebär att det inom det här kriteriet 
också aktualiseras en moralisk dimension. I en tidigare avhandling pekar 
Kullberg (1994) på att orsaken till klientens problem är något som inte skall 
inverka på socialarbetares bedömningar och beslut om bistånd. Dessutom har 
det tidigare påvisats att klienter med liknande problem får olika bemötande 
med hänvisning till deras ansvar för problemen (SOU 2001:95). När det 
gäller klientens förklaringar till varför det inte har betalat hyran bedömer 
socialarbetarna detta utifrån vad de anser vara trovärdiga och legitima för-
klaringar.  

Ibland kommer det förklaringar som är rena historierna men ibland så är det 
verklighet. Att dom har blivit av med jobbet eller en del fall så har sambon 
påstått att han har betalat hyrorna och dom har trott på det och det har visat 
sig att så är det inte alls då (Socialarbetare). 

Det var liksom ingen trovärdighet i det heller riktigt i historien och det hade 
funnits pengar till hyrorna men dom hade valt att inte betala (Socialarbetare). 

Som framkommer i citaten är klienternas förklaringar inte trovärdiga när 
socialarbetarna bedömer att de är ”rena historierna” men däremot trovärdiga 
när de bedöms vara ”verklighet”. Det finns inga kriterier för hur trovärdighe-
ten bedöms utan vad som är trovärdigt eller inte bestäms av socialarbetarens 
uppfattningar. Även om förklaringarna bedöms som trovärdiga kan de be-
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dömas som mer eller mindre legitima. Att förklaringen bedöms vara legitim 
innebär att klienten skall ha drabbats av något som han eller hon inte kan 
hållas ansvarig för. Med andra ord skall det i klientens förklaringar finnas 
omständigheter som socialarbetarna bedömer ligger utanför klientens kon-
troll och ansvar. Utifrån det här kriteriet kategoriseras således klienten som 
värdig om hans eller hennes förklaring om hyresskulden eller de sena inbe-
talningarna av hyran är trovärdig och legitim, om inte, bedöms klienten som 
ovärdig. 

7.1.5.3 Klientens ekonomiska situation 
Hur klientens ekonomiska situation är och har varit, är en central komponent 
i samtalen och utgör en av de faser som karakteriserar samtalen mellan soci-
alarbetarna och klienterna. I analysen av intervjuerna med socialarbetarna 
utkristalliserades att den ekonomiska situationen är betydelsefull för deras 
beslut om de skall försöka hjälpa klienten att lösa sin situation.  

Vi brukar titta på hur deras ekonomi har sett ut. Har dom haft möjlighet att 
betala hyran eller har det varit så att dom har legat under norm och inte haft 
pengar att betala hyran (Socialarbetare). 

Vad som framkommer i citatet är att socialarbetarna gör en bedömning om 
klienten haft medel att betala hyran så att en hyresskuld skulle kunna ha 
undvikits. Det sker genom att socialarbetarna räknar ut om klienten har haft 
eller i sin nuvarande situation har rätt till ekonomiskt bistånd för uppehälle 
och/eller hyresskulden. Det här är ett tredje kriterium för socialarbetarnas 
kategorisering av klienten som värdig eller ovärdig. Klienternas ekonomiska 
situation är därmed också betydelsefull för deras möjlighet att få hjälp från 
socialtjänsten. Detta ligger i linje med Midrés (1990) resursdimension, det 
vill säga om en person kan eller klarar av att försörja sig själv.  

När socialarbetarna talar om bedömningar för ekonomiskt bistånd för hy-
resskulder är klientens inkomster över eller under socialbidragsnorm cent-
ralt. Klienter som har och har haft inkomster som ligger över bidragsnormen, 
då hyresskulden uppstod, beviljas generellt inte ekonomiskt bistånd för hy-
resskuld. Socialarbetarna menar dock att de kan göra undantag.29 I likhet 
med deras bedömningar av klientens förklaringar till varför hyran inte är 
betald i tid eller betald överhuvudtaget bedömer de den ekonomiska situatio-
nen utifrån aspekterna trovärdighet och legitimitet. För det första bedömer 
socialarbetarna klientens trovärdighet. Det sker genom att socialarbetarna 
försöker fastställa om de uppgifter avseende den personliga ekonomiska 
situationen som klienten lämnar är sanningsenliga. Kontroll av olika hand-

                                                      
29 Det bör poängteras att om Hyreslagens återvinningsfrist har passerat och om hyresvärden 
avser att driva vräkningsprocessen vidare och inte ger sitt medgivande att den vräkningshota-
de får behålla hyreskontraktet ger socialtjänsten i de tre kommunerna inget bifall för ekono-
miskt bistånd för hyresskulden.  
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lingar rörande inkomster och utgifter fungerar i regel som ett sätt att säker-
ställa klienternas trovärdighet. Klienterna skall generellt men behöver inte 
alltid, som de observerade samtalen visar, lämna in handlingar som styrker 
de ekonomiska uppgifterna. Legitimitetsaspekten blir också aktualiserad i 
den här fasen eftersom storleken på inkomster och utgifter ligger till grund 
för klientens lagliga rätt till ekonomiskt bistånd. Legitimitet bedöms i förhål-
lande till de regler som finns för ekonomiskt bistånd. Beror klientens eko-
nomiska situation och den eventuella hyresskulden och/eller de återkom-
mande sena inbetalningarna av hyran på sådana omständigheter som den 
vräkningshotade inte har någon kontroll över. Utifrån det här kriteriet kate-
goriseras således klienten som värdig om hans eller hennes ekonomiska situ-
ation bedöms som trovärdig och legitim.  

7.1.5.4 Klientens motivation 
I analysen av intervjuerna med socialarbetarna utkristalliserades också att 
klientens motivation påverkade beslutet om de skulle försöka hjälpa klienten 
att lösa sin situation.  

Det handlar om personen är motiverad eller inte (Socialarbetare). 

Har personen inte motivationen, en vilja att få det att fungera, så går det inte 
(Socialarbetare). 

Det här är ett tredje kriterium för socialarbetarnas kategorisering av klienten 
som värdig eller ovärdig. I likhet med kriteriet om klientens förklaringar till 
förverkande sker socialarbetarnas bedömning av klientens motivation utifrån 
deras egna uppfattningar om klienten. Här aktualiseras således en moralisk 
dimension genom att socialarbetarna bedömer om klienten är motiverad, det 
vill säga har en vilja att förändra sitt beteende eller sin livssituation. Bedöm-
ningen baseras delvis på om klienten tidigare har vidtagit tillräckligt med 
åtgärder för att försöka betala sin hyra.  

Att klienten har kommit och självmant ansökt om hjälp hos socialtjänsten 
kan uppfattas av socialarbetarna som att klienten är motiverad att förändra 
sin situation.  

Dom som kommer hit är ju motiverade att prata. ... Dom är motiverade att 
göra någonting åt det. Dom har tagit sig över det här stora steget att börja 
jobba för att situationen skall förändras (Socialarbetare). 

Att personer som är mer motiverade i högre grad tar kontakt eller låter sig 
kontaktas av socialtjänsten än övriga är något som visades i en tidigare stu-
die (Holmdahl, Bergmark & Lundström 2006). De vräkningshotade som 
socialarbetarna däremot inte etablerar någon kontakt med uppfattas som 
omotiverade. Dessutom menar en handläggare att man som socialarbetare tar 
ställning till om klienten hade kunnat agera annorlunda.  
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Man tittar på vad person själv gjort för att försöka lösa sin situation (Social-
arbetare). 

Klienter som kategoriseras som värdiga utifrån det här kriteriet om motiva-
tion är de som bedöms vara tillräckligt motiverade att upphöra med de pro-
blem som socialarbetarna anser bidra till att de inte har betalat sin hyra. Sam-
tidigt skall klienterna som kategoriseras som värdiga kunna kan visa att de 
agerat på ett sätt som socialarbetarna uppfattar som rationellt, för att försöka 
lösa situationen klienten befinner sig i.  

7.1.6 Förhandling med hyresvärden  
Beroende på socialarbetarnas kategorisering av klienten försöker de att på 
olika sätta hjälpa denne att lösa sin situation. De klienter som kategoriserats 
som ovärdiga lämnas till att försöka lösa sin situation på egen hand fram till 
att vräkningen skall verkställas, medan de värdiga får hjälp. För de värdiga, 
kontaktar socialarbetarna hyresvärdarna telefonledes. Den här kontakten kan 
karakteriseras som en förhandling där aktörernas intresse sammanfaller eller 
är motstridiga. En förhandling bygger på instrumentellt handlande och är ett 
medel får att uppnå ett visst mål (Johansson 1997). Socialarbetarnas intresse 
med förhandlingen är att försöka få den värdiga klienten att behålla sitt hy-
reskontrakt och att inte bli vräkt. Förhandlingarna äger rum när socialarbe-
tarnas yttersta maktresurs, det vill säga återvinningsfristen på tre veckor, har 
passerat och inte går att utnyttja. Den här juridiska maktresursen har då för-
lorat sitt värde och sin styrka och socialarbetarnas handlingsutrymme att 
förhindra att klienten slutligen blir vräkt är starkt begränsat. Vad socialarbe-
tarna har utrymme att göra när återvinningsfristen har gått ut är att försöka 
förhandla med hyresvärden och få bostadsföretagets handläggare att gå med 
på någon slags uppgörelse med socialtjänsten. Nås en överenskommelse 
driver inte hyresvärden vräkningsprocessen vidare utan återtar sin ansökan 
om vräkning. Klienten får behålla hyreskontraktet, eventuellt under föränd-
rade former och via det tillsynsarbete som sker därefter från socialförvalt-
ningens sida. Accepterar hyresvärden inte förslaget fortsätter de att driva 
vräkningsprocessen och avvaktar KFM:s utslag. 

7.1.7 Insatser för att lösa situationen  
I förhandlingarna presenterar socialarbetarna olika förslag på insatser för att 
lösa situationen för klienterna. Dessa insatser kan både vara krav ställda från 
hyresvärdarna eller intressen från klienterna själva. Tre generella typer av 
insatser har identifierats i intervjumaterialet med socialarbetarna. Dessa in-
begriper i flera avseenden olika former av tillsynskontroll över klienterna. 

Den ena generella typen av insats handlar först och främst om att förändra 
hyreskontraktet. Att förändra klientens hyreskontrakt till ett korttidskontrakt 
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tycks vara vanligt, men att förändra det till ett socialt kontrakt tycks vara 
mindre vanligt. Åtta vräkningshotade i den här studien fick sina hyreskon-
trakt förändrade eller återupprättade (se vidare avsnitt 8.1). När det gäller 
korttidskontrakt innebär det att klienten får ett hyreskontrakt för en månad i 
taget och därmed har förlorat besittningsrätten. Om personen missköter kon-
traktet kan hyresvärden säga upp det med omedelbar verkan. Att kontrakten 
förändras till ett socialt kontrakt är däremot ytterst sällsynt och kan användas 
när alla andra av socialtjänstens organisatoriska resurser är uttömda och när 
hushållet innefattar barn. Ett socialt kontrakt innebär att klienten får bo kvar 
i bostaden som andrahandshyresgäst medan socialnämnden övertar första-
handskontraktet. Klienten kan fysiskt stanna kvar i bostaden men förlorar 
hyreskontraktet och besittningsskyddet. Intentionen med de sociala kontrak-
ten är att de skall vara tillfälliga och avsikten är att klienten skall förberedas 
för eget boende så att han eller hon på sikt åter igen kan överta eller få ett 
eget hyreskontrakt. Som framkommit tidigare har Sahlin (1996) däremot 
visat att personer som befinner sig i den sekundära bostadsmarknaden, där de 
sociala kontrakten ingår, tenderar att fastna där samtidigt som de stängs ute 
från den reguljära bostadsmarknaden. För hyresvärden innebär det sociala 
kontraktet en långtgående ekonomisk garanti samt en avlastning av tillsyns-
ansvar och kontroll som då äger rum genom socialtjänsten. 

Den andra generella typen av insats handlar om ekonomiskt bistånd för 
hyreskuld. Det är en insats som nio vräkningshotade med hyresskuld i den 
här studien hade ett intresse om att få, men som de sällan fick. Det var enbart 
två, Lena och Susanne, som beviljades ekonomiskt bistånd för sina hyres-
skulder.  

Den tredje generella typen av insats handlar om ekonomisk rådgivning. 
Det är en insats som består av en serie samtal under ett halvår till ett år fram-
åt med ekonomisk rådgivning där klienten får redovisa kvitton på att hyran 
är betald. Minas (2008) visar att ekonomisk rådning är ett mycket vanligt 
inslag i arbetet med socialbidrag. År 2001 erbjöd nästan alla kommuner an-
tingen egna rådgivare inom socialförvaltningen eller remitetterade sökanden 
till kommunens budgetrådgivare (ibid).  

Utöver ovanstående insatser försöker en del av socialarbetarna, främst i 
kommun X, att få till stånd avbetalningsplaner ställda till de hyresvärdar som 
godtar sådana. Om en avbetalningsplan är möjlig att få till stånd menar soci-
alarbetarna också att det är betydelsefullt att planen upptecknas med en låg 
månadskostnad. Detta i syfte att klienten skall kunna hålla den eventuella 
överenskommelsen. Socialtjänsten förvaltar också i undantagsfall klientens 
egna medel på olika sätt. Det är en insats som kan ske genom så kallade för-
medlingsmedel. I praktiken innebär det att klientens inkomster samt hyres-
avier och eventuellt andra utgifter tas om hand av socialtjänsten som ser till 
att räkningarna betalas i tid. Därefter betalas resterande belopp ut till klien-
ten, vid ett eller flera tillfällen under månaden. När förmedlingsmedel an-
vänds som en lösning skriver klienten en fullmakt som ger socialtjänsten rätt 
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att förvalta medlen. Tillsammans upprättar socialarbetaren och klienten ett 
avtal om vad som ska gälla. Avtalet kan med omedelbar verkan sägas upp av 
båda parter. En annan insats kan vara borgensman eller en god man. Det 
förra innebär att en släkting eller vän tecknar en borgen för klienten. Borge-
nären blir juridiskt ansvarig för att hyran och andra utgifter blir betalda i tid. 
Den senare innebär att den gode mannen hjälper klienten att bevaka sin rätt, 
förvalta egendom eller sörja för sin person enligt föräldrabalken (1949:381). 

7.1.8 Inför verkställandet av vräkningen 
Om inte socialarbetarna presenterar en insats som hyresvärden accepterar 
fortsätter vräkningsprocessen. När KFM kommer med sitt utslag och faststäl-
ler datum och tid för vräkning meddelas detta alltid till socialnämnden enligt 
Hyreslagen, 12 kap 44§ (JB). Underrättelser om datum och tid för vräkning 
inkommer mellan en till två veckor innan verkställandet skall genomföras av 
KFM. Socialarbetarna har under den här tiden ett handlingsutrymme att ar-
beta med ärendet för att undvika att de klienter som kategoriserats som vär-
diga blir vräkta. I den här fasen har socialarbetarna också utrymme att få 
anstånd med verkställandet i samverkan med KFM eller hyresvärd för att få 
ytterligare tid att utreda vad som hänt, om en kontakt med den vräkningsho-
tade har etablerats i ett senare skede av vräkningsprocessen, eller eventuellt 
presentera nya insatser till hyresvärden. När datum och tid om vräkning har 
inkommit och ingen eventuell insats existerar eller har accepteras av hyres-
värden är vräkningen ett reellt faktum. I det här skedet av vräkningsproces-
sen uppmanar socialarbetarna i kommun Y och i kommun X klienten, obero-
ende om han eller hon har kategoriserats som värdig eller ovärdig, att städa 
och tömma bostaden samt lämna tillbaka nycklarna till hyresvärden innan 
KFM kommer dit för att verkställa vräkningen.30 Syftet med att uppmana 
klienten att flytta själv är att alla parter skall undvika de ekonomiska om-
kostnader en vräkning innebär. Det innebär att hyresvärden har möjlighet att 
slippa de omkostnader på tusentals kronor som KFM tar ut för att verkställa 
en vräkning. För klienten syftar det också till att undvika att en vräkning 
registreras på honom eller henne hos KFM. Om en överenskommelse nås 
mellan de olika parterna, om att klienten skall avflytta innan verkställighe-
ten, ringer socialarbetaren eller KFM till hyresvärden och meddelar detta. 
Hyresvärden har då möjlighet och utrymme att återta ansökan om vräkning-
en. KFM verkställer inte vräkningen och ingen vräkning registreras trots att 
klienten/hyresgästen i praktiken har blivit av med sin bostad.  

När vräkningen skall verkställas är någon från KFM, hyresvärd och lås-
smed närvarande. För socialarbetarna finns ingen reglerad skyldighet att 
närvara när vräkningen skall verkställas. Däremot har socialtjänsten det yt-

                                                      
30 Innan verkställande sker skall även KFM enligt UB 16 kap 1–9§ och UF 16 kap 2–7§ upp-
mana hyresgästen att flytta själv.   
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tersta ansvaret enligt SoL 2 kap 2§ och de har även enligt SoL 11 kap 1§ 
ansvar att utreda om det finns behov av insatser från deras sida i samband 
med vräkningen. Denna skyldighet har inträtt redan när underrättelsen om 
datum och tid för vräkning inkom till socialnämnden. Socialarbetarna i de tre 
kommunerna är dock inte närvarande vid samtliga vräkningar. I kommun X 
deltar socialarbetaren vid samtliga vräkningar oavsett om den vräkningsho-
tade sorterats och kategoriserats som prioriterad eller icke-prioriterad, värdig 
eller ovärdig. I kommun Z deltar socialarbetarna enbart när det är vräknings-
hotade individen har minderåriga barn och i kommun Y deltar socialarbetar-
na alltid när det ingår barn och ibland när den vräkningshotade har psykisk 
ohälsa. Om den vräkningshotade individen är aktuell inom någon annan 
enhet eller sektion inom den egna förvaltningen eller annan myndighet med-
delas behöriga personer om när vräkningen skall verkställas av samtliga 
socialarbetare, oberoende av kommun.  

Utgångspunkten för socialarbetarna i den här slutliga fasen av vräknings-
processen och inför verkställandet är att försöka ta reda på var den vräkta 
personen skall bosätta sig. Socialarbetarna menar att vederbörande skall ha 
tak över huvudet och har ett boende att erbjuda över en natt om personen inte 
har någonstans att ta vägen. De hänvisar oftast den vräkningshotade till nå-
got vandrarhem samt ger information om var vederbörande kan söka andra-
handsbostäder. Om den vräkningshotade behöver hjälp efter att ha blivit 
vräkt menar socialarbetarna att vederbörande på eget initiativ får kontakta 
socialtjänsten. När det gäller uppföljningen om vart de vräkningshotade in-
dividerna ifråga tar vägen efter vräkningarna har en del socialarbetare i regel 
vetskap om detta och andra inte. För de vräkningshotade som sorterats som 
prioriterade och som oftast har varit i kontakt med socialtjänsten, menar 
samtliga socialarbetarna att de har den här informationen. Däremot skiljer 
det sig åt kommunvis när det gäller personer som sorterats som icke-
prioriterade och där ingen kontakt etablerats.  

7.2 Uppfattningar om de vräkningshotade 
Socialarbetarna har flera uppfattningar om personerna som gör sig skyldiga 
till förverkandegrunderna i Hyreslagen. Dessa uppfattningar är intimt för-
knippade med deras kategoriseringar av klienterna som värdiga eller ovärdi-
ga. Socialarbetarna uppfattar att de personer som riskerar att vräkas består av 
en heterogen kategori av människor. Det rör sig om allt från personer som 
för socialarbetarna är okända sedan tidigare till personer som är kända och 
återkommande med nya hot om vräkning. Även om de vräkningshotade upp-
fattas som en heterogen kategori av människor har några generella grupper 
och uppfattningar identifierats i intervjumaterialet med socialarbetarna. Des-
sa utgörs både av person utan kända sociala problem och personer med olika 
slags sociala problem. Dessutom uppfattas de vräkningshotade, oavsett till-
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skriven grupptillhörighet, att de har någon form av ekonomiska problem och 
att de agerar irrationellt.  

7.2.1 De normala 
En första uppfattning som socialarbetarna har om vräkningshotade, är att det 
rör sig om personer som är normala. De vräkningshotade uppfattas vara vem 
som helst, som av någon anledning drabbats av någonting som påverkar hela 
deras livssituation, bland annat att de inte betalar sin hyra. Dessa personer 
uppfattas befinna sig i en kris, må dåligt och skildras oftast som uppgivna.  

De flesta uppsägningar som kommer in rör människor som har ett normalt 
liv. … Dom flesta är nog vanliga människor som har jobb och plötsligt så 
händer det något och som gör att dom inte betalar en hyra (Socialarbetare). 

En socialarbetare uppfattar även att flera av de vräkningshotade bär på 
skamkänslor i samband med att de måste söka hjälp hos socialtjänsten för att 
de riskerar att bli vräkta.  

Många tycker ju att det är väldigt skamligt (Socialarbetare).  

Tidigare studier pekar just på att det är ofta förekommande att klienter kän-
ner skam i kontakten med de sociala myndigheterna (Jönsson & Starrin 
1996, Jönsson et al 1999).  

7.2.2 De med sociala problem 
En andra uppfattning hos socialarbetarna är att de vräkningshotade är perso-
ner som i mer eller mindre grad har olika slags sociala problem som döljer 
sig bakom hyresskulderna eller övriga förverkandeorsaker i Hyreslagen. De 
med sociala problem utgörs i socialarbetarnas problembeskrivning av de 
vräkningshotade bland annat av personer med psykisk ohälsa, demenssjuk-
dom eller någon slags missbruksproblematik. De här egenskaperna eller 
tillstånden kan ibland uppfattas vara de primära och bakomliggande orsaker-
na till att personerna är vräkningshotade. Socialarbetarna uppfattar att det 
oftast är de med sociala problem som gör sig skyldiga till störande beteende, 
ibland i kombination med hyresskuld.  

7.2.3 Ekonomiska problem och felaktiga prioriteringar 
Ytterligare en del av socialarbetarnas problembeskrivning av de vräknings-
hotade är att deras huvudsakliga problem som döljer sig bakom hyresskulden 
uppfattas vara ekonomiska, med undantag av dem som uppfattas ha psykisk 
ohälsa, demenssjukdom eller missbruksproblem. 
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Jag hade en kvinna som kom till mig och hon hade väldigt mycket avbetal-
ningar. Hon hade jättemånga små skulder. Hon hade tagit olika typer av lån. 
… Det var närmare 3000 kronor i månaden på alla dom här små lånen (Soci-
alarbetare). 

Den grupp av vräkningshotade som primärt uppfattas ha ekonomiska pro-
blem skildras som att de är ekonomiskt utsatta, det vill säga har en brist på 
pengar. Dessutom uppfattas oftast den här gruppen som att de gör felaktiga 
ekonomiska prioriteringar som betraktas som irrationella.  

Ibland har dom prioriterat annat. Det kan vara privata skulder eller banklån. 
Ofta tycker man att det är viktigare än hyran (Socialarbetare). 

Oftast har dom prioriterat bort pengarna på andra räkningar. Hyran har inte 
varit viktig (Socialarbetare). 

Att betala sin hyra uppfattas av socialarbetarna som grundläggande. Det 
gäller oavsett vilka andra utgifter och försörjningsproblem personen har. 
Hjort (2004:80) har pekat på att det inte är en ovanlig uppfattning att hushåll 
som anses ha försörjningsproblem bör se över sina utgifter och framför allt 
prioriteringarna. Olika myndigheter och experter har sedan ganska lång tid 
framfört åsikter om hur man bör konsumera. Som framkommit är ekonomisk 
rådgivning en insats som socialarbetarna kan använda sig av om hyresvärden 
återtagit sin ansökan om vräkning efter eventuella förhandlingar.  

7.2.4 Strutsmentalitet 
Det är inte enbart ekonomiskt felaktiga prioriteringar som uppfattas som 
irrationella. Oavsett om de vräkningshotade uppfattas ha sociala problem 
som döljer sig bakom hyresskulden eller annat eller att de av någon anled-
ning befinner sig i en krisfylld livssituation uppfattas de som att de oftast 
agerar irrationellt. I socialarbetarnas problembeskrivningar, oavsett tillskri-
ven grupptillhörighet, uppfattas de ha en strutsmentalitet. Med det menar 
socialarbetarna att de vräkningshotade sticker huvudet i sanden och förträng-
er de faktiska problemen. 

Vi kan kalla det för strutsmentaliteten. … Man reagerar på samma sätt, man 
ignorerar det på något sätt. Man bara ger upp och så struntar man i det. … 
Dom läser inte några brev alls överhuvudtaget, alltså strutseffekten, huvudet i 
sanden. Man tar bara all post och stoppar in den i garderoben när den kom-
mer (Socialarbetare).  

Dessutom uppfattas de vräkningshotade med strutsmentalitet som den mest 
problematiska gruppen att hantera och handlägga. Socialarbetarna menar att 
de är svåra att etablera en kontakt med. De ignorerar brev, telefonsamtal och 
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öppnar inte dörren vid eventuella hembesök. Om en kontakt etableras upp-
fattas de inte vilja ha någon hjälp från socialtjänsten. 

7.3 Uppfattningar om hyresvärdarna  
I vräkningsprocessen tar, som framkommit, socialarbetarna generellt kontakt 
med hyresvärdarna först när de kategoriserat klienten som värdig. När det 
gäller socialarbetarnas kontakter med hyresvärdarna framkommer flera upp-
fattningar. Dessa handlar dels om hyresvärdarnas överordnande position i 
vräkningsprocessen, och dels om hyresvärdarnas intressen. 

7.3.1 Hyresvärdarnas överordnande position 
Grundläggande i socialarbetarnas uppfattningar är att de själva i förhållande 
till hyresvärdarna befinner sig i en ojämn maktrelation i vräkningsprocessen. 
Det innebär att socialarbetarna på olika sätt uppfattar att hyresvärdarna under 
vräkningsprocessen är i en överordnad position i relation till dem själva och 
att hyresvärdarna uppfattas ha ett betydande utrymme att agera för att upp-
fylla sina intressen.  

För det första uppfattar socialarbetarna att hyresvärdarna har handlingsut-
rymme att bestämma när de skall säga upp en hyresgäst och ansöka om 
vräkning. Den här uppfattningen finns det lagligt stöd för. I Hyreslagen finns 
det inte reglerat när en hyresvärd skall säga upp och ansöka om vräkning för 
en hyresgäst. Hyresvärdarna kan säga upp hyresgästen när denne har gjort 
sig skyldig till Hyreslagens förverkandegrunder (efter en vecka när Hyresla-
gens förverkandefrist har passerat) eller avvakta tills senare. Utifrån social-
arbetarnas utsagor framträder att hyresvärdarna generellt agerar snabbt med 
att säga upp hyresgäster och ansöka om vräkning. Hyresvärdarna uppfattas 
oftast underrätta socialnämnden efter en till tre månaders förfallna obetalda 
hyror.  

Det verkar som om dom säger upp folk om dom ligger efter med en hyra eller 
om dom betalar sent varje månad (Socialarbetare). 

Samtidigt framträder uppfattningar om att hyresvärdarna också ibland avvak-
tar med att säga upp och ansöka om vräkning för hyresgäster tills ett senare 
tillfälle. Det innebär att hyresvärdarna ibland uppfattas säga upp en hyresgäst 
och ansöka om vräkning efter flera förfallna obetalda hyror.  

Det fanns ju också flera hyresvärdar som hade hyresgäster med skulder upp 
till 40 000 till 50 000 kronor. Hur hittar man en lösning på det? ... Det är inte 
bra för någon utan hyresvärdarna måste reagera omedelbart (Socialarbetare). 
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Men om jag får säga något om hyresvärden. Jag kan väl tycka att vi kan få 
reda på hyresskulderna tidigare. Det skall inte behöva bli 40 000 kronor på ett 
halvår i obetalda hyror (Socialarbetare).  

Socialarbetarna menar att de ibland får in underrättelser om uppsägning där 
de vräkningshotade har höga hyresskulder. Vad som framkommer i citaten är 
ett en av socialarbetaren anser att hyresvärdarna borde agera snabbare genom 
att underrätta socialnämnden i ett tidigare skede. Hyresskulden skall inte 
behöva vara flera månaders obetalda hyror innan det kommer till social-
nämndens kännedom. Vräkningshotade med höga hyresskulder är dessutom, 
enligt socialarbetarna, som ett av citaten pekar på, svåra att bevilja ekono-
miskt bistånd till. Samtliga socialarbetare som ingår i den här studien har 
inte delegation på höga hyresskuldsbelopp.  

För det andra uppfattar socialarbetarna att hyresvärden är den aktör som i 
vräkningsprocessen har utrymme att bestämma vem av de vräkningshotade 
som slutligen kommer att vräkas och inte. 

Hyresvärdarna kan stoppa det ända in i det sista. Hyresvärden är ju den som 
bestämmer det här (Socialarbetare).  

Säger hyresvärden att personen inte får bo kvar, åker han ut. Idag åker hyres-
gästen ut om de säger så. Det finns inte så mycket förhandlingsläge där inte. 
Jag som socialsekreterare har inte så mycket makt i det läget (Socialarbetare). 

De gånger som socialtjänsten inte kan göra någonting är de gånger där klien-
ten vräks fastän hyresskulden skulle beviljas. När hyresvärden bestämt sig så 
spelar det ingen roll vad vi gör. Vi kan inte påverka det. Säger de att det finns 
ingenting, den här personen kommer att vräkas, då kan inte vi göra någonting 
(Socialarbetare). 

Som framkommer i citaten pekar den här uppfattningen på att socialarbetar-
na inte utnyttjar Hyreslagens återvinningsfrist. Den innebär kortfattat att 
socialtjänsten har möjlighet att förhindra en vräkning på grund av hyresskuld 
genom att åta sig betalningsansvaret inom tre veckor från det att underrättel-
se om uppsägning inkommit. Socialarbetarna uppfattar att de inte har något 
utrymme att förhandla med hyresvärdarna när de väl bestämt sig för att vräka 
en klient. En del av socialarbetarna menar att det är hyresvärdarna som har 
tillgång till bostäderna och som bestämmer vem som har rätten till ett hyres-
kontrakt. 

I ett område som det här kan man verkligen välja och vraka bland hyresgäs-
terna och behöver egentligen inte alls ta något socialt ansvar, inte som privat-
värd i alla fall, utan man kan egentligen bara byta hyresgäst (Socialarbetare).  

Som citatet pekar på, uppfattar socialarbetaren att antalet bostadssökande på 
den lokala bostadsmarknaden påverkar hyresvärdarnas sociala ansvar. Yt-
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terst handlar det om att socialarbetaren uppfattar att hyresvärdarna kan ersät-
ta hyresgäster som de vill vräka. Inte minst är det aktuellt i stockholmsregio-
nen som karakteriseras som ett område med bostadsbrist och med många 
bostadssökande (jfr Boverket 2005). Socialarbetarna menar att de har svårt 
att få tag på bostäder till personer som blir vräkta.  

Vi har så svårt att få tag på lägenheter i kommunen till människor som skall 
bli vräkta. Vi har inte någon möjlighet att hjälpa till där (Socialarbetare). 

Vi har ju försökslägenheter för psykiskt sjuka, missbrukare och för dom som 
har skulder. Men dom skall ju också godkännas av det allmännyttiga kom-
munala bostadsföretaget och då blir det väldigt svårt. Om man är en psykiskt 
sjuk person och man har haft ett förstagångskontrakt via bostadsföretaget ti-
digare och inte har skött sig, då kan det bli väldigt svårt för den att få en för-
sökslägenhet för då säger bostadsföretaget nej (Socialarbetare). 

Som vi kan se i citatet uppfattar socialarbetaren att socialtjänsten har tillgång 
till försökslägenheter för personer med psykisk ohälsa, missbruksproblema-
tik eller skuldsatta personer. Dessa lägenheter är dock svåra att tilldela till 
personer som kommer att bli vräkta. Det är hyresvärden som beslutar om den 
person som blivit vräkt har rätt till en sådan lägenhet eller inte. Citatet pekar 
därmed på att hyresvärdarna uppfattas som vad t.ex. Sahlin (1996) och Löf-
strand (2005) benämner som grindvakter, det vill säga de som reglerar in-
gången till bostadsmarknaden via kontraktstecknande. Har socialarbetarna en 
klient som skall bli vräkt och som har tidigare registrerade anmärkningar hos 
hyresvärden, innebär det en risk för att han eller hon inte bara blir utestängd 
från den reguljära bostadsmarknaden utan även från den sekundära bostads-
marknaden med alla dess specialkontrakt.  

7.3.2 Hyresvärdarnas intressen 
Till skillnad mot att samtliga socialarbetare uppfattar att de befinner sig i en 
ojämlik maktrelation i förhållande till hyresvärdarna i vräkningsprocessen, 
råder det delade meningar om vad som är hyresvärdarnas intressen. Hyres-
värdarnas intresse uppfattas vara att lösa situationen för hyresgäster som gör 
sig skyldiga till förverkandegrunderna i Hyreslagen eller att vräka dem.  

En första uppfattning bland socialarbetarna är att hyresvärdarnas intresse i 
vräkningsprocessen är att lösa situationen för de hyresgäster som gör sig 
skyldiga till Hyreslagens förverkandegrunder. Deras ambition uppfattas vara 
att hyresgästen skall kunna bo kvar.  

Hyresvärdarna försöker lösa det så långt det går (Socialarbetare). 

Dom allra flesta hyresvärdar vill inte slänga ut dom utan man vill hitta en 
lösning så att dom kan få bo kvar (Socialarbetare).  
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Dom flesta hyresvärdar har ändå någon vilja att inte ställa folk på gatan hur 
som helst (Socialarbetare). 

Även om flera av socialarbetarna uppfattar att hyresvärdarna generellt vill 
finna en lösning för sina hyresgäster går det en skiljelinje i deras uppfatt-
ningar, dels om för vilka hyresgäster det gäller, dels beroende på hyresgäs-
tens förverkandegrund, det vill säga om han eller hon har en hyresskuld, 
återkommande sena inbetalningar av hyran, störande beteende eller en kom-
bination av dessa. Här visar sig det sig att en socialarbetare uppfattar att hy-
resvärdarnas intresse primärt handlar om att hyresskulderna blir betalda och 
inte att lösa situation med hyresgästen och dennes sociala problem som upp-
fattas dölja sig bakom hyresskulden.  

Folk kunde vara hur sjuka och tokiga som helst. Då kunde man hitta lösning-
ar. Det brydde hyresvärdarna sig inte om. Bara dom fick in pengarna. … Det 
var nästan mer vanligt på något sätt, bara man fick in pengarna (Socialarbeta-
re). 

Dessutom uppfattas hyresvärdarna vara mer benägna att finna lösningar till, 
och inte vräka hyresgäster när orsaken till förverkandet är störande beteende 
i kombination med att de sociala problem som döljer sig bakom det störande 
beteendet uppfattas vara missbruk, demens eller psykisk ohälsa.  

Både missbrukare och psykiskt sjuka människor som oftast stör i lägenheter-
na är hyresvärdarna benägna att hjälpa (Socialarbetare). 

Är det störandet beteendet ”grovt” så att det drabbar andra hyresgäster på ett 
oacceptabelt sätt uppfattar socialarbetarna att hyresvärdarna är mindre be-
nägna att finna en lösning. Om hyresgästen däremot har, oavsett störande 
beteende eller ej, ekonomiska problem och en hyresskuld eller är återkom-
mande uppfattas hyresvärdarna vara mindre benägna att finna en lösning. 

När hyresgästen har flera registrerade anmärkningar är ju hyresvärdarna inte 
lika benägna att hjälpa till... Jag tror att det här med återkommande hyres-
skulder är det här som irriterar hyresvärdarna mest (Socialarbetare). 

Dom kan ju ha försummat inbetalningar av hyran under lång tid och då trött-
nar ju hyresvärden (Socialarbetare).  

En tredje uppfattning bland några socialarbetare är att hyresvärdarnas intres-
se är att vräka hyresgästen. Det gäller oavsett om socialtjänsten erbjuder 
olika insatser som att exempelvis bevilja ekonomiskt bistånd och betala hy-
resskulden.  

Ibland vill dom inte alls ha kvar dom människorna egentligen (Socialarbeta-
re).  
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Även om socialtjänsten skulle gå in och bevilja bistånd så är det inte säker att 
dom får bo kvar. Det är ingen självklarhet längre (Socialarbetare).  

Ett exempel på att en hyresvärd inte ville finna någon lösning för en hyres-
gäst som var vräkningshotad berättades av en av de intervjuade socialarbe-
tarna i kommun X. Socialarbetaren hade en klient med en hyresskuld på 
ungefär 30 000 kronor. Klienten var villig att betala hyresskulden och hade 
accepterats som hyresgäst av en annan hyresvärd vid ett eventuellt byte av 
sitt nuvarande hyreskontrakt. Hyresgästen som klienten skulle byta sin bo-
stad med var fast anställd och hade inte några betalningsanmärkningar. Hy-
resvärden som klienten hade en hyresskuld hos gav inte sitt medgivande till 
bostadsbytet utan valde slutligen att vräka klienten.  

7.3.2.1 Bostadsföretagens karaktär 
I kommun X skiljer sig socialarbetarnas uppfattningar om hyresvärdarnas 
intressen också åt beroende på karaktären av bostadsföretag som har sagt 
upp och ansökt om vräkning för hyresgäster. Uppfattningarna skiljer sig dels 
beroende på bostadsföretagens storlek, dels om det är en bostadsrättsförening 
som säger upp och ansöker om vräkning för en hyresgäst. Är det ett bostads-
företag med ett mindre fastighetsbestånd uppfattas de generellt inte ha någon 
kunskap om den juridiska vräkningsprocessens steg från obetald hyra och 
uppsägning till en verkställd vräkning. Däremot uppfattas de mindre bostads-
företagen vara mer känslomässigt engagerade när de konfronteras med sina 
hyresgästers sociala problem och uppfattas ha mer kännedom om sina hyres-
gäster än bostadsföretag som har ett större fastighetsbestånd. 

Om det är en liten hyresvärd då vet dom ju oftast mer om sin hyresgäst (Soci-
alarbetare).  

I likhet med mindre bostadsföretag uppfattas även bostadsrättsföreningar 
oftast ha en kunskapsbrist om den juridiska vräkningsprocessens, till skillnad 
från bostadsföretag med en ”riktig” förvaltning. Vad som dock uppfattas 
som problematiskt med bostadsrättsföreningarna är deras ekonomiska intres-
sen, som oftast uppfattas vara än större än det allmännyttiga kommunala 
bostadsföretaget och de privata bostadsföretagen.  

Vi tycker väl att det här ekonomiska intresset väger ganska tungt för före-
ningarna. Vi har haft ett par fall nu på sista tiden där det har varit just några 
barnfamiljer i bostadsrättsföreningar och där man också har uttalat klart att vi 
måste se till föreningens ekonomiska intressen (Socialarbetare). 
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7.4 Diskussion och slutsatser  
Socialtjänstkontorens organisering för vräkningsarbetet skiljer sig delvis åt i 
de tre kommunerna. I kommun X har socialtjänsten en specialiserad hyres-
rådgivning med en anställd socialarbetare som arbetar rådgivande utan hand-
läggning av socialbidrag. I kommun Y har socialtjänsten en särskild verk-
samhet med juristsamverkan på ”ordinarie” verksamhet med ekonomiskt 
bistånd och där socialarbetarna har delegation för hyresskulder. I kommun Z 
handläggs vräkningsärendena i ”ordinarie” verksamhet med ekonomiskt 
bistånd och socialarbetarna har inte handlingsutrymme att delegera hyres-
skulder. Trots detta visar studien att socialarbetarna arbetar på ett likartat sätt 
och har likartade uppfattningar kring vräkningsprocessen. Organiseringen 
tycks ha mindre betydelse. Samtidigt bör det poängteras att socialtjänsten 
betalade två av de hyresskulder som nio av vräkningshotade hade. Dessa 
återfanns i kommun Y där socialarbetarna hade utrymme att delegera hyres-
skulder.  

Hur socialarbetarna hanterar och handlägger ärendena, som framför allt 
handlar om hyresskulder, är standardiserat på flera sätt. I vräkningsprocessen 
kännetecknas hanteringen och handläggningen av ett antal steg och rutiner, 
som är oberoende av organiseringen. Det är inte stegen och rutiner i sig som 
är intressanta utan innehållet i dessa som karakteriseras av olika sorterings- 
och kategoriseringsprocedurer. Analysen pekar på att de här procedurerna är 
avgörande för de beslut som socialarbetarna fattar för de vräkningshotade. I 
den här bemärkelsen är socialtjänsten en människobehandlande organisation 
som använder sig av olika teknologier. Med det avses att organisationen 
kategoriserar råmaterialet, som här utgörs av människor, i syfte att besluta 
vilken typ av åtgärd som skall ges (Hasenfeld 1983, 1992). På socialtjänst-
kontoren är det socialarbetarna som i sitt arbete utför de här sorterings- och 
kategoriseringsprocedurerna. Även om organisationen ger direktiv om vilka 
typer av hushåll som skall prioriteras eller inte, har socialarbetarna ett bety-
dande handlingsutrymme i relation till klienterna, att definiera vem som skall 
prioriteras och inte, samt vem som skall kategoriseras som värdig eller ovär-
dig. Att som socialarbetare ha utrymme att agera är ett utmärkande känne-
tecken för gräsrotsbyråkrater inom människobehandlande och byråkratiska 
organisationer (Lipsky 1980, Johansson 1992).  

Socialarbetarnas sorterings- och kategoriseringsprocedur tar sin början 
när underrättelser om uppsägning inkommer från hyresvärdarna till social-
nämnden. Då sorterar socialarbetarna ärendena utifrån den grundläggande 
administrativa kategorin, typ av hushåll, som existerar på en byråkratisk nivå 
och som är institutionaliserad. Det innebär att socialarbetarna sorterar in den 
vräkningshotade i en redan i förväg definierad administrativ kategori (jfr 
Johansson 1992). De prioriterade är, enligt organisationens direktiv barnfa-
miljer, det vill säga vuxna med barn under 18 år samt ensamstående vuxna 
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med psykisk ohälsa eller demenssjukdom. De icke-prioriterade personerna är 
vuxna utan minderåriga barn, utan psykisk ohälsa eller demenssjukdom. 

Vem som prioriteras och icke-prioriteras är dock inte entydigt när det 
gäller barnfamiljerna. Analysen pekar på att de barnfamiljer som består av 
ensamstående föräldrar med barn, under vräkningsprocessen, kan genom 
socialarbetarnas agerande omdefinieras till ensamstående vuxna. Det är inte 
att vara förälder och ha barn boende hos sig, som reglerar socialarbetarnas 
sortering av barnfamiljer som prioriterade. Vad som styr socialarbetarnas 
sortering är om barnen är mantalsskrivna hos föräldern och hur ofta barnen 
bor hos den ensamstående föräldern som är vräkningshotad. Socialarbetarna 
uppfattar dessutom att om en vräkning skulle bli aktuell, kan de lösa barnens 
situation genom att de enbart får bo hos den andra föräldern eller annan an-
hörig, tills klienten löst sin bostadssituation.  

Sorteringen av prioriterade och icke-prioriterade får vidare konkreta kon-
sekvenser och styr socialarbetarnas fortsatta agerande i vräkningsprocessen. 
För de prioriterade försöker socialarbetarna aktivt att på olika sätt etablera en 
kontakt. Det sker via brev med besökstider, telefon och oanmälda hembesök. 
Till de icke-prioriterade skickar socialarbetarna däremot ett informationsbrev 
utan en besökstid. Istället uppmanas den icke-prioriterade att kontakta social-
tjänsten om han eller hon anser sig behöva stöd. Hör socialarbetarna inte av 
dem som sorterats som icke-prioriterade, uppfattar de det som att han eller 
hon har löst hotet om vräkning själv.  

De vräkningshotade som sorterats som prioriterade skulle som Löfstrand 
(2005) pekar på kunna betraktas som värdiga socialtjänstens hjälp, medan de 
som sorterats som icke-prioriterade skulle kunna betraktas som ovärdiga 
socialtjänstens hjälp. Den här studien pekar dock på att socialarbetarnas sor-
terings- och kategoriseringsprocedur av de prioriterade fortsätter och det är 
först när en kontakt etablerats med de prioriterade eller när de icke-
prioriterade som på eget initiativ hör av sig och får en besökstid för ett sam-
tal, som bedömningen om de värdiga eller ovärdiga äger rum. Samtalen ka-
rakteriseras av fem faser. Inledningsfasen, fasen om varför klienten inte har 
betalat sin hyra, fasen om klientens ekonomiska situation, fasen om vad kli-
enten gjort för att inte bli vräkt och avslutningsfasen. Innan socialarbetarna 
beslutar om de skall försöka hjälpa klienten att lösa sin situation genomför 
de således en individuell bedömning av honom eller henne. Vid bedömning-
en fäster de enbart avseende vid vissa av klientens egenskaper, det vill säga 
sådana aspekter som de anser vara av relevans för beslutet om socialtjänstens 
hjälp. Vad socialarbetarna gör är att de först här definierar och kategoriserar 
klienten som värdig eller ovärdig socialtjänstens insatser som i flera avseen-
den är baserade på deras uppfattningar om klienterna. Uppfattningarna om 
klienterna är problembaserade och socialarbetarna förlägger orsakerna till 
förverkandet på en individuell nivå. Klienterna tillskrivs å ena sidan vara 
normala, å andra sidan bärare av olika sociala problem. Oavsett grupptillhö-
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righet tillskrivs klienterna ha någon typ av ekonomiska problem och ett age-
rande som uppfattas irrationellt.  

Både sorteringen av de prioriterade respektive icke-prioriterade och den 
efterföljande kategoriseringen av värdiga och ovärdiga kan förstås som en 
teknologi som benämns people-processing och som ligger till grund för soci-
alarbetarnas beslut om den vräkningshotade skall få hjälp från socialtjänsten 
(jfr Hasenfeld 1983). Enligt Lipsky (1980) är en av socialtjänstens uppgifter 
att göra den hjälpsökande individen till en klient. I den vräkningshotades 
möte med den människobehandlande organisationen och gräsrotsbyråkratin 
måste han eller hon anpassas till organisationen och förvandlas därmed till 
en klient.  

Analysen visar att kategoriseringen av den värdiga och ovärdiga klienten 
baseras på fyra kriterier i kombination med varandra. Dessa är: tidigare kon-
takter avseende underrättelse om uppsägning, klientens förklaringar till 
förverkande, klientens ekonomiska situation samt klientens motivation. Vem 
som utifrån de här kriterierna kategoriseras som värdig eller ovärdig är inte 
entydigt. Det innebär att det inte finns någon hierarkisk ordning mellan krite-
rierna utan de kan vara mer eller mindre avgörande i olika ärenden. En klient 
kan således kategoriseras som värdig utifrån ett kriterium men som ovärdig 
utifrån ett annat kriterium. Klienter som kategoriseras som värdiga skall 
helst uppfylla samtliga kriterier: de skall inte ha några tidigare registrerade 
kontakter avseende uppsägning. Vidare skall de uppge vad socialarbetarna 
bedömer vara trovärdiga och legitima förklaringar till hyresskulden eller 
annan förverkandegrund. Förklaringarna klienterna ger skall inte bedömas 
vara självförvållade. Klienterna skall således inte bedömas vara moraliskt 
ansvariga för de problem som socialarbetarna uppfattar ligger bakom hyres-
skulden eller annat. Detsamma gäller för deras ekonomiska situation. Dess-
utom skall klienterna bedömas vara tillräckligt motiverade att komma till 
rätta med sina problem. Klienter som kategoriseras som ovärdiga är de som 
är återkommande med hyresskulder eller annat, som bedöms ha mindre tro-
värdiga och legitima förklaringar till hotet om vräkning och som bedöms 
vara ansvariga för sina problem och sina ekonomiska situationer. Dessutom 
är det klienter som bedöms vara omotiverade att komma till rätta med sina 
problem.  

Socialarbetarnas kategorisering av klienterna som värdiga eller ovärdiga 
kan förstås som en särskiljande strategi som syftar till att separera individer 
från varandra. Till klienter som kategoriserats som ovärdiga ges inte någon 
hjälp. Till klienter som kategoriseras som värdiga ger socialarbetarna där-
emot hjälp. Det är en teknologi som kan benämnas people-changing (Jfr 
Hasenfeld 1983, 1992) och som tar vid när kategoriseringen är slutförd. Ge-
nom olika insatser från socialtjänsten försöker socialarbetarna reducera de 
sociala problem som de uppfattar ligger bakom hyresskulden eller annat och 
som hindrar klienten för att fungera på ett önskvärt sätt och försöker öka 
hans eller hennes välbefinnande. Socialarbetarna använder sig av tre generel-



 142 

la typer av insatser för att lösa situationen för klienterna. Den ena handlar 
först och främst om att förändra hyreskontraktet till ett korttidskontrakt eller 
i undantagsfall ett socialt kontrakt. Åtta av de vräkningshotade i den här 
studien fick sin kontrakt förändrade eller återupprättade. Den andra handlar 
om att ge ekonomiskt bistånd till den eventuella hyresskulden, något som 
enbart två av de nio ingående vräkningshotade med hyresskulder fick, och 
som socialarbetarna har begränsat eller inte har något utrymme alls att dele-
gera. Den tredje handlar om ekonomisk rådgivning.  

Oavsett socialarbetarnas begränsade utrymme att ta beslut om ekonomiskt 
bistånd för hyresskulder, har de diskretionär makt, det vill säga möjlighet att 
utöva makt genom bedömningar och beslut (jfr Lipsky 1980). Utifrån sina 
uppfattningar har de ett tolkningsföreträde att definiera vad som är normalt 
och avvikande, vilket påverkar deras bedömningar och beslut om klienterna. 
Det är ett resultat av deras möjligheter till tillsynskontroll över tidigare regi-
strerade kontakter avseende uppsägning, deras handlingsfrihet att bedöma 
klienternas förklaringar, ekonomiska situationer och motivation som är de 
kriterier som ringar in deras kategorisering av klienten som värdig eller 
ovärdig. I socialarbetarnas uppfattningar om klienterna och deras problem 
ligger såväl förväntningar om vad som är önskvärt och normalt som vad som 
är avvikande och problematiskt. Genom socialarbetarnas kategoriseringar 
skapas en institutionell diskurs om vad en värdig respektive ovärdig klient 
är, kan och behöver. 
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8. De vräkningshotade och 
vräkningsprocessen 

Vräkningsprocessen för de vräkningshotade kan börja redan innan de blir 
uppsagda av hyresvärden, men inleds ur ett juridiskt perspektiv för dem när 
de får ett varningsbrev eller ett inkassokrav från hyresvärden. När det gäller 
uteblivna hyresinbetalningar, vilket samtliga i den här studien har gjort sig 
skyldiga till, är deras hyresrätt enligt Hyreslagens förverkandefrist förverkad 
om de inte betalar hyran inom en vecka efter förfallodagen. Då har hyresvär-
den rätt att säga upp deras hyreskontrakt och med omedelbar verkan och 
ansöka om vräkning hos KFM. För att återvinna hyreskontraktet måste de 
vräkningshotade, enligt Hyreslagen, betala den eventuellt uppkomna hyres-
skulden inom tre veckor sedan de delgivits eller vidta rättelse när det gäller 
övriga orsaker till förverkandegrunder som återfinns i Hyreslagen. Efter 
återvinningsfristen på tre veckor har hyresgästerna inga formella rättigheter 
att förnya sitt hyreskontrakt.  

I föreliggande kapitel beskrivs och analyseras intervjuerna med de vräk-
ningshotade men även deras agerande i observationerna av samtalen mellan 
dem och socialarbetarna. Kapitlet innehåller en beskrivning och analys av 
intervjuerna utifrån hur de vräkningshotade uppfattar sin livssituation samt 
deras uppfattningar om hyresvärdarna och socialtjänsten. Utifrån intervjuma-
terialet beskrivs och analyseras dessutom hur de vräkningshotade menar att 
de agerar under vräkningsprocessen. Utifrån observationsmaterialet beskrivs 
och analyseras hur de faktiskt agerar i samtalen som utgör de tillfällen där de 
möter socialarbetarna. Analysen av observationerna pekar också på att soci-
alarbetarnas kategoriseringar (se tidigare avsnitt 7.1.5) äger rum och manife-
sterar sig i en del av de observerade samtalen.  

En utgångspunkt i studien är att det finns en kombination av struktur och 
handling samt ett samband mellan handlingsutrymme och agerande. Det 
innebär att de vräkningshotade betraktas som aktörer, vilka agerar utifrån det 
handlingsutrymme de har. Deras handlingsutrymme begränsas av strukturel-
la förhållanden såväl som av deras faktiska livssituation, något som även 
påverkar deras agerande för att hantera hotet om vräkning och sin livssitua-
tion i övrigt. En viktig fråga som besvaras i kapitlet är vilka individuella 
handlingsstrategier de vräkningshotade använder sig av för att undvika hotet 
om vräkning och hantera sin livssituation. Dessutom analyseras hur deras 
individuella handlingsstrategier formas av den livssituation de befinner sig i 
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och det handlingsutrymme de har samt hur det bidrar till deras chanser att 
undvika att slutligen bli vräkta.  

8.1 En presentation av de vräkningshotade 
Majoriteten av vräkningshotade, elva av tolv, är barnfamiljer varav tio är 
ensamstående vuxna med barn. Det innebär att de inte lever tillsammans med 
en make/maka eller sambo, utan är ensamma med barn under 18 år som bor 
hos dem på hel- eller deltid. Åtta av de ensamstående föräldrarna är mödrar 
och två är pappor. De två övriga hushållen består av ett sammanboende par 
med barn och en ensamstående vuxen man utan barn. Fem av de vräknings-
hotade har tre eller flera barn, varav flertalet är minderåriga.  

Det som är gemensamt för dem, förutom att de är barnfamiljer, är den 
livssituation de befinner sig i. Ingen har fast anställning på heltid utan de är 
sjukskrivna, arbetslösa, deltidsarbetande eller studerande med undantag av 
en person som arbetar heltid. Det innebär i praktiken att de har låga och i 
vissa fall oregelbundna och otillräckliga inkomster. Att de inte är etablerade 
på arbetsmarknaden i kombination med att de är ensamstående med barn är 
faktorer som försvårar deras ekonomiska situation. Förklaringarna till varför 
de inte betalat sin hyra i tid eller överhuvudtaget och därmed riskerar att 
vräkas varierar.  

I tabell 7 ges en översikt av vad utfallet av hyresvärdens ansökan om 
vräkning blev för samtliga tolv vräkningshotade, om de fick socialbidrag för 
sin hyresskuld men även vilka förverkandegrunder i Hyreslagen de gjort sig 
skyldiga till, om de tidigare hade registrerade anmärkningar hos hyresvärden 
samt vilket hyreskontrakt de hade när de blivit uppsagda av hyresvärden. 
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Tabell 7. Översikt av de tolv vräkningshotades förverkandegrunder, tidigare 
anmärkningar, typ av hyreskontrakt vid uppsägning och utfallet av hyresvär-
darnas ansökan om vräkning 

 
 Förverkandegrund Tidigare  

anmärkningar 
Typ av hyres-
kontrakt vid 
uppsägning 

Utfall avseende hyres-
värdens ansökan om 
vräkning 

Lena Hyresskuld  
Ca 11 400:- 
 

Hyresskuld Korttidskontrakt Socialtjänsten betalade 
hyresskulden  
Nytt korttidskontrakt  

Susanne Hyresskuld 
Ca 22 000:- 
 

Nej Hyreskontrakt Socialtjänsten betalade 
hyresskulden 
Fick ett korttidskontrakt 

Katarina 
 

Hyresskuld 
Ca 4 500:-  
 

Hyresskuld Korttidskontrakt Betalade hyresskulden 
själv  
Nytt korttidskontrakt  

Maria Hyresskuld 
Ca 28 000:-  
 

Hyresskuld Korttidskontrakt Betalade hyresskulden 
själv   
Nytt korttidskontrakt  

Lotta Hyresskuld 
Ca 20 000:-  

Sena inbetalningar Hyreskontrakt Betalade hyresskulden 
själv 
Fick behålla hyreskon-
traktet 

Lisa Hyresskuld  
Ca 4 500:- 
Sena inbetalningar  

Nej Hyreskontrakt Betalade hyresskulden 
själv  
Fick ett korttidskontrakt  

Stefan Hyresskuld  
Ca 21 600:- 

Hyresskuld Hyreskontrakt Betalade hyresskulden 
själv  
Fick ett korttidskontrakt 

Jonas Hyresskuld 
Ca 11 500:-  

Nej Hyreskontrakt Betalade hyresskulden 
själv 
Fick behålla hyreskon-
traktet 

Eva Hyresskuld 
Ca 6 200:-  
Störande beteende 

Hyresskuld 
Störande beteende 

Korttidskontrakt Verkställd vräkning 

Terese Sena inbetalningar  Nej Hyreskontrakt Fick ett korttidskontrakt  
Pierre Sena inbetalningar  Nej Hyreskontrakt Fick ett socialt kontrakt  
Frank Sena inbetalningar  Nej Hyreskontrakt Fick behålla hyreskon-

traktet 
 

Som tabell 7 visar har nio av de vräkningshotade hyresskulder, tre av dem 
har återkommande sena inbetalningar av hyran och en person har även gjort 
sig skyldig till störande beteende. Sex av dem har tidigare haft registrerade 
anmärkningar i form av hyresskulder eller återkommande förseningar med 
inbetalning av hyra. En person har även tidigare haft ett störande beteende. 
Det är således inte första gången de är föremål för en eventuell vräkning och 
aktualiserade inom socialtjänsten. Socialarbetarna gav sällan ekonomiskt 
bistånd för att betala hyresskulder. Nio av klienterna hade en hyresskuld men 
det var enbart två – Lena och Susanne – som beviljades ekonomiskt bistånd 
för sina hyresskulder som var på 11 400 kronor respektive 22 000 kronor. 
Övriga sju klienter som hade en hyresskuld betalade den själva genom att 
bland annat låna pengar av släkt eller vänner. Av samtliga tolv klienter var 
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det åtta som fick behålla sina korttidskontrakt eller fick sina hyreskontrakt 
förändrade. Tre klienter (inklusive Lena) fick nya korttidskontrakt upprätta-
de, fyra (inklusive Susanne) fick sina hyreskontrakt förändrade till korttids-
kontrakt och en fick sitt hyreskontrakt förändrat till ett socialt kontrakt. Det 
pekar på att någon form av förhandling ägde rum mellan socialarbetarna och 
hyresvärdarna. Det var enbart en klient - Eva - som hade en hyresskuld på 6 
200 kronor som slutligen blev vräkt och tre som hade kvar ett reguljärt hy-
reskontrakt. 

Samtliga är hyresgäster hos något av kommunernas allmännyttiga kom-
munala bostadsföretag med undantag av en person som är hyresgäst hos en 
privatvärd som äger ett större fastighetsbestånd i en av kommunerna. Åldern 
varierar mellan 24 och 55 år och medelåldern ligger runt 40 år. De med ut-
ländsk bakgrund är överrepresenterade. Sju av dem har utländsk bakgrund 
och fem har svensk bakgrund. Således är det samma typer av hushåll som 
dominerar i socialbidragsärenden. Invandrare, tillsammans med ensamståen-
de mödrar, är överrepresenterade bland socialbidragshushållen (Bergmark 
2000, Salonen 2000, Franzén 2002, Wennberg 2004). 
 
Lena  
Lena är en ensamstående mamma i 50-årsåldern med svensk bakgrund. Hon 
har två barn som bor hemma och som är mantalsskrivna hos henne. Ett barn 
är minderårigt och ett är myndigt. Hon hyr en lägenhet på fyra rum och kök 
av det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget och har en hyra på cirka 
6 700 kronor/månad. Hon har ett korttidskontrakt på två år på grund av en 
tidigare hyresskuld. Hon har tidigare studerat på universitetet och har bland 
annat arbetat med ungdomar, men är sedan några år tillbaka arbetslös och 
heltidssjukskriven. Hyresvärden har sagt upp Lena och ansökt om vräkning 
eftersom hon har en hyresskuld på cirka 11 400 kronor. Förklaringarna Lena 
ger till varför hon har en hyresskuld är flera. Dessa handlar bland annat om 
att Lena uppfattar att ett av hennes barn har egna problem. Socialtjänsten 
betalade Lenas hyresskuld och ett nytt korttidskontrakt på två år upprättades. 

Maria 
Maria är en ensamstående mamma i 40-årsåldern med utländsk bakgrund. 
Hon har tre barn som bor hemma och som är mantalsskrivna hos henne. Två 
barn är minderåriga och ett är myndigt. Hon hyr en lägenhet på fem rum och 
kök av det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget och har en hyra på 
cirka 8 900 kronor/månad. Hon har ett korttidskontrakt på ett år grund av två 
tidigare hyresskulder. Hon är deltidssjukskriven och försörjer sig på sjuk-
penning och tillfälliga deltidsarbeten inom den kommunala barnomsorgen. 
Hyresvärden har sagt upp Maria och ansökt om vräkning eftersom hon har 
en hyresskuld på cirka 28 000 kronor. Förklaringarna Maria ger till varför 
hon har hyresskulden är flera. Dessa handlar bland annat om att Maria upp-
fattar att ett av hennes barn har egna problem. Maria betalade hyresskulden 
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själv delvis genom att låna pengar av sin syster. Ett nytt korttidskontrakt på 
två år upprättades.  

Susanne  
Susanne är en ensamstående mamma i 40-årsåldern med svensk bakgrund. 
Hon har tre barn som bor hemma och som är mantalsskrivna hos henne. 
Samtliga barn är minderåriga. Hon hyr en lägenhet på fyra rum och kök av 
det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget och har en hyra på cirka 
6 700 kronor/månad. Hon har inga tidigare registrerande anmärkningar hos 
hyresvärden. Hon har sedan grundskolan arbetat i stort sett heltid med olika 
arbeten men är sedan några år tillbaka heltidssjukskriven och arbetslös. Hy-
resvärden har sagt upp Susanne och ansökt om vräkning eftersom hon har en 
hyresskuld på cirka 22 000 kronor. Förklaringarna Susanne ger till varför 
hon har en hyresskuld är flera. Dessa handlar bland annat om att Susanne 
uppfattar att hennes dotters pappa är oansvarig och att dottern har egna pro-
blem. Socialtjänsten betalade Susannes hyresskuld och ett korttidskontrakt 
på två år upprättades.  

Eva 
Eva är en ensamstående mamma i 40-årsåldern med svensk bakgrund. Hon 
har tre minderåriga barn som bor hemma, varav två är mantalsskrivna hos 
henne och det tredje är omhändertagen enligt LVU (lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 1990:52). Hon hyr en lägenhet på tre rum 
och kök av det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget och har en hyra 
på cirka 6 100 kronor/månad. Hon har ett korttidskontrakt på tre år på grund 
av en tidigare hyresskuld och störande beteende. Hon har tidigare arbetat 
inom kommunal barnomsorg men är sedan flera år arbetslös. Hyresvärden 
har sagt upp Eva och ansökt om vräkning eftersom hon har en hyresskuld på 
cirka 6 200 kronor och på grund av störande beteende. Förklaringarna Eva 
ger till varför hon har en hyresskuld är flera. Dessa handlar bland annat om 
hennes ekonomiska situation och att hyresvärden såväl som socialtjänsten 
vill bli av med henne. Eva är den enda av de vräkningshotade som ingår i 
studien som slutligen blev vräkt. 

Katarina 
Katarina är en ensamstående mamma i 40-årsåldern med utländsk bakgrund. 
Hon har två barn varav ett bor hemma och är mantalsskrivet hos henne och 
ett är myndigt och bor inte hemma. Hon hyr en lägenhet på tre rum och kök 
av det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget och har en hyra på cirka 
4 500 kronor. Hon har ett korttidskontrakt på två år på grund av en tidigare 
hyresskuld. Hon har tidigare arbetat som kulturarbetare, tolk och inom äldre-
omsorgen men är sedan några år heltidssjukskriven och lever på socialbi-
drag. Hyresvärden har sagt upp Katarina och ansökt om vräkning eftersom 
hon har en hyresskuld på cirka 4 500 kronor. Förklaringarna Katarina ger till 
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varför hon har en hyresskuld är flera. Dessa handlar bland annat om att Kata-
rina har drabbats av skador och sjukdom. Katarina betalade hyresskulden 
själv och ett nytt korttidskontrakt på två år upprättades. 

Terese 
Terese är en ensamstående mamma i 40-årsåldern med utländsk bakgrund. 
Hon har fem barn varav två är minderåriga och bor hemma och är mantals-
skrivna hos henne. Tre barn är myndiga och bor inte hemma. Hon studerar 
för närvarande på Komvux och är timanställd inom kommunen. Hon hyr en 
lägenhet på fyra rum och kök av det allmännyttiga kommunala bostadsföre-
taget och har en hyra på cirka 6 500 kronor/månad. Hon har inga tidigare 
registrerade anmärkningar hos hyresvärden. Hyresvärden har sagt upp Tere-
se och ansökt om vräkning eftersom hon har återkommande sena inbetal-
ningar av hyran. Förklaringarna Terese ger till de sena inbetalningarna är 
flera. Dessa handlar bland annat om att Tereses utbetalningar av studiemedel 
var försenade. För Terese upprättades ett korttidskontrakt på två år.  

Lotta 
Lotta är en ensamstående mamma i 20-årsåldern med svensk bakgrund. Hon 
har ett minderårigt barn som bor hemma och som är mantalsskrivet hos hen-
ne. Hon har tidigare studerat vid universitetet och arbetat extra men är för 
närvarande arbetslös och heltidssjukskriven. Hon hyr en lägenhet på tre rum 
och kök av det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget och har en hyra 
på cirka 6 600 kronor/månad. Hon har tidigare gjort sig skyldig till åter-
kommande sena inbetalningar av hyran. Hyresvärden har för första gången 
sagt upp Lotta och ansökt om vräkning eftersom hon har en hyresskuld på 
cirka 20 000 kronor. Förklaringar Lotta ger till att hon har en hyresskuld är 
flera. Dessa handlar bland annat om att Lottas utbetalningar av sjukpenning 
var försenade. Lotta betalade hyresskulden själv.  
 
Lisa 
Lisa är en ensamstående mamma i 30-årsåldern med utländsk bakgrund. Hon 
har två minderåriga barn som bor hemma och som är mantalsskrivna hos 
henne. Hon hyr en lägenhet på två rum och kök av det allmännyttiga kom-
munala bostadsföretaget och har en hyra på cirka 4 500 kronor/månad. Hon 
har inga tidigare registrerade anmärkningar hos hyresvärden. Hon har tidiga-
re arbetat som undersköterska men är för tillfället mammaledig. Hyresvärden 
har sagt upp Lisa och ansökt om vräkning eftersom hon har en hyresskuld på 
cirka 4 500 kronor och har haft återkommande sena inbetalningar av hyran. 
Förklaringarna Lisa ger till att hon har en hyresskuld och återkommande 
sena inbetalningar av hyran är flera. Dessa handlar bland annat om att pap-
pan till Lisas barn är oansvarig. Lisa betalade hyresskulden själv och ett 
korttidskontrakt på två år upprättades.  
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Stefan 
Stefan är en ensamstående pappa i 30-årsåldern med svensk bakgrund. Han 
har två barn, så kallade umgängesbarn som inte är mantalsskrivna hos ho-
nom. Han hyr en lägenhet på två rum och kök av det allmännyttiga kommu-
nala bostadsföretaget och har en hyra på cirka 4 500 kronor/månad. Han har 
tidigare haft en hyresskuld. Han har tidigare försörjt sig på olika arbeten men 
är sedan några månader tillbaka arbetslös. Tidvis har han också varit sjuk-
skriven och uppburit A-kassa. Hyresvärden har sagt upp Stefan och ansökt 
om vräkning eftersom han har en hyresskuld på cirka 21 600 kronor. För-
klaringarna Stefan ger till hyresskulden är flera. Dessa handlar bland annat 
om de skador och sjukdomar han har drabbats av. Stefan är den enda av de 
vräkningshotade som ingår i studien som blev sorterad som icke-prioriterad 
av socialtjänsten. Han har dock på eget initiativ tagit kontakt med social-
tjänsten när han fått deras informationsbrev. Stefan betalade hyresskulden 
själv och ett korttidskontrakt på ett år upprättades.  

Jonas  
Jonas är en ensamstående pappa i 20-årsåldern med utländsk bakgrund. Han 
har två barn, så kallade umgängesbarn som inte är mantalsskrivna hos ho-
nom. Han hyr en lägenhet på tre rum och kök av det allmännyttiga kommu-
nala bostadsföretaget och har en hyra på cirka 5 700 kronor/månad. Han har 
inga tidigare registrerade anmärkningar hos hyresvärden, som har sagt upp 
Jonas och ansökt om vräkning eftersom han har en hyresskuld på cirka 
11 500 kronor. När hyresskulden uppstod var han arbetslös men arbetar för 
närvarande heltid på ett gruppboende för utvecklingsstörda. Förklaringarna 
Jonas ger till hyresskulden är flera. Dessa handlar bland annat om att han 
varit sen med att ansöka om A-kassa och att försäkringskassan sedan var 
försenad med utbetalningarna. Jonas betalade hyresskulden själv genom att 
låna pengar av sin pappa.  

Pierre 
Pierre som är i 30-årsåldern lever med sin arbetslösa sambo och de har tre 
gemensamma minderåriga barn som är mantalsskrivna hos dem. Pierre har 
utländsk bakgrund. Han hyr en lägenhet på tre rum och kök av det allmän-
nyttiga kommunala bostadsföretaget och har en hyra på cirka 4 500 kro-
nor/månad. Pierre har inga tidigare registrerade anmärkningar hos hyresvär-
den. Han har tidigare varit arbetslös och försörjt sig genom sporadiska arbe-
ten men studerar för närvarande. Hyresvärden har sagt upp Pierre och ansökt 
om vräkning eftersom han under en längre tid har betalat in hyran för sent. 
Förklaringarna Pierre ger till de försenande hyresinbetalningarna är flera. 
Dessa handlar om den ekonomiska situation han har. Pierres hyreskontrakt 
förändrades till ett socialt kontrakt. 
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Frank 
Frank är en ensamstående man i 50-årsåldern med utländsk bakgrund. Han 
har inga barn. Han hyr en lägenhet på två rum och kök av en av kommunens 
större privata hyresvärdar och har en hyra på cirka 4 500 kronor/månad. 
Frank har inga tidigare registrerade anmärkningar hos hyresvärden. Han har 
tidigare arbetat heltid men är sedan två år tillbaka arbetslös och heltidssjuk-
skriven. Hyresvärden har sagt upp Frank och ansökt om vräkning eftersom 
han under en längre tid har betalat in hyran för sent. Förklaringarna Frank 
ger till de försenade hyresinbetalningarna är flera. Dessa handlar om hans 
ekonomiska situation och att försäkringskassan var försenad med hans utbe-
talningar. Frank fick behålla sitt hyreskontrakt.  

8.2 Att leva med begränsade ekonomiska resurser 
Samtliga vräkningshotade beskriver en livssituation med begränsade ekono-
miska resurser och försörjningsproblem. De har låga, i vissa fall oregelbund-
na och otillräckliga inkomster och försörjer sig på olika typer av ersättningar. 
Emellanåt behöver de också låna pengar av släkt, vänner eller grannar för att 
klara av sin vardagliga livssituation. Att befinna sig i en tillvaro med begrän-
sade ekonomiska resurser skapar hos dem oro och stress. Att hantera stressen 
med den ekonomiska situationen upptar också en del av deras tillvaro. Ett 
sätt som de vräkningshotade använder sig av är att de på olika sätt försöker 
anpassa sig till att de har begränsade ekonomiska resurser. Dessa anpassas 
oftast utifrån att barnens behov först och främst skall bli tillgodosedda även 
om det sker på bekostnad av hyran. Katarina, Susanne och Terese får tjäna 
som empiriska exempel.  

Katarina, som har två barn varav ett är minderårigt och bor hemma, är 
heltidssjukskriven och lever på socialbidrag. Hon har för andra gången blivit 
uppsagd av hyresvärden på grund av hyresskuld och berättar att hon får hjälp 
av en god vän. 

Jag brukar ju få hjälp från min kompis och låna pengar. Och hon handlar ex-
tra storpack och det brukar ju räcka lite. Men när jag lånar pengar blir det ofta 
jättesvårt att betala tillbaka. Och medicinerna jag tar är väldigt dyra (Katari-
na). 

 
Terese, som har fem barn varav två är minderåriga och bor hemma, har gjort 
sig skyldig till återkommande sena inbetalningar av hyran. Hon studerar och 
arbetar extra som timanställd inom kommunen men upplever att hennes in-
komster inte räcker till. Hon anser att hennes ekonomiska situation är ett 
problem.  
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Jag har mycket svårt med min ekonomi och ibland har man inga pengar kvar 
efter att man har betalat hyran. Jag kan inte säga till barnen varje dag att vi 
inte har några pengar. Vi har inga pengar till kläder. Jag kan inte betala och 
dom blir besvikna. Barnen kanske behöver nya skor, ny jacka. Ibland så har 
jag inte heller mat hemma. … Du kan ibland inte bara tänka på hyran (Tere-
se).  

Terese uppfattar att hon har en ekonomisk situation där hon har svårt att 
uppfylla grundläggande behov såsom kläder och mat. Ibland har hon inga 
pengar kvar efter att hon har betalat sin hyra som är på cirka 6 500 kronor 
per månad. Vad hon också uppfattar som svårt är att hon inte kan säga till 
barnen att hon inte har några pengar av rädsla av att de blir besvikna. Hon 
känner oro över att inte kunna tillgodose sina barns behov och därmed anser 
hon att hyran inte kan vara den utgift som alltid bör prioriteras. Även om 
Terese och övriga av de vräkningshotade inte betalat sin hyra i tid eller över-
huvudtaget, framkom i intervjuerna med Lena och Lisa att de uppfattade att 
hyran är den utgift som man först och främst bör betala. Trots denna före-
ställning är det något som inte praktiseras i realiteten. Att kunna tillgodose 
sina barns vardagliga behov är istället det som framstår som primärt för 
samtliga vräkningshotade, medan att betala sin hyra framstår som sekundärt. 
Att känna oro över att inte kunna tillgodose sina barns behov är något som 
andra forskare tidigare pekat på. Bland annat visar Hjort (2004) i sin avhand-
ling om ekonomiskt utsatta personer att de kände oro över att inte kunna 
tillfredsställa sina barns behov. 

Susanne, som har en hyresskuld på cirka 22 000 kronor, upplever att hen-
nes ekonomiska situation är ett problem. Hon är arbetslös och heltidssjuk-
skriven och har tre minderåriga barn som bor hemma. Hon lever och försör-
jer sig själv och barnen på socialbidrag.  

När man har socialbidrag kan man aldrig unna sig något extra. … Jag var och 
köpte ett par byxor på Hennes och Mauritz barnavdelning för 69 kronor och 
när jag gjort det fick jag dåligt samvete. Jag räknade hur många liter mjölk 
jag skulle kunna ha handlat istället. Själv har jag inga problem att gå i trasor 
men jag måste tänka på mina barn (Susanne).  

Att leva på socialbidrag innebär för Susanne att leva med mycket begränsade 
ekonomiska resurser. Hon får oftast anpassa sina inköp av exempelvis klä-
der. Att försaka andra behov, till exempel kläder till sig själv, är något som 
också sker för att Susanne skall kunna tillgodose sina barns behov. Att inte 
uppfylla dessa kan bidra, som Susanne uttrycker, till att hon får dåligt sam-
vete. 

Att befinna sig i en tillvaro med begränsade ekonomiska resurser skapar 
inte enbart oro och stress för de vräkningshotade. Susannes och Tereses ut-
sagor pekar åt att de känner skam över att befinna sig i en situation med be-
gränsade ekonomiska resurser. Tidigare studier visar till exempel att det 
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finns allmänna föreställningar om att det är skamligt att söka och leva på 
socialbidrag (Gunnarsson 1993, Starrin et al 1999). De vräkningshotades 
ekonomi ger dem begränsade möjligheter att tillmötesgå vad de uppfattar 
som deras barns behov. Det bör poängteras att det här inte innebär att de 
nödvändigtvis ger eller köper något extra utan snarare handlar det om att 
uppfylla en grundläggande materiell konsumtion såsom nya skor, vinterjacka 
eller annat.  

8.3 Att leva med och under hot om vräkning 
I och med att de vräkningshotade upprepade gånger inte betalat sin hyra i tid 
eller överhuvudtaget har de också blivit uppsagda och riskerar att vräkas. De 
befinner sig i en livssituation som inte enbart uppfattas och kännetecknas av 
begränsade ekonomiska resurser utan också av att de lever med och under 
hot om vräkning. Att vara uppsagd och riskera att bli vräkt är för de vräk-
ningshotade att vara i en icke önskvärd situation. Deras välbefinnande för-
sämras då de upplever att det är ytterligare en stressfylld aspekt som de på 
olika sätt beskriver och uppfattar som påfrestande. Frank, Pierre, Katarina 
och Terese får tjäna som empiriska exempel.  

En första uppfattning som bidrar till oro och stress för de vräkningshotade 
är det faktum att hyresvärden sagt upp dem och ansökt om vräkning. Att 
befinna sig under hot om vräkning beskrivs av många som att leva i ovisshet 
och att inte veta vad som skall hända i framtiden. Den här ovissheten är ofta 
lång och kan sträcka sig uppemot flera månader, då den inleds med hyres-
värdens uppsägning, och ansökan om vräkning, till KFM:s utslag. Cleves-
köld, Lundgren & Thunved (2005:95) har tidigare pekat på att personer som 
går i ovisshet och väntar på ett beslut som är avgörande för dennes ekonomi 
eller personliga förhållande kan medföra otrygghet och personligt lidande. 

Frank, som är ensamstående och som inte har några barn, är för första 
gången uppsagd på grund av återkommande sena inbetalningar av hyran. 
Han blev mycket orolig och stressad.  

Jag fick det här brevet från hyresvärden och jag trodde att jag skulle svimma. 
… Jag kunde inte sova på nätterna och det tog ganska lång tid från att jag fick 
det här brevet tills det var klart. Det tog ungefär fyra, fem månader och jag 
började fundera på hur det skulle sluta (Frank).  

 
Även för Pierre, som är sammanboende med mamman till deras gemensam-
ma barn och som för första gången har blivit uppsagd av hyresvärden på 
grund av återkommande sena inbetalningar av hyran, skapar hotet om vräk-
ning en oro. Han berättar att hotet om vräkning har påverkat honom negativt. 
Han har sömnsvårigheter och känner en oro och stress över att eventuellt bli 
vräkt. Det är framför allt barnen han tänker på och oroar sig för. Han reflek-
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terar över vad som skulle hända om de blev vräkta. Kanske skulle hans barn 
kunna utsättas för mobbing om det blev känt att de skulle bli vräkta. Det är 
hans barn som är i fokus om en vräkning skulle verkställas, inte han själv. 

Ett sätt som en del av de vräkningshotade med barn använder för att han-
tera stressen med hotet om vräkning är att försöka hålla barnen ovetande om 
att de riskerar att bli vräkta. Anledningarna till att de försöker hålla sina barn 
ovetande skiljer sig dock åt mellan de vräkningshotade. Susanne, som har tre 
barn på heltid varav ett i tonåren, ett på mellanstadiet och ett i förskoleålder, 
menar att det inte finns någon anledning att berätta för dem att de riskerar att 
vräkas.  

/Barnen/ är för små och jag tycker att okej, min dotter är tonåring men hon 
har tillräckligt med problem. Varför ska jag belasta henne med ytterligare 
problem? Det tycker jag att det finns det ingen anledning för. Hade det varit 
en helt annan situation då kanske man hade pratat men jag tycker att hon har 
tillräckligt jobbigt ändå (Susanne). 

 
Det är inte enbart hotet om vräkning som bidrar till att de vräkningshotade 
kan känna oro och stress för sig själva eller sina barn. Även om de vräk-
ningshotade slutligen inte blir vräkta har sju av dem fått sina hyreskontrakt 
förändrande till korttidskontrakt eller fått sina korttidskontrakt förnyade. 
Dessa kontrakt är mellan ett och tre år och är något som också orsakar oro 
och stress hos flera av dem. Korttidskontrakt är en insats som socialtjänsten 
kan använda sig av för att undvika en vräkning. Det innebär att den vräk-
ningshotade har förlorat besittningsrätten och att hyresvärden kan säga upp 
kontraktet med omedelbar verkan om vederbörande åter igen gör sig skyldig 
till Hyreslagens förverkandegrunder (se tidigare avsnitt 7.1.6.1). 

Katarina, som för andra gången har hyresskuld och som fick sitt hyres-
kontrakt förändrat till ett korttidskontrakt, upplever att de skapar oro och 
stress.  

Jag lever hela tiden i en rädsla att förlora min bostad. Det är stressigt och man 
har svårt att sova på natten (Katarina). 

Även Terese, som inte hade några tidigare registrerade anmärkningar och 
som blev uppsagd på grund av återkommande sena inbetalningar av hyran, 
fick sitt hyreskontrakt förändrat till ett korttidskontrakt. Det upplever hon 
som oroande och stressande.  

Om jag betalar sent någon gång så säger hyresvärden upp mig. Jag tycker det 
är fel, man blir mycket stressad av ett sådant korttidskontrakt. Du vet, jag har 
inte fast anställning och man tänker om jag inte får pengar kommer jag att 
vräkas då? Två års korttidskontrakt är så mycket (Terese). 
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Korttidskontrakten innebär att det hot om vräkning som fanns under vräk-
ningsprocessen och som i sig skapar oro och stress inte försvinner om social-
tjänsten löser situationen genom att förhandla fram ett korttidskontrakt eller 
att hyresvärden kräver att ett korttidskontrakt skall upprättas. Att ha ett kort-
tidskontrakt samtidigt som man har osäkra inkomster, som Terese berättar, 
reducerar inte oron och stressen trots att det akuta hotet om vräkning är un-
danröjt. Istället kvarstår hotet om vräkning och oron och stressen finns kvar. 
Hur lång tid korttidskontraktet är upprättat på inverkar också sannolikt på 
hur påfrestande personen uppfattar situationen.  

8.4 Förklaringar till varför man gjort sig skyldig till 
Hyreslagens förverkandegrunder 
De vräkningshotade har flera uppfattningar om varför de inte har betalat sin 
hyra i tid eller överhuvudtaget. Förklaringarna, som ibland är intimt förknip-
pade med varandra och som de ger, presenteras oftast som en lång kedja av 
omständigheter där den ena omständigheten har lett till en annan. 

Det var mycket som till slut ledde fram till att jag inte orkade ta tag i allting, 
inte bry mig låter fel, för det gör man men till slut känner man att det går så 
långt, den här snöbollen, den har rullat långt utanför än vad jag kan kontrolle-
ra (Lotta). 

Oftast, även om undantag finns, uppfattar de vräkningshotade att de inte är 
ansvariga för att de har en hyresskuld och/eller återkommande sena inbetal-
ningar av hyran utan det uppfattas bero på omständigheter de drabbats av. 

Det är ju faktiskt olyckliga omständigheter som har gjort att jag har hamnat 
här… Jag bär faktiskt inte skuld till det inträffade (Lisa).  

Jag sitter i en situation som jag själv har skapat även om det finns omständig-
heter omkring det (Lena).  

Jag hade problem med hyran men det var inte mitt fel (Terese). 

Omständigheterna handlar för majoriteten av de vräkningshotade om skador 
och sjukdom, de oansvariga papporna, försenade eller felaktiga utbetalningar 
samt barnens egna problem. Dessa uppfattas ha bidragit till att de på ett eller 
annat sätt har fått en än mer utsatt ekonomisk situation med försörjningspro-
blem och medfört att de inte kunnat betala sin hyra i tid upprepade gånger 
eller överhuvudtaget. I omständigheterna som rör barnens egna problem 
framkommer ibland att de vräkningshotade gjort medvetna val avseende om 
de skall betala hyran eller inte.  
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8.4.1 Skador och sjukdom 
En typ av förklaringar till varför de vräkningshotade inte har betalat sin hyra, 
och som återfinns hos Katarina och Stefan, är skador och sjukdomar. Dessa 
uppfattas vara den utlösande omständigheten till att de har hyresskulder.  

Katarina, som är heltidssjukskriven och som har blivit uppsagd på grund 
av en hyresskuld, ger förklaringar som sträcker sig flera år tillbaka i tiden 
och som berör skador och sjukdom.  

Jag förlorade många i familjen, nära och kära och då fick jag en hjärnblöd-
ning. Jag blev deprimerad på grund av min brors död och min kille dog. Jag 
hade inget mer, inget jobb, ingenting. Allt bara rasade och sen fick jag en 
stroke, så gick det till (Katarina).  

 
Även Stefan, en ensamstående pappa som är arbetslös och som har ett kort-
tidskontrakt på grund av tidigare hyresskuld, ger förklaringar till sin nuva-
rande hyresskuld som sträcker sig flera år tillbaka i tiden och som berör ska-
dor och sjukdom. 

Först så var det bilolyckan. Det var då allting började. Sen var jag sjukskriven 
ett tag. Sen kom skilsmässan och det var det väl det som var det värsta. 
Whiplashskadan gjorde ju att hela livet förändrades. Jag kunde inte fortsätta 
med det som jag tyckte var kul. Det har varit mycket upp och ner sedan dess, 
det har det ju och sen har det varit ohjälpligt neråt. Förut var jag riktigt de-
primerad och jag gick på tabletter. Nu orkar jag inte ta tag i saker. Jag är håg-
lös orkar inte ta tag i saker och det var så det kom. … Man struntade i allting. 
Jag vet inte, man blir totalt likgiltig inför allt … Det blir så mycket som 
trycker ner en på en gång (Stefan). 

Enligt Stefan började det med att han var med om en bilolycka och fick en 
whiplashskada som förändrade hela hans liv. Han kunde inte fortsätta med 
sitt arbete som fysiskt krävande eller med personliga intressen som gav ho-
nom mening i livet. Därefter lämnande hans fru honom och han försöker nu 
anpassa sig till en ny livsstil och han upplever att hans liv är som ”lång och 
tung uppförsbacke”. Dessa omständigheter medförde att han inte kunde beta-
la sin hyra. 

8.4.2 De oansvariga papporna 
En annan typ av förklaringar till varför de vräkningshotade inte har betalat 
sin hyra och som återfinns hos Susanne och Lisa är att deras barns pappor 
inte tagit sitt sociala och/eller ekonomiska ansvar för barnen. De oansvariga 
papporna uppfattas vara den utlösande omständigheten.  

Lisa, som är mammaledig och som har en hyresskuld för första gången 
och återkommande sena inbetalningar av hyran, förklarar hyresskulden med 
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att barnens pappa inte tog något ekonomiskt ansvar medan de var samman-
boende. 

Det är barnens pappa. Han har inget ekonomiskt ansvar överhuvudtaget och 
det gick ut över hela familjen. Han säger att han har betalat räkningarna och 
sen har det kommit brev från inkasso. Det är jag som står på allt så är det jag 
som har blivit lidande för det. Det gick så långt att jag höll på att förlora lä-
genheten för att jag hade fel kille (Lisa). 

 
Även Susanne, som är arbetslös och heltidssjukskriven och som har en hy-
resskuld för första gången, förklarar hyresskulden med att pappan inte tar sitt 
ansvar för deras dotter.  

Den trettonde december så slängde pappan ut henne och så ringde han mig på 
jobbet och sa att nu kommer jag över och så får du ta hand om den här djävla 
ungen. Sen har hon bott hos mig men inte förrän i april blev hon skriven hos 
mig. Så det var ju problem för mig då på jobbet för hon behöver ju konstant 
tillsyn för att hon är suicidbenägen. Hon har legat inne flera gånger på psyk. 
Min arbetsgivare ansåg liksom att det inte funkade. Jag var tvungen att vara 
hemma. Jag var tvungen att springa ifrån jobbet. Så jag förlorade mitt jobb. 
Jag hade ingen möjlighet att betala hyran och jag kände att allting bara bra-
kade (Susanne). 

De här omständigheterna ledde enligt Susanne till att hon förlorade sitt arbe-
te samtidigt som hon fick ökade ekonomiska hushållsutgifter då hon hade sin 
dotter boende hemma hos sig. Hon anser att hon inte hade någon möjlighet 
att betala hyran. 

8.4.3 Försenade och felaktiga utbetalningar  
En tredje typ av förklaring till varför de vräkningshotade inte har betalat sin 
hyra och som återfinns hos Terese, Lotta och Jonas är att olika slags utbetal-
ningar har varit försenade eller felaktiga. Lotta får tjäna som empiriskt ex-
empel här. 

Lotta är heltidssjukskriven och har tidigare haft återkommande sena inbe-
talningar av hyran men har nu en hyresskuld. Hon förklarar att hon fick sin 
hyresskuld på grund av felaktiga och försenade utbetalningar. 

Det började med att jag fick minuslön från banken när jag slutade där. Sen så 
gick papperna på försäkringskassan fram och tillbaka angående min sjuk-
skrivning. Så att dom pengarna fick jag först när vi träffades första gången 
och det var inte så många veckor sedan. Så att det började haverera totalt med 
ekonomin då. Sen var jag alldeles för trött och mådde inte särskilt bra under 
ganska många månader så jag orkade inte lösa något (Lotta).  

Lotta förklarar att hon fick sin hyresskuld utifrån att hon fick en felaktig 
löneutbetalning från sitt arbete när hon slutade där. Enligt henne tog det ock-
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så tid för försäkringskassan att ta beslut och betala ut hennes sjukpenning. 
Det var då hennes ekonomiska situation ”havererade”. Hon orkade inte lösa 
sin situation på grund av att hon var utbränd och deprimerad, som hon menar 
hade sin orsak i relationen till hennes barns pappa som misshandlat och hotat 
henne. 

8.4.4 Barnens egna problem 
Ytterligare en typ av förklaringar till varför de vräkningshotade inte har beta-
lat sin hyra är deras barns egna problem. Dessa återfinns hos Lena och Ma-
ria. 

Lena, som är heltidssjukskriven och som har haft hyresskulder två gånger 
tidigare, förklarar samtliga hyresskulder med en av sina söners egna pro-
blem. Om den första hyresskulden berättar Lena följande:  

Jag var tvungen att rädda telefonen. Jag kände att jag var tvungen till att kun-
na ha kontakt med min son. Hyresskulden var då 5 500 kronor. Det var inte 
det att jag levde ett lyxliv utan jag valde att behålla elektriciteten och telefon. 
Jag tänkte skitsamma. Någonstans inom mig så fanns en känsla att okej jag 
kan sätta mig i andrahandsboende för mig och/min yngsta son/ om det går åt 
skogen. Men/min äldsta son/ måste få komma på fötterna. Jag skickade ho-
nom att åka skidor uppe i norr. Jag kände att det här är sista grejen han måste 
få. Han måste åtminstone få åka bort och liksom få bygga upp sig ytterligare 
några steg (Lena). 

Om den andra hyresskulden berättar Lena följande: 

Min son som missbrukade droger hade ramponerat hela min ekonomi, hela 
mitt hem i stort sett. Jag själv var i ganska dåligt skick och var sjuk. ... Min 
ekonomi var så pass dålig så jag fick korttidskontrakt. Det funkade rätt bra 
till att han kom tillbaka hem från behandlingshemmet. ... Då var han avmag-
rad och psykotisk och jag tog hand om honom. Så därför sitter jag här. ... För 
många år sedan hade jag en son som dog i cancer. Man lägger inte en pojke 
till i graven. Man gör inte det när man ser honom sjuk (Lena). 

8.5 Ageranden i samband med vräkningsprocessen 
De vräkningshotade agerar på flera olika sätt i samband med vräkningspro-
cessen. Deras ageranden har flera syften men handlar ytterst om att förhindra 
att hyresvärden säger upp dem och ansöker om vräkning eller att förhindra 
att de slutligen blir vräkta.  
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8.5.1 Att ha en kontakt med hyresvärd och socialtjänst 
Ett agerande som samtliga vräkningshotade använder sig av är att kontakta 
såväl hyresvärdarna som socialtjänsten för att hos de förstnämnda få förstå-
else och hos de sistnämnda få hjälp.31 De vräkninghotade kontaktar hyres-
värden via oanmälda besök, telefon, mejl eller brev dels när de inser att de 
inte kan eller inte kommer att betala hyran före förfallodatum, dels när de har 
blivit delgivna att de har blivit uppsagda av hyresvärden. I samband med 
hyresvärdens uppsägning har också samtliga, med undantag av Stefan, blivit 
prioriterade av socialtjänsten och därmed blivit kontaktade och fått besöksti-
der på socialtjänstkontoren. Dessutom har en del av dem självmant tagit 
kontakt med socialtjänsten själva, före hyresvärdens uppsägning. I kontak-
terna med hyresvärdarna såväl som med socialtjänsten har flera av dem upp-
fattningar om hur man bör agera, vilket utgörs av att man på olika sätt skall 
visa att man behöver förståelse och hjälp. Flera av de vräkningshotade menar 
att man måste försöka få bostadsföretagens handläggare såväl som socialar-
betarna att förstå vilken livssituation de befinner sig och varför de inte har 
eller inte kommer att betala sin hyra. Genom att skapa förståelse för dem 
uppfattar de vräkningshotade att det kan resultera i att hyresvärdarna inte 
säger upp dem eller återtar sin ansökan om vräkning eller att socialtjänsten 
ger dem hjälp att lösa deras situation. Susanne, Frank, Lena, Lisa och Maria 
får tjäna som empiriska exempel här.  

Susanne, som blev kontaktad av socialtjänsten menar att det är viktigt att 
man är öppen och ärlig samt talar om orsakerna till varför man inte har beta-
lat hyran och att man behöver hjälp. 

Jag tror att man måste vara öppen och ärlig. Att man måste lägga korten på 
bordet. Det är såhär och jag klarar inte det här själv. Hur ska jag förklara? Jag 
kunde ju ha gått upp och sagt att nu har jag fått sparken från jobbet, nu måste 
ni hjälpa mig och inte säga så mycket. Men jag kände att jag måste förklara 
orsakerna som ligger bakom. Varför det har blivit såhär. Det finns kanske sa-
ker som människor gör medvetet men jag kände att jag inte har gjort det. … 
Hur svårt det än känns och hur pinsamt det än känns så måste man vara ärlig 
mot sig själv och mot socialtjänsten och tala om att nu ligger det till så här 
(Susanne). 

 
Frank, som är en ensamstående man utan barn och som är uppsagd på grund 
av återkommande sena inbetalningar av hyran, ringde varje månad till hyres-

                                                      
31 Några av de vräkningshotade – Eva, Maria, Pierre och Frank – tog även kontakt med hyres-
gästföreningen för att få stöd och hjälp med att inte slutligen bli vräkta. I hyresgästföreningens 
uppdrag ingår inte att hjälpa hyresgäster som riskerar att bli vräkta på grund av hyresskuld 
utan deras grundläggande mål är att alla skall ha rätt till goda bostäder till rimliga kostnader. 
Däremot kan hyresgäster vända sig till organisationens jurister för att få svar på frågor rörande 
den juridiska vräkningsprocessen (Hyresgästföreningen 2009).     
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värden för att tala om att han skulle betala hyran två till tre veckor efter för-
fallodatum. 

Varje månad har jag ringt till hyresvärden och sagt att jag kommer att betala 
min hyra lite senare. … Jag sa att jag har problem och att jag inte har några 
extra pengar och att jag måste leva också (Frank). 

Lena, som är uppsagd på grund av hyresskuld, tog kontakt med hyresvärden 
såväl före hyrans förfallodatum som när hon blivit delgiven om uppsägning-
en.  

Jag bad om anstånd för hyran hos hyresvärden och sa att jag under den tiden 
skulle lösa det. Jag var på väg att fixa det och det handlande inte om stora 
pengar. Det var inte flera månadshyror utan det var i stort sett en månadshyra 
plus en tusenlapp (Lena). 

När hon blivit uppsagd och delgiven skrev Lena ett brev till hyresvärden där 
hon redogjorde för sin livssituation med sin missbrukande son. 

Jag skrev ett personligt brev till hyresvärden där jag förklarade läget. Att jag 
hade min son hemma. Jag förklarade precis hur det såg ut och begärde i stort 
sett att få göra någon avbetalning under åtta veckor (Lena). 

Lisa, som är uppsagd på grund av en hyresskuld, ringde till hyresvärden flera 
gånger före uppsägningen. Hon menar att det är viktigt att man visar att man 
är motiverad för att få förståelse. 

Det är viktigt att visa sig motiverad, man måste nog visa att man bryr sig 
(Lisa).  

I samtalet med hyresvärden berättade hon om barnens pappa som hon upp-
fattar vara orsaken till hennes ekonomiska problem och som därmed skapat 
en situation där hon inte hade möjlighet att betala hyran. När hon sedan blev 
uppsagd skickade hon ett mejl till hyresvärden. 

Jag har försökt göra allting för att lösa situationen. … Jag skickade ju ett 
långt mejl till hyresvärden och försökte berätta vad som hade hänt och hur. 
Och så sa jag att du har känt till över ett års tid att jag har haft problem med 
barnens pappa och att jag har påpekat flera gånger att det kommer sluta med 
att jag blir vräkt (Lisa). 

Maria, som är uppsagd på grund av en hyresskuld, berättar att hon tog kon-
takt med hyresvärden, bad om ursäkt och uttryckte ett intresse om att få ett 
tidsutrymme att betala in sin hyresskuld. Hon menar att man måste visa när 
man behöver hjälp.  
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Jag gråter och jag visar när jag behöver hjälp (Maria). 

Som samtliga citat pekar på agerar de vräkningshotade med syftet att hyres-
värdarna skall visa dem förståelse till varför de inte har betalat hyran i tid 
eller överhuvudtaget. Genom att förklara för hyresvärdarna varför de inte 
kommer att betala eller inte har betalat sin hyra i tid hoppas de kunna få an-
stånd med hyran eller få en avbetalningsplan för hyran eller att få hyresvär-
den att återta ansökan om vräkning. 

8.5.1.1 De vräkningshotades agerande i samtalen 
Samtliga av de vräkningshotade har varit på samtal på socialtjänstkontoren 
för att få hjälp. I dessa fick de till viss del utrymme att tala om de problem 
som de uppfattar som orsaken till varför det inte har betalat sin hyra i tid 
eller överhuvudtaget. Det var dock något som ägde rum inom ramen för de 
frågor som socialarbetarna satte på agendan, det vill säga bestämde vilka 
frågor som skulle avhandlas eller inte. Dessa frågor konstituerar samtalen i 
fem olika faser och ger uttryck för att samtalet är en standardiserad situation 
(se tidigare avsnitt 7.1.4). Det ger uttryck för att socialarbetarna är styrda av 
sina rutiner och ger mer eller mindre utrymme till de vräkningshotade att tala 
om de omständigheter som de uppfattar ligger bakom de återkommande sena 
inbetalningarna av hyran eller hyresskulden, vilka de oftast ser som mer 
betydelsefullt än själva hyresskulden. Dessutom talar socialarbetarna om vad 
som skall göras och uppmanar de vräkningshotade till olika slags ageranden 
(se tidigare avsnitt 7.1.4.5). När det gäller de vräkningshotades agerande i 
samtalen karakteriseras dessa generellt av att de håller med om det socialar-
betarna talar om för dem och att de är villiga att göra det som socialarbetarna 
uppmanar dem om.  

Nedan redovisas tre utdrag från observationsanteckningarna från samtalen 
med Lena, som är en ensamstående mamma med två barn och som har en 
hyresskuld. Det första utdraget är från det första samtalet som äger rum mel-
lan Lena och juristen. Det är ett exempel på hur Lena, men även juristen, 
agerar när Lena får förklara varför hon har en hyresskuld.  

I det första samtalet med Lena deltog juristen. När hon får frågan om varför 
hon har en hyresskuld berättar Lena att hennes livssituation och ekonomiska 
situation ”raserades” när hennes myndiga son fick ett återfall och kom hem 
från behandlingshemmet. Hon beskriver honom som ”avmagrad” och ”psy-
kotisk” samt ursäktar sig för att hon gråter och talar så mycket om sonen. Ju-
risten talar om för henne att hon måste få berätta och säger att ”man är aldrig 
så sårbar som när det gäller ens barn”. I det här sammanhanget talar juristen 
även om för Lena att hon inte skall behöva känna någon oro för att ”någon 
kommer och byter låset”. 

 
Lenas förklaringar till varför hon har en hyresskuld är det tema som i det här 
samtalet främst sätts på agendan av socialarbetarna. Lena får mycket utrym-
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me att tala om detta. Under hennes redogörelse gråter Lena och som utdraget 
pekar mot bedömer juristen Lenas förklaringar om en av sina söner och den-
nes missbruk som trovärdiga och legitima. Att juristen säger att hon inte 
skall vara orolig att någon kommer och byter lås på hennes ytterdörr pekar åt 
att hon bedömer Lenas förklaringar till hyresskulden som trovärdiga och 
legitima, det vill säga att Lena inte kan hållas ansvarig för orsaken till hyres-
skulden. Det innebär att Lena kategoriseras som värdig utifrån kriteriet för-
klaringar till förverkande (se tidigare avsnitt 7.1.5.2). Att juristen har bedömt 
Lenas förklaringar som trovärdiga och legitima stöds även utifrån ett andra 
utdrag som är från obseravationsanteckningar från ett av de mottagningsmö-
ten som jag närvarade vid i kommun Y dagarna efter det första samtalet med 
Lena.  

Närvarande vid ett av de mottagningsmöten som jag observerade dagarna ef-
ter det första samtalet med Lena är juristen och flera av ekonomi- och mot-
tagningsenhetens socialarbetare. När juristen tar upp ärendet rörande Lena 
och hennes hyresskuld återger juristen kort Lenas förklaringar till varför hon 
har en hyresskuld, det vill säga hennes livssituation med den myndiga och 
missbrukande sonen. Hon talar om för de andra socialarbetarna att Lena är 
”normal och inte har några andra problem. Hon är duktig och hon sköter sig”. 
Dessutom talar hon om att Lena ”gärna vill ut i arbete fortast möjligt” men att 
det inte är möjligt för närvarande då hon är sjukskriven. Juristen säger att 
”det är synd om henne” och man beslutar att gå in med några tusen kronor för 
att rädda hennes hyreskontrakt.  

Utdraget från mottagningsmötet pekar på att juristen bedömer Lena som 
motiverad att förändra sin livssituation. Lena vill komma ut i arbete, det vill 
säga försörja sig själv, men kan inte på grund av sin sjukskrivning. I det här 
avseendet kategoriseras Lena av juristen som värdig utifrån kriteriet, klien-
tens motivation (se tidigare avsnitt 7.1.5.4). I det tredje utdraget, som är från 
det andra samtalet mellan Lena, en socialarbetare och juristen, framkommer 
att Lenas ekonomiska situation bedöms som trovärdig.  

Närvarande i det andra samtalet med Lena är en socialarbetare och juristen. I 
samtalet fyller socialarbetarna tillsammans med Lena i en ansökan om eko-
nomiskt bistånd för hyresskuld. När Lena muntligen redovisar sina inkomster 
och utgifter talar juristen om för henne att ”vi skriver in att du söker för allt” 
så att ansökan blir så fullständig som möjligt och så att ”du kan få ut de 
pengar du är i behov av”. I samband med detta talar juristen även om för 
Lena att om det visar sig att hon hamnar över bidragsnormen så får de ta till 
”speciella omständigheter” så att hon klarar sig till nästa ubetalning av hen-
nes sjukersättning. När juristen och socialarbetaren fyller i ansökan efterfrå-
gar socialarbetarna också om Lena har olika handlingar med sig som styrker 
de uppgifter hon lämnat. Lena har med sig flera av dessa men har glömt 
skattsedeln hemma. Juristen talar då om för henne att ”det inte gör så myck-
et”. 
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De uppgifter Lena muntligen lämnar behöver inte styrkas eller kontrolleras 
med samtliga handlingar, något som annars generellt sker i samtalen med de 
vräkningshotade (se tidigare avsnitt 7.1.4.3). En möjlig tolkning till detta är 
att juristen i det första samtalet bedömt hennes förklaringar till hyresskulden 
som trovärdiga och legitima samt att hon är motiverad att förändra sin livssi-
tuation. Hennes ekonomiska situation bli därmed sekundär. Utdraget pekar 
också på att även om Lenas inkomster och utgifter medför att hon ligger över 
bidragsnormen, talar juristen såväl som socialarbetaren om att de kommer att 
betala ut ekonomiskt bistånd till henne. Det beslutades på mottagningsmötet.  

Även Stefan, som är en ensamstående pappa med två barn som bor hos 
honom varannan helg och som har en hyresskuld, bedöms som motiverad att 
förändra sin livssituation. Han har på eget initiativ kontaktat socialtjänsten 
för att få en besökstid, vilket av socialarbetarna uppfattas som ett tecken på 
att personen är motiverad att förändra sin livssituation eller sitt beteende. 
Nedan redovisas ett utdrag från observationsanteckningarna som exempel på 
hur han agerar i samtalet med socialarbetaren.  

I samtalet med Stefan deltog en socialarbetare. I samtalet frågar socialarbeta-
ren honom om han kontaktat hyresvärden. Stefan berättar att han både ringt 
dit och besökt dem och att de har hänvisat honom till socialtjänsten. Han be-
rättar också att han skrivit under delgivningskvittot från KFM och talar om 
att han inte har möjlighet att göra något. Han talar självmant om att han går i 
samtalsterapi på grund av att han upplever att han har svårt att kommunicera 
med sina barns mamma. Han vill också gärna flytta till den närliggande 
kommunen som hans före detta fru och hans barn bor i och har försökt byta 
sin bostad utan något positivt resultat. Socialarbetaren frågar honom om han 
har sökt några arbeten. Stefan berättar att han sökt två arbeten och att han 
skall börja på arbetsförmedlingens rehabilitering.  

Som utdraget pekar på har Stefan kontaktat hyresvärden för att få förståelse. 
Dessutom talar han om att han går i samtalsterapi och har både försökt byta 
sin bostad och söker arbete utan några positiva resultat. Det här pekar på att 
han vill visa att han är motiverad att förändra sin livssituation Att socialarbe-
taren dessutom ställer frågan om Stefan är arbetssökande pekar mot att frå-
gan fyller en funktion för att pröva om hans motivation, det vill säga om han 
gjort tillräckligt för att förbättra sin situation. Det här ligger i linje med vad 
Midré (1990) benämner den moraliska dimensionen där fokus ligger på om 
den hjälpsökande individen visar vilja att klara sig själv eller inte genom att 
ta reda på om klienten vill försörja sig själv eller inte. I det här avseendet 
kategoriseras Stefan som värdig utifrån kriteriet klientens motivation (se 
tidigare avsnitt 7.1.5.4).  

Även om de vräkningshotades agerande generellt kännetecknas av att de 
håller med om det socialarbetarna talar om för dem och att de är villiga att 
göra det som de uppmanas om, särskiljer sig två av de vräkningshotades 
agerande från detta mönster. De är motvilliga, det vill säga de ifrågasätter det 
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socialarbetarna talar om för dem och uppmanar dem att göra. Dessa utgörs 
av Maria (betalade sin hyresskuld själv) och Eva (som slutligen blev vräkt). 
Nedan redovisas tre utdrag ur observationsanteckningarna från de tre samta-
len med Maria som exempel på hur hon faktiskt agerar i samtalen när hon är 
motvillig. Maria bor i en femrumslägenhet och har en hyra på cirka 8 900 
kronor per månad. Hon är deltidssjukskriven och arbetar deltid. Hon har tre 
barn, som bor hemma varav två är minderåriga. Hon har haft hyresskuld vid 
två tidigare tillfällen och har för tredje gången en hyresskuld som under 
vräkningsprocessens gång växte till ett belopp på cirka 28 000 kronor. 

I det första samtalet med Maria som ägde rum efter två uteblivna besökstider 
deltog en socialarbetare, juristen och en socialarbetare från barn- och familje-
enheten. I samtalet talar juristen om för Maria att hon inte står i den interna 
bostadskön trots att man vid ett tidigare tillfälle, när Maria haft hyresskuld, 
uppmanat henne att byta sin bostad mot en mindre med lägre hyra.32 Maria 
säger att hon är ointresserad av att byta sin lägenhet och att hon inte bor för 
stort med hänvisning till hennes barn. Under större delen av samtalet gråter 
Maria och talar främst om sin ena dotter och sin roll som mamma samt påpe-
kar att hon inte vill gå till socialförvaltningen och tigga. Socialarbetaren och 
juristen styr gång på gång in samtalet på hennes ekonomiska situation och 
hyresskulden. De kartlägger hennes ekonomi och talar om för henne att soci-
alförvaltningen inte kommer att betala hyresskulden. Maria uppmanas att be-
tala in så mycket som möjligt av hyresskulden själv och uppmanas att leva 
snålt. Det är hennes ”enda chans”. Sedan kan Maria ansöka om ekonomiskt 
bistånd och ”så tittar vi på vad vi kan göra”.  

Närvarande vid det andra samtalet med Maria, efter att hon uteblivit från yt-
terligare en besökstid (den tredje), är juristen och en socialarbetare. Om Ma-
ria inte hade kommit till det här samtalet hade juristen och socialarbetaren 
beslutat att avsluta ärendet med Maria, ”det är ju inte för vår skull vi gör det” 
(juristen). I samtalet frågar juristen och socialarbetaren Maria varför hon inte 
har betalat av hyresskulden som hon uppmanades att göra i det första samta-
let. Maria talar då om att hon måste betala andra räkningar, att hon har betalat 
en el-skuld på cirka 6 800 kronor och att hon måste köpa ett SL-kort för att 
kunna arbeta och laga mat till sina barn. Juristen och socialarbetaren talar om 
för henne att inte prioritera några andra utgifter förutom hyresskulden och ju-
risten säger till henne att ”om du inte har någon bostad så spelar det ingen roll 
om du kan laga mat eller inte”. Socialarbetaren och juristen kartlägger Maria 
ekonomiska situation ännu en gång (som i första samtalet) och talar om för 
henne att hon måste använda hela sin kommande lön och barnbidragen för att 
betala av hyresskulden. Om hon inte gör det kommer det att komma en un-
derrättelse om datum och tid för vräkning. Maria svarar att hon inte kan göra 
det eftersom barnen själva får barnbidragen. Juristen talar då om för henne att 
hon ”måste kanske berätta för barnen” och Maria svarar att hon ”inte klarar 

                                                      
32 Vid ett av de mottagningsmöten jag var närvarande vid i kommun Y ansåg de deltagande 
socialarbetarna att man har rätt att ge avslag till ekonomiskt bistånd för hyresskuld om klien-
ter med större lägenheter inte försöker byta dessa mot mindre med lägre hyreskostnader, ”det 
är inte meningen att bara för man har alldeles för hög hyra skall bevilja hyresskulder”.  
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av det”. Om Maria betalar in hela hyresskulden kommer socialförvaltningen 
att hjälpa henne med ”matpengar”. Juristen skriver även upp vilka belopp 
Maria skall betala och på vilka datum inbetalningarna skall ske. Vid varje in-
betalning skall Maria komma till socialförvaltningen och redovisa sina inbe-
talningskvitton. Dessutom uppmanas hon att försöka (som i första samtalet) 
byta sin femrumslägenhet mot en trerumslägenhet med lägre hyra. Maria talar 
om för dem att hon inte haft tid och säger till dem att de borde vara i hennes 
situation för då skulle hon förstå att det inte är så lätt. I slutet av samtalet talar 
Maria om att hon är väl införstådd med allvaret. 

I det tredje samtalet med Maria som ägde rum efter ännu en utebliven besöks-
tid deltog juristen, en socialarbetare, den hushållsekonomiska rådgivaren och 
en handläggare från det allmännyttiga bostadsföretaget. När samtalet äger 
rum är datum för verkställande av vräkning utsatt av KFM cirka tio dagar se-
nare. Socialarbetarna frågar Maria varför hon inte har betalat av hyresskulden 
enligt de uppmaningar som socialarbetarna gett henne i de föregående samta-
len och utifrån den avbetalningsplan som socialarbetarna upprättat. Maria vi-
sar kvitton på att hon har betalat 10 000 kronor och talar om för dem att hon 
avser att betala resten av hyresskulden nästa dag då hon får lön. Hon talar 
även om för dem att hon måste vara en ”bra mamma” för sina barn och att 
hennes äldsta dotter är ”kriminell”. Socialarbetarna och handläggaren från det 
allmänna kommunala bostadsföretaget svarar henne att hennes förklaringar 
kring ”dottern är ointressanta” och att hon måste diskutera hur hon har tänkt 
lösa sin ekonomiska situation. Dessutom hänvisar hyresvärdens handläggare 
till de samtal som de haft med ”varandra under tre månaders tid” och ifråga-
sätter hur hon skall kunna betala den resterande hyresskulden samt den kom-
mande månadshyran. Maria hänvisar till gud som kommer att ge henne kraft 
och talar om för dem att hon inte är där för att tigga utan prioriterar sina barn. 
Hon talar dessutom om för bostadsföretagets handläggare att hon inte förstår, 
att hon inte har visat någon respekt gentemot henne och att ”samhället har 
behandlat mig illa”. Hon talar om att hon skall låna pengar av sin syster. Bo-
stadsföretagets handläggare talar om för henne att hon inte har något långsik-
tigt tänkande och att det kanske kommer att bli samma sak igen med hänvis-
ning till tidigare hyresskulder. Maria som är upprörd och gråter talar om för 
bostadsföretagets handläggare att hon inte vill diskutera det här. Hon är ingen 
trollkarl och ”om du hade levt mitt liv skulle du ha förstått” och hänvisar till 
problem med sin dotter. I slutet av samtalet talar Maria om för dem att ”jag 
förstår att ni har rätt” och att hon förstår att hyresvärden vill ha sina pengar.  

Som utdragen pekar på är Marias ekonomiska situation det tema som social-
arbetarna främst sätter på agendan. Dessutom pekar utdragen på att Maria, 
utöver att hon vid upprepade tillfällen inte kommer på utsatta samtalstider, i 
flera avseenden är motvillig att göra det som socialarbetarna uppmanar hen-
ne att göra. Hon är ovillig till att försöka byta sin bostad mot en mindre med 
lägre hyra, något som socialarbetarna uppmanat henne att göra även när hon 
tidigare varit aktualiserad för hyresskuld. Hon vill inte heller använda de 
barnbidrag hon får för att betala av sin hyresskuld. Dessutom fullföljer hon 
inte den avbetalningsplan som socialarbetarna upprättat för att betala av sin 
hyresskuld. Maria gör inte och håller inte med det socialarbetarna uppmanar 
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henne till utan talar om för dem att hon måste prioritera sina barn. Hon vill 
vara en bra förebild som mamma. Maria uppfattar att hon behöver en stor 
bostad till sig och sina barn. Att bli beviljad ekonomiskt bistånd till hyres-
skuld när klienten uppfattas ha en för stor bostad med en för hög hyra be-
döms inte vara legitimt av socialarbetarna. Att hon inte betalar av hyresskul-
den enligt den av socialarbetarna upprättade avbetalningsplanen beror på att 
hon istället har bestämt sig för att betala en el-skuld i syfte att kunna laga 
mat till sina barn. Barnbidragen har hon också bestämt att hon inte kan an-
vända till hyresskulder för dessa får barnen själva. Samtliga utdrag pekar 
mot att Maria och hennes förklaringar till hyresskulden, såväl som till sin 
ekonomiska situation, bedöms av socialarbetarna som mindre trovärdig och 
legitim.  

8.5.2 Att försöka sänka sina utgifter 
Ytterligare ett sätt att agera som två av de vräkningshotade – Terese och Eva 
– använder sig av, är att försöka sänka sina utgifter. Terese, som hyresvärden 
sagt upp på grund av återkommande sena inbetalningar av hyran, försöker 
byta sin bostad mot en annan med billigare hyra för att reducera hyreskost-
naden. Hon bor i en lägenhet på fyra rum och kök med en hyra på cirka 6 
500 kronor hos ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Att byta sin 
bostad har hon försökt göra både före och efter att hon har blivit delgiven om 
uppsägningen.  

Jag går in på datorn varje vecka. Jag vill byta lägenhet så att jag kan betala 
mindre. Just nu betalar jag så mycket i hyra. ... Jag har pratat med hyresvär-
den flera gånger att jag vill ha hjälp med att byta lägenhet men dom kunde 
inte hjälpa mig. Det är mycket svårt. Ibland har jag satt upp lappar men man 
får inga svar från personer som vill byta lägenhet, speciellt inte om du bor i 
det här bostadsområdet. Det är många som inte vill flytta hit. … Det är 
många som kanske tycker att det är så många invandrare här (Terese). 

 
Eva, som hyresvärden sagt upp på grund av hyresskuld och störande beteen-
de, har efter att hon blivit delgiven uppmanat sin särbo att säga upp sitt soci-
ala kontrakt och flytta hem till henne och deras gemensamma barn.  

Jag sa åt min särbo att han skulle säga upp sin lägenhet. … Eftersom han är 
så mycket uppe hos mig på grund av sin sjukdom … så det är lika bra att han 
säger upp lägenheten. Om han flyttar hit så får vi bättre ekonomi (Eva).  

Det här agerandet syftar till att Eva skall få en bättre ekonomisk situation 
genom att få ner hyreskostnaden. Enligt henne tillbringar särbon mycket tid 
uppe hos henne och hon uppfattar att situationen skulle kunna förbättras om 
de hade en hyra istället för två. Evas kunde dock aldrig realisera det här in-
nan hon och hennes barn slutligen blev vräkta. 
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8.5.3 Att låna pengar till den eventuella hyresskulden 
Ännu ett sätt att agera för dem som har hyresskulder är att låna pengar för att 
betala denna. Utöver att de lånar pengar för att klara av vardagliga behov och 
uppgifter lånade flera av dem som hade hyresskulder pengar av släkt eller 
vänner för att betala dessa. Socialtjänsten beviljade enbart ekonomiskt bi-
stånd till hyresskulder för två – Susanne och Lena – av de nio som hade hy-
resskulder (se tidigare avsnitt 7.1.6.1). 

Lisa, som är mammaledig och som skall börja studera, kontaktade sin 
bank när hon blivit uppsagd av hyresvärden på grund av en hyresskuld på 4 
500 kronor och återkommande sena inbetalningar av hyran. Hon försökte få 
ett banklån för att lösa sin hyresskuld. Istället för att ligga efter med en må-
nads hyresinbetalning ville hon vara i fas med hyresinbetalningarna.  

Jag kontaktade min bank och frågade om jag kunde få ett lån på 6 000 kronor 
för att komma ikapp. … Så att jag hela tiden skulle ligga före istället men jag 
blev inte beviljad det. Där har jag varit kund sedan jag var 16 år (Lisa).  

8.5.4 Att kontakta sin arbetsgivare 
Ytterligare ett agerande som Terese använder sig av när hon blivit uppsagd 
av hyresvärden på grund av återkommande sena inbetalningar av hyran är att 
kontakta sin arbetsgivare som hon är timanställd hos.  

Min arbetsgivare hjälpte mig genom att prata med andra boenden inom 
kommunen. ... Jag berättade för min chef om mina problem. Dom kunde inte 
göra någonting men ibland om någon blir sjuk så hoppar jag in men det är 
inte ofta (Terese). 

Terese pratade med sin arbetsgivare om sina problem i hopp om att kunna få 
arbeta mer och därmed utöka sina inkomster. Arbetsgivaren kunde inte göra 
något för henne utöver att hon fick extraarbete om någon blev sjuk. 

8.6 Uppfattningar om hyresvärdarna 
De vräkningshotade har två disparata uppfattningar om hyresvärdarna. Ana-
lysen pekar tydligt på att de mest framträdande uppfattningarna var negativa 
och problemfyllda samtidigt som det förekommer uppfattningar av motsatt 
karaktär. Två centrala begrepp som återkommer i de vräkningshotades utta-
landen om hyresvärdarna är respekt och förståelse. 
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8.6.1 Den respektlösa och oförstående hyresvärden 
En första uppfattning hos mer än hälften av de vräkningshotade – Lena, Ma-
ria, Katarina, Terese, Eva, Pierre och Frank – är att hyresvärdarna är respekt-
lösa gentemot dem och inte lyssnar på de omständigheter som de uppfattar 
har bidragit till att de inte har betalat sin hyra i tid eller överhuvudtaget. 
Lena, Eva, Terese och Maria får tjäna som empiriska exempel för den här 
uppfattningen. 

Jag ringde upp hyresvärden och sa att jag är försenad och då var det den tred-
je in i månanden. Då gapade han och skrek åt mig oerhört. … Hans yrkesroll 
är ju ändå, han har en social profession på bostadsföretaget och oavsett vem 
du är, oavsett om du ligger på gatan så ska du bemötas med respekt. Alltså 
han kunde ju åtminstone ha varit hyfsad i tonen, men han sa att NU GÅR DU 
INTE OCH LÅNAR PENGAR AV NÅGRA BEKANTA FÖR ATT DÅ 
HAR DU INGA PENGAR KVAR. Han var liksom på någon sandlådenivå 
(Lena). 

Lena uppfattar att hon inte fick ett respektfullt bemötande av hyresvärden 
när hon ringde dit för att berätta att hon var försenad med hyresinbetalning-
en. Även i intervjun med Eva, som slutligen blev vräkt på grund av hyres-
skuld, pekar hennes uttalanden om hyresvärden på att hon är av uppfattning-
en att hon inte fick ett respektfullt bemötande när hon gick dit för att få för-
ståelse. Eva upplevde att hon var misstrodd och att hon blev anklagad av 
hyresvärden.  

Hyresvärden var inte så rolig. Ja, vad ska vi göra sa hon. Och det enda jag 
kommer ihåg från det där samtalet var när hon satt och sa såhär, antingen su-
per ni upp pengarna eller så spelar ni bort pengarna eller så handlar ni upp 
pengarna och så länge du inte erkänner för mig vad du har gjort så kan jag 
inte hjälpa dig. Amen snälla du sa jag, ska jag sitta och erkänna något som 
jag inte har gjort, när det inte finns liksom utrymme för att göra det du säger. 
… Tack för den kommentaren tänkte jag men man blir hatisk mot hyresvär-
den. Man sitter inte och säger sådant till folk. Det är för djävligt (Eva). 

 
Några av de vräkningshotade som uppfattar att hyresvärdarna är respektlösa 
och oförstående uttrycker också en önskan om att hyresvärdarna skulle visa 
en större förståelse för de hyresgäster som drabbats av omständigheter som 
de uppfattar har bidragit till att de inte kunnat betala sin hyra i tid eller över-
huvudtaget. 

Jag tycker det är viktigt att hyresvärden lyssnar på oss som har bott länge i 
deras lägenheter om vi har problem. Dom måste förstå och hjälpa oss och allt 
ska inte bara ske på telefon. De bara säger att jag inte kan göra någonting, det 
är ditt problem. Man blir besviken, det betyder inte att man inte vill betala 
hyran men ibland hamnar man i svårigheter. Man kan inte åka ut på en gång 
(Terese). 



 168 

Hyresvärden behöver inte döma en person så hårt. Dom måste förstå att dom 
måste försöka ge mer stöd och kraft. Att försöka få den här personen att 
komma tillbaka och söka hjälp. … Att dom förstår att här är jag och jag be-
höver hjälp. … Det måste finnas någon mer. Vad kan man säga? Utanför reg-
lerna, inte bara byråkrati som säger att så här blir det. … Hyresvärden sa att 
jag måste följa reglerna och sen var det punkt och slut. … Jag känner mig lite 
förolämpad för att hyresvärden säger att jag inte klarar min ekonomi. … Hy-
resvärden har sagt att jag har ingenting mer att säga och jag skickar det här 
till kronofogden. Hon sårade mig djupt. Varför kunde hon inte säga att kom 
in till kontoret, jag vill prata med dig (Maria). 

Terese och Maria anser att hyresvärdarna borde ta ett ökat socialt ansvar för 
sina hyresgäster. De menar att det är viktigt att hyresvärdarna visar förståelse 
för de hyresgäster som hamnat i svårigheter. Att inte kunna betala sin hyra är 
inte samma sak som att inte vilja betala sin hyra enligt Terese. Hon känner 
sig dessutom besviken för att hon inte fått någon förståelse av hyresvärden. 
Hon anser att kontakterna inte bara skall ske via telefon, vilket innebär att 
hon efterfrågar personliga möten. Båda menar att hyresvärdarna talat om för 
dem att de inte kan göra något eller att de inte har något mer att säga. Maria 
känner sig förolämpad över att de talar om för henne att hon inte klarar sin 
ekonomiska situation och menar att hyresvärden bara hänvisar till gällande 
regler. 

8.6.2 Den förstående hyresvärden  
En andra uppfattning om hyresvärdarna hos mindre än hälften av de vräk-
ningshotade – Lisa, Johanna, Susanne, Jonas och Stefan – är att hyresvärdar-
na har visat förståelse för deras livssituation och för de omständigheter som 
de uppfattar har bidragit till att de inte har betalat sin hyra i tid eller överhu-
vudtaget. Uppfattningen att hyresvärdarna visat dem förståelse gäller även 
om de sagt upp dem och ansökt om vräkning. Lisa och Stefan får tjäna som 
empiriska exempel på den här uppfattningen. 

Jag har alltid fått bra bemötande från hyresvärden. … Vräkningen skulle 
verkställas imorgon och jag betalade igår. Hyresvärden sa till mig att skynda 
dig på och jag måste ringa till alla, så dom är mycket snälla (Stefan). 

Jag är ju jätteglad att jag trots allt fick behålla min lägenhet även om det kan-
ske inte är roligt att man inte längre är trovärdig. Men jag tror att hyresvärden 
ändå någonstans står på min sida bara pappan till mina barn är borta ur bil-
den. Vi kommer nog komma på god fot så småningom (Lisa).  

Stefan och Lisa anser att hyresvärden slutligen beslutade sig för att ta tillba-
ka ansökan om vräkning. Stefan berättar att han alltid har fått ett bra bemö-
tande från hyresvärden. Dessutom menar han att hyresvärden uppmanande 
honom att betala in sin hyresskuld snarast möjligt, två dagar innan vräkning-
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en skulle verkställas av KFM. Därefter tog hyresvärden tillbaka ansökningen 
om vräkning, vilket han uppfattar som väldigt vänligt. Även Lisa uttrycker 
glädje över att hon slutligen inte blev vräkt utan fick behålla sin lägenhet av 
hyresvärden. Hon uppfattar att hyresvärden, trots hotet om vräkning, har haft 
förståelse för hennes livssituation med hennes barns pappa. Nu när de om-
ständigheter som hon uppfattar orsakat hyresskulden, det vill säga barnens 
oansvariga pappa, är åtgärdade, tror hon att relationen till hyresvärden kom-
mer att bli bättre. 

8.7 Uppfattningar om socialtjänsten 
De vräkningshotade har flera uppfattningar om socialtjänsten. Dessa är för 
samtliga av dem kopplade till om de uppfattar att de har fått hjälp av social-
tjänsten med att lösa sin situation. Analysen pekar på att majoriteten av dem, 
med undantag av Eva som slutligen blev vräkt och Stefan som fick avslag på 
sin ansökan om ekonomiskt bistånd för hyresskuld, uppfattar att de fått hjälp. 
Det gäller oavsett om de fått den eventuella hyresskulden betald av social-
tjänsten eller ej. Däremot innefattar uppfattningarna ibland att vägen till att 
slutligen inte bli vräkt, med hjälp från socialtjänsten, har varit kantad av 
svårigheter.  

8.7.1 De nöjda 
En första uppfattning som återfinns hos majoriteten av de vräkningshotade är 
att socialtjänsten på olika sätt hjälpt dem under vräkningsprocessen och med 
att slutligen inte bli vräkta. Lena, Susanne, Maria, Lisa och Katarina får tjäna 
som empiriska exempel för den här uppfattningen. 

Lena och Susanne är två av de vräkningshotade som uppfattar att de fått 
hjälp med att slutligen inte bli vräkta. De var de två av nio personer som 
hade hyresskulder som också fick ekonomiskt bistånd för dessa av social-
tjänsten. Lena hade en hyresskuld på cirka 11 400 kronor och Susanne hade 
en hyresskuld på cirka 22 000 kronor. Samtidigt var det inte hyresskulderna 
som var det primära för Lena och Susanne, utan det var att få hjälp med sina 
barn som de uppfattade var en av flera omständigheter som bidrog till att de 
hade en hyresskuld.  

Susanne har tre hemmaboende barn. Ett av barnen uppfattas vara suicid-
benägen och hon behöver konstant tillsyn. För Susanne är det barnet som 
hon främst är intresserad att få hjälp med, av socialtjänsten. Det är något som 
hon uppfattar att det uppfylldes.  

Jag känner att dom har sugit tag i mig och min familjs situation. … Samord-
naren på barn- och ungdom, han fanns ju även med i bilden då jag förklarade 



 170 

hur allting hängde ihop med min dotter. Så jag känner verkligen att dom har 
anammat det jag har sagt och förstått (Susanne). 

Även i intervjun med Lena framkommer att hyresskulden inte var det primä-
ra som hon ville ha hjälp med. Vad som var betydelsefullast för henne var att 
få hjälp med de omständigheter som hon uppfattar bidrog till att hon inte 
kunde betala sin hyra. Lena uppfattar att hyresskulden beror på hennes livssi-
tuation med hennes missbrukande son, som hon uppfattar som psykotisk. 

Jag hade inte räknat med att de skulle komma direkt och hjälpa till eller beta-
la hyran. Det var inte det, det handlade om. Det handlade mer om att det här 
måste vi ju följa upp, vi måste se vad som händer med familjen (Lena). 

 
Även om flertalet av de vräkningshotade inte fick sina hyresskulder betalda 
av socialtjänsten uppfattar de att de har fått hjälp med att slutligen inte bli 
vräkta. Maria, som hade en hyresskuld på cirka 28 000 kronor, berättar: 

Socialförvaltningen var inte hård mot mig. Dom försökte hjälpa mig, att ge 
mig tid så att jag kunde få fram pengarna som behövdes för att betala den här 
skulden (Maria) 

Maria uppfattar att socialtjänsten bidrog med en konkret åtgärd, det vill säga 
att hon fick tidsutrymme att betala in hyresskulden.  

Även Lisa och Katarina uppfattar att de fått hjälp av socialtjänsten med att 
slutligen inte bli vräkta. De är dock av den uppfattningen att vägen dit i kon-
takterna med socialtjänsten var kantad med svårigheter. Lisa som är mam-
maledig och har två barn hemma har för första gången en hyresskuld på cir-
ka 4 500 kronor, men har tidigare haft återkommande sena inbetalningar av 
hyran. Hyresskulden betalade hon själv. Innan hon blev uppsagd av hyres-
värden sökte hon ekonomiskt bistånd för uppehälle och fick avslag.  

Rådgivaren är den första inom socialförvaltningen som har hjälpt mig att nå-
gonstans hitta en tråd att dra i, för allting var bara ett stort nystan. Jag var i 
kontakt med socialförvaltningen flera gånger och bara fått nej hela tiden. Alla 
har sett problemet men ingen har kunnat hjälpa mig. Det var inte förrän råd-
givningen kom in i bilden förrän allt redde upp sig. … Hon tar sig mycket tid 
och säger vad som är bäst för mig. Jag fick mycket hjälp och det har varit 
skönt att ha henne att prata med. Hon är väldigt kompetent och hon brinner 
verkligen för mina rättigheter, hon är en ängel och hon tog mig på allvar 
(Lisa). 

Lisa uppfattar att det var först när hon kom i kontakt med socialtjänstens 
specialiserade verksamhet kring vräkningar som hon fick hjälp. Hon menar 
att socialarbetaren på verksamheten var den första personen inom social-
tjänsten som hjälpte henne. Utöver den konkreta hjälpen med att slutligen 
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inte bli vräkt och istället få ett korttidskontrakt uppfattar Lisa att socialarbe-
taren varit engagerad och hon har fått utrymme att tala om sina problem.  

Katarina, som är heltidssjukskriven sedan några år tillbaka, lever på soci-
albidrag. Hon har en hyresskuld för andra gången, vilken är på cirka 4 500 
kronor. 

Rådgivaren blev min ängel. Utan henne skulle jag inte ha min lägenhet kvar. 
Hon har gjort så att socialtjänsten betalar hyran. … /På ekonomiskt bistånd/ 
sa dom att jag inte hade lämnat in en ansökan i tid och att jag måste gå till ar-
betsförmedlingen och stämpla. Men jag är SJUK. Jag mår inte bra och jag har 
läkarintyg och det fick dom. … Socialsekreteraren gjorde mig deprimerad. 
Jag kunde sitta där och gråta och då sa hon att jag bara tycker synd om mig 
själv. ... Hon sa en massa grejor så det gjorde jätteont. Hon sa till mig att jag 
inte är den enda som har problem. Så gör man inte (Katarina). 

Katarina uppfattar att hon slutligen skulle ha blivit vräkt om inte socialarbe-
taren på socialtjänstens specialiserade verksamhet kring vräkning hade hjälpt 
henne. På ordinarie verksamhet för ekonomiskt bistånd uppfattar Katarina 
däremot att hon inte fått någon hjälp utan snarare det motsatta. Som citatet 
pekar på uppfattar hon att socialarbetaren där inte visade någon förståelse för 
hennes livssituation. 

8.7.2 De missnöjda 
Stefans och Evas uppfattningar om socialtjänsten inbegriper inga direkt posi-
tiva omdömen. Intervjuerna med dem båda genomsyras av besvikelse och 
frustration och båda känner sig orättvist behandlade. Att Stefan fick avslag 
på sin ansökan om ekonomiskt bistånd om hyresskuld och fick låna pengar 
av en vän för att slutligen inte bli vräkt, och att Eva och hennes två barn 
slutligen blev vräkta påverkar troligen deras uppfattningar om socialtjänsten. 

Stefan är en ensamstående pappa med två umgängesbarn. Han är uppsagd 
av hyresvärden för andra gången på grund av en hyresskuld som är på cirka 
21 600 kronor. Han har ett korttidskontrakt sedan tidigare och förklarar sin 
hyresskuld med flera omständigheter, däribland skador och sjukdom. När 
Stefan fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd för hyresskuld 
ringde han upp socialförvaltningen för att höra skälet.  

Jag fick ett papper hemskickat och jag ringde och frågade hur löser man det 
här? Ja, vi kan skicka ett papper med olika internetadresser. … Socialtjänsten 
väger ju inte in det som har hänt och varför. Socialarbetaren sa att vi får in så 
många historier så vi kan ju inte tro på din. … Ska man vara ute på gatan och 
sen få hjälp på den vägen? Jag frågade vilka det är som får hjälp med bostad 
och det är typ alkoholister som är på tillnyktring. Dom får hjälp. Jag trodde ju 
någonstans i min enfald att dom väger in personliga omständigheter. … Man 
blir ju förbannad. … Man har inget för om man är en helt vanlig och enkel 
svensk. Om man inte har något kriminellt förflutet, om man inte är alkoholist 
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eller pundare. … Man måste ha någon djävla generalknas för att få hjälp lik-
som. Det är det jag inte begriper. Varför kan inte en vanlig människa få hjälp 
liksom? Det har jag svårt att förstå för det är inget permanent liksom. Det 
kommer ju att ändra sig (Stefan). 

Stefan uppfattar att socialtjänsten inte har skapat sig en helhetsbild av hans 
livssituation och de omständigheter som han uppfattar har bidragit till att han 
har en hyresskuld. De omständigheter han förklarar hyresskulden med be-
döms som mindre trovärdiga. Han förstår inte varför han inte får någon hjälp 
av socialtjänsten. Han känner sig arg och ger uttryck för att han känner sig 
utlämnad. Han är av uppfattningen att hans problem inte är något beständigt 
utan är något som kommer att förändras. 

Eva, som har tre minderåriga barn, är uppsagd av hyresvärden för andra 
gången på grund av en hyresskuld som är på cirka 6 200 kronor och för stö-
rande beteende. Hon har ett korttidskontrakt sedan tidigare och förklarar 
hyresskulden utifrån sin ekonomiska situation med begränsade resurser.  

Jag känner mig misstrodd. Dom tror inte på mig. … Det är precis som dom 
motarbetar oss. … Man skall inte göra så mycket mothugg mot dom utan 
man skall mjäka med och göra som dom säger. … Jag tror att jag har bråkat 
för mycket med dom helt enkelt. Dom har tröttnat (Eva). 

Som citatet pekar uppfattar Eva att hon inte är trovärdig längre av socialarbe-
tarna. Dessutom känner hon sig motarbetad. Det här anser hon bero på att 
hon har varit en besvärlig klient utifrån socialarbetarnas perspektiv. Hon har 
bråkat med dem och inte följt de uppmaningar som de gett henne. Därmed 
uppfattar hon att de har tröttnat på henne. Eva som slutligen blev vräkt är av 
den uppfattningen att hon inte fått någon hjälp av socialtjänsten.  

8.8 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet har intresset varit att beskriva och förstå hur de vräknings-
hotade uppfattar och hanterar sin livssituation samt hur de agerar i vräk-
ningsprocessen. Analysen pekar på att deras barn såväl som deras behov och 
välmående är av avgörande betydelse i flera avseenden. Hos fyra av de tolv 
vräkningshotades förklaringar till varför de inte valt att betala hyran återfinns 
deras barn direkt eller indirekt. Förklaringarna utgörs av en lång kedja av 
omständigheter som de uppfattar att de blivit drabbade av, och som de upp-
fattar att de inte kan hållas ansvariga för. Dessa inbegriper såväl barnens 
egna problem som skador och sjukdom, oansvariga pappor samt försenade 
eller felaktiga utbetalningar av löner och ersättningar. Omständigheterna 
uppfattas ha bidragit till att de inte kunnat betala sin hyra i tid eller överhu-
vudtaget liksom att de har en ekonomisk situation med begränsade ekono-
miska resurser och försörjningsproblem.  
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De uppfattar att de har en livssituation som är kantad av svårigheter. Ut-
över de olyckliga omständigheter som de uppfattas ha drabbats av befinner 
de sig i en livssituation med små ekonomiska resurser. Dessutom lever de 
med ett hot om vräkning över sig. Detta skapar oro och stress hos många och 
påverkar i sin tur både deras mentala och fysiska hälsa samt vardagliga liv 
genom bland annat sömnlöshet och ångest. Barnen och deras behov och 
välmående är det betydelsefullaste i den påfrestande och stressfyllda livssi-
tuation de befinner sig i och hur de hanterar denna. Det gäller oavsett om de 
uppfattar att deras barn har egna problem eller inte.  

För att de vräkningshotade skall lyckas med att uppnå sina intressen, vilka 
är att uppfylla sina barns behov och välbefinnande samt att slutligen inte bli 
vräkta, krävs det att de använder sig av olika slags individuella handlings-
strategier (jfr Katz & Danet 1973, Lipsky 1980, Hasenfeld & Steinmetz 
1981). Analysen pekar på att de agerar på flera olika sätt för att uppfylla sina 
intressen och hantera den stressfyllda livssituationen. Utifrån teorin om co-
ping kan deras agerande förstås i termer av emotionellfokuserade handlings-
strategier och problemfokuserade handlingsstrategier (jfr Folkman 1982, 
Lazarus & Folkman 1982, Lazarus 2000).  

De emotionellfokuserade handlingsstrategierna kännetecknas av att indi-
vider på olika sätt försöker hantera den stressfyllda livssituationen genom att 
anpassa sig till den (Folkman 1982, Lazarus & Folkman 1984). Två emotio-
nellfokuserade huvudstrategier har identifierats. Den ena handlar om att de 
vräkningshotade försöker hålla barnen utanför. De berättar inte för sina barn 
att de har begränsade ekonomiska resurser och att de riskerar att vräkas. Ar-
gumenten för detta är att barnen antingen är för små eller att de har tillräck-
ligt med egna problem. Det innebär att de inte vill belasta barnen med ytter-
ligare bekymmer. Vad de istället gör är att resonera om vilka utgifter och 
behov de skall prioritera, vilket leder oss in på den andra emotionellfokuse-
rade handlingsstrategin. Denna handlar om att uppfylla vad de uppfattar vara 
barnens ekonomiska behov, oavsett om det sker på bekostnad av inbetalning 
av hyran eller deras egen personliga konsumtion. Att prioritera är inte något 
utmärkande för de vräkningshotade i den här studien utan är något som före-
kommer bland de flesta familjer och personer (jfr Hjort 2004). Således gör 
de medvetna val om vad de skall prioritera och inte. Ett sådant val är att de 
inte har betalat in sin hyra i tid eller överhuvudtaget. Att flera av de vräk-
ningshotade vid tidigare tillfällen varit vräkningshotade utan att slutligen 
vräkas, påverkar troligen också deras resonemang om vilka utgifter och be-
hov de skall prioritera. En möjlig tolkning är att de som tidigare levt med ett 
hot om vräkning kan vara av den uppfattningen att de kan lösa detta igen, 
med eller utan socialtjänstens hjälp. De empiriska resultaten pekar också på 
att själva hotet om vräkning skapar oro och stress, oavsett om man har barn 
eller inte. Framför allt handlar det om att de vräkningshotade upplever att de 
lever i ovisshet om de slutligen kommer att vräkas eller inte. Samtidigt före-
ställer de sig att socialtjänsten slutligen skall ge dem hjälp då de blivit drab-
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bade av omständigheter som de uppfattar att de inte kan hållas ansvariga för. 
En möjlig tolkning är att de vräkningshotades förklaringar till hyresskulder-
na eller de återkommande sena inbetalningarna av hyran också är ett sätt att 
hantera och anpassa sig till hotet om vräkning. Orsakerna uppfattas inte bero 
på deras agerande och val, utan tillskrivs bero på omständigheter som de inte 
kan påverka.  

Även om elva av de tolv vräkningshotade slutligen inte blev vräkta var 
det sju av dem som hade eller fick korttidskontrakt, det vill säga ett kontrakt 
som löper en månad i taget. Att inneha ett sådant kontrakt uppfattas inte 
reducera oron och stressen för hotet om vräkning. Istället uppfattas detta 
kvarstå i realiteten, då hyresvärden kan säga upp dem med omedelbar ver-
kan. Korttidskontraktet är en temporär lösning som innebär att hotet om 
vräkning finns kvar för de vräkningshotade som har den här typen av kon-
trakt. Hotet om vräkning och korttidskontrakten skapar hos dem funderingar 
om vad som skall hända i framtiden. För dem som har barn sätts tankarna 
kring den osäkra framtiden i relation till dessa. Att ha barn samtidigt som de 
riskerar att vräkas upplevs som stressande och skapar en oro kring barnen 
och deras framtid.  

I vräkningsprocessen agerar också de vräkningshotade i relation till hotet 
om vräkning. Dessa typer av agerande kan förstås som problemfokuserade 
handlingsstrategier, vilka kännetecknas av att individer hanterar den stress-
fyllda situationen genom att försöka förändra den (Folkman 1982, Lazarus & 
Folkman 1984). Tre typer av problemfokuserade strategier har identifierats. 
Den ena handlar om att de vräkningshotade vädjar till hyresvärden och soci-
altjänsten. Hos hyresvärden vädjar de vräkningshotade om förståelse för att 
de inte har betalat sin hyra i tid eller överhuvudtaget. Syftet med detta är att 
hyresvärden inte skall säga upp dem och ansöka om vräkning. Hos social-
tjänsten handlar det om att få hjälp med hotet om vräkning och de problem 
som de uppfattar sig ha i sin livssituation. Den andra problemfokuserade 
strategin handlar om att försöka öka sina inkomster, något som de har väldigt 
svårt att göra eftersom flertalet är arbetslösa, hel- eller deltidssjukskrivna. De 
som har arbete arbetar oftast deltid och genom att kontakta eventuella ar-
betsgivare om utökad arbetstid försöker de öka sina inkomster. Dessutom 
lånar flera pengar för att betala hyresskulden och för att klara andra utgifter. 
Beträffande utgifter är den tredje problemfokuserade handlingsstrategin att 
sänka dessa. De vräkningshotade försöker sänka sina utgifter genom att för-
söka byta sin bostad mot en annan med lägre hyra eller att bli sammanboen-
de. 

Dessa problemfokuserade handlingsstrategier bör också betraktas i rela-
tion till deras handlingsutrymme, vilket är begränsat av olika processer och 
förhållanden som kan vara svåra att påverka. Dessa processer och förhållan-
den återfinns på två nivåer: en individnivå och en strukturell nivå.  

På den individuella nivån är deras handlingsmöjligheter få eftersom de 
generellt är arbetslösa, hel- eller deltidssjukskrivna och således har knappa 
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ekonomiska resurser. Dessutom är de problemfokuserade handlingsstrategi-
erna, att få hyresvärden att ge dem förståelse och inte ansöka om vräkning 
samt att få socialtjänsten att hjälpa dem från att slutligen inte bli vräkta, sär-
skilt begränsade. Socialarbetarna såväl som bostadsföretagens handläggare 
och deras agerande utmärks av olika sorterings- och kategoriseringsprocedu-
rer (se tidigare kapitel 6 och 7) som de vräkningshotade har svårt att påverka. 
De kan bli kategoriserade som misskötsamma hyresgäster av hyresvärdarna 
när de söker förståelse, respektive ovärdiga klienter av socialtjänsten när de 
söker hjälp. I kontakterna med socialtjänsten kännetecknas de vräkningsho-
tades agerande av att de är villiga att hålla med om det som socialarbetarna 
säger och uppmanar dem om. Det är enbart två av de vräkningshotade som 
särskiljer sig från det här mönstret, de är motvilliga. Dessutom pekar en del 
av de empiriska resultaten på att de vräkningshotades agerande i kontakterna 
med socialtjänsten kan förändras under vräkningsprocessens gång. En av de 
vräkningshotade agerande förändrades ju närmare processen kom till själva 
vräkningen. I de tre observerade samtalen mellan henne och socialarbetarna 
är hon under vräkningsprocessen motvillig, det vill säga ifrågasätter och gör 
inte det socialarbetarna uppmanar henne. Det är först när datum för vräkning 
närmar sig eller är utsatt som hon betalar hyresskulden och talar om för soci-
alarbetarna att hon förstår dem.  

På den strukturella nivån varierar de vräkningshotades handlingsmöjlig-
heter med förhållanden på bostadsmarknaden. En problemfokuserad hand-
lingsstrategi är att sänka sina utgifter genom att minska sina hyreskostnader 
genom att försöka flytta eller bli sammanboende. Denna strategi bör relateras 
till förhållanden på en strukturell nivå. De vräkningshotades handlingsmöj-
ligheter varierar med förhållanden på bostadsmarknaden. I september 2005 
fanns det i Sverige 25 530 lediga och outhyrda lägenheter i flerbostadshus 
som ägdes av kommunala och privata bostadsföretag (SCB 2007b). Av dessa 
fanns 803 lägenheter i Stockholms län. Av de 4 879 nyproducerade lägenhe-
ter som färdigställdes i länet under 2004 ägdes 63 procent av bostadsrättsfö-
reningar. År 2005 färdigställdes 670 lägenheter i kommun X, inga i kommun 
Y och 48 i kommun Z (SCB 2009). Nyproducerade lägenheter har också 
betydligt högre månadshyror än redan befintliga lägenheter (SCB 2007b). 
Dessutom hade ingen av de tre kommunerna någon kommunal bostadsför-
medling. För att försöka flytta fick de vända sig till den privata bytesmark-
naden eller de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen som flertalet re-
dan var hyresgäster hos. Denna problemfokuserade handlingsstrategi är såle-
des begränsad då tillgången på billiga, lediga och outhyrda lägenheter på den 
lokala bostadsmarknaden är bristfällig.  

Flera av de vräkningshotade försöker att utöka sina ekonomiska resurser. 
Utöver att flera av dem får låna pengar av släkt eller vänner för att betala 
sina hyresskulder, ansökte en av dem om ett mindre lån på banken för att 
kunna betala sin hyresskuld, vilket dock resulterade i ett avslag. En annan av 
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de vräkningshotade pratade med sin arbetsgivare för att försöka få ytterligare 
arbetstimmar.  

De empiriska resultaten pekar på att de vräkningshotades uppfattningar 
om hyresvärdarna och socialtjänsten skiljer sig åt, men även att det finns 
flera gemensamma beröringspunkter. Det gäller oavsett i vilken av de tre 
kommunerna de är bosatta i och oavsett hur vräkningsarbetet är organiserat. 
Samtliga anser att de borde få förståelse från hyresvärdarna och hjälp från 
socialtjänsten. Uppfattningarna om respektive aktör utgörs av två motsatta 
bilder. En majoritet av de vräkningshotade uppfattar att hyresvärdarna inte 
har visat någon respekt eller förståelse för deras livssituation och till deras 
förklaringar till varför de inte har betalat sin hyra. Till skillnad från deras 
uppfattningar om hyresvärdarna framträder hos flertalet, med undantag av 
två personer (varav en person slutligen blev vräkt och en annan person fick 
låna pengar till sin hyresskuld), en mer positiv bild av socialtjänsten. Detta 
trots att enbart två av personerna fick sina hyresskulder betalda av social-
tjänsten och flera av de andra fick låna pengar av släkt och vänner för att 
betala hyresskulden. Flertalet uppfattar att socialtjänsten lyssnat på dem och 
de känner sig förstådda. Dessutom har socialtjänsten resonerat kring olika 
lösningar och flera menar att myndigheten på olika sätt har bidragit till att de 
slutligen inte har blivit vräkta. De har fått behålla sitt hyreskontrakt, främst 
via korttidskontrakt, något som dock upplevs stressande då hotet om vräk-
ning står på tröskeln vid en utebliven hyresinbetalning.  
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9. De tre aktörernas perspektiv – en 
sammanfattande diskussion och analys 

Utgångspunkten för den här studien har varit att ge en djupare förståelse av 
vräkningsprocessen utifrån tre olika perspektiv. Dessa representeras av hy-
resvärdar, socialtjänst och vräkningshotade individer i tre av Stockholms 
läns kommuner. Beträffande de vräkningshotade utgörs dessa inte av de som 
dominerar i vräkningsärenden (ensamstående vuxna män) utan av barnfamil-
jer, vilka var de klienter som var aktuella på socialtjänstkontoren under tiden 
för materialinsamlingen och som förmedlades till mig via socialarbetarna. 
De empiriska resultat som framkommit i kapitlet om hyresvärdarna och 
vräkningsprocessen såväl som i kapitlet om socialtjänsten och vräkningspro-
cessen ökar kunskapen om hur dess organisationsrepresentanter, det vill säga 
handläggare på bostadsföretag och socialarbetare på socialtjänstkontor, me-
nar att de arbetar och vilka uppfattningar de har om samtliga hyresgäster 
respektive klienter som gjort sig skyldiga till Hyreslagens förverkandegrun-
der. De empiriska resultat som däremot framkommit i kapitlet om de vräk-
ningshotade och vräkningsprocessen ökar kunskapen om hur de uppfattar 
och agerar i sin livssituation i samband med att de inte betalar sin hyra i tid 
eller överhuvudtaget samt vilka uppfattningar de har om hyresvärdar och 
socialtjänst. I det här avslutande kapitlet förs en sammanfattande diskussion 
och analys av dessa perspektiv och kring studiens empiriska resultat. 

9.1 Kommunernas organisering kring vräkningsarbetet 
Vad som är gemensamt för de tre kommunerna är att de är välbärgade stor-
stadskommuner och grannkommuner. Det innebär att vissa grundläggande 
strukturella förutsättningar såsom brist på bostäder huvudsakligen är de-
samma medan bostadsbeståndets karaktär skiljer sig åt. Vad som också skil-
jer sig är hur kommunerna organiserat sitt arbete med vräkningar.  

I en av kommunerna har man inom socialtjänsten en specialiserad hyres-
rådgivning som har ett institutionaliserat samarbete med tre av kommunens 
större hyresvärdar, som delvis finansierar verksamheten. Kommunens bo-
stadsbestånd består uteslutande av flerbostadshus varav andelen allmännytta 
inte är särskilt hög. Den anställda socialarbetaren arbetar utan myndighetsut-
övning och har ingen delegation på hyresskulder. I den andra kommunen har 
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man inom socialtjänstens ordinarie verksamhet med ekonomiskt bistånd en 
särskild verksamhet med juristsamverkan som har täta kontakter med kom-
munens allmännyttiga hyresvärd. Även i denna kommun består bostadsbe-
ståndet uteslutande av flerbostadshus varav hälften tillhör allmännyttan. 
Socialarbetarna har delegation på hyresskulder motsvarande två månadshy-
ror. I den tredje kommunen hanteras och handläggs ärendena kring vräk-
ningar inom socialtjänstens ordinarie verksamhet med ekonomiskt bistånd. 
Inget samarbete eller täta kontakter med kommunens hyresvärdar finns i 
denna kommun vars bostadsbestånd till hälften är småhus. Socialarbetarna 
har ingen delegation på hyresskulder. Dessa organisatoriska förutsättningar 
kan ha betydelse för socialarbetarnas och bostadsföretagens handläggares 
hantering och handläggning av vräkningsärenden då det både kan begränsa 
och öka deras handlingsutrymme.  

Två av kommunerna har således någon form av specialisering som inklu-
derar samarbete med hyresvärdar. Om den här typen av specialisering har 
betydelse är svårt att uttala sig om. Vad som dock framgår utifrån de empi-
riska resultaten är att de samverkande hyresvärdarna förefaller nöjda med att 
ha ett samarbete med socialtjänsten. Socialarbetarnas delegationsrätt kan 
däremot ha särskild betydelse, då de två vräkningshotade som faktiskt fick 
sina hyresskulder betalda återfanns i den kommunen där socialarbetarna 
hade delegation på hyresskulder.  

När det gäller samarbete mellan socialtjänst och hyresvärd är det något 
som sedan 1990-talet ökat i flera av Sveriges kommuner. År 1994 var det 
ungefär 50 procent av socialnämnderna som samverkade regelbundet med 
hyresvärdar i vräkningsärenden, medan motsvarande siffra var 75 procent 
2005 (Flyghed 2005). Idag är trenden att socialtjänst och hyresvärdar, men 
även andra aktörer i vräkningsprocessen, skall samarbeta. Den grundläggan-
de tanken med den här typen av samarbete är att de samarbetande aktörerna 
har ett uttalat intresse att reducera antalet vräkningar. Samtidigt pekar de 
empiriska resultaten i den här studien på att bostadsföretagens handläggare 
och socialarbetarna har delvis olika intressen, oavsett om ett institutionalise-
rat samarbete eller täta kontakter existerar mellan dem. Bostadsföretagens 
handläggare, deras uppdrag och intresse, är primärt att få in de obetalda hy-
rorna till bostadsföretaget som de representerar, sekundärt är att inte vräka 
hyresgäster som gjort sig skyldiga till Hyreslagens förverkandegrunder. Det 
innebär att de har motstridiga intressen vilket gör att de både agerar utifrån 
ett ekonomiskt och ur ett socialt perspektiv. Socialarbetarnas intresse är där-
emot att hjälpa de klienter som de kategoriserar och uppfattar vara värdiga 
socialtjänstens insatser.  

Organisering med samarbete mellan olika aktörer är inte något som enbart 
förespråkas, utan ger även uttryck för hur vräkningsarbetet bäst bör organise-
ras. Socialstyrelsen finansierar med utvecklingsmedel den här typen av sam-
arbete i syfte att motverka vräkningar, hemlöshet och andra utestängande 
mekanismer på bostadsmarknaden. Dessutom slår olika socialpolitiska ut-
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redningar och andra rapporter (t.ex. SOU 2005:88, Socialstyrelsen 2008a) 
fast att ett ökat samarbete mellan olika aktörer som är inblandade i vräk-
ningsprocessen antas reducera antalet vräkningar. Det är något som även får 
stöd från utvärderingar av vräkningsförebyggande insatser (se t.ex. Holm-
dahl et al 2006, Thörn 2006). 

9.2 En juridiskt styrd process 
För hyresvärdarna och socialtjänsten är arbetet med vräkningar en juridiskt 
styrd process. Som handläggare på bostadsföretagen är man styrd utifrån 
Hyreslagen 12 kap (JB). När de gör en uppsägning av hyreskontraktet i för-
tid är de skyldiga att underrätta socialnämnden. Dessutom tillkommer det för 
bostadsföretagens handläggare, policyer och riktlinjer från organisationen, 
vilka är att de skall säga upp och ansöka om vräkning för hyresgäster som 
inte betalar sin hyra. Som socialarbetare är man också styrd utifrån Hyresla-
gen. När en underrättelse om uppsägning inkommer till socialnämnd har de 
enligt Hyreslagen 12 kap 42§–44§ (JB) en återvinningsfrist som ger ett 
handlingsutrymme på tre veckor att förhindra vräkning på grund av hyres-
skuld. Inom denna tidsperiod kan nämnden skriftligen meddela hyresvärden 
att myndigheten åtar sig betalningsansvaret. Om så skulle ske stoppas vräk-
ningsprocessen oavsett hyresvärdens inställning. Dessutom är socialarbetar-
na styrda utifrån SoL, som är en ramlag och som därmed inte ger någon di-
rekt vägledning för hur det praktiska klientarbetet skall utföras. Enligt SoL 2 
kap 2§ har kommunerna det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommu-
nen får det stöd och den hjälp de behöver. Utifrån SoL 3 kap 2§ skall kom-
munerna även främja den enskildes rätt till bostad och enligt SoL 3 kap 1§ 
har personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt, rätt till ekonomiskt bistånd av socialnämnd för 
sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. För det ekonomiska biståndet 
anges regler och bestämmelser för vem som har rätt och inte. Vid social-
nämndens stöd för boendekostnader bör nämnden också enligt SoL 4 kap 3§ 
ta hänsyn till personens faktiska kostnader och behov av boende. Dessutom 
skall särskild hänsyn också tas när det finns barn med i bilden enligt SoL 
barnperspektiv (2001:453). De empiriska resultaten pekar på att det är en 
explicit riktlinje som organisationen ger socialarbetarna. De skall främst 
prioritera hushåll där det ingår barn. 

9.3 Vräkningsarbetet som en kategoriseringsprocess 
En central slutsats av de empiriska resultaten av organisationsrepresentanter-
nas perspektiv är att deras hantering och handläggning av ärenden rörande 
uppsägning och ansökan om vräkning är standardiserat på flera sätt. Deras 
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arbete kännetecknas framför allt av olika sorterings- och kategoriseringspro-
cedurer som är av avgörande betydelse för vem som slutligen blir vräkt. I 
förlängningen torde dessa procedurer även styra antalet vräkningar i kom-
munerna. Dessa procedurer har dessutom i flera avseenden samma struktur 
och innehåll, oavsett hur kommunerna såväl organiserar sitt vräkningsarbete 
som organisationsrepresentanternas organisationstillhörighet. I sitt arbete 
utgår både socialarbetarna och bostadsföretagens handläggare från fyra krite-
rier som ligger till grund för deras kategoriseringar.  

Även om lagar, lokala riktlinjer och organisatoriska förutsättningar i 
kommunerna sätter vissa gränser för vad organisationsrepresentanterna kan 
göra har de ett betydande handlingsutrymme att agera utifrån för att uppnå 
sina respektive intressen. Att ha utrymme till att agera är ett utmärkande 
kännetecken för gräsrotsbyråkrater i människobehandlande och byråkratiska 
organisationer (Lipsky 1980, Johansson 1992). Organisations-
representanterna är i den här bemärkelsen gräsrotsbyråkrater, vars känne-
tecken är att de i sitt arbete har direktkontakt med allmänheten och har en 
viss grad av handlingsutrymme i arbetet som omges av lagar som inte detalj-
reglerar detta arbete (Lipsky 1980). I sitt arbete använder de sig av olika 
teknologier, det vill säga institutionaliserade procedurer och tekniker som är 
legitimerade och sanktionerade av organisationen (jfr Hasenfeld 1983, 
1992). Den grundläggande teknologin de använder sig av är people-
processing, vilket innebär att de sorterar och kategoriserar hyresgästerna 
respektive klienterna, i syfte att besluta vilken typ av åtgärd som skall göras. 
För bostadsföretagens handläggare kännetecknas åtgärden av om de skall 
säga upp hyresgästen och ansöka om vräkning eller om de skall ge denne en 
tidsfrist att lösa sin situation. För socialarbetarna karakteriseras åtgärden av 
om de skall hjälpa klienten med hotet om vräkning eller inte.  

De empiriska resultaten pekar på att en första definiering och kategorise-
ring sker av bostadsföretagens handläggare. De kategoriserar hyresgästerna 
som skötsamma eller misskötsamma. De skötsamma säger de inte upp, utan 
ger dem en tidsfrist att betala in sin obetalda hyra. De misskötsamma säger 
de däremot upp och ansöker om vräkning för. Efter att bostadsföretagens 
handläggare har sagt upp den misskötsamma hyresgästen får socialnämnden 
en underrättelse om uppsägning. När så sker fortsätter sorterings- och kate-
goriseringsproceduren av den uppsagda personen på socialtjänstkontoren. 
Det gäller oberoende av hur arbetet kring vräkningar är organiserat inom 
socialtjänsten och om socialarbetarna arbetar rådgivande och utan myndig-
hetsutövning eller om de arbetar med myndighetsutövning och har delega-
tion på hyresskulder. Socialarbetarna delar in de uppsagda personerna i typ 
av hushåll som består av de prioriterade respektive icke prioriterade. Det är 
en grundläggande administrativ kategori som är institutionaliserad. De hus-
håll som skall prioriteras är enligt socialtjänstlagens barnperspektiv de hus-
håll där det ingår barn under 18 år men även ensamstående vuxna med psy-
kisk ohälsa eller demenssjukdom, vilka nämns i lokala riktlinjer. De icke-
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prioriterade hushållen består således av ensamstående vuxna utan psykisk 
ohälsa eller demenssjukdom.  

Beträffande den grundläggande sorteringen i prioriterade och icke-
prioriterade får den konkreta konsekvenser för hur socialarbetarna kommer 
att agera. För de som sorterats som prioriterade agerar de aktivt genom att på 
olika sätt försöka etablera en kontakt, medan de som sorterats som icke-
prioriterade enbart får ett informationsbrev där de står att de kan höra av sig 
om de behöver stöd. Hör socialarbetarna inte av de icke-prioriterade uppfat-
tar de det som om att den vräkningshotade har löst sin situation på egen 
hand. Vem som blir sorterad som prioriterad eller inte är dock inte alltid 
självklart. Resurser i form av personal och tid samt antal ärenden på social-
tjänstkontoren kan ha betydelse. När socialarbetarna därefter kommit i kon-
takt med dem som sorterats som prioriterade eller om de icke prioriterade 
tagit kontakt självmant, fortsätter kategoriseringen. Socialarbetarna gör en 
individuell bedömning av de vräkningshotade och kategoriserar dem som 
värdiga eller ovärdiga klienter. Det är de förra som är värdiga socialtjänstens 
hjälp, de ovärdiga är det inte.  

Organisationsrepresentanternas kategoriseringar äger rum utifrån fyra kri-
terier som till sitt innehåll är likartat. Dessa är hyresgästens tidigare registre-
rade anmärkningar/klientens tidigare kontakter avseende uppsägning, hyres-
gästens/klientens förklaringar till hyresskulden eller annat, hyresgäs-
tens/klientens ekonomiska situation och hyresgästens/klientens motivation.  

Dessutom kan socialarbetarna omdefiniera ensamstående föräldrar som 
skall vräkas till ensamstående vuxna genom att de utövar påtryckningar att 
barnen skall flytta till den andra föräldern eller annan anhörig. Att barnfamil-
jer blir omdefinierade som ensamstående har påvisats i tidigare studier av 
såväl vräkningshotade som hemlösa (Rosengren 2003, Löfstrand 2005, Knu-
tagård 2008). En möjlig tolkning av den här typen av omdefiniering är att 
socialarbetarna försöker upprätthålla ett ideal och en praxis att barnfamiljer 
inte vräks. Att vräka hushåll där det ingår barn är något som man inom soci-
altjänsten ser som en hederskodex att inte göra (Löfstrand 2001). De empi-
riska resultaten tyder på att socialarbetarna dessutom uppfattar att de vid den 
här typen av omdefiniering applicerar barnperspektivet som återfinns inom 
SoL. En del av de teknologier och organisatoriska resurser som socialarbe-
tarna använder sig av, exempelvis ekonomisk rådgivning, syftar till att lära 
klienterna att hushålla med pengar. Det ger uttryck för att de har ett sociali-
serande och uppfostrande drag (jfr Cedersund 1992) och legitimerar deras 
uppfattningar om klienterna, det vill säga att de har problem. 

Kriterierna innebär att de har tillsynskontroll över hyresgästerna respekti-
ve klienterna. De kontrollerar i sina respektive register om personen tidigare 
inte har betalat sin hyra eller har tidigare kontakter avseende uppsägning. 
Vidare bedömer de personens förklaringar om varför han eller hon inte beta-
lat hyran utifrån om dessa är legitima och trovärdiga. Det innebär att orsaken 
till den uteblivna hyresinbetalningen inte skall vara självförvållad, det vill 
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säga att personen inte kan hållas moraliskt ansvarig. Dessutom bedömer de 
om personen verkar motiverad att komma till rätta med sina problem samt 
bedömer personens ekonomiska situation. Således gör de värderingar av 
deras inkomster och utgifter.  

Vem som kategoriseras som skötsam eller misskötsam respektive värdig 
eller ovärdig är utifrån de empiriska resultaten inte entydigt utan individen 
skall helst uppfylla samtliga kriterier. De vräkningshotade kan kategoriseras 
som skötsamma respektive värdiga utifrån ett kriterium, men misskötsamma 
och ovärdiga utifrån ett annat kriterium. Det tyder på att det inte finns någon 
hierarkisk ordning mellan kriterierna. Inte heller är kriterierna statiska utan 
de vräkningshotade kan omdefinieras från ett uppsägningstillfälle till ett 
annat. Däremot har summan och kombinationen av kriterierna en avgörande 
betydelse för om bostadsföretagens handläggare kommer att säga upp hyres-
gästen eller ge denne en tidsfrist och om socialarbetarna kommer att hjälpa 
klienten. Om hjälp ges till klienten använder sig socialarbetarna dessutom av 
olika teknologier och organisatoriska resurser i syfte att såväl förebygga att 
nya obetalda hyror skall uppstå som att förändra klienternas beteenden. Des-
sa utgörs framför allt av att förändra eller återupprätta hyreskontraktet, 
främst till korttidskontrakt (tre klienter fick sina korttidskontrakt återupprät-
tade och fyra klienter fick sina hyreskontrakt förändrade till korttidskontrakt) 
eller i vissa fall till sociala kontrakt (en klient fick sitt hyreskontrakt föränd-
rat till ett socialt kontrakt), ekonomiskt bistånd för hyresskuld (två av nio 
vräkningshotade som hade hyresskuld fick detta) och av ekonomisk rådgiv-
ning. Insatserna kan också vara krav från hyresvärdarna för att hyresgästen 
skall få behålla sin bostad.  

9.4 Konstruktionen av den vräkningshotade 
Socialarbetarna såväl som bostadsföretagens handläggare har handlingsut-
rymme att på olika sätt besluta om de skall försöka hitta en lösning eller 
hjälpa de vräkningshotade. Trots detta pekar de empiriska resultaten på att de 
kriterier som organisationsrepresentanterna utgår ifrån vid kategoriseringar-
na baseras på deras uppfattningar och ställningstaganden om hur en skötsam 
eller misskötsam hyresgäst respektive värdig eller ovärdig klient bör vara. 
Dessa uppfattningar tycks vara relativt etablerade eftersom organisationsre-
presentanterna utgår från likartade kriterier i sorterings- och kategoriserings-
procedurerna. En möjlig tolkning av att det inte finns någon större variation 
mellan organisationsrepresentanternas kriterier, trots deras handlingsmöjlig-
heter, är att samarbetet eller kontakterna dem emellan skapar samstämmiga 
uppfattningar om personer som är vräkningshotade. Detta kan hänföras till 
vad DiMaggio och Powell (1991) benämner som instititutionell isomorfism, 
vilket förenklat innebär att aktörer som arbetar inom samma organisatoriska 
fält tenderar att anpassa sin struktur och organisering gentemot varandra. 
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Organisationerna som de representerar existerar inte som isolerade enheter 
utan återfinns i en omgivning med bland annat olika moralsystem, där nor-
mer och den praktiska utformningen påverkar organiseringen av vräknings-
arbetet. Löfstrand (2001) har tidigare pekat på att socialarbetare i samver-
kansprojekt mellan hyresvärd och socialtjänst övergav rollen som klienternas 
”advokat” och i likhet med hyresvärden antog en roll som gränskontrollant. 
Dessutom delade socialtjänst och hyresvärdar uppfattningar om vilka de 
”felaktiga” hyresgästerna var. Även Sahlin (2000, 2005b) har pekat på att ju 
mer socialtjänsten samarbetar med hyresvärdarna desto fler klassades som 
oförmögna att klara eget boende. Således finns det skäl för att förhålla sig 
kritisk till betydelsen av vräkningsarbetets organisering med samverkan som 
oftast idag förespråkas.  

De empiriska resultaten av organisationsrepresentanternas uppfattningar 
om de vräkningshotade pekar på att dessa är problembaserade och att de 
återfinns på en individuell nivå. Uppfattningarna utgörs av olika stereotyper 
vilka kännetecknas av att de vräkningshotade tillskrivs ha olika grad av soci-
ala och/eller ekonomiska problem som anses dölja sig bakom hyresskulderna 
och de återkommande sena inbetalningarna. Det är inte ovanligt med be-
skrivningar av människor med tillstånd eller egenskaper såsom missbruk, 
demenssjukdom eller psykisk ohälsa. Dessutom uppfattas de agera irratio-
nellt. De gör felaktiga prioriteringar som att inte betala hyran och enligt bo-
stadsföretagens handläggare kan de sticka huvudet i sanden. Organisations-
representanternas uppfattningar understryker således vad som framkommit 
tidigare i närliggande forskningsfält om exempelvis hemlösa klienter (Thörn 
2001, Löfstrand 2005, Knutagård 2007) där hemlösheten uppfattas ha orsa-
kats av problem såsom missbruk, psykisk sjukdom och felaktiga priorite-
ringar.  

Organisationsrepresentanternas uppfattningar om vräkningshotade perso-
ner kännetecknas inte enbart av hur de bör vara. I uppfattningarna ligger 
också förväntningar om vad som är önskvärt och normalt och vad som är 
avvikande och problematiskt. Genom organisationsrepresentanternas upp-
fattningsbaserade kategoriseringar och ageranden konstruerar de vad som är 
en skötsam eller misskötsam hyresgäst samt vad som är en värdig eller ovär-
dig klient. En institutionell diskurs skapas om vad en vräkningshotad individ 
är, kan och behöver, och denna får en normerande karaktär. På så vis produ-
cerar och reproducerar organisationsrepresentanterna allmänna föreställning-
ar och normer om personer som riskerar att vräkas. Uppfattningarna påver-
kar vidare deras handläggning och hantering, vilken förståelse hyresvärdarna 
ger och vilken hjälp socialtjänsten ger.  

De empiriska resultaten tyder också på att de vräkningshotades egna per-
spektiv framträdde i liten utsträckning i organisationsrepresentanternas upp-
fattningar om dem. Det förekom sällan hur man skulle förstå hyresgästernas 
respektive klienternas egna perspektiv av deras problem. Istället kopplades 
deras problem till teknologier och organisatoriska resurser om hur man skul-
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le åtgärda dessa. En slutsats man kan dra är att organisationsrepresentanter-
nas sorterings- och kategoriseringsprocedurer fungerar som en särskiljande 
handlingsstrategi som syftar till att separera individer från varandra. De upp-
rätthåller och skapar således samhälleliga normer genom att exkludera de 
vräkningshotade som inte passar in. 

9.5 Ansvar och legitimitet 
Vem som bär ansvaret är inte enbart en fråga i samband med organisations-
representanternas kategoriseringar av de vräkningshotade. De empiriska 
resultaten pekar också på att såväl bostadsföretagens handläggare som soci-
alarbetarna uppfattar att de misskötsamma respektive ovärdiga klienterna i 
något avseende är ansvariga för sin situation. Bostadsföretagens handläggare 
är dessutom benägna att lämna över ansvaret för hyresgästerna och deras 
problem till socialtjänsten som de uppfattar har det yttersta ansvaret. Det här 
finns det bland annat stöd för i SoL 2 kap 2§, där det framgår att kommunen 
har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp de behöver. Bostadsföretagens handläggare uppfattar att de miss-
skötsamma hyresgästerna själva är ansvariga och därmed tillhör socialtjäns-
tens ansvarsområde. De uppfattar att det inte ligger i deras uppdrag att arbeta 
med människor som har sociala och ekonomiska problem. Istället är det so-
cialtjänsten som skall få de vräkningshotade att komma till insikt med de 
problem som de tillskrivs ha.  

Genom att bostadsföretagens handläggare tillskriver ansvaret till de miss-
skötsamma hyresgästerna själva och socialtjänsten det yttersta ansvaret, av-
lastar och legitimerar de även sitt eget ansvar samt motiverar uppsägningen 
och slutligen den eventuella vräkningen av de vräkningshotade. De hyresgäs-
ter som bostadsföretagens handläggare ansökt om vräkning för och som inte 
får någon hjälp från socialtjänsten uppfattas således som legitima att vräka. 
Även socialarbetarna utgår ifrån en liknande logik, de klienter som kategori-
seras som ovärdiga legitimerar beslut som nekar dem hjälp. För bostadsföre-
tagens handläggare uppfattas en eventuell vräkning dock inte alltid vara den 
mest fördelaktiga lösningen utan skildras av bostadsföretagens handläggare 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett instrumentellt agerande där deras 
primära intresse skall uppfyllas. De empiriska resultaten pekar dessutom på 
att en vräkning kan uppfattas både som ekonomiskt lönsam eller ekonomiskt 
kostsam för bostadsföretaget. Den kan även uppfattas ha terapeutiska inslag 
för hyresgästen själv (jfr Swärd 2000).  
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9.6 Ett asymmetriskt samarbete  
Utifrån studiens empiriska resultat framstår socialtjänstens och hyresvärdar-
nas samarbete med varandra som asymmetriskt. Det är bostadsföretagens 
handläggare som har makt då de representerar en organisation som innehar 
och kontrollerar bostaden som är den viktigaste resursen för socialarbetarna. 
Det är hyresvärdarna som äger och har tillgång till bostäderna och som kon-
trollerar hyreskontrakten. I tidigare forskning pekar flera forskare (t.ex. Sah-
lin 1996, Flyghed 2000, Löfstrand 2005) på att hyresvärdarna reglerar bo-
stadsmarknaden genom att de fungerar som gränskontrollanter eller grind-
vakter som bland annat reglerar bostadsmarknaden via kontraktstecknande. 
Bostadsföretagens handläggares makt är således organisatoriskt förankrad 
och socialarbetarna befinner sig i ett beroendeförhållande.  

Bostadsföretagens handläggare har också under hela den juridiska vräk-
ningsprocessen, från uppsägning och fram till KFM:s eventuella verkställan-
de av vräkning, diskretionär makt. Det innebär att de har utrymme att utöva 
makt genom bedömningar och beslut (jfr Lipsky 1980, Johansson 1992). I 
det här sammanhanget konkretiseras detta genom att de har makt att besluta 
om de skall återta ansökan om vräkning hos KFM eller inte. Dessutom finns 
det i Hyreslagen 12 kap (JB) ingen reglering om när hyresvärdarna skall säga 
upp och ansöka om vräkning utan de har handlingsutrymme att säga upp en 
hyresgäst efter en eller flera månaders uteblivna hyresinbetalningar. De em-
piriska resultaten tyder på att bostadsföretagens handläggare ibland utnyttjar 
det här handlingsutrymmet även om ett institutionaliserat samarbete eller täta 
kontakter existerar i två av kommunerna, där en grundläggande uppfattning 
från bostadsföretagens handläggares sida är att tidigt meddela socialnämnden 
om uteblivna hyresinbetalningar. Trots detta inkommer ibland underrättelser 
om uppsägning till socialnämnd då hyresskulden innefattar flera uteblivna 
månadshyror. En möjlig tolkning av detta är att bostadsföretagens handläg-
gare kan vänta med att säga upp och ansöka om vräkning för vissa hyresgäs-
ter som de uppfattar som särskilt misskötsamma. Uppsägning och ansökan 
för dessa hyresgäster kan antas ske först när hyresskulden växt till ett högre 
belopp. Det skulle kunna vara en handlingsstrategi som bostadsföretagens 
handläggare använder sig av för att öka sina chanser att bli av med hyresgäs-
ter som de uppfattar är särskilt misskötsamma. Genom att vänta med upp-
sägning tills hyresskulden växt till ett högre belopp ökar sannolikheten att 
dessa hyresgäster troligtvis inte kommer att få något ekonomiskt bistånd för 
hyresskulden beviljad av socialnämnden. Ett argument som stödjer denna 
tolkning är att man i tidigare forskning har pekat på att socialtjänsten har 
blivit restriktivare med att betala hyresskulder. Under perioden 1988–1993 
intog socialtjänsten en allt restriktivare attityd till att betala hyresskulder 
(Flyghed 1995). Även i en senare undersökning om avhysningspraxis perio-
den 1995–2005 svarade hälften av socialtjänstkontoren att deras attityd till 
vräkningshotade hushåll under de senaste tio åren blivit restriktivare (Flyg-
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hed 2005). En fjärdedel uppgav att de blivit restriktivare med att betala hy-
resskulder. Dessutom framkom att både hyresvärdar och kronofogdar noterat 
att socialtjänsten ställer högre krav på sina klienter. En motsägelse är dock 
att lika många socialtjänstkontor uppgav att de blivit generösare och övriga 
uppgav att det inte skett någon förändring (ibid).  

Till skillnad från den makt som Hyreslagen ger hyresvärdarna är socialar-
betarnas juridiska makt betydligt mer begränsad. Den återfinns i Hyreslagens 
12 kap 42§–44§ (JB) som behandlar återvinningsfristen. Återvinningsfristen 
är en juridisk maktresurs som socialtjänsten kan använda mot hyresvärdarna. 
Socialtjänsten har under återvinningsfristen ett handlingsutrymme att för-
hindra vräkningen på grund av hyresskuld genom att skriftligen meddela 
hyresvärden att myndigheten åtar sig betalningsansvaret inom tre veckor. 
Om så skulle ske stoppas vräkningsprocessen oavsett hyresvärdens inställ-
ning. Efter återvinningsfristen kan socialarbetarna endast via förhandlingar 
med bostadsföretagens handläggare stoppa den eventuella vräkningen. För-
handlingar medför att socialarbetarna kan få hantera motstridiga intressen 
som finns mellan dem själva och bostadsföretagens handläggare. Det innebär 
att de försöker föra samman klienternas önskemål och behov med organisa-
tionens resurser i relation till bostadsföretagens och dess handläggares krav. 
De empiriska resultaten tyder på att socialarbetarna inte utnyttjar återvin-
ningsfristen. Av de nio vräkningshotade som hade hyresskulder var det två 
personer som fick ekonomiskt bistånd beviljat till hyresskulden, vilket dock 
ägde rum först när återvinningsfristen passerat.  

9.7 De vräkningshotades intressen, handlingsutrymme 
och ageranden 
En central slutsats utifrån de empiriska resultaten är att de vräkningshotades 
intressen framför allt kännetecknas av att de strävar efter att uppfylla vad de 
uppfattar vara deras barns behov och välmående samt att slutligen inte vrä-
kas. Det är i relation till dessa intressen som deras val och ageranden måste 
betraktas. Hur de hanterar sin livssituation och hur de agerar måste dessutom 
betraktas i relation till den kontext de befinner sig i.  

Deras uppfattningar och ageranden pekar på att de har andra definitioner 
än organisationsrepresentanterna om vad som är betydelsefullt och inte. De 
ageranden och de val som de vräkningshotade gör, som organisationsrepre-
sentanterna uppfattar som irrationella, behöver inte vara det för de vräk-
ningshotade själva. De har snarare ett intentionellt agerande (jfr Elster 1986) 
som kännetecknas av att de strävar efter att uppfylla sina intressen och gör 
val utifrån de alternativ som de uppfattar står dem till buds och det hand-
lingsutrymme de uppfattar sig ha. Således resonerar de över vilka val de 
skall göra för att uppfylla sina intressen.  
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De empiriska resultaten pekar på att de förklarar sitt agerande, det vill 
säga att de inte betalat sin hyra, utifrån en lång kedja av omständigheter. 
Dessa utgörs av barnens egna problem såväl som skador och sjukdom, oan-
svariga pappor samt försenade eller felaktiga utbetalningar av löner och er-
sättningar. De uppfattar att de inte kan hållas ansvariga för dessa omständig-
heter och därmed uppfattar de också att de inte är ansvariga för att de inte 
har betalat sin hyra. Resultatet tyder också på att de uppfattar att organisa-
tionsrepresentanterna borde visa förståelse för den livssituation de befinner 
sig i. Majoriteten av dem uppfattar nämligen att hyresvärdarna inte har visat 
någon respekt eller förståelse för deras livssituation och deras förklaringar 
till varför de inte har betalat sin hyra i tid eller överhuvudtaget, även om det 
motsatta existerar. De anser att de borde ha fått förståelse från dem istället 
för att bli uppsagda och bli föremål för en eventuell vräkning. Till skillnad 
från deras uppfattningar om hyresvärdarna pekar de empiriska resultaten på 
att majoritetens uppfattningar om socialtjänsten är av motsatt karaktär. Det 
gäller även om flertalet inte fick ekonomiskt bistånd till sina eventuella hy-
resskulder utan istället fick låna pengar av släkt eller vänner för att betala 
dessa. De menar att socialtjänsten har bidragit till att de slutligen inte blivit 
vräkta trots att flera av dem har förlorat sitt reguljära hyreskontrakt, vilket 
bidrar till stress och oro.  

Att leva under ett hot om vräkning i kombination med små ekonomiska 
resurser och försörjningsproblem upplever de vräkningshotade som stressan-
de och oroande. Det tar sig konkreta uttryck bland annat i ångest och sömn-
löshet. De empiriska resultaten pekar på att de använder sig av olika emotio-
nell- och problemfokuserade handlingsstrategier för att hantera den här 
stressfyllda livssituationen och för att uppnå sina intressen.  

De emotionellfokuserade handlingsstrategierna innebär att de försöker 
hantera den stressfyllda livssituationen genom att anpassa sig till den (jfr 
Folkman 1982, Lazarus & Folkman 1984). Den ena strategin handlar om att 
hålla barnen utanför, det vill säga inte berätta för sina barn om att de har 
begränsade ekonomiska resurser och att de lever med ett hot om vräkning. 
Den andra strategin innebär att de försöker uppfylla vad de uppfattar vara 
barnens ekonomiska behov. 

Även om de vräkningshotade har valt att inte betala sin hyra har inte alla 
människor samma valmöjligheter utan begränsas utifrån olika strukturella 
förhållanden. Inte minst blir det här tydligt när det gäller de problemfokuse-
rade handlingsstrategier som de använder sig av för att dels undvika att hy-
resvärdarna säger upp dem och ansöker om vräkning, dels att undvika en 
slutlig vräkning. Den här typen av handlingsstrategier innebär att de hanterar 
den stressfyllda situationen genom att försöka förändra den (jfr Folkman 
1982, Lazarus & Folkman 1984). Vad de gör är att de vädjar till hyresvärden 
om förståelse för att de inte har betalat sin hyra och till socialtjänsten vädjar 
de om hjälp. Dessutom försöker de öka sina inkomster och sänka sina utgif-
ter.  
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Även om de vräkningshotade genom Hyreslagen 12 kap 42§–44§ (JB) 
återvinningsfrist, har en viss grad av juridiskt skydd varierar deras hand-
lingsutrymme med individuella och strukturella förhållanden som de har små 
möjligheter att påverka. På den individuella nivån begränsar deras livssitua-
tion med små ekonomiska resurser deras handlingsutrymme. Problemfokuse-
rade handlinsstrategier som används för att utöka deras försörjningsmöjlig-
heter är att låna pengar av släkt, vänner eller bank för att betala sina hyres-
skulder eller att försöka få mer arbetstid förutsatt att de inte är sjukskrivna.  

På den strukturella nivån existerar flera förhållanden som försvårar deras 
möjligheter att inte bli vräkta. Ett sådant strukturellt förhållande som påver-
kar deras handlingsutrymme utgörs av bostadsmarknadens karaktär och 
struktur i Stockholms län. En problemfokuserad handlingsstrategi utgörs av 
att sänka sina utgifter. Det sker till exempel genom att de försöker byta sin 
bostad mot en annan med billigare hyra eller att bli sammanboende. Ingen av 
kommunerna som de är bosatta i har någon kommunal bostadsförmedling. 
För att försöka byta sin bostad har de fått vända sig till de allmännyttiga 
kommunala bostadsföretagen som flertalet redan var hyresgäster hos eller till 
den privata bytesmarknaden. Dessutom är tillgången på lediga och outhyrda 
lägenheter begränsad och nyproducerade lägenheter har högre hyror än redan 
befintliga lägenheter. En möjlig tolkning är också att utseendet på Stock-
holms bostadsmarknad påverkar bostadsföretagens handläggares agerande. 
Tillgången på nya hyresgäster i Stockholms län är stort och att ha lediga och 
outhyrda lägenheter är inget hyresvärdarna behöver ha. Det kan påverka att 
bostadsföretagens handläggare väljer att driva vräkningsprocessen vidare 
istället för att godta eventuella lösningar som socialarbetarna och eller hy-
resgästen själv erbjuder.  

Ett annat strukturellt förhållande som gör det svårare för de vräkningsho-
tade att inte slutligen bli vräkta är att de befinner sig i en ojämlik relation till 
organisationsrepresentanterna som de söker förståelse eller hjälp hos. Den 
asymmetriska relation som finns mellan organisationsrepresentanterna är än 
mer ojämlik mellan dem och de vräkningshotade. Således är det relevant att 
granska den här relationen ur ett maktperspektiv. Organisationerna förser 
organisationsrepresentanterna med resurser som de vräkningshotade är in-
tresserade av att få tillgång till. Genom tillgången till dessa resurser har or-
ganisationsrepresentanterna möjlighet att utöva makt gentemot de vräk-
ningshotade, som är ensamma och inte är organiserade med andra människor 
i en liknande situation. Det gör att deras agerande är mer ineffektivt än om 
de skulle vara organiserade och gick samman och ställde krav. Genom att 
organisationsrepresentanterna har tillgång till och kontrollerar organisato-
riskt förankrade resurser, vilka de har möjlighet att fatta beslut om och som 
är viktiga för de vräkningshotade har de således diskretionär makt. Det inne-
bär att de har utrymme att utöva makt genom bedömningar och beslut (jfr 
Lipsky 1980). Den diskretionära makten visar sig i de sorterings- och kate-
goriseringsprocedurer som organisationsrepresentanterna gör av dem där de 
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utövar kontroll och har utrymme att värdera hur de vräkningshotade agerat 
(jfr Ahrne 1999:25, Lipsky 1980:10f). Kategoriseringarna kännetecknas i 
flera avseenden dessutom av problembaserade uppfattningar som de vräk-
ningshotade har små möjligheter att påverka. Ett undantag är att betala hyran 
i tid, något som de vräkningshotade dock valt att inte göra.  

Utifrån de observerade samtalen mellan de vräkningshotade och socialar-
betarna framstår det också som mer eller mindre självklart att det är socialar-
betarna som har diskretion och makt gentemot de vräkningshotade. Samti-
digt kan de vräkningshotade vara motvilliga och inte göra det som de upp-
manas av socialarbetarna att göra, vilket kan vara exempel på motmakt, det 
vill säga att där det finns makt finns det motmakt (jfr Foucault 1982). Det är 
socialarbetarna som i samtalen tar beslut om vad som skall göras. Deras 
makt konkretiseras inte bara genom de här besluten utan avspeglas även av 
att det är de som sätter agendan i samtalen. Det innebär möjligen också att 
vissa frågor utesluts och bortdefinieras. De empiriska resultaten pekar på att 
det finns en tydlig struktur över samtalens innehåll som ligger i linje med de 
kriterier som de använder sig av för att kategorisera klienten som värdig eller 
ovärdig. Därmed lägger de också grunden för de beslut som skall tas om 
hjälp skall ges till de vräkningshotade eller inte.  

9.8 Vad kan samhället och individen göra?  
Studiens fokus är vräkningsprocessen. Idag framstår problemen kring vräk-
ningar oftast som socialtjänstens ansvar och myndigheten kan inte på egen 
hand förhindra att personer slutligen blir vräkta eller reducera antalet vräk-
ningar. Hyresvärdarna har däremot en perifer roll trots att det är de som äger 
och har tillgång till bostäderna. De empiriska resultat som framkommer ur 
den här studien vidgar kunskapen kring hur de tre aktörerna uppfattar och 
agerar i samband med, och under den här processen. Utifrån denna kunskap 
kan en rad svårigheter utkristalliseras. Dessa kan inte reduceras till någon 
enskild aktör utan berör hyresvärdarnas och socialtjänstens ansvar, organisa-
tion och metoder såväl som deras tillämpning av hyreslagen och socialtjänst-
lagen. Dessutom är svårigheterna relaterade till bostadsmarknadens struktur 
och karaktär samt de vräkningshotades eget ansvar. Således är det relevant 
och fruktbart att ställa sig frågan och ge förslag om vad som kan göras såväl 
på en strukturell som på en individuell nivå för att förhindra att vräknings-
processen slutligen leder till en verkställd vräkning. Enligt tidigare forskning 
är det nämligen betydligt kostsammare för samhället att vräka en person. En 
genomsnittlig vräkning kostar oftast mer än vad de vräkta har i hyresskuld 
(Flyghed & Nilsson 2004, SOU 2005:88).  

Idag finns det inga tydliga regler hur för hur bostadsföretagens handlägga-
re skall agera när en hyresgäst inte betalar sin hyra eller hur socialarbetare 
skall agera när en underrättelse om uppsägning inkommer till socialnämnd. 
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För hyresvärdarna gäller Hyreslagens förverkandefrist 12 kap 42§ (JB), som 
säger att hyreskontraktet kan sägas upp om hyresinbetalningen dröjer mer än 
sex vardagar efter förfallodatum. Däremot finns det ingen regel som talar om 
när uppsägningen skall ske. Bostadsföretagens handläggare har således ett 
handlingsutrymme att säga upp och ansöka om vräkning efter en eller flera 
månaders uteblivna hyresinbetalningar. En möjlig tolkning av de empiriska 
resultaten är att bostadsföretagens handläggare använder det här utrymmet 
som en handlingsstrategi genom att avvakta med en uppsägning tills hyres-
skulden växt till ett högre belopp. Detta för att öka möjligheterna till att hy-
resgästen slutligen blir vräkt. Mot bakgrund av det kan det vara relevant att 
Hyreslagen kompletteras med en bestämmelse om att hyresvärdarna skall 
säga upp en hyresgäst innan två månadshyror har förfallit. För socialnämn-
den gäller Hyreslagens återvinningsfrist 12 kap 44§ (JB), som innebär att 
hyresgästen får behålla hyreskontraktet om nämnden skriftligen meddelar 
hyresvärden att myndigheten åtar sig betalningsansvaret. Att hyresvärden har 
skyldighet att meddela socialnämnd om uppsägning har sin grund i att soci-
altjänsten skall ha möjlighet att agera till stöd för den uppsagda hyresgästen. 
Idag finns det inga regler för att socialtjänsten skall kontakta den uppsagda 
och vräkningshotade individen personligen. De empiriska resultaten pekar på 
att socialarbetarnas agerande framför allt styrs av olika sorterings- och kate-
goriseringsprocedurer. Den första sorteringen hos socialtjänsten sker just när 
underrättelserna om uppsägning inkommer. Ärendena sorteras till prioritera-
de och icke-prioriterade grupper. Mot bakgrund av detta kan det vara rele-
vant att socialtjänstförordningen kompletteras med en bestämmelse om att 
samtliga uppsagda hyresgäster skall kontaktas och få en besökstid. På så vis 
skulle man undgå den första och grundläggande sorteringen av prioriterade 
och icke-prioriterade hos socialtjänsten. Dessutom bör den nuvarande åter-
vinningsfristen förlängas ytterligare för att socialtjänsten skall ha ett större 
tidsutrymme att kunna agera. De empiriska resultaten pekar på att socialar-
betarna inte utnyttjar återvinningsfristen på det sätt som lagstiftarna tänkt sig 
när den 1993 förlängdes från tolv till 21 dagar. En möjlig tolkning är att den 
kan vara tidsmässigt för kort för att socialarbetarna skall lyckas etablera en 
kontakt med den vräkningshotade, handlägga ärendet och besluta om att 
hjälp skall ges.  

I den här studien kännetecknas de vräkningshotade och deras agerande av 
att de är motiverade att behålla sin bostad, något som troligen gäller flertalet 
människor som riskerar att vräkas. Deras handlingsmöjligheter att inte bli 
vräkta begränsas dock av olika strukturella förhållanden som de har svårt att 
påverka. Ett sådant strukturellt förhållande som utkristalliserats ur de empi-
riska resultaten är att bostadsmarknadens struktur och karaktär skapar pro-
blem för de vräkningshotade när de försöker sänka sina utgifter genom att 
exempelvis försöka byta sin bostad mot en annan med lägre hyreskostnad. 
De är oftast hänvisade till en lokal bostadsmarknad som kännetecknas av 
brist på bostäder och ett högt antal bostadssökande. De är också hänvisade 
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till hyresvärdarna som sagt upp dem och ansökt om vräkning för dem. Där-
med bör kommunerna använda sig av olika bostadspolitiska verktyg som de 
förfogar över. Enligt Bostadsförsörjningslagen har kommunerna ansvar för 
bostadsförsörjningen. De är enligt lagen skyldiga att skapa förutsättningar 
för alla i kommunerna att leva i goda bostäder och har dessutom möjlighet 
att inrätta bostadsförmedlingar. På en lokal nivå skulle bostadsföretagens 
handläggare som arbetar med vräkningshotade stödja dem genom att upprät-
ta nya hyreskontrakt för bostäder med billigare hyra istället för att förändra 
befintliga hyreskontrakt till korttidskontrakt eller låta KFM verkställa vräk-
ningen. De empiriska resultaten tyder på att korttidskontrakt var det vanli-
gaste alternativet för att hyresvärden skulle acceptera att de vräkningshotade 
bodde kvar. Dessutom hade majoriteten av de vräkningshotade tämligen 
höga månadshyror i relation till såväl hushållets storlek som till dess inkoms-
ter.  

På individnivå är det viktigt att sätta de empiriska resultaten i relation till 
vad de vräkningshotade själva kan göra för att de i framtiden skall kunna 
betala hyran. Som resultaten pekar på, har de vräkningshotades oftast flera 
andra bekymmer än enbart hotet om vräkning. De hanterar sin livssituation 
och hotet om vräkning med emotionell- och problemfokuserade handlings-
strategier som hänger samman med vilket handlingsutrymme de har. De 
vräkningshotade borde prioritera att betala sin hyra oavsett vilka ekonomiska 
behov de uppfattar att deras barn har. 

Slutligen vore det önskvärt med ytterligare forskning kring vad som sker i 
vräkningsprocessen. Av vikt är att utöka kunskapen kring såväl bostadsföre-
tagens som socialarbetarnas sorterings- och kategoriseringsprocedurer i rela-
tion till vräkningsarbetets organiseringsformer. Vidare kan de vräkningsho-
tades val av handlingsstrategier såväl före som efter hyresvärdarnas uppsäg-
ning vidga kunskapsområdet ytterligare. Det bör också poängteras att studier 
som ytterligare belyser korttidskontraktens omfattning och innebörd för de 
vräkningshotade är av särskild betydelse.  
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English summary  

Introduction 
From the filing of an application to evict to the final execution of an eviction 
order is a long and complicated process. Three important actors in this proc-
ess are landlords, social services and the individuals who are facing eviction. 
All landlords applying to the Enforcement Administration to evict tenants 
are obligated by both the Housing Act and the Building Society Law to in-
form the social services. Thereby, the social welfare offices, during the 
whole process of eviction, have the responsibility of ensuring that persons 
facing eviction get the help and support they need in accordance with the 
Social Services Act. 

The problems in connection with eviction have been on the political 
agenda since the mid-1990s, as well as being a subject for research. Never-
theless, only a few studies have been conducted and there is limited knowl-
edge of how the three mentioned actors above experience the process of 
eviction and how they act in connection with it. How the social services are 
organised, how local authorities deal with eviction cases, how social workers 
categorise the client and what characterises the life situation of clients, have 
in general been studied. There is, however, little knowledge of how social 
welfare officers and landlords deal with eviction cases. Although there have 
been studies showing that individuals who are facing eviction usually have a 
problematic financial situation, how individuals facing eviction manage to 
cope with financial problems and with the threat of eviction has seldom been 
studied. 
 
Aim and methods  
The aim of the study is to describe and analyse the eviction process. The 
process is examined using several perspectives and methods. The perspec-
tives are those of the landlords, the social services and the individuals (fami-
lies) who are facing eviction in three municipalities in Stockholm County. 
The aim of the study can be summarised in following questions: How is the 
work with evictions organised and what procedures are used in the three 
municipalities? Does the form of the organisation influence the procedures 
followed by the landlords and the social welfare offices? What special inter-
ests do the actors have in the eviction process? What is the respective scope 
of action of the interested parties and how do they use it to achieve their 
goals? What are their resources and when are they brought to the fore? How 
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do the individuals facing eviction experience and manage their life situation 
and the threat of eviction? What strategies do they use to achieve their inter-
ests and to manage their life situation and cope with the threat of eviction? 
How are their strategies shaped by their life situation and their scope of ac-
tion?  

The study was conducted using qualitative measurements consisting of 
qualitative interviews with nine handling officers located at the offices of 6 
landlords, 15 social workers at 3 social welfare offices and 12 individuals 
who were facing eviction, one of whom was subsequently evicted. Besides 
the interviews, 15 conversations were observed between several of the inter-
viewed social workers and the 12 individuals who were interviewed.  
 
Theoretical framework  
The analytic framework used consists of perspectives and concepts derived 
from organisation theory and theories on coping. Research on people’s en-
counters with various institutions has often taken its standpoint in Ha-
senfeld’s (e.g. 1983, 1992) theory on Human Service Organizations and 
Lipsky’s (e.g. 1976, 1980) theory on street-level bureaucrats. These two 
theories are of special importance for analysing the empirical material per-
taining to the procedures employed by the landlord’s handling officer and 
those of the social worker at the social welfare office in that these act for the 
organisations in which they are members. Social welfare offices can be re-
garded as Human Service Organizations whose primary task is to influence 
people’s lives with the aim of protecting and promoting their welfare as well 
as fostering, disciplining and controlling them. To view the landlord as a 
Human Service Organization can seem controversial, but the empirical re-
sults show that the handling officers’ actions are based partly on a similar 
logic to that of Human Service Organizations. Theories about street-level 
bureaucrats can be used when the focus is on professionals who, through 
their organisations, are in direct contact with their clients; the landlord’s 
handling officers have a similar relation to their tenants as social workers 
have to their clients. Even if laws, local guidelines and organisational pre-
requisites in the municipalities set the limits for what professionals in the 
organisations can do, they nevertheless have a broad scope of action in rela-
tion to their tenants or clients, which is a characteristic of street-level bu-
reaucrats in Human Service Organizations. The individuals facing eviction 
also act within an organisational context, but their situation and actions are 
viewed primarily from their particular life situations. Thus, the study uses 
theories on coping and research on how people cope with stressful situations 
that take their standpoints in Lazarus & Folkman’s (1984) theory on coping, 
appraisal and stress. The individuals facing eviction can be analysed from 
the point of view that they have stressful life situations and that they apply 
various strategies in order to cope with their situation. 
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Main results of the study 
A main result of the study is that many aspects of how professionals handle 
an eviction situation are standardised. The work of the handling officers at 
the landlord’s office and that of the social workers at the social welfare of-
fice was characterised by various procedures for classifying and categorising 
individuals and these procedures were important when determining whether 
or not the individual would be evicted. In addition, these procedures had a 
similar structure and content, irrespective of how the three municipalities 
organised the work with individual eviction cases. The empirical material 
shows, however, that delegating the payment of rental debts to the social 
services can also play a role. In the study, the rental debts of two of the indi-
viduals who were facing eviction were paid by the social services. These two 
cases occurred in the municipality where the social workers were delegated 
to pay rental debts. When it comes to their respective organisations, the three 
municipalities differed from one another. In one of the municipalities, there 
was a counselling bureau for rental housing located at the social welfare 
office. The bureau was organised through institutionalised cooperation with 
the largest landlords in the municipality and worked in an advisory capacity 
only, without the authority to act and without being delegated to pay any part 
of the rental debt. In the second municipality, the work with eviction cases 
was organised within the ordinary work with financial support but with the 
special intervention of a legal expert who worked closely with the municipal 
housing corporation. The social workers had the power to meet a rental debt 
of two months. In the third municipality in the study, eviction cases were 
organised within the ordinary work with financial support. There was no 
special cooperation with the landlords and the social workers were not dele-
gated to pay rental debts. 

Handling officers and social workers have a broader scope of action and 
an interpretative advantage over the individual who is facing eviction. Their 
scope of action is based on the power to define what, in their personal view, 
constitutes normative behaviour. Firstly, they have the possibility to exercise 
supervision and control over the individual if he or she is on record as having 
had problems before in paying the rent. Secondly, they have freedom of ac-
tion in judging whether the individual’s financial situation and explanations 
for accumulating a rental debt appear reasonable and reliable. And thirdly, 
they have freedom of action in judging whether the individual is motivated 
to change his or her behaviour and life situation. This means that both the 
handling officers and the social workers judge the individual’s actions, how 
they present themselves and how they articulate their explanations for having 
accumulated a rental debt. These judgments bear a concrete relation to their 
decisions to provide housing support and assistance, or to withhold it.  

The process of classifying and categorising the individual facing eviction 
begins at the landlord’s office. Here it is a question of whether the handling 
officers categorise the tenant as a conscientious tenant or a negligent one. 
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Who is categorised as conscientious or negligent is not unambiguous. An 
individual can be categorised as conscientious in relation to one criterion but 
negligent in relation to another. To be categorised as a conscientious tenant, 
generally this has to have been the first time the tenant has accumulated a 
rental debt; this criterion is combined with the handling officer’s judgement 
of the reasonableness and veracity of the tenant’s explanation of the debt. A 
further criterion is whether the tenant is judged as being solvent and willing 
to pay the rental debt and is motivated to change his or her behaviour and 
life situation. Furthermore, the tenant’s financial situation should be such as 
to make it possible to pay the current rental debt and future rents. If so, the 
landlord can grant the tenant a reprieve conditional on paying the rental debt. 
If the tenant incurs a new rental debt, the landlord’s trust for this individual 
is likely to be withdrawn and, in general, the tenant is now categorised as a 
negligent tenant. In such a circumstance, the tenant no longer has any scope 
of action and the landlord applies for an eviction order. The social welfare 
office is informed of the eviction application. The classification and catego-
risation process is now shifted to the social welfare office. First of all, the 
social worker categorises the individual who is facing eviction as either a 
priority case or a non-priority case in accordance with bureaucratic direc-
tives. Individuals categorised as priority cases are those with children under 
the age of 18 and individuals with either mental problems or dementia. Non-
prioritised clients are all others. In the second step in the categorisation proc-
ess, the social worker classifies the client as either a worthy or an unworthy 
client based on a combination of four criteria which determine whether or 
not the social worker will assist the client. Who is categorised as a worthy or 
unworthy client is not unambiguous. A prioritised client can be categorised 
as worthy in terms of one criterion but unworthy in terms of another. To be 
categorised as a worthy client, this must generally be the first time that the 
client has accumulated a rental debt. The client also has to explain how the 
debt arose in a manner that the social worker considers truthful and reason-
able. The client must also appear to have sufficient motivation to change his 
or behaviour and life situation. The client’s financial situation is also judged. 
This includes income, expenses and other debts (at the time the rental debt 
occurred as well as at the present time) and whether the client is entitled to 
financial support. Furthermore, the social worker has the possibility to re-
classify a single parent slated for eviction as a single adult by exerting pres-
sure to have the care of the children transferred to the other parent or a rela-
tive. A client who has been categorised as worthy receives the social 
worker’s help. The social worker uses the various techniques and resources 
that are available within the organisation with the aim to prevent the accu-
mulation of a new rental debt and to change the client’s behaviour. These 
techniques and resources consist primarily of changing the tenancy agree-
ment from a long-term to a short-term contract, which occurred in seven of 
the twelve cases in the study. In rare cases, the tenancy agreement is changed 
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to a social housing contract. Furthermore, financial assistance for the rental 
debt may be granted and the client may be given financial advice. Another 
such intervention is that the tenant’s handling officer can request that the 
eviction process be stopped.  

The criteria used by the handling officers and the social workers are based 
on their personal views of what constitutes a conscientious or a negligent 
tenant and a worthy or an unworthy client. The results of the study indicate 
that these views are relatively well established, because the professionals use 
similar criteria in their classification and categorisation procedures. The way 
the client is viewed is problem-based and exists on an individual level. It 
consists of various stereotypes by which tenants are graded in terms of social 
and/or financial problems. The individuals are described as people with 
problems of substance abuse, dementia or mental illness. Furthermore, they 
are described as acting irrationally, as having the wrong priorities and as 
having an ostrich mentality, burying their heads in the sand in the face of 
their problems. The professional’s views not only tell us something about 
how the tenant and client should be as a person. These views reflect expecta-
tions of what is desirable and normal as well as what is deviant and problem-
atic. Through their judgment of the individual, landlords and social welfare 
officers structure both what is acceptable and normative behaviour, and what 
is not, in the eviction process. Categorisation as a conscientious tenant, a 
prioritised or a worthy client, is not static; instead, it can change over time 
and from one moment to another. The categorisations of both the handling 
officers and the social workers can be understood as being founded on a 
strategy of separation, i.e. to make distinctions between individuals. By cate-
gorising certain individuals as negligent or unworthy, it becomes legitimate 
for the handling officers and social workers to carry out the eviction order. 

The results of the study also show that in the view of the professionals, in-
dividuals who are categorised as negligent tenants and unworthy clients have 
themselves to blame for the eviction they are facing. The handling officers 
also place the responsibility for these individuals in the hands of the social 
services. In their view, it is not their job to assist tenants who have social and 
financial problems. Thus, by making negligent tenants responsible for their 
own situation and placing all further responsibility for them on the social 
services, the landlords legitimise their own actions and provide the motive 
for the eviction order and the subsequent eviction. Furthermore, some land-
lords regard an eviction as having possible therapeutic consequences for the 
tenant which could result in the person changing his or her life situation.  

However, an eviction is not always the most favourable solution. Al-
though it is proscribed from a financial perspective and is instrumental in 
achieving the primary goal, namely to get the rents paid to the landlord 
whom the handling officer represents, the results of the study show that evic-
tions also entail certain added expenses, for which reason the landlord might 
choose not to carry out the eviction order.  
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Another main result of the study is that the interest of individuals facing 
eviction is primarily to meet what they regard as their children’s needs and 
to avoid being evicted. Their views and actions indicate that they have other 
definitions than the professionals of what is important or unimportant. They 
explain their actions, i.e. failure to pay the rent, as being part of a long chain 
of circumstances. These consist of their own children’s problems as well as 
accidents and illnesses, irresponsible fathers and delayed or incorrect pay-
ment of salaries and compensation. In their view, they are not responsible for 
their failure to pay the rent. The results also indicate that they believe that 
landlords and social welfare officers should have greater understanding for 
the tenant’s life situation. A majority of the individuals facing eviction re-
garded the landlords as not having shown them respect or understanding. 
Their experience of the social welfare officers was just the opposite, how-
ever. Although ten of the twelve individuals in the study did not receive fi-
nancial assistance to pay their rental debts and they had to borrow money 
from relatives or friends for that purpose, they nevertheless viewed the social 
services as having contributed to their not being evicted.  

The results also indicate that the individuals in the study experienced their 
life situation, with the threat of eviction hanging over them in combination 
with limited financial resources, as stressful. Concrete causes of the stressful 
life situation are anxiety and sleeplessness. To cope with the situation and to 
achieve their own interests, they used two different types of strategies: one 
emotion-focused and the other problem-focused.  

By emotion-focused strategies is meant that they tried to cope with their 
life situation by adjusting to it, by making sure that the children did not 
know that the family’s financial resources were so limited and that they were 
under the threat of eviction, and by trying to fulfil what they regarded as 
their children’s economic needs. 

By problem-focused strategies is meant that the individuals facing evic-
tion tried to cope with their life situation by changing it, by appealing to the 
landlord for understanding, by appealing to the social welfare office to help 
them, and by trying to increase their income and reduce their expenses. Fur-
thermore, it was found that the person’s scope of action varied with individ-
ual and structural circumstances. On the individual level, a life situation with 
reduced financial resources limited their scope of action; on the structural 
level, there were several circumstances that inhibited their efforts to avoid 
eviction. One such circumstance is the nature and structure of the housing 
market in Stockholm County which came into play when several of the indi-
viduals in the study tried to reduce their expenses by changing their flat for 
one with lower rent. None of the municipalities had any housing exchange 
programme and the individuals had to turn to the municipal housing corpora-
tions with whom they were already tenants or to the private housing ex-
change market. Furthermore, there are few available low cost flats in Stock-
holm County and newly produced flats have higher rents than older ones. 
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Another structural circumstance which made it more difficult for the indi-
viduals to avoid eviction is their unequal relation to the professionals from 
whom they sought understanding or assistance.  

The skew relationship existing between individuals and professionals can 
be seen as a power relationship. The organisations provide the professionals 
with resources to which the individuals have an interest in gaining access. 
Through the professionals’ access to and control over these resources, they 
have the possibility to exert discretional power over the individual. This 
means that they have a scope of action to exercise power through the judg-
ments and decisions that are made as a result of the classification and catego-
risation procedures, and which the individual has little possibility to influ-
ence. From the conversations observed in the study, it is also clear that the 
professionals, here social workers, are the ones who have discretionary 
power over the client. In the conversations, it was the social workers who 
made the decisions about what should be done. Their power was evident, not 
only through these circumstances, but also in that they decided the agenda in 
the conversations which had a clear structure and which were in line with the 
criteria the social workers used to categorise the individual. 
 
Concluding reflections 
The results of the present study extend our knowledge of how landlords, the 
social services and individuals who are facing eviction experience and act 
during the eviction process. The study has revealed a number of difficulties. 
These difficulties cannot only be reduced to the landlords’ or to the social 
services’ responsibility, or to their respective organisations, methods or ways 
of applying the Housing Act or the Building Society Law or the Social Ser-
vices Act. Rather, the difficulties are related to the individuals facing evic-
tion and their actions and to the structure and nature of the housing market in 
Stockholm County. Thus, it is relevant to ask what can be done on both a 
structural and an individual level to help tenants avoid eviction. Today, there 
are no regulations for determining when a landlord should apply for an evic-
tion order if a tenant has failed to pay the rent. Should it be after only one 
month or after several months of unpaid rent, for example? On the basis of 
this study’s result, it could be supposed that some landlords use this scope of 
action as a conscious strategy, i.e. waiting to apply for an eviction order until 
the debt has accumulated to a high level increases the likelihood that the 
tenant will eventually be evicted. Thus, it could advisable to complement the 
Housing Act with the regulation that landlords must apply for an eviction 
order within two months of tenants’ failure to pay the rent. Furthermore, 
there is no regulation in the Social Services Act requiring the social services 
to contact individuals facing eviction. Today, the social welfare offices clas-
sify tenants as prioritised and non-prioritised clients and treat them accord-
ingly. A regulation is needed to the effect that individuals facing eviction are 
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contacted by the social services and meetings arranged to try to resolve their 
situation.  

As we have seen, the scope of action of individuals facing eviction is lim-
ited by various structural conditions over which they have little influence. 
One such condition concerns the structure and nature of the housing market 
which generates problems when tenants try to reduce their expenses by 
changing their flat for one with lower rent. They are referred to the local 
housing market which is characterised by a lack of flats, a high number of 
flat-hunters, and the landlord who wants to evict them. To address this prob-
lem, there are several housing policy instruments that the municipalities 
could put into effect. For example, on a local level, the landlords’ handling 
officers could support individuals facing eviction by setting up new tenancy 
agreements for flats with lower rent instead of transforming the tenancy 
agreements to short-term contracts. However, it is also important to put the 
results in relation to what the individuals facing eviction can do for them-
selves, which is to prioritise paying the rent, despite whatever financial 
needs they experience that their children have. Finally, more research is 
needed on what actually happens in the eviction process. More knowledge is 
needed about the classification and categorisation procedures used by land-
lords and social welfare offices in relation to the different forms of organisa-
tions, and the individual’s choice of strategies before and after the landlord 
has applied for an eviction order. Also needed are studies examining to what 
extent short-term contracts are used and what significance this has for indi-
viduals facing eviction. 
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Bilagor 

Bilaga nr 1. Bostadsföretagens organisering och organisatoriska skillnader 
 

 
 

Organisering Samarbete med 
socialförvaltningen  

Varningsbrev 
och/eller  
inkassokrav 
till hyresgäs-
ter 

Hur etableras en 
kontakt med 
hyresgästen 

Privat bo-
stadsföretag i 
kommun X 
 

En handläggare på ekonomiav-
delningen hanterar samtliga 
ärenden med hyresgäster som 
gjort sig skyldiga till Hyresla-
gens förverkandegrunder. 

Institutionaliserat 
samarbete. Sänder 
kopior av varnings-
brev och reskontraut-
drag. Har även 
kontinuerlig kontakt 
under hela vräknings-
processen. 

Sänder var-
ningsbrev. 

Inga försök att 
etablera en kontakt 
med hyresgästen 
genomförs.  

Privat bo-
stadsföretag i 
kommun X 
 

En handläggare på ekonomiav-
delningen hanterar samtliga 
ärenden med hyresgäster som 
gjort sig skyldiga till Hyresla-
gens förverkandegrunder. 

Institutionaliserat 
samarbete. Sänder 
kopior av varnings-
brev och reskontraut-
drag. Har även 
kontinuerlig kontakt 
under hela vräknings-
processen. 

Sänder enbart 
inkassokrav. 

Försöker etablera en 
kontakt via oanmäl-
da hembesök enbart 
för hyresgäster som 
inte har någon 
tidigare anmärkning 
registrerad.  

Privat bo-
stadsföretag i 
kommun X 
 

En handläggare på ekonomiav-
delningen hanterar samtliga 
ärenden med hyresgäster som 
gjort sig skyldiga till Hyresla-
gens förverkandegrunder. 

Har inget samarbete. Sänder både 
varningsbrev 
och inkasso-
krav. 

Försöker att etablera 
en kontakt via 
telefon enbart för 
hyresgäster som inte 
har någon tidigare 
anmärkning registre-
rad.  

Kommunala 
allmännyttiga 
bostadsföre-
taget i kom-
mun X  

En handläggare på uthyrnings-
avdelning hanterar samtliga 
ärenden med hyresgäster som 
gjort sig skyldiga till Hyresla-
gens förverkandegrunder. 

Institutionaliserat 
samarbete. Sänder 
kopior av varnings-
brev och reskontraut-
drag. Har även 
kontinuerlig kontakt 
under hela vräknings-
processen. 

Sänder var-
ningsbrev till 
hyresgäster 
som inte har 
tidigare 
anmärkningar 
registrerad. 
Inkassokrav 
sänds till 
samtliga.  

Inga försök att 
etablera en kontakt 
med hyresgästen 
genomförs.  
 

Kommunala 
allmännyttiga 
bostadsföre-
taget i kom-
mun Y 

Tre handläggare på en bostads-
social enhet hanterar samtliga 
ärenden med hyresgäster som 
gjort sig skyldiga till Hyresla-
gens förverkandegrunder. 

Har täta kontakter.  Sänder enbart 
inkassokrav. 

För att etablera en 
kontakt använder 
man sig av telefon 
och oanmälda 
hembesök, generellt 
sett för de personer 
som inte tidigare har 
någon anmärkning 
registrerad. 

Kommunala 
allmännyttiga 
bostadsföre-
taget i kom-
mun Z 

Två handläggare på en ekono-
miavdelning hanterar ärenden 
med hyresgäster som har 
hyresskulder och sena inbetal-
ningar och två handläggare på 
en kundtjänst och uthyrnings-
avdelning hanterar ärenden 
med hyresgäster som har 
störande beteende.  

Har inget samarbete. Sänder var-
ningsbrev till 
hyresgäster 
som inte har 
tidigare 
anmärkning 
registrerade. 
Inkassokrav 
sänds till 
samtliga. 

För att etablera en 
kontakt använder de 
sig av telefon för 
hyresgäster som inte 
tidigare har någon 
anmärkning registre-
rad.  
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Bilaga nr 2. Socialtjänstkontorens organisering och organisatoriska skillnader  
 
 Kommun X Kommun Y Kommun Z 
Verksamhet En specialiserad verksamhet 

kring vräkningar. Socialarbe-
taren arbetar utan myndig-
hetsutövning, utan handlägg-
ning av ekonomiskt bistånd 
och ingen delegation på 
hyresskulder. 

Ordinarie verksamhet med 
ekonomiskt bistånd med en 
särskild insats kring hyres-
skulder. Socialarbetarna har 
delegation på hyresskulder 
motsvarande två månadshy-
ror eller 5 000 till 10 000 
kronor över socialbidrags-
normen. 

Ordinarie verksamhet med 
ekonomiskt bistånd. Social-
arbetarna har ingen delega-
tion på hyresskulder. 

Underrättelser 
och övrig infor-
mation  

Utöver underrättelser om 
uppsägningar inkommer 
muntlig och skriftlig informa-
tion (kopior av varningsbrev 
och reskontrautdrag) från tre 
av kommunens större bostads-
företag som har ett institutio-
naliserat samarbete med 
socialtjänsten. 

Utöver underrättelser om 
uppsägningar inkommer 
muntlig information från det 
allmännyttiga kommunala 
bostadsföretaget vid miss-
tanke om psykisk ohälsa, 
demenssjukdom samt 
missbruksproblematik.  

Enbart underrättelser om 
uppsägning inkommer från 
hyresvärdarna 

Hur etableras en 
kontakt med den 
vräkningshotade 

Vid underrättelse om uppsäg-
ning sänds två brev med 
besökstid till hushåll där det 
ingår barn, ett brev med 
besökstid och ett brev utan 
besökstid sänds till övriga 
hushåll med undantag av 
hyresgäster inom SSSB om 
det inte ingår barn i hushållet. 
I samband med att breven 
sänds försöker socialarbetaren 
nå samtliga personer telefon-
ledes. Om en kontakt inte 
etableras försöker man nå 
personerna med hjälp av 
ytterligare brev, via telefon 
samt att oanmälda hembesök 
genomförs hos samtliga 
hushåll med undantag av 
ensamhushåll där det inte 
föreligger psykisk ohälsa. 

Vid underrättelse om upp-
sägning sänds två brev med 
eller utan besökstider till 
hushåll där det ingår barn, ett 
brev utan besökstid till 
övriga hushåll. I samband 
med att breven sänds försö-
ker socialarbetarna nå de 
hushåll som fått brev med 
besökstider telefonledes. Om 
en kontakt inte etableras 
försöker man nå hushållen 
som fått besökstider med 
hjälp av ytterligare brev, via 
telefon samt ibland även via 
oanmälda hembesök. 
 

Vid underrättelse om uppsäg-
ning sänds ett brev utan 
besökstid till samtliga hus-
håll. Vid underrättelse om 
datum och tid för vräkning 
från KFM sänds ytterligare 
ett brev utan besökstid samt 
att socialarbetarna ringer till 
hushåll där det ingår barn, 
personer med misstanke om 
demenssjukdom eller psykisk 
ohälsa. Inga oanmälda 
hembesök genomförs av 
socialarbetarna.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 215 

Bilaga nr 3. Intervjuguide för hyresvärdar 

1. Personlig bakgrund: kön, ålder, ursprung, utbildnings- och yrkesbakgrund? 

2. Hur ser er/din policy för hyresskulder, sena inbetalningar, störningar och 
sanitära olägenheter ut?  

3. Hur ser kontakterna med socialförvaltningen ut? Vilken typ av ärenden har 
ni (kategorisering)? Hur ser samarbetet ut? Vad förhandlar man om? Vilka 
konflikter, problem och hinder kan uppstå (hur, varför och vilka lösningar 
finns)?  

4. Hur ser kontakterna med de aktuella hyresgästerna ut? Vad krävs för att en 
hyresgäst, enligt din bedömning/bostadsbolagets policy skall få hjälp? Vil-
ka typer av hyresgäster har störst respektive minst chans att få hjälp? Vilka 
problem och hinder har man som hyresvärd med hyresgäster (hur, varför 
och vilka lösningar finns)? 

5. Har du kunnat observera skillnader mellan olika hyresgäster? Finns det 
några speciella grupper av hyresgäster som det är svårare att hantera? 

6. Finns det fördelar respektive nackdelar med att samarbeta med socialför-
valtningen (ekonomiska, sociala etcetera)? 

7. Vilka hyresgäster är det som i slutändan vräks/inte vräks? Vad skulle ni 
som hyresvärd kunna göra där? 

8. Är det något som jag inte tagit upp som du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga nr 4. Intervjuguide för socialarbetare 
                                                                                                                                                   

1. Personlig bakgrund: kön, ålder, ursprung, utbildnings och yrkesbakgrund? 

2. Om du skulle berätta om er verksamhet för en person som inte har en aning 
om hur ni arbetar, hur skulle du beskriva den då?  

3. Berätta mer om hur klientsamtalen går till. Vad som tas upp. Vilka reaktio-
ner möter man från klienterna? Hur standardiserade är de (finns det någon 
mall/kriterier ni utgår ifrån och så vidare)? Vilka problem och hinder har 
man (hur, varför och vilka lösningar finns)? 

4. Har du kunnat observera skillnader mellan olika klienter? Finns det några 
speciella grupper av klienter som har det svårare att få hjälp i sin boendesi-
tuation? 

5. Vad vill man åstadkomma med klientsamtalen? 

6. Har ni hembesök? Om ja, berätta mer om hur hembesöken går till. Vad 
görs konkret? Vilken typ av samtal förs? Varför görs de? Vilka problem 
och hinder har man (hur, varför och vilka lösningar finns)? 

7. Berätta mer om hur kontakterna med hyresvärdarna ser ut. Vilket samarbe-
te har ni och med vem? Möten? Om vad förhandlar man om? Vilka kon-
flikter, problem och hinder kan uppstå (hur, varför och vilka lösningar 
finns)? 

8. Vilken inställning eller vilka reaktioner, antingen negativa eller positiva, 
har du fått av hyresvärdar när du försökt hjälpa olika klienter med deras 
boendesituation? Finns det enligt din erfarenhet hyresvärdar som har en 
negativ förhandsinställning gentemot klienterna? 

9. Vad är det svåraste i jobbet? Vad är viktigt för att nå en bra lösning? Vilken 
typ av ärenden/klienter har ni (kategorisering)? Vilka ärenden är svårast att 
arbeta med och så vidare? 

10. Vilka är de största förtjänsterna med er verksamhet? Vad fungerar 
bra/mindre bra? Vad åstadkommer den som man inte uppnår annars? Vad 
tycker klienterna om er? Vilka positiva/negativa reaktioner möter man från 
klienterna?  

11. Vilka är de största problemen/bristerna (praktiska, ekonomiska eller annat) 
med er verksamhet och med klienterna? Vilka är det som i slutändan 
vräks/inte vräks? Vad skulle ni kunna göra där? Finns det alternativa 
vägar? 

12. Om du fick förändra något med verksamheten – vad skulle du då göra? 
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Bilaga nr 5. Intervjuguide för vräkningshotade 
 

1. Namn, kön och ålder? Utbildnings- och yrkesbakgrund? Vilket land är du 
född i (om  personen är född i Sverige, kommer båda föräldrarna från Sve-
rige)? 

2. Vilket område bor du i och hur bor du (hushållssammansättning, ensamstå-
ende, barn etcetera)? Vem har du som hyresvärd? Vad är din månadshyra? 
Hur har din hyresskuld eller annat uppstått (om ja, hur mycket, andra pro-
blem, ständigt sena inbetalningar etcetera)?  

3. Vad tycker du om socialtjänstförvaltningen (verksamheten)? Vad är bra re-
spektive mindre bra eller dåligt (samtal, hembesök, annat etcetera)? 

4. Vilken inställning eller vilka reaktioner, antingen negativa eller positiva, 
har du mött av personalen här? Av andra aktörer (hyresvärd, hyresgästföre-
ningen) i din bostadssituation?  

5. Vad vill du specifikt ha hjälp med? Har du fått tillräckligt med stöd? (Om 
inte, varför?)  

6. Vilka är de främsta problemen och hindren med att ha hyresskulder eller 
dylikt? Hur har detta påverkat dig och din livssituation (ändrade levnads-
banor etcetera)?  

7. Vad tror du krävs av dig för att du skall få hjälp av socialtjänsten (hyres-
värd, andra aktörer)? 

8. Var det något under samtalet/samtalen med socialtjänsten som du inte tyck-
te framkom? Något som fokuserades för mycket? Om ja, vad beror det på?  

9. Är det något som jag inte tagit upp som du skulle vilja tillägga? 

 


