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Sammanfattning 

 

År 2013 berördes 1876 barn av vräkning och 504 av dessa barn och deras familjer blev vräkta 

från sin bostad. Att bli vräkt innebär att flytta från sin bostad med tvång. Regeringen 

formulerade 2007 en nollvision om att inga barn ska vräkas. I Sverige saknas skydd mot 

vräkning av barnfamiljer. Socialtjänsten är en instans som har vissa möjligheter att förhindra 

att barnfamiljer vräks dock stäcker sig inte deras möjligheter till alla led i vräkningsprocessen. 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur rättsliga instanser talar om barnfamiljer och 

resonerar kring deras situation i vräkningsärenden. Studien ska undersöka hur ett 

barnperspektiv tas tillvara samt vilka följder konstruktionerna kring den vräkningshotade 

barnfamiljen får. Studiens frågeställningar är: Hur konstrueras bilden av barn i rättsfallen? 

Hur konstrueras ett barnperspektiv i rättsfallen? Hur konstrueras bilden av 

föräldrar/vårdnadshavare i rättsfallen? Vilka följder får konstruktionerna av barn, 

barnperspektiv och vårdnadshavare? Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är 

socialkonstruktionism. Metoden som använts i uppsatsen är diskursanalys och diskursteori 

och det empiriska materialet utgörs av 13 rättsfall från Svea hovrätt.   

 

Resultatet och analysen visar att den typiska vräkningshotade barnfamiljen i materialet består 

av en ensamstående vårdnadshavare med barn och som hotas av vräkning på grund av 

problem med hyresbetalningen. Det stora mönstret i materialets definierade diskurs om den 

vräkningshotade barnfamiljen är att familjen inte konstrueras som en enhet av hovrätten. 

Vårdnadshavaren konstrueras som en ansvarslös hyresgäst. I de få fall där hovrätten talar om 

barnen är det endast som en del av en avvägning som görs, av vårdnadshavarna konstrueras 

barnen antingen som några som bara bor i bostaden eller som personer i behov av skydd. 

Familjens behov av att få bo kvar i bostaden argumenteras i vissa fall utifrån hela familjens 

behov och ibland särskilt utifrån barnens behov. Den typiska barnfamiljen i denna studie blir 

vräkt, vare sig de konstruerar ett behov av att få bo kvar eller inte. 

 

Nyckelord: Diskursanalys, Socialkonstruktionism, Vräkning, Barnfamiljer, Barnperspektiv. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning och problemformulering 

2013 berördes 1876 barn av vräkning, 504 av dessa barn och deras familjer blev föremål för 

en verkställd vräkning. 504 barn och deras föräldrar vars framtid efter vräkningen är oviss. 

Detta på grund av att det i forskningen saknas långsiktiga uppföljningar av barnfamiljer som 

berörts av vräkning (Nilsson & Flyghed 2004, Socialstyrelsen 2013). Den forskning som dock 

finns om konsekvenser visar att barnfamiljer riskerar att hamna på den sekundära 

bostadsmarknaden eller att i värsta fall bli hemlösa (Andersson & Swärd 2008, Nilsson & 

Flyghed 2004, Socialstyrelsen 2011). När det kommer till direkta konsekvenser för barnen 

visar forskningen på att en vräkning har negativa effekter på barns goda utveckling och 

trygghet (Nordström 2004, Socialstyrelsen 2003, SOU 2005:88). 

 

Regeringen har uppmärksammat barnen i dessa situationer och formulerade 2007 en 

nollvision om att inga barn ska vräkas, men trots detta vräks fortfarande minst 500 barn per 

år. Enligt nollvisionen är det föräldrarnas ansvar att se till att familjen inte vräks, men om 

föräldrarna brister ska samhället ta vid. Samhällets möjligheter att förhindra vräkning är dock 

begränsade. Socialtjänsten har ett vräkningsförebyggande uppdrag och sedan 1998 finns ett 

tillägg i socialtjänstlagen som innebär att ”barns bästa” ska tas med i beaktande vid insatser 

för barn i vräkningssituationer. Socialtjänstlagen fick även 2013 ett förstärkt barnperspektiv 

som innebär att vid alla åtgärder som rör barn ska barns bästa beaktas. Socialtjänstens 

möjligheter att direkt förhindra en vräkning av barnfamiljer är till exempel att åta sig 

betalningsansvaret för familjens hyra eller ge bistånd till hyra eller till hyresskulder. 

 

Socialtjänstens möjlighet att åta sig betalningsansvaret för familjens hyra är dock begränsad 

till de fall då vräkningsärendet handläggs hos Kronofogden. Handläggningsprocessen hos 

Kronofogden är bara en av tre insatser som handlägger vräkningsärenden. Svea hovrätt är en 

av de andra instanserna som handlägger vräkningsärenden. Socialtjänsten har inte i denna 

instans någon uttalad möjlighet att påverka beslutet om familjen får bo kvar eller inte, bland 

annat på grund av att de inte får någon information om att vräkningsprocessen börjar. 

Bedömningen om familjen får bo kvar eller inte görs utifrån bestämmelser i 12 kap. jordabalk 

(1970:994) (JB) där det till skillnad från socialtjänstlagen (2001:453) (SOL) inte finns tillägg 

om ”barns bästa” eller barnperspektiv. Dock har Sverige ålagt sig att följa Barnkonventionen 

som innehåller bestämmelser om att barns bästa ska beaktas när det kommer till åtgärder som 

rör dem. Enligt Barnkonventionen kan andra faktorer än barnets bästa väga mer vid 

avgöranden, men när dessa faktorer väger tyngre måste avvägningen redovisas. Detta leder till 

tankar om hur de högsta rättsliga instanserna resonerar i ärenden där barnfamiljer riskerar att 

vräkas. Det är intressant att undersöka hur de rättsliga instanserna talar om och resonerar 

kring vräkningshotade barnfamiljer och deras situation då de inte enligt lag måste ta någon 

hänsyn, men att Barnkonventionen, de dokumenterade konsekvenserna och nollvisionen kan 

anses motivera att viss hänsyn bör tas till barnfamiljer och deras situation. Det har även 

fastställts i SOU 2005:88 att barns bästa är att alltid ha en bostad, vilket ytterligare framhäver 
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vikten av att undersöka hur rättsliga instanser motiverar sina bedömningar när det handlar om 

barnfamiljer som hotas av vräkning. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med en socialkonstruktionistisk ansats undersöka hur rättsliga 

instanser talar om barnfamiljer och resonerar kring deras situation i vräkningsärenden. Syftet 

är även att undersöka hur ett barnperspektiv tas tillvara samt vilka följder konstruktionerna 

kring den vräkningshotade barnfamiljen får.  

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur konstrueras bilden av barn i rättsfallen? 

 Hur konstrueras ett barnperspektiv i rättsfallen? 

 Hur konstrueras bilden av föräldrar/vårdnadshavare i rättsfallen? 

 Vilka följder får konstruktionerna av barn, barnperspektiv och vårdnadshavare? 

 

1.3. Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på den del av vräkningsprocessen som äger rum i Svea hovrätt. Detta 

val motiveras utifrån att det är den högsta rättsliga instansen och att deras beslut kan anses 

mer vägledande än besluten i hyresnämnd som är första instans.  

1.4. Disposition 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för den bakgrundsinformation som läsaren behöver 

ha med sig för en djupare förståelse av uppsatsens innehåll. I kapitel tre presenteras tidigare 

forskning och i kapitel fyra beskrivs de teorier vi har valt att tillämpa på studien. I det femte 

kapitlet redogörs för vår valda metod och studiens tillvägagångssätt. I sjätte kapitlet redovisas 

studiens resultat och analys utifrån de valda teorierna. I det sjunde kapitlet förs en diskussion 

kring resultaten kopplat till tidigare forskning, kapitlet avslutas med förslag till framtida 

forskning och praktik.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren den information som krävs för en djupare förståelse av 

uppsatsens innehåll. Först redogörs för förekomsten av barn som berörs av vräkning. Sedan 

beskrivs hur vräkningsprocessen går till med fokus på den del av processen som denna 

undersökning fokuserar på (förfarandet i Hyresnämnd och Svea hovrätt). Detta avsnitt bygger 

i huvudsak på Olsheds (2011) bok Hyresjuridik för socionomer då vi anser att det är den mest 

detaljerade sammanfattningen av vräkningsprocessen. Därpå följer en beskrivning av det 

skydd, de strategier och förslag på åtgärder mot vräkning av barnfamiljer som finns. Den sista 

delen definierar några begrepp som är centrala för studien. 

2.1. Vräkt eller avhyst? 

Att bli vräkt innebär att flytta från sin bostad med tvång. Avhysning är det juridiska begreppet 

för vräkning. Vi kommer i denna uppsats använda begreppet vräkning då det är det ordet som 

används mest frekvent i forskning och litteratur. På uppdrag av regeringen för 

Kronofogdemyndigheten statistik över antalet barn som berörs av vräkning. Kronofogden för 

inte statistik på hur många barnfamiljer som berörs av vräkning, utan endast hur många barn 

som berörs. År 2011 var 2722 barn med i vräkningsansökningar och 663 berördes av 

verkställda vräkningar (Kronofogden 1). 2012 var siffrorna 2277 barn i vräkningsansökningar 

och 569 i verkställda vräkningar (ibid.). 

 

Sedan 2013 för Kronofogdemyndigheten en fördjupad statistisk angående barn som berörs av 

vräkning. Det som är nytt mot tidigare sätt att föra statistik är bland annat att det nu går att se 

hur många procent av barnen som har sin permanenta bostad hos den vräkningshotade 

föräldern/föräldrarna, vilket 2013 var 1596 barn och 373 dessa barn drabbades av en 

verkställd vräkning. Det går även att se hur många barn som har växelvis boende hos en 

vräkningshotad vårdnadshavare, vilket var 189 barn och 74 barn i denna kategori berördes av 

en verkställd vräkning. När det kommer till umgängesbarn så var det samma år 91 barn som 

hade umgänge med en vräkningshotad förälder och 57 barn som drabbades av en vräkning. 

(Kronofogden 2) 

 

2.2. Vräkningsprocessen 

2.2.1. Uppsägning av hyresavtal och exekutionsitel 

Vräkningsprocessen börjar med att en hyresvärd säger upp en hyresgästs hyresavtal 

(Socialstyrelsen 2008). Ett hyresavtal kan i praktiken upphöra på tre sätt: genom att 

hyresvärden gör en uppsägning, hyresgästen gör en uppsägning eller genom att hyresavtalet 

förfaller (Olshed 2011). Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet i sådana fall som 

föreligger enligt 12 kap 42 och 46 §§ jordabalk (1970:994) (JB). 12 kap. 42 § JB behandlar de 

fall när lägenheten kan anses vara förverkad och en uppsägning kan göras direkt, utan 

uppsägningstid. För att se de situationer när lägenheten kan anses vara förverkad, se bilaga 2. 

En hyresgäst kan även bli uppsagd enligt 12 kap. 46 § JB (Olshed 2011). Hyresgästen blir då 

inte uppsagd i förtid utan uppsagd med en tre månaders uppsägningstid. I de fall när 

hyresavtalet sägs upp enligt 12 kap. 42 § JB på grund av försenade hyresbetalningar ska 
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hyresvärden kontakta socialnämnden, detta behövs inte vid uppsägning enligt 12 kap. 46 § JB. 

Anledningen till att socialnämnden ska kontaktas i dessa situationer är för att kommunen ska 

få en möjlighet att gå in och förhindra vräkningen. För att se fall där hyresgästen inte har rätt 

till förlängning av hyresavtalet enligt 12 kap 46 § JB, se bilaga 2. 

När hyresvärden har gjort en uppsägning enligt 12 kap. 42 § JB eller 12 kap. 46 § JB innebär 

inte detta att hyresgästen är skyldig att flytta självmant eller kan bli vräkt enbart på grund av 

uppsägningen från hyresvärden. Domstol eller myndighet måste ha beslutat att skälen för 

uppsägning har stöd i lag. Hyresvärden måste ansöka om beslut att vräkning kan verkställas. 

Detta beslut kallas för exekutionstitel och innebär ett rättsligt underlag för verkställighet, att 

vräkningen kan verkställas (Socialstyrelsen 2008). Enligt 3 kap. 1 § utsökningsbalken 

(1981:774) kan exekutionstitel i detta fall uppkomma på tre olika sätt: 

(1) Hyresvärden kan vända sig till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden handlägger 

ansökningar om betalningsföreläggande och handräckning (Kronofogden 3). 

Betalningsföreläggande innebär att hyresvärden ansöker om att få sitt krav på hyresskuld 

fastställt (Olshed 2011). Hyresgästen har en viss tid på sig att bestrida kravet från 

hyresvärden. Om hyresgästen godkänner kravet eller inte hör av sig under svarsfristen så 

utfärdar Kronofogdemyndigheten en exekutionstitel. Detta kallas för den summariska 

processen (Stenberg m.fl. 2011). Om hyresgästen bestrider kravet så måste hyresvärden 

vända sig till tingsrätten (Olshed 2011). Ansökan om handräckning innebär att 

hyresvärden ansöker om att få en uppsagd hyresgäst förflyttad från sin lägenhet. 

(2) Hyresvärden kan också vända sig till tingsrätten. Tingsrätten handlägger de ärenden där 

hyresgästen bestridit krav hos Kronofogden om betalningsföreläggande och handräckning 

vid förverkande enligt 12. Kap. 42 § JB. Tingsrätten handlägger också de ärenden som 

rör förverkande när hyresvärden har vänt sig direkt till tingsrätten. Om hyresvärden får 

bifall för sin talan utgör själva domen exekutionstiteln. 

(3) Hyresvärden kan också vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden handlägger bland 

annat ärenden enligt 12 kap. 46, 49 och 52 §§ JB som rör förlängning av hyresavtal efter 

uppsägning och tvist om uppskov med avflyttning från bostadslägenhet. Hyresnämnden 

handlägger inte ärenden om förverkande enligt 12. Kap 42 § JB. Ett beslut i 

hyresnämnden är den tredje typen av beslut som utgör en exekutionstitel. Hyresnämnden 

har då beslutat att hyresgästen inte får sitt hyresavtal förlängt efter en uppsägning. Om 

hyresgästen överklagar beslutet handläggs ärendet enligt 23 § 2 st. Lag (1973:188) om 

arrendenämnder och hyresnämnder av Svea hovrätt. Det är denna instans i 

vräkningsprocessen som denna studie fokuserar på. 

 

2.2.2. Förfarandet i hyresnämnden och Svea hovrätt samt efter att exekutionstitel utfärdats 

Hyresvärden måste lämna in en skriftlig ansökan om vräkning till hyresnämnden. I 

förhandlingen benämns ärendet som ”förlängning av hyresavtal”. Enligt 5 § lagen (1973:188) 

om arrendenämnder och hyresnämnder ska hyresnämnden vid en förhandling bestå av en 

ordförande med juridisk examen, en ledamot som är insatt i fastighetsförvaltning och en 

ledamot som är insatt i hyresgästers förhållande. Beslut i denna instans utgör en 

exekutionstitel. Beslutet kan enligt 23 § Lag (1973:188) om arrendenämnder och 

hyresnämnder överklagas till Svea hovrätt i Stockholm. Enligt lagen (1994:831) om rättegång 
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i vissa hyresmål är Svea hovrätt högsta instans i dessa mål och deras beslut kan således inte 

överklagas.  

 

När hyresvärden fått en exekutionstitel utfärdad kan hyresvärden ansöka om att få vräkningen 

verkställd hos Kronofogdemyndigheten (Olshed 2011). Kronofogden ska ha verkställt 

vräkningen inom fyra veckor från det att ansökan kommit in till Kronofogdemyndigheten. 

Kronofogden kan dock bevilja anstånd i ytterligare fyra veckor enligt 16 kap. 4 § 

utsökningsbalk (1981:774) på grund av hyresgästens sociala situation. Innan en vräkning 

genomförs måste socialtjänsten underrättas om datumet när vräkningen ska verkställas 

(Olshed 2011). Socialtjänstens möjligheter att förhindra en vräkning är beroende av om 

hyresvärden vill gå med på en uppgörelse med socialnämnden eller hyresgästen. Om ingen 

uppgörelse görs kan vräkningen verkställas. 

 

En vanlig vräkningsmetod är att Kronofogdemyndigheten och låssmed byter lås och 

namnskylt på dörren. En andra metod är att kronofogden tar hjälp av en flyttfirma för att 

transportera bort hyresgästens egendom. En tredje metod kallas stegvis avhysning. Denna 

process börjar med att kronofogden byter lås och tar bort namnskylten från dörren. Efter några 

dagar kör kronofogden bort hyresgästens egendom till förvaring.  

2.3. Skydd, strategier och förslag mot vräkning av barnfamiljer 

I Sverige saknas skydd mot vräkning av barnfamiljer (Socialstyrelsen 2013). Socialtjänsten 

har dock vissa möjligheter att förhindra vräkningar av barnfamiljer (ibid.). Socialtjänsten har 

exempelvis ett vräkningsförebyggande uppdrag, men en undersökning genomförd av 

Socialstyrelsen 2012 visade att 61 procent av landets kommuner inte hade skriftliga rutiner för 

hur ett vräkningsförebyggande arbete mot barnvräkningar ska bedrivas (Socialstyrelsen 2012, 

Socialstyrelsen 2013).  

 

Socialtjänsten kan även förhindra vräkningar genom att ge bistånd till hyra eller hyresskulder 

eller åta sig betalningsansvaret för hyran. Detta är dock inte en skyldighet, inte ens när det 

handlar om en barnfamilj. Socialtjänstlagen har sedan 2013 ett förstärkt barnperspektiv som 

innebär att vid alla åtgärder som rör barn ska barn bästa beaktas. Barnets bästa ska således 

beaktas men behöver inte vara avgörande vid beslut som rör barn. Detta innebär att när en 

barnfamilj exempelvis ansöker om bistånd till hyresskulder så ska barnets bästa beaktas men 

deras bästa behöver inte vara avgörande. Socialtjänstens möjlighet att åta sig 

betalningsansvaret för en familjs hyra och på detta sätta förhindra en vräkning förutsätter att 

ärendet handläggs i den summariska processen hos kronofogden. Vid andra anledningar till 

uppsägning av hyresavtal än sen eller obetald hyra eller när ärendet inte handläggs enligt den 

summariska processen hos kronofogden saknar socialtjänsten möjligheter att förhindra 

uppsägningar. (Socialstyrelsen 2013). Ett förslag som syftade till att införa ett barnperspektiv 

i 12 kap. JB föreslogs i SOU 2005:88, dock kan detta förslag vara problematiskt i praktiken 

då det resulterar i att barnfamiljer får svårt att ta sig in på hyresmarknaden (Stenberg m.fl. 

2011). 
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År 2010 tillsatte Socialdepartementet en arbetsgrupp som skulle närmare analysera orsakerna 

till att barn fortfarande berörs av vräkning samt att arbetsgruppen skulle formulera förslag till 

hur vräkningar av barn ska förhindras. Ett av dessa förslag var att socialtjänsten ska åläggas 

med en skyldighet att arbeta uppsökande och förebyggande vid barnvräkningar. Ett ytterligare 

förslag var att barnets bästa i åtgärder som rör barn inte bara ska beaktas utan vara avgörande 

i frågor som rör barnets mest grundläggande behov, exempelvis i fråga om bostad. Ett annat 

förslag var att hyresvärdar ska ha en skyldighet att underrätta socialnämnden vid alla typer av 

uppsägningar. Totalt formulerade arbetsgruppen 16 förslag vilka en majoritet av syftade till 

ändringar i lagstiftning och/eller rutiner som berör kronofogden, socialtjänst och hyresvärdar. 

(Stenberg m.fl. 2011) 

 

När det kommer till åtgärder som berör barn (exempelvis vräkning av familjen) står det 

fastställt enligt Barnkonventionens tredje artikel att barnets bästa särskilt ska beaktas i flera 

instanser, däribland domstolar. Barnombudsmannen skriver att Sverige är ett av många länder 

som åtagit sig att följa Barnkonventionen och göra sitt yttersta för att följa den. Detta innebär 

att domstolarna ska göra sitt yttersta för att främst ta hänsyn till barnets bästa. 

Barnkonventionen är dock inte implementerad i svensk lag, utan gällande lag står över 

konventionens artiklar. Det finns enligt barnombudsmannen inga sanktioner att använda när 

ett land inte följer konventionen. Det finns inga följder för domstolarna om de väljer att inte 

resonera kring barnets bästa. (Barnombudsmannen). Det finns dock förutom 

Barnkonventionen flera svenska rapporter och utredningar som betonar att barnets bästa 

främst ska beaktas när det kommer till åtgärder som berör dem. Det skrivs att andra faktorer 

än barnets bästa kan väga mer vid avgöranden, men att hänsyn alltid måste tas till barnets 

bästa och i de fall när andra faktorer väger tyngre måste det redovisas hur avvägningen gjorts. 

Det framkommer också att det är viktigt att ha i åtanke att ett barnperspektiv handlar om att 

analysera vilka följder ett beslut kan få för barn och unga. (Barnombudsmannen 2003, 

Socialstyrelsen 2013, SOU 1997:116). I en rapport från socialstyrelsen framhäver de vikten 

av att avgöra om barnens rättigheter enligt Barnkonventionen ska väga tyngre än 

disciplineringen av vårdnadshavare som inte skött sig (Socialstyrelsen 2013).  

 

Vidare är det fastställt under punkt 3 i Barnkonventionens 27:e artikel att konventionsstaterna 

ska hjälpa vårdnadshavare och se till att dessa kan ge sina barn en särskild levnadsstandard, i 

denna standard nämns uttryckligen barnens rätt till en bostad. Regeringen formulerade 2007 

ett mål om att inga barn ska vräkas, en så kallad nollvision. Ansvaret för att inga barn vräks 

ska enligt regeringen i första hand ligga på föräldrarna, men där de brister ska samhället ta vid 

så att inget barn vräks. Det står dock inget förtydligande av hur samhället ska motverka att 

barn vräks, eller vilken/vilka instanser ansvaret ligger hos. (Socialdepartementet 2007) 

2.4. Några begreppsförklaringar 

Begreppet vi syftar på uppsatsens författare, Amanda Isberg och Helena Svelander. Vi 

definierar i denna uppsats begreppet barnfamilj baserat på definitionen av begreppet i SOU 

2005:88; en barnfamilj består av sammanboende eller ensamstående vuxna som har barn 

boende hos sig permanent, växelvis eller minst 30 dagar/år vid umgänge. I enlighet med 

Barnkonventionen (1989) definierar vi barn som varje människa under 18 år. I vår uppsats 
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menas med föräldrar/vårdnadshavare den vuxne/en av de vuxna som inkluderas under 

begreppet barnfamilj. Begreppet barn som berörs av vräkning definierar de barn som ingår i 

en familj (enligt begreppet barnfamilj ovan) där en eller flera föräldrar/vårdnadshavare hotas 

av vräkning. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som fokuserar på vräkning som fenomen, orsaker 

till vräkning av barnfamiljer och konstruktioner av vräkningshotade barnfamiljer, 

konsekvenser av att barnfamiljer vräks samt ett avsnitt om barnperspektiv i 

vräkningsprocessen. Kapitlet om tidigare forskning avslutas med att identifiera den 

kunskapslucka som denna studie ämnar försöka fylla i. 

3.1. Vräkning – en översikt 

Vräkning som fenomen kan ses som ett storstadsproblem då storstadslänen står för 40 % av 

vräkningarna (Flyghed 2000). Forskning visar på att det typiska hushållet som vräks bor i 

kommunala bostadsföretag och består av en ensamstående man med svenskt medborgarskap i 

åldern 25-45 år (ibid.). Forskning från Norge visar på samma tendenser, medan forskning från 

USA visar att där är majoriteten av de som vräks kvinnor (Hartman & Robson 2003, 

Holmdahl 2009). Det typiska vräkta hushållet (i Sverige) har även dålig ekonomi, men endast 

40 % av de vräkta hushållen har haft socialbidrag de närmaste åren före vräkning (Flyghed 

2000). Forskning visar vidare på att den vanligaste orsaken till att personer vräks är att de inte 

betalar hyran (Flyghed 2000, Holmdahl 2009). Ytterligare orsaker som kan kopplas till att 

personer vräks är störande beteende och att hyran betalats in sent vid flera tillfällen 

(Holmdahl 2009). Vräkning försvagar personens position på bostadsmarknaden (Flyghed 

2000). De riskerar att hamna på den sekundära bostadsmarknaden eller i akut hemlöshet, men 

kunskapen om var de vräkta personerna tar vägen är bristfällig (ibid.). Ytterligare 

konsekvenser är att psykisk ohälsa och brottslighet (framförallt ekobrott, våldsbrott och stöld) 

förekommer i större utsträckning hos de vräkta som grupp än bland normalpopulationen 

(ibid.). 

 

3.2. Orsaker till vräkning och konstruktioner av vräkningshotade barnfamiljer  

Den vanligaste orsaken till vräkning av barnfamiljer är obetalda hyror eller upprepade 

hyresförseningar, följt av störningar (Holmdahl 2009, Kronofogden 2). Den ”typiska” 

vräkningshotade barnfamiljen består av en förälder eller vårdnadshavare, som i majoriteten av 

fallen är en kvinna (Holmdahl 2009). Föräldern/vårdnadshavaren är ofta, förutom 

ensamstående med barn, sjukskriven, arbetslös, deltidsarbetande eller studerande (ibid.). Detta 

innebär att familjerna har låga och i vissa fall oregelbundna och otillräckliga inkomster (ibid.). 

Det har i forskning framkommit att vuxna och barn i vräkta och hemlösa familjer har svårt att 

se strukturella fenomen som orsak till deras bostadssituation, utan de är mer benägna att peka 

på mer näraliggande omständigheter (Andersson & Swärd 2008). Media och politiker ser 

dock oftare strukturella problem, som exempelvis bostadsbrist, som bakomliggande orsak till 

vräkning av och hemlöshet hos barnfamiljer (ibid.). Förutom de strukturella förklaringarna 

anses politiker peka ut egenskaper hos de specifika familjerna som orsaker (ibid.). 

 

Forskning har identifierat tre betydelsefulla aktörer i vräkningsprocessen: hyresvärdar, 

socialtjänst och vräkningshotade barnfamiljer. Det har framkommit i forskning att hyresvärdar 

och tjänstemän från socialtjänsten som kommer i kontakt med vräkningshotade familjer 

konstruerar dem utifrån de sociala och ekonomiska problem som anses dölja sig bakom 
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exempelvis sena inbetalningar av hyra. De tillskrivs sociala problem så som missbruk, 

demenssjukdomar och/eller psykiska ohälsa. De vräkningshotade konstrueras även som 

personer som agerar irrationellt, gör felaktiga prioriteringar och ”flyr” från sina problem. 

Socialtjänst och hyresvärdar skapar således en institutionell diskurs om vad en vräkningshotad 

familj är och inte är, kan och behöver. (Holmdahl 2009) 

 

3.3. Konsekvenser av att barnfamiljer vräks 

Forskningen som behandlar konsekvenser för barn som berörs av vräkning är föga 

tillfredställande (Nilsson & Flyghed 2004, Socialstyrelsen 2013, Stenberg m.fl. 2010). Det 

saknas framförallt långsiktiga uppföljningar av barn som berörts av vräkning (Nilsson & 

Flyghed 2004, Socialstyrelsen 2013). Den forskning som dock finns om konsekvenser för de 

barn som berörs av vräkning visar att bostaden har stor betydelse för barns goda utveckling 

och trygghet (Nordström 2004, Socialstyrelsen 2003, SOU 2005:88). Bostaden är viktig för 

barnets utveckling på flera plan och kan ses som en plats för hemhörighet både i fysisk 

bemärkelse och symbolisk bemärkelse, och är även en viktig utvecklings- och lärandemiljö 

för barnet både fysiskt, psykiskt och socialt (Nordström 2004). 

 

Bostadens närmiljö som dagis, skola och lekplatser kan också anses som viktiga för barnet 

(SOU 2005:43). Dessa platser är förknippande med upplevelser av förankring och trygghet 

(SOU 2001:55). Barn har också ett stort behov av kontinuitet som dels handlar om stabilitet i 

relation till föräldrarna, dels om stabilitet i närmiljön (SOU 2005:43). En vräkning innebär en 

flytt och uppryckning från närmiljön och kan påverka barnets trygghet och goda utveckling. 

En flytt medför ibland byte av skola. Forskning har visat att detta har negativ påverkan på 

barns utbildning (Socialstyrelsen 2003, SOU 2005:88). En vräkning är också inte sällan även 

förknippad med känslor av skuld och skam hos barnet (SOU 2005:88).  

 

När det kommer till konsekvenser för hela familjen så är det fastställt att de vid en vräkning 

riskerar att hamna på den sekundära bostadsmarknaden, som definieras som kommunens 

boendelösningar (ex. prövningslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt eller kommunalt 

kontrakt), andrahandskontrakt, att vara inneboende och hotell (Andersson & Swärd 2008, 

Nilsson & Flyghed 2004, Socialstyrelsen 2011). De vräkta barnfamiljerna riskerar även att 

helt hamna utanför bostadsmarknaden och bli hemlösa (Nilsson & Flyghed 2004, 

Socialstyrelsen 2011). 

 

3.4. Barnperspektiv i vräkningsprocessen 

Då en vräkning således får konsekvenser för barn är det relevant att studera forskning kring 

barnperspektiv och barnperspektiv i vräkningsprocessen. Barnperspektivet kan ses som ett 

svårdefinierat och mångtydligt begrepp (Halldén 2003). Att ha ett barnperspektiv kan både 

innebära att se situationen utifrån barnets synvinkel samt att ha barnet i sin synvinkel (SOU 

2007:3). Det finns tre beskrivna nivåer av ett barnperspektiv där den första är att se att det 

finns barn i ett sammanhang, den andra att ha fokus på barnet och att se till barnets bästa, och 

den tredje nivån utgår ifrån barnets egna perspektiv (Näsman 2004). Huvuddraget i ett 

barnperspektiv är att analysera vilka följder ett beslut kan få för barn och unga, samt att alltid 
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ha barns bästa i åtanke. (Barnkonventionen artikel 3, Barnombudsmannen 2003, Halldén 

2003, Socialstyrelsen 2013, SOU 1997:116,). I tidiga definitioner av barns bästa i Nationernas 

Förbund beskrevs de som skyddsobjekt, denna uppfattning kombinerades i FN:s 

Barnkonvention med att barn även beskrevs som aktörer med rätt att bli lyssnade på och hörda 

(Näsman i SOU 2005:88). Det går därför numera att se på ett barnperspektiv utifrån ett 

omsorgsperspektiv, som menar att barn är sårbara och beroende av vuxna, samt ett 

delaktighetsperspektiv, som betonar barn som aktörer och med rättigheter (Näsman 2004). Det 

har utifrån detta sagts att barn kan och ska, förutom att ses som aktörer med rätt till 

delaktighet, ses som i behov av skydd från vuxenvärlden (Röbäck 2011). 

 

Socialtjänstlagen fick 1998 ett tillägg som innebar att en bestämmelse om barns bästa fördes 

in i socialtjänstlagen (Länsstyrelsen 2002). Detta tillägg skulle svara mot artikel 3 i FN:s 

barnkonvention om barns bästa. Året efter fick Länsstyrelsen i uppdrag att undersöka om 

barns bästa togs i beaktning i socialtjänstens insatser för barn i vräkningssituationer (ibid.). 

Länsstyrelsen (2002) fann i sin undersökning att endast några få socialnämnder utfärdat 

riktlinjer avseende avhysningsärenden. Länsstyrelsen (2002) framförde att på grund av de 

allvariga konsekvenserna som en vräkning medför är det viktigt att riktlinjer fastställs där ett 

barnperspektiv särskilt bör lyftas fram. Socialstyrelsen (2012) genomförde en kartläggning för 

2012 där de gjorde en jämförelse av kommuners arbete mot hemlöshet. Denna kartläggning 

visade i likhet med Länsstyrelsens kartläggning 1999 att en majoritet av kommunerna (61 %) 

inte hade skriftliga rutiner för hur ett vräkningsförebyggande arbete mot barnvräkningar ska 

bedrivas (Socialstyrelsen 2012). I de kommuner där det finns riktlinjer visar forskning på att 

det sällan förekommer att socialtjänsten samtalar med barn i frågor om ekonomiskt bistånd 

eller i samband med att familjen hotas av vräkning (SOU 2005:88). Detta trots att det ibland 

finns riktlinjer för hur barnets bästa ska tillgodoses och hur barn ska kunna komma till tals 

(ibid.). 

 

Tidigare forskning hävdar att tillämpningen av ett barnperspektiv brister över lag i det 

bostadssociala arbetet hos socialtjänsten (SOU 2005:88) Enligt Nilsson och Flyghed (2004) så 

är forskning om vräkning som uppmärksammar barns situation ytterst begränsad, och att det 

som saknas i den befintliga forskningen är ett barnperspektiv. Något som fastställts i tidigare 

forskning är att barns bästa är att alltid ha en bostad (SOU 2005:88). Det argumenteras i 

forskning för att i ett demokratiskt samhälle som lyder under Barnkonventionen ska barn 

höras och tas hänsyn till när det kommer till frågor som rör deras boendesituation (Näsman i 

SOU 2005:88). I en rapport om förekomst, orsaker och konsekvenser av att barnfamiljer vräks 

har det bland annat konstaterats att barnets bästa inte tycks komma i främsta rummet i 

myndigheters hantering av situationer där barnfamiljer hotas av vräkning och i de situationer 

där en vräkning har verkställts (Nilsson & Flyghed 2004).  

3.5. Denna uppsats bidrag till forskningen 

Forskningen som tagits upp i detta kapitel visade bland annat hur politiker, socialtjänsten och 

hyresvärdar konstruerade vräkningshotade barnfamiljer. Vi vill istället undersöka vilken bild 

av den vräkningshotade barnfamiljen som kommer till uttryck i rättsliga instanser. Tidigare 

forskning har också visat att det finns en kunskapslucka när det kommer till forskning om 
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vräkning som uppmärksammar barns situation, vilket motiverar vikten av att titta på 

barnfamiljen. Vi vill även komplettera detta med ett barnperspektiv, då detta känns 

ofrånkomligt samtidigt som tidigare forskning pekar på att det är just ett barnperspektiv som 

saknas i vräkningsforskningen. Vår ambition är således att se hur barnfamiljen konstrueras 

samt hur barnperspektivet tas tillvara i de rättsliga instanser där det beslutas om huruvida en 

barnfamilj ska få bo kvar i sin bostad eller inte.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en 

presentation av socialkonstruktionism, därefter följer avsnitt om barndomssociologi, 

diskursanalys som teori samt diskursteori. I diskursanalysen är teori och metod 

sammanlänkade, under detta avsnitt redogörs för de teoretiska förutsättningarna i 

diskursanalysen och diskursteorin, de metodologiska förutsättningarna tas upp under 

metodavsnittet. Kapitlet avslutas med en teorimotivering där vi förklarar varför vi valt dessa 

teoretiska utgångspunkter och hur de är relevanta för denna undersökning. 

 

4.1. Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen utgår ifrån att alla individer interagerar med omvärlden i sin vardag, 

och på detta sätt uppfattar och tolkar sin omvärld (Berger & Luckmann 2010). Det är inte 

givet att två personers tolkningar av verkligheten är likadana, och dessa olika uppfattningar 

kan vara motstridiga (ibid.). Trots detta finns något som kallas commonsense-kunskap, 

vardagslivets naturliga och allmänt vedertagna rutiner (ibid.). Inom socialkonstruktionismen 

finns det många olika angreppssätt och det är svårt att ge en entydig bild av 

socialkonstruktionismen.  

 

Det finns dock fyra premisser som kan anses utgöra grunden i teorin (Burr 2003). Den första 

av dessa premisser redogör för en kritisk inställning till självklar kunskap och menar att 

verkligenheten bara är tillgänglig för oss genom vår kategorisering. Premissen utgår ifrån att 

vår kunskap och vår uppfattning av världen är ett resultat av våra sätt att kategorisera världen, 

och alltså inte en objektiv spegling av verkligheten. Den andra premissen beskriver enligt 

Burr historisk och kulturell specificitet. Detta innebär att de sätt som vi uppfattar och 

representerar världen är historiskt och kulturellt specifika och att de förändras över tid. Den 

tredje premissen rör sambandet mellan kunskap och sociala processer; vår uppfattning av 

världen skapas och upprätthålls i våra sociala handlingar. Den fjärde premissen redogör för 

sambandet mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild är några gärningar 

naturliga medan andra är orimliga. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala 

handlingar, och detta medför att den sociala konstruktionen av kunskap och sanning leder till 

konkreta sociala konsekvenser. (Burr 2003). Socialkonstruktionismen har väglett den analys 

vars resultat presenteras i uppsatsens resultat- och analyskapitel. De fyra premisser som 

redovisas här ligger, med andra ord, till grund för den analys som görs. 

 

4.2. Barndomssociologi 

Barndomssociologin har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt då teorin utgår ifrån att 

barn och barndom är socialt konstruerade fenomen (Fernqvist 2013). Barndomssociologi kan 

ses som en motpol till det ofta använda utvecklingsfokuserade perspektivet på barndom då 

barndomssociologin ser på barndom som något viktigt i sig, och inte bara som en 

transportsträcka mot vuxenåldern, och som underordnad denna (ibid.). Inom det 

utvecklingsfokuserade perspektivet ses barn mer utifrån vad de kan åstadkomma som vuxna 

än hur de har det här och nu, barndomssociologin vill genom att betona barndomens 
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legitimitet som livsfas samt barns rätt till delaktighet och aktörskap motverka detta (ibid.). 

Barn ska enligt barndomssociologin ses som aktiva subjekt med del i utformningen av sina 

sociala liv istället för som de passiva objekt som använts i den tidigare utvecklingsfokuserade 

synen (ibid.). Den barndomssociologiska utgångspunkten används i uppsatsen för att belysa 

det faktum att barnen inte ses som aktörer. 

 

Att barndomssociologin fokuserar på konstruktioner av barn gör att teorin bidrar till ett 

synliggörande av diskurser kring barn och barndom. Barndomssociologin har belyst det 

faktum att barn under lång tid konstruerats som annorlunda och underlägsna vuxna, vilket 

medfört att de negligerats i frågor som rör dem. Begreppet familiarisering används som en 

förklaringsmodell för hur socialiseringsprocessen i en familj definierar relationerna i denna. 

Familiarisering förklarar hur barn primärt ses som delar i en familj och sekundärt som 

agerande subjekt – i och utanför familjen. Detta leder till att barns behov underställs 

föräldrarnas på flera områden, särskilt när det kommer till välfärd och ekonomisk utsatthet. 

Familiarisering illustrerar i och med detta en process där föräldrar har en överordnad position 

och socialiserar barn utifrån deras underordnade position. Detta leder till att familjen blir 

barnens enda arena och företrädare. (Fernqvist 2013) Begreppet familiarisering har kommit 

till användning i analysen av empirin på flera sätt, exempelvis då analysen visar hur barnens 

behov underställs föräldrarnas ansvar. 

4.2.1. Barnperspektiv som teoretiskt begrepp 

Barndomssociologin har en stark koppling till barnperspektivet och omfamnar 

barnperspektivets syn på barn både som kapabla aktörer och som skyddsbehövande (Näsman 

2004, Röbäck 2011). Barnperspektivet kan ges många innebörder och är därigenom ett 

mångtydigt begrepp (Halldén 2003). Barnperspektivet som begrepp brukar beskrivas på två 

sätt; att se situationen utifrån barnets synvinkel och att ha barnet i sin synvinkel (SOU 

2007:3). Det finns en konsensus kring att barnperspektiv syftar till att analysera vilka följder 

ett beslut kan få för barn och unga, samt att alltid ha barns bästa i åtanke. (Barnkonventionen 

artikel 3, Barnombudsmannen 2003, Socialstyrelsen 2013, SOU 1997:116). Det skrivs att 

andra faktorer än barnets bästa kan väga mer vid myndigheters avgöranden i ärenden som rör 

barn men att hänsyn alltid måste tas till barnets bästa och i de fall när andra faktorer väger 

tyngre måste det redovisas hur avvägningen gjorts (Barnombudsmannen 2003, Socialstyrelsen 

2013, SOU 1997:116). Då domstolar är en myndighet är barnperspektivet ett tillämpningsbart 

teoretiskt begrepp när det kommer till barn i vräkningsärenden. I uppsatsens analys används 

dessa definitioner av barnperspektivet för att belysa konstruktioner av barnperspektiv i 

empirin.   

 

4.3. Diskursanalys som ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt 

Diskursanalysen är ett av flera socialkonstruktionistiska angreppssätt och delar således de fyra 

premisserna som beskrivs i socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Diskursanalysen kan kopplas ihop med socialkonstruktionismen då de båda fokuserar på hur 

människor använder språk i sin vardagliga interaktion, och hur språket påverkar hur vi 
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redogör för företeelser – och hur detta i sin tur påverkar de individer som berörs av dessa 

företeelser (Burr 2003). 

 

En diskurs kan enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000:7) beskrivas som ett; ”bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt ur världen)”. En diskurs förklaras som 

något som både innefattar språk och handling, och som skapar de objekt som berörs av 

diskursen. Diskurser skapar föreställningar om fenomen utifrån bland annat de meningar och 

uttalanden som finns om fenomenet. Det finns en tanke i socialkonstruktionismen om att 

diskurser leder till en utövning av social kontroll, detta då diskurser påverkar våra 

handlingsmöjligheter och våra upplevelser av rimliga handlingsalternativ (Burr 2003). 

 

Michel Foucault är den som främst började använda sig av diskursanalysen både genom att 

utveckla teori och begrepp samt utföra flera praktiska undersökningar (Bergström & Boréus 

2012, Winther Jørgensen & Phillips 2000). En diskursanalys kan beskrivas som en analys av 

de olika mönster i vårt språk som våra uttalanden följer när vi befinner oss på olika sociala 

arenor. (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Diskursanalys beskrivs också som en 

granskning av företeelser i samhället med språket i fokus. (Bergström & Boréus 2012). 

Språket är viktigt i diskursanalysen då det är viktigt i sociala konstruktioner av omvärlden. 

Det finns tre sätt att förhålla sig till diskursanalys: diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. Dessa tre teoretiska angreppssätt utgår ifrån en gemensam grund; vårt sätt 

att tala speglar inte på ett neutralt sätt vår omvärld, våra identiteter och våra sociala relationer 

utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dessa (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). 

 

Diskursteorin har ett brett fokus och lämpar sig därför som teoretisk grund till olika 

socialkonstruktionistiska infallsvinklar till diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). Diskursteorin bygger på ett teoribygge av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe
1
 (Bergström & Boréus 2012). Den centrala tankegången i diskursteori är att 

sociala fenomen aldrig är färdiga (ibid.). Det kan sägas att det enligt denna teori pågår en 

ständig strid om definitionen av fenomen (ibid.). Diskursteorin innehåller ett antal begrepp 

som lämpar sig för att analysera innehållet i en diskurs. De diskursteoretiska begrepp denna 

studie använder sig av är diskurs, tecken, det diskursiva fältet, element subjektspositioner, 

ekvivalenskedja och mästersignifikant, dessa begrepp förklaras nedan.  

 

En diskurs definieras som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Tecknen i en 

diskurs kan ses som knutar i ett fisknät vars betydelse fixeras genom att de skiljer sig från 

varandra på olika sätt. Diskursen etableras som en totalitet genom att utesluta alla andra 

möjliga betydelser som tecknen kan ha och andra möjliga sätt som de kan vara relaterade till 

                                                           
1
 Laclau & Mouffe bygger diskursteorin dels på marxism som ger en grund för tänkandet om det sociala och dels 

på strukturalismen som ger teori och betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Marxismen och 

strukturalismen utgör tillsammans teoretiska utgångspunkter som beaktar det sociala fältet som en väv av 

betydelsebildningsprocesser (ibid.). Diskursteori syftar till förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, 

där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalys (ibid.). 
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varandra på. Det diskursiva fältet
2
 kallas alla de möjligheter som diskursen utesluter och kan 

ses som en förvaringsplats för de betydelsetillskrivningar som tecken haft eller har i andra 

diskurser. Dessa betydelser ignoreras dock i den specifika diskursen. Detta kan enligt Laclau 

& Mouffe exemplifieras med att inom den medicinska diskursen så utesluts andra diskurser 

som exempelvis alternativa behandlingsmetoder. En diskurs entydighet kan rubbas genom att 

det finns andra definitioner av tecken. Element kan användas för att beskriva diskursers 

innehåll, detta då begreppet kan användas för att definiera om det rör sig om flera diskurser 

eller flera element i en och samma diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I denna 

uppsats används begreppet element för att identifiera delar av diskursens innehåll, detta 

exemplifieras genom de element som redogörs för i resultat- och analyskapitlet. I diskurser 

skapas identiteter, dessa skapas genom att tecken knyts ihop i ekvivalenskedjor som beskriver 

hur man är och inte är (Bergström & Boréus 2012, Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Ekvivalenskedjan leder till en subjektsposition, om individen identifierar sig med dessa 

subjektspositioner blir de individens identitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Begreppet 

identitet består av mästersignifikanter som är de begrepp som tecknen i identiteten kretsar 

kring (ibid.). Ett exempel på en mästersignifikant i det analyserade materialet vi kommer att 

presentera i resultatkapitlet är ”vårdnadshavare” (ibid.). Diskursen ger alltså vissa 

handlingsanvisningar till den identitet en människa förväntas identifiera sig med (ibid.). 

4.4. Teorimotivering 

Utifrån uppsatsens syfte att undersöka hur rättsliga instanser talar om barnfamiljer och 

resonerar kring deras situation i vräkningsärenden har vi valt att med hjälp av ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt och diskursanalys försöka besvara uppsatsens 

frågeställningar. Vi vill se ifall uppfattningar om barn/föräldrar/barnperspektiv i rättsfallen 

formar en eller flera diskurser kring den vräkningshotade barnfamiljen. Den 

socialkonstruktionistiska ansatsen ger oss en möjlighet att se beskrivningar av barn, föräldrar 

och barnperspektiv som sociala konstruktioner. Dessa konstruktioner kommer att kunna 

kopplas till de konkreta sociala konsekvenser som de leder till. 

 

Vi har valt att inkludera barndomssociologi för att på ett tydligare sätt kunna se hur barnen 

konstrueras i domarna.  Den barndomssociologiska teorin bidrar med teoretiska verktyg som 

hjälper oss att se om och hur hovrättens byråkrater använder sig av ett barnperspektiv och 

resonerar kring barns bästa. Vi kommer att använda definitionen av barnperspektivet som 

handlar om att ha barn i sin synvinkel. 

 

Diskursanalys som teori är som tidigare nämnt anknuten till socialkonstruktionism och hjälper 

oss att se hur språket redovisar skapandet och förändringen av de sociala konstruktioner som 

studien kommer undersöka. Eftersom att vi vill se om det finns en rådande diskurs för hur 

vräkningshotade barnfamiljer konstrueras eller om det inom begreppet ryms flera diskurser 

anser vi att diskursteori bidrar med ett antal analytiska verktyg som tillgängliggör den 

kunskap som behövs för att besvara uppsatsens syfte. Vi anser att kritisk diskursanalys och 

                                                           
2
 Detta begrepp används inte uttryckligen i analysen, men hjälper ändå till att nyansera resonemang genom att vi 

i analysen i vissa fall resonerar kring hur diskursen är uteslutande.  
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diskurspsykologi inte medför verktyg som är lika aktuella för den analys vi vill utföra. Vi 

kommer att använda diskursteori som ett teoretiskt analysverktyg, men även som en metod för 

att bearbeta det insamlade materialet. 
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5. Metod 

I detta kapitel beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet för studien. Först kommer ett 

avsnitt om den forskningsansats och metod valts. Efter detta följer en diskussion kring urval, 

insamling av empiri, samt en beskrivning av den valda empirin och hur den har 

anonymiserats. Vi redogör därefter för våra metodologiska verktyg samt förklarar vår 

bearbetnings och analysprocess under rubriken bearbetning och analys av empiri. Därpå följer 

avsnitt om validitet och reliabilitet samt metodologiska överväganden och källkritik. Kapitlet 

avslutas med studiens etiska överväganden. 

 

5.1. Forskningsansats 

Det finns två metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen; kvantitativa metoder och 

kvalitativa metoder (Holme & Solvang 1997). De kvantitativa metodernas kännetecken är att 

de bygger på att forskaren räknar och använder sig av statistik i alla dess former (Djurfeldt 

m.fl. 2010). Kvantitativa metoder definierar vilka förhållanden som är viktiga utifrån 

frågeställningen, samt avgör vilka svar som är tänkbara (Holme & Solvang 1997). De 

kvalitativa metodernas gemensamma kännetecken är i motsats att forskaren inte räknar 

(Djurfeldt m.fl. 2010). Kvalitativa metoder har ett förstående syfte och det centrala blir då för 

forskaren att samla information för att få en djupare förståelse av problemet som studeras 

(Holme & Solvang 1997). Kvalitativa metoder syftar även till att beskriva helheten av det 

sammanhang som detta inryms i (ibid.).  

 

Vi har valt att ha en kvalitativ forskningsansats då vi strävar efter tolkning och förståelse av 

domarnas innehåll. Vi har valt ett konstruktionistiskt angreppssätt, och då passar en kvalitativ 

metod eftersom den hjälper oss att se hur samspelet mellan människor konstruerar 

verkligheten. Vi vill även se till helheten av det sammanhang som domarna inryms i, vilket 

ytterligare motiverar en kvalitativ ansats. Som specifik metod har vi valt att använda oss av en 

allmän diskursanalytisk metod kombinerat med Laclau och Mouffes diskursteori då dessa 

medför metodologiska verktyg som hjälper oss att se konstruktioner och diskurser i de 

rättsfall vi studerar. 

 

5.2. Urval 

Studiens empiri utgörs av rättsfall från Svea hovrätt. Rättsfall eller rättspraxis är de utgåvor av 

domar som finns i olika tryckta och elektroniska former. Rättsfallen från de högsta 

instanserna fungerar som prejudikat. (Bernitz 2012, Umeå universitetsbibliotek) Genom 

Uppsala universitets hemsida fann vi länkar till juridiska databaser och valde att samla in 

empirin via Nordstedts Juridik Zeteo som är en rättsdatabas som innehåller bland annat 

författningar, förarbeten och avgöranden (Nordstedts juridik). 

 

I insamlingen av empiri följde vi flera urvalskriterier: (1) Rättsfallen ska handla om 

förlängning av hyresavtal utifrån 12 kap. 46 § JB
3
. (2) Det ska vara rättsfall från Svea hovrätt, 

                                                           
3
 Som det har angetts i bakgrunden är detta det lagrum som behandlar grunden för uppsägning i hyresnämnd och 

hovrätt. 
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men i de fall där hovrätten inte tillför någonting utan bara dömer utifrån hyresnämndens 

bedömning tas även hyresnämndens bedömning med i analysen. (3) Rättsfallen ska vara från 

2013-2014 för att de ska vara aktuella i förhållande till gällande rätt och den nu rådande 

diskursen. Vi har valt att inte ha med något retrospektivt perspektiv i vår undersökning och 

därför har vi inte med domar från ett längre tidsspann. (4) De valda rättsfallen ska innehålla 

barn under 18 år som berörs av vräkning genom att de bor permanent, växelvis eller vid 

umgänge i den vräkningshotade bostaden. (5) Det ska även framgå att barnets vårdnadshavare 

bor i bostaden. 

 

Vi sökte sedan efter relevanta domar utifrån sökorden Förlängning hyresavtal barn som gav 

298 träffar på Zeteo. Av dessa träffar var 145 stycken avgöranden och 74 av dessa kom från 

hovrätterna. Vi valde att studera de 43 avgörandena från 2013 och de 24 som kommit hittills 

(16/4-2014) under 2014. Vi läste igenom dessa domar och tog ut de 13 domar som 

innefattades av alla våra urvalskriterier. 

 

5.2.1. Beskrivning och anonymisering av empiri 

Vi har anonymiserat empirin genom att numrera rättsfallen från 1 till 13 och skrivit siffran på 

respektive dokument. Nedan följer en beskrivning (Tabell 1) av den anonymiserade empirin 

utifrån följande viktiga punkter; vårdnadshavarens kön, civilstånd, antal barn och hur ofta de 

bor i bostaden, skäl till uppsägning samt Svea hovrätts bedömning. 
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Tabell 1. Fallbeskrivningar 

Rättsfall Kön Civilstånd Barn Skäl till uppsägning Beslut 

1 Kvinna Ensamstående Tre barn som bor 

permanent 

Upprepade hyresförseningar och 

hyresskuld 

Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta med tre månaders uppskov 

2 Man 

och 

Kvinna 

Sammanboende Två barn som bor 

permanent 

Upprepade hyresförseningar Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta med sex månaders uppskov 

3 Kvinna Gift Fyra barn som bor 

permanent 

Upprepade hyresförseningar Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta med uppskov 

4 Man Sambo Ett barn som bor 

varannan vecka 

Upprepade hyresförseningar Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta med uppskov 

5 Kvinna Ensamstående Två barn som bor 

permanent 

Vägrat hyresvärden tillträde till 

lägenheten 

Hyresavtalet ska inte upphöra 

6 Man Ensamstående Två barn som bor 

varannan vecka 

Upprepade hyresförseningar, 

hyresskuld samt störningar från 

olovliga andrahandshyresgäster 

Hyresavtalet ska upphöra, skyldig 

att flytta genast 

7 Man Sammanboende Barn, okänt antal och 

hur ofta de bor där 

Upprepade hyresförseningar och 

hyresskuld 

Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta med uppskov 

8 Man Ensamstående Barn, okänt antal vid 

umgänge, okänt hur 

ofta 

Brustit i sundhet, ordning och skick, 

upprepade hyresförseningar, 

hyresskuld samt störningar. 

Hyresavtalet förlängs med en 

månads uppsägningstid i två år, 

därefter gäller ursprungsvillkoren 

9 Man  Ensamstående Två barn som bor 

permanent 

Upprepade hyresförseningar och 

hyresskuld 

Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta genast 

10 Kvinna Ensamstående Fem barnbarn som 

bor permanent 

Upprepade hyresförseningar Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta genast 

11 Kvinna Ensamstående Två barn som 

framöver ska bo 

växelvis 

Vill ta över exmans lägenhet men 

anses inte skälig p.g.a. hyresskuld. 

Inget hyresavtal tecknas, skyldig att 

flytta genast 
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12 Man Ensamstående Två barn som bor 

växelvis 

Störningar Hyresavtalet förlängs i 

hyresnämnd, hovrätt dömer enligt 

gjord förlikning 

13 Kvinna Okänt Ett barn som bor 

permanent 

Upprepade hyresförseningar, 

hyresskuld och olovlig 

andrahandsuthyrning 

Hyresavtalet upphör, skyldig att 

flytta genast 

 

När vi använder citat från rättsfallen i Resultat- och Analyskapitlet har namnen på hyresgästerna bytts ut mot X. I det enda rättsfallet där det 

rörde sig om två personer som stod på samma kontrakt har deras namn bytts ut mot X och Y. Efter varje citat har vi angett vilket rättsfall som 

citatet kommer ifrån, exempelvis ”Rättsfall 1”. Vi syftar då på ”Rättsfall 1” i listan ovan. 
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5.3. Bearbetning och analys av material 

5.3.1. Diskursanalys och diskursteori som analysmetod 

Som tidigare nämnts omfattar diskursanalys och diskursteori både teori och metod. Under 

teoriavsnittet redogjordes för de teoretiska aspekterna och här kommer vi att redogöra för de 

metodologiska aspekterna. En diskursanalytisk metod kan användas för att studera vilka 

sanningar som formas i en text om vad som är normalt, onormalt, vad som tas för givet samt 

vad som osynliggörs (Bolander & Fejes 2009). En diskursanalytisk metod kan byggas upp på 

olika sätt, och det är fullt möjligt att kombinera redskap från olika områden av 

diskursanalytisk forskning för att få ett paket som så bra som möjligt kan besvara syftet med 

undersökningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Diskursanalysen och diskursteorin 

medför redskap både för bearbetning och för analys av materialet. 

 

5.3.2. Bearbetnings- och analysförfarande 

Vi började med att noggrant läsa igenom rättsfallen. Därefter användes en variant av öppen 

kodning där vi gick igenom rättsfallen rad för rad för att hitta relevanta koder utifrån tre 

teman kopplade till våra frågeställningar: barn, barnperspektiv och förälder/vårdnadshavare 

(Strauss 1987 i Aspers 2011). Vi läste båda två igenom alla rättsfallen och kodade var och en 

för sig. Vi använde oss av pennor i olika färger för att markera koder i de 13 rättsfallen som vi 

hade skrivit ut, detta kallas för marginalmetoden (Aspers 2011). Vi skrev sedan ner koderna 

på så kallade post it lappar och märkte lapparna med vilket rättsfall som koden kom ifrån samt 

vilket tema som koden tillhörde. Därefter träffades vi och gick igenom rättsfall för rättsfall 

och jämförde de koder vi identifierat i den öppna kodningen.  Då vi båda kodat allt som hade 

att göra med barn, barnperspektiv och vårdnadshavare fanns stora likheter i vår kodning. I de 

fall det fanns skillnader diskuterade vi dessa för att se om den aktuella koden skulle användas 

eller uteslutas. Vi kom dock fram till att ingen kod skulle uteslutas, diskussionerna handlade 

snarare om nästa steg, om koden exempelvis tillhörde barn eller barnperspektiv. Vi gjorde 

utifrån jämförelsen ett gemensamt kodschema för vår öppna kodning utifrån de tre teman som 

vi valt. Därefter identifierade vi tillsammans underkategorier utifrån de nu kategoriserade 

koderna inom de tre teman vi valt. Temat barn delades in i två underkategorier: barn som bara 

bor
4
 och barn i behov av skydd

5
. Temat barnperspektiv delades in i tre underkategorier: inget 

resonemang förs, resonemang förs och indirekt resonemang. Temat förälder/ vårdnadshavare 

delades in i sex kategorier: den ansvarslöse vårdnadshavaren, den oförbätterlige 

vårdnadshavaren, den felprioriterande vårdnadshavaren, vårdnadshavaren som sticker huvudet 

i sanden, vårdnadshavaren med ”personliga problem” samt vårdnadshavaren med dålig 

ekonomi. Denna indelning av koder underkategorier illutreras i vårt kodschema, se bilaga 1. 

Vi menar att koderna i vårt kodschema hänger tydligt ihop med våra frågeställningar och att 

underkategorierna förstärker ytterligare kopplingen till uppsatsens syfte. 

 

                                                           
4
Underkategorin barn som bara bor är formulerad utifrån empirin och syftar till att fånga det fenomen när 

barnen inte beskrivs mer än som individer som bara bor i bostaden. 
5
 Underkategorin barn i behov av skydd är formulerad utifrån de fall där barnen beskrivs ha ett behov av skydd, 

således att bo kvar i bostaden. 
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Efter att kodningen och kategoriseringen var klar började vi redogöra för våra resultat. 

Resultatredovisningen grundades i en socialkonstruktionistisk ansats där vi såg till 

konstruktionerna, vi använde oss av diskursanalys för att identifiera diskurser samt vissa 

diskursteoretiska begrepp för att få en djupare förståelse för materialet. De diskursteoretiska 

verktyg som vi använder oss av är subjektsposition, tecken, element, mästersignifikant samt 

ekvivalenskedja. Dessa verktyg och deras användningsområde står beskrivet under 

diskursteori i teoriavsnittet. Vi studerade hur diskurserna byggs upp, vad de gör samt vilka 

följder de får. 

 

5.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder giltigheten, sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale & 

Brinkmann 2009, Repstad 2007). Inom den kvantitativa forskningen handlar validitet om 

relevansen i data, dvs. att data mäter det som ska mätas (Bergström & Boreús 2012). Inom 

kvalitativ forskning däremot handlar validitet om den undersökning man genomför för att 

besvara en bestämd fråga verkligen kan ge svar på den frågan (Bergström & Boreús 2012, 

Repstad 2007). När diskursanalys används som metod kan validitet avgöras genom att titta på 

sammanhanget (Winther Jørgensen & Phillips 2000). De analytiska påståenden som denna 

studie genererar ska ge diskursen sammanhang. Ett ytterligare sätt att mäta validitet i 

diskursanalys är att bedöma analysens förklaringskraft, även kallat analysens fruktbarhet 

(ibid.). För att öka validiteten i en diskursanalytisk studie är det viktigt med genomskinlighet i 

resultat- och analysredovisningen (Bergström & Boreús 2012, Winther Jørgensen & Phillips 

2000). För att uppnå hög validitet i vår studie har vi citat med från insamlad empiri i resultat- 

och analys redovisningen för att visa hur våra tolkningar hänger ihop med den utvalda 

empirin. För att stärka validiteten ytterligare beskriver vi noggrant vårt tillvägagångssätt och 

vår metod för att läsaren ska kunna se om vi ger svar på vår forskningsfråga. Vi menar att det 

faktum att vi har kodat var för sig och sedan ihop, att vår första kodning var väldigt lika och 

att vi fört en diskussion om avvikelserna bidrar till en höjning av resultatens validitet.  

 

Reliabilitet kan översättas till ordet pålitlighet (Repstad 2007). Inom den kvantitativa 

forskningen handlar reliabilitet om noggrannhet i mätningar och uträkningar (Bergström & 

Boreús 2012). I kvalitativ forskning handlar reliabilitet däremot om att vara noggrann i alla 

led i en undersökning och att felkällor elimineras (Bergström & Boreús 2012). I denna studie 

har, som tidigare nämnts, diskursanalys kombinerat med diskursteori valts som metod. 

Kritiker till diskursanalysen har hävdat att slutsatserna i diskursanalytiska studier är 

svårtolkade på grund av dålig genomlysning eller att analysverktygen som används är 

svårtolkade och att detta går ut även reliabiliteten (ibid.). Genom att vi noggrant beskriver hur 

undersökningen har gått till och förklarar hur vi har fått fram våra resultat samt motiverar våra 

tolkningar kan vi uppnå hög reliabilitet (ibid.). Vi kan även bidra till högre reliabilitet genom 

att noggrant beskriva de analysinstrument vi använder för tolkning av den insamlade empirin 

(ibid.). Detta borde bidra till att det är lättare för andra att få samma resultat (ibid.). 
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5.5. Metodologiska överväganden och källkritik 
 

Vid en diskursanalytisk studie är det viktigt att som forskare se över sin roll i förhållande till 

diskursen. Ifall forskaren är en del av den undersökta kulturen kan det medföra svårigheter att 

identifiera de vedertagna självklarheterna, för att lyckas med detta gäller det att forskaren kan 

ställa sig främmande till materialet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi lever i samma 

kultur som rättsfallen tillkommit i, vilket medför att vi kan dela någon del av synen på den 

vräkningshotade barnfamiljen och på så sätt inte kunna identifiera vissa konstruktioner då de 

för oss är självklara sanningar. Förutom att ingå i samma samhällskultur har vi ingen närmare 

koppling till vräkningshotade barnfamiljer, vilket är en fördel när vi ska genomföra vår 

analys. Eftersom att diskursanalysen har ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt och således 

utgår från att verkligheten är socialt skapad och sanningen är subjektiv skulle vi säga emot oss 

själva om vi påstådde att vårt resultat innehåller en objektiv sanning. Vi framhåller endast att 

resultatet innehåller vår socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska tolkning av de valda 

rättsfallen. Denna uppsats har inte heller något retrospektivt perspektiv och kan således endast 

presentera tolkningar om konstruktioner av vräkningshotade barnfamiljer under de två 

studerade åren. På samma sätt framkommer endast hur vräkningshotade barnfamiljer 

konstrueras i Svea hovrätt. I en annan kontext och på andra arenor ser konstruktionerna av 

samma grupp troligtvis annorlunda ut. 

 

Eftersom vi har valt att utföra en diskursanalys på dokument är det viktigt att resonera kring 

källans trovärdighet. En källas trovärdighet kan översättas till att forskaren gör en källkritisk 

bedömning. Målet med källkritik är att genom kritisk prövning fastställa om en källas 

informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker 

svar på. Målet är således att ta reda på om källan är trovärdig. (Nationalencyklopedin: 

Källkritik). När dokument används som källa bör det utvärderas utifrån fyra kriterier: 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd (Denscombe 2009). Autenticitet 

handlar om att ställa sig frågan om dokumentet är äkta och ursprungligt (Denscombe 2009). 

Rättsfall publiceras av Sveriges Domstolar som är en statlig inrättning och därav tycker vi oss 

kunna vara säkra på att dokumenten är äkta. Trovärdighet handlar om att ställa sig frågor 

som: Är innehållet riktigt? Är det fritt från förutfattade meningar? (Denscombe 2009). På 

grund av att rättsfallen skrivs av tjänstemän som lyder under staten på borde vi kunna anta att 

rättsfallen är fritt från förutfattade meningar, men vi kan så klart aldrig vara säkra på att 

rättsfallen inte innehåller fel eftersom det alltid finns en mänsklig faktor. Vi måste även 

kontrollera från vilket år rättsfallen är ifrån så de stämmer med aktuell lagstiftning.  

 

Representativitet handlar om att ställa sig frågor som om dokumentet är typiskt för sitt slag 

och/eller om dokumentet är fullständigt (Denscombe 2009). Vi har inför analysarbetet läst in 

oss på hur ett rättsfall är utformat, detta kommer att hjälpa oss med att se att de rättsfall vi 

väljer att studera är utformade på det typiska viset. Innebörd handlar om att ställa sig frågan 

om innebörden är tydlig och entydig, samt att resonera kring om det finns undermeningar, 

jargong och koder (Denscombe 2009). Då vi gör en diskursanalys och använder oss av 

diskursteori är undermeningar, jargong och koder i materialet något vi intresserar oss för och 

kommer att ta upp i resultat och diskussion. 
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Det finns några allmänna svårigheter med att använda rättsfall som källa. Två av dessa 

svårigheter är att domstolsmotiveringar kan innehålla väldigt lite information samt att 

kontexten inte är utförlig eller tydlig (Evers 1987). Denna svårighet återfanns i vissa av våra 

rättsfall. Detta då en del av de studerade hovrättsärendena innehöll bristfälliga 

domstolsmotiveringar (detta förelåg endast i de fall då hovrätten var eniga med 

hyresnämndens bedömning och hänvisade tillbaka till denna). Vi kunde väga upp denna 

svårighet genom att då gå tillbaka till hyresnämndens bedömning och studera denna. Ett 

möjligt problem med vår analys är det faktum att det möjligtvis har förts resonemang under 

förhandlingarna som rör till exempel barns bästa men som inte tagits med i de skriftliga 

versioner av rättsfallen som vi studerat. 

 

5.6. Etiska överväganden 

När det kommer till humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det enligt 

Vetenskapsrådet (2002) fyra etiska huvudkrav. Dessa huvudkrav utgår ifrån något som kallas 

Individskyddskravet och som innebär att individer inte får utsättas för någon skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Denna uppdelning består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet innebär att uppgiftslämnare ska informeras om deras deltagarvillkor och 

att deltagandet är frivilligt. När det kommer till studier där deltagarna inte aktivt deltar utan 

data som används samlas in från myndighetsregister gäller andra etiska regler. I dessa fall sker 

etiska avväganden från fall till fall, och olika förhållanden som utebliven information och 

praktiska omständigheter måste tas i beaktande. (Vetenskapsrådet 2002). I denna uppsats 

samlas dokument från domstolar in och analyseras. Uppgiftslämnarna deltar således inte 

praktiskt och vi kommer inte att ha någon direktkontakt med dessa. De dokument vi kommer 

att använda oss av är offentliga handlingar som alla kan få tag på. Det är viktigt för oss att ha i 

åtanke att allt vi vet om berörda personer är det som står i ett domstolsavgörande, men detta 

kommer nog inte att innebära några stora etiska problem då vi inte ska undersöka personliga 

förhållanden utan endast hur fenomenen vräkningshotade barn, förälder/vårdnadshavare samt 

barnperspektivet konstrueras och påverkar i avgörandet. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarens samtycke till studien ska ges. Vi kommer att hämta 

vår empiri från myndighetsregister och sedan anonymisera den. Det är därför inte nödvändigt 

för oss att hämta samtycke enligt samtyckeskravet. Konfidientialitetskravet säger att alla 

uppgifter om deltagare ska ges konfidentialitet i den utsträckning som är möjlig. Det innebär 

även att alla uppgifter, särskilt de etiskt känsliga, ska förvaras och redovisas så att det inte går 

att utröna vem uppgiften rör. (Vetenskapsrådet 2002). Detta är viktigt för även om de 

handlingar vi arbetar med är offentliga så hamnar resultatet nu i ännu en källa. Det är viktigt 

att vi hanterar alla personuppgifter konfidentiellt så att ingen individ blir utlämnad. Det ska 

heller inte vara möjligt att utifrån vår forskning hitta enskilda personer och deras 

domstolsavgöranden. Detta har vi efterlevt genom att bland annat inte använda oss av 

målnummer eller namn på personer i återgivandet av våra rättsfall. Det sista av de fyra etiska 
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huvudkraven är Nyttjandekravet. Det menar att alla de uppgifter som samlats in för forskning, 

inte får användas till något annat än just forskningen. De insamlade uppgifterna får inte heller 

användas till beslut eller insatser som påverkar uppgiftslämnaren. (Vetenskapsrådet 2002). Vi 

får således inte dela med oss av vår insamlade data till någon med andra motiv. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys utifrån de valda teoretiska 

utgångspunkterna. Kapitlet inleds med ett avsnitt om den vräkningshotade barnfamiljen som 

är temat för resultat- och analysdelen. Efter denna allmänna beskrivning följer avsnitt om 

konstruktioner kring vårdnadshavarna samt kring barnen. Sedan följer ett avsnitt om den 

utsatta barnfamiljen. Kapitlet avslutas med en summering av resultaten. I de 13 studerade 

rättsfallen talar domstolen i största mån inte om en barnfamilj eller barn, utan endast om 

vuxna och deras roll som hyresgäster. Ett stort mönster i diskursen om den vräkningshotade 

barnfamiljen i det studerade materialet är att deras behov av att bo kvar inte erkänns av 

domstolen.  

 

6.1. Den vräkningshotade barnfamiljen 

Den typiska vräkningshotade barnfamiljen i materialet består av en ensamstående 

vårdnadshavare som har barn som bor hos sig permanent eller växelvis. Familjen hotas av 

vräkning på grund av för sent betalade hyror eller hyresskulder och får efter bedömning i 

hovrätt inte bo kvar. Det stora mönstret i diskursen om den vräkningshotade barnfamiljen är 

att familjen inte konstrueras som en enhet. Detta då hovrätten och hyresnämnden i de 

undersökta rättsfallen i största mån inte talar om en familj eller barn, utan endast om vuxna 

och ifall de är skäliga hyresgäster eller ej. Ett element i diskursen om den vräkningshotade 

barnfamiljen är vårdnadshavaren som hyresgäst och inte som förälder. Ett annat element är 

barnen som sällan erkänns av hovrätt och hyresnämnd vilket medför att deras behov och 

utsatthet i största mån lämnas utanför diskursen. Ytterligare ett element i diskursen är den 

utsatta barnfamiljen, det rör hur familjens behov av att bo kvar konstrueras och hur domstolen 

resonerar kring familjens utsatthet.  

 

6.1.1. Vårdnadshavare 

Vårdnadshavaren som en ansvarslös hyresgäst är ett element i diskursen. Inom elementet 

finns det konstruktioner kring ett antal olika aspekter som oförbätterlighet, felprioriteringar, 

personliga problem, dålig ekonomi, samt att vårdnadshavaren sticker huvudet i sanden. Dessa 

konstruktioner illustrerar att aspekterna om ansvarslöshet som framkommer är kopplade till 

vårdnadshavarnas subjektsposition som hyresgäst. 

 

I elementet om den ansvarslöse vårdnadshavaren är det övergripande mönstret att föräldrarna 

tillskrivs egenskaper som faller under ansvarslöshet. Tecken kopplade till elementet är: det 

ligger hyresgästen till last, underlåtit att fullgöra sin skyldighet, åsidosatt sina förpliktelser, 

anses ha insett att X burit ansvar, måste ha varit medveten om allvaret samt det är X som bär 

ansvaret. Detta leder till uppfattningen att det endast är vårdnadshavarens ansvarslöshet som 

lett till att familjen hotas av vräkning, som till exempel i följande citat: 

Mot bakgrund av att X underlåtit att fullgöra sin skyldighet vad avser hyresbetalningar på sätt 

utredningen i ärendet visar får han anses ha åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att 

hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. (Rättsfall 9) 
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Citatet illustrerar hur bedömningen utesluter alla andra potentiella förklaringar än att det är 

hyresgästen som inte tagit sitt ansvar som ligger till grund för att hyresavtalet blir uppsagt. 

Hyresgästerna har i rättsfallen uppgett andra förklaringar till att hyran inte har betalats i tid, 

till exempel personliga problem eller att de inte fått lön som de ska. Det finns dock som citatet 

ovan illustrerar ett mönster där hovrätten inte erkänner någon av dessa förklaringar till att 

hyran inte har betalts, utan bara menar att det är hyresgästens brist på ansvar som ligger 

bakom. 

 

Förutom att beskrivas som ansvarslösa har vårdnadshavarna tillskrivits ytterligare egenskaper. 

Den första av dessa är oförbätterliga. Denna egenskap präglas av att vårdnadshavarna 

beskrivs har blivit tillsagda, varnade, uppsagda, medvetandegjorda samt fått klart för sig att 

deras beteende inte är acceptabelt och kan leda till konsekvenser – men ändå valt att fortsätta 

på samma sätt. Två exempel på hur vårdnadshavarna beskrivits som oförbätterliga följer: 

Trots betalningsuppmaningar och träffat avtal om korttidsavtal och sedermera en uppsägning har 

betalningsförsummelserna från hyresgästen fortsatt. (Rättsfall 1) 

 

X har genom ett utslag om betalningsföreläggande och handräckning och rättelsemodan fått klart 

för sig att hyresvärden ser allvarligt på betalningsförsummelser och att hon riskerar att förlora 

hyresrätten. Hon har trots det underlåtit att betala hyran i tid. X har genom detta åsidosatt sina 

förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte bör förlängas. (Rättsfall 3) 

Båda ovanstående exempel visar hur hyresgästerna beskrivs som att ha fått en möjlighet att bo 

kvar genom en chans att bättra sig, men inte följt detta utan fortsatt med sin misskötsamhet. 

Detta leder till en fördjupad aspekt av ansvarslöshet, där vårdnadshavaren inte bättrat sig efter 

en chans att få bo kvar. 

 

Den andra egenskapen som tillskrivs vårdnadshavarna är att de är felprioriterande. 

Vårdnadshavarna har haft inkomster som borde ha räckt till hyran men de har valt att 

prioritera andra enligt domstolen mindre viktiga utgifter. Denna tillskrivning av egenskapen 

felprioriterande visas nedan: 

De har nämligen haft inkomster som gott och väl räckt att betala hyran med varje månad, men 

trots detta valt att prioritera andra för familjen mindre viktiga utgifter, såsom t.ex. 

advokatkostnader för tvisten i ”land”. (Rättsfall 2) 

Hyresnämnden anser i bedömningen att vårdnadshavarna gjort fel när de valt att sätta andra 

utgifter före hyran. Felprioriterande kan såldes ses en aspekt av det övergripande elementet 

om ”den ansvarslöse vårdnadshavaren” då den felprioriterande vårdnadshavaren borde ha 

tagit ansvar för att betala hyran. 

 

En ytterligare aspekt av elementet är en vårdnadshavare som sticker huvudet i sanden genom 

att exempelvis undvika att ge en förklaring till sena hyresbetalningar och inte dyka upp vid 

förhandlingen i hyresnämnden. Det mönster som finns om hur vårdnadshavarna beskrivs 

sticka huvudet i sanden illustreras här: 

X har inte infunnit sig till dagens sammanträde för att ge en förklaring till de försenade 

hyresbetalningarna. Han har inte heller på annat sätt hört av sig till hyresnämnden. (Rättsfall 4) 
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Citatet påvisar hur hyresnämnden anser att om en hyresgäst inte kan infinna sig till 

sammanträdet bör denne åtminstone meddela detta, att inte dyka upp och förklara sig ses 

således både som både felprioriterande och ansvarslöst eftersom att vårdnadshavaren bland 

annat inte tar sitt ansvar och infinner sig vid förhandlingen i hyresnämnden. 

 

En annan aspekt som framkommer inom elementet är att hyresgästen beskrivs ha förklarat sin 

ansvarslöshet utifrån personliga problem. Resonemanget kring personliga omständigheter 

som återfinns i två av domskälen är som följer: 

Hyresgästen har vidgått de fastiska omständigheterna och som skäl åberopat privata problem 

vilka orsakat att hyresbetalningarna ej erlagts i rätt tid. (Rättsfall 1) 

Det som X har anfört om orsaken till förseningarna och om hennes och hennes familjs 

personliga förhållanden medför inte att det vore oskäligt att låta hyresavtalet upphöra. (Rättsfall 

3) 

Som framgår av utdragen läggs i beslutet ingen vikt vid de faktiska personliga omständigheter 

som hävdats, utan bara om dessa omständigheter är godtagbara ursäkter till hyresgästens 

försummelse. De personliga problemen ses alltså endast i förhållande till ansvarslösheten, och 

som en möjlig, men i dessa fall inte godtagbar, förklaring till denna.  

 

Vårdnadshavaren kan också beskrivas som en person med dålig ekonomi eller ekonomiska 

problem och som därigenom inte kommer kunna ta ansvar för att betala hyran. Att 

vårdnadshavaren har ekonomiska problem är heller inte något som enligt denna diskurs fritar 

hyresgästen från sitt ansvar att betala hyran. Citatet som följer exemplifierar hur en 

vårdnadshavares ansvar för sin situation beskrivs trots att hen har ekonomiska problem:  

Vad X anfört om sina ekonomiska problem fritar honom inte från ansvaret att betala hyran i rätt 

tid. (Rättsfall 4)  

Detta citat visar tydligt på att inte heller ekonomiska problem är en godtagbar ursäkt för att 

inte betala sin hyra. Detta då domstolen hänvisar tillbaka till att vårdnadshavaren har ett 

ansvar för att betala hyran i rätt tid trots ekonomiska problem.  

 

Ansvarslösheten ses i förhållande till förväntningar om vad en ”bra” hyresgäst är och i 

rättsfallen ställs hyresgästerna i kontrast till detta. Idealbilden av en hyresgäst har formulerats 

i förarbeten till hyreslagen där en god hyresgäst beskrivs som någon som betalar hyran i tid, 

bättrar sig vid tillsägelse samt inte stör andra boende (prop. 1997/98:46, prop. 2013/14:195). 

Hyresgästers ansvarslöshet kan ses som ett spektrum där den ena änden är en idealisk 

hyresgäst och den andra änden en hyresgäst som åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 

denne inte skäligen kan få bo kvar.  

 

Att hyresgästerna i rättsfallen befinner sig på olika delar av denna ansvarslöshetsskala 

tydliggörs i de fall där hyresgästens underlåtelse beskrivs som ringa och att det som följd av 

detta anses oskäligt att säga upp hyresgästen då denne, om än ansvarslös, ändå inte är så 

ansvarslös att hen ses som en orimlig hyresgäst. Ett exempel från ett domskäl som illustrerar 

hur en ansvarslös, men inte tillräckligt ansvarslös, vårdnadshavare beskrivs är: 
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Nämnden konstaterar att det har förekommit upprepade störningar i boendet och nämnden 

noterar samtidigt att den senast styrkta störningen skedde i datum. /…/ Vid en samlad 

bedömning, särskilt med anledning av att störningarna numera synes ha upphört... (Rättsfall 12) 

Som framkommer i citatet finns en koppling både till en mindre ansvarslöshet och till en 

hyresgäst som bättrar sig, detta kan ses som en kontrast till aspekten av oförbätterlighet som 

framkommer i rättsfall där hyresgästen befinner sig längre ut på ansvarslöshetsskalan. I 

diskursen om den vräkningshotade barnfamiljen skapas en bestämd världsbild om hur en bra 

hyresgäst ska vara och kopplat till detta anses vissa handlingar vara naturliga och andra 

handlingar vara orimliga. I våra rättsfall skiljer sig vårdnadshavarna från diskursen om en bra 

hyresgäst då de utför handlingar som ses som onaturliga, exempelvis att de inte betalar hyran 

eller bättrar sig vid tillsägelse. I de fall där hyresgästen inte bara utför orimliga handlingar, 

utan även några naturliga hamnar de närmare idealbilden av en hyresgäst. Elementet om 

vårdnadshavare som ansvarslösa hyresgäster utgår från vilken grad av ansvarslöshet 

vårdnadshavarna tillskrivs som hyresgäster leder till olika sociala konsekvenser för de 

vräkningshotade barnfamiljerna. Detta då beslutet om huruvida familjen får bo kvar eller inte 

utgår från hur vårdnadshavaren konstrueras som hyresgäst. Sociala konsekvenser som kan bli 

en följd av beslutet beskrivs inte i hovrättens bedömning, utan endast i hyresgästernas talan 

där de exempelvis säger att de inte har någonstans att ta vägen vid en eventuell vräkning. 

 

I detta element om vårdnadshavaren som en ansvarslös hyresgäst skapas en subjektsposition, 

alltså ett antagande om ett sätt att vara eller inte vara när det gäller vårdnadshavaren som är 

knuten till de egenskaper som identifierats i analysen (alltså ansvarslös, oförbätterlig, 

felprioriterande, förnekande samt förklarar sin ansvarslöshet utifrån personliga problem och 

dålig ekonomi). Subjektspositionen i detta element berör, med andra ord, vårdnadshavaren, 

det medför att vårdnadshavaren kan ses som mästersignifikant, alltså den punkt som 

subjektspositionen kretsar kring. 

 

6.1.2. Barn 

Konstruktioner av elementet barn finns på två ställen i rättsfallen, i bedömningen då de 

antingen nämns eller ej, och i vårdnadshavarnas talan, då de konstrueras antingen som barn 

som bara bor eller som barn i behov av skydd. Det stora mönstret i vårt material är att barnen 

inte nämns alls i domstolens bedömningar. Men i de fall där barnen nämns är det som 

närstående, familj, eller barn och som en del i den avvägning som gjorts. När domstolen 

erkänner att de finns barn i familjen visas detta i en avvägning av familjens intressen 

gentemot vårdnadshavarnas försummelse och oftast i ett beslut att ge familjen ett längre 

uppskov för att de ska ha mer tid på sig att hitta ett likvärdigt boende. 

 

Begreppet subjektspositioner användes för att finna ordning i föräldrarnas beskrivningar av 

sina barn. ”Barn” identifierades som mästersignifikant och därefter söktes sedan tecken som 

kunde knytas samman i en ekvivalenskedja för att beskriva barnen. Ekvivalenskedjan 

sammanfattar hur barnen beskrivs vara och inte vara. Detta gjordes i varje rättsfall för sig och 

därefter kunde elementet delas in i två teman utifrån hur barnen beskrivs: Barn som bara bor 

och Barn i behov av skydd. Detta grundades på att barnen i rättsfallen huvudsakligen 

konstrueras på två skilda sätt, antingen som objekt helt knutna till föräldrarna (barn som bara 
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bor) eller som individer med ett eget värde av bostaden (barn i behov av skydd), dessa 

mönsters uppbyggnad beskrivs nedan. 

 

Ett tema som framkommit i elementet är således Barn som bara bor och den innefattar de fall 

när barnen i rättsfallen främst nämns utifrån föräldern, som barn till denne. Exempel på detta 

är ”Hon bor tillsammans med sina barn, 11 och 16 år.”(rättsfall 5) och ”Vidare upplyses att 

han är far till minderåriga barn, 6 och 2,5 år, som bor på annan ort hos mamman och att de 

växelvis bor hos honom i bostaden.” (rättsfall 12). När detta är den enda benämningen av 

barnen beskrivs de endast som ett objekt som tillhör föräldrarna, inte som individer med en 

egen identitet. 

 

Det andra identifierade temat i elementet är Barn i behov av skydd. Temat innehåller de fall 

där barnen inte bara nämns som föräldrars barn, i dessa fall framkommer deras identitet 

utifrån att de är utsatta och i behov av trygghet och skydd. Detta tema skapar en konstruktion 

av utsatta barn utifrån kategoriseringen av flera beskrivningar. Barnen beskrivs i dessa fall 

som sjuka, med risk att bli hemlösa, samt som att ha vuxit upp eller bott i bostaden länge och 

därför har sin trygghet där. Ett exempel på när barn beskrivs vara i behov av skydd är utdraget 

nedan där båda barnen i familjen är sjuka: 

De har två söner som lider av autism och den äldste sonen har nyligen även drabbats av skolios, 

han ska opereras akut under hösten och kommer sedan att behöva cirka ett års tid för 

återhämtning. Med hänsyn till detta vore det oskäligt om familjen tvingades lämna lägenheten. 

(Rättsfall 2) 

Det ovanstående citatet påvisar hur det argumenteras att barnen har ett behov av att bo kvar i 

lägenheten utifrån målet att undvika negativa konsekvenser för dem. 

 

Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv tydliggörs det hur barnen i det första temat inte 

formuleras ha samma rätt till sin bostad som den vuxne, och att barnens behov av sin bostad 

negligeras. Ett exempel på hur barnens behov åsidosätts är följande citat: ”Hon bor i 

prövningslägenheten tillsammans med sin 17-åriga son.” (rättsfall 13). Då detta är allt som 

framkommer om hennes son illustrerar detta hur barnen i rättsfallen kan konstrueras som 

endast passiva objekt. I det andra temat framhävs barns intresse av att bo kvar i sin bostad 

som viktigt, och barnen konstrueras istället mer som skyddsbehövande. Ett citat som tydliggör 

detta är följande: ”Sonen har vuxit upp i lägenheten och har sin trygghet där.” (rättsfall 4). 

Detta citat exemplifierar hur barnet i det aktuella rättsfallet beskrivs vara i behov av skydd 

från vuxenvärlden och som en aktör som beslutet kan komma att påverka. Utifrån en 

barndomssociologisk utgångspunkt går det att även se hur ett barnperspektiv här introduceras 

av föräldrarna genom att de försöker framhäva sina barns bästa. De två teman som visar hur 

barn konstrueras är skapade utifrån vårdnadshavares beskrivningar.  

 

6.1.3. Den utsatta barnfamiljen 

Ett ytterligare element i diskursen som materialet formar är den utsatta barnfamiljen. 

Elementet utgår ifrån att ett övergripande mönster i diskursen om den vräkningshotade 

barnfamiljen är att vårdnadshavaren talar om att familjen har ett behov av att bo kvar i 
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bostaden. Behovet konstrueras genom att vårdnadshavarna ordagrant säger att de har ett 

behov av bostaden samt beskriver negativa konsekvenser som skulle komma av att familjen 

blir tvungna att flytta. Exempel på negativa konsekvenser som beskrivs är att familjen inte har 

någonstans att ta vägen, att barnen i familjen skulle förlora den trygghet som bostaden utgör 

och att det skulle bli svårt för familjen att hitta en ny bostad. Vårdnadshavarna kan således ses 

beskriva en framtid av social utsatthet och ovisshet för hela familjen, och att den enda 

möjligheten att förhindra detta är att familjen får bo kvar i bostaden. 

 

Det stora mönstret i elementet om den utsatta barnfamiljen är dock att deras behov av att bo 

kvar inte erkänns av domstolen. Familjens behov av bostaden och de konsekvenser som att 

förlora bostaden kan leda till tas generellt inte upp alls i bedömningen om familjen ska få bo 

kvar eller inte. I stället görs en bedömning som enbart grundar sig på vårdnadshavarens 

misskötsamhet som hyresgäst. I de undantagsfall där domstolen erkänner att familjen anfört 

ett behov av att bo kvar anses dock inte behovet viktigare än de åsidosättanden som 

vårdnadshavaren gjort som hyresgäst. Citatet nedan syftar till att exemplifiera en situation där 

domstolen erkänner att familjen anfört att en uppsägning kommer medföra negativa 

konsekvenser men att detta inte anses relevant i den bedömning som gjorts.  

Hovrätten delar hyresnämndens bedömning att Xs misskötsamhet med hyresbetalningarna 

innebär ett sådan allvarigt åsidosättande av hans skyldigheter som hyresgäst att hyresavtalet inte 

skäligen bör förlängas. Det förhållande att hyresskulderna numera är betalda och att en 

uppsägning kan medföra negativa förändringar för hans närstående påverkar inte denna 

bedömning. (Rättsfall 4.) 

Här visar domstolen på ett tydligt sätt att de negativa konsekvenserna för familjen inte spelar 

någon roll i deras bedömning. 

 

Ibland kan behovet av att få bo kvar ta sig uttryck inte genom familjen som en helhet utan 

specifikt ifrån barnens utsatthet och behov av att bo kvar i lägenheten. Inget mönster för hur 

barnen konstrueras och hur mycket deras rätt vägs med i bedömningen har hittats. Att barnen 

av vårdnadshavarna konstrueras som skyddsbehövande och med ett behov av att bo kvar i 

bostaden betyder inte att barnen ens nämns i domskälen. Det finns också fall där endast en 

mening som säger att hyresgästen har barn (och ingenting mer om dessa) framkommer i 

parternas talan men ett resonemang kring barnens behov ändå finns med i domskälen. I 

elementet om den utsatta barnfamiljen har tre teman kring resonemang om just barnens 

utsatthet identifierats. Dessa tre teman är: inget resonemang förs, resonemang förs och 

indirekt resonemang förs. 

 

Det största mönstret utifrån materialet är att inget resonemang förs. Rättsfallen i detta tema 

har kategoriserats utifrån att det i domskälen inte framkommer något resonemang kring 

barnen, konsekvenser för dem eller deras rätt och behov av att bo kvar i bostaden. Denna brist 

på resonemang illustreras i nedanstående citat, där det första citatet är hyresgästens 

framhävande av vilka negativa konsekvenser en vräkning skulle få för barnen: 

Om hyresavtalet inte skulle förlängas skulle det innebära en stor påfrestning för hyresgästen och 

hennes barnbarn som bor i lägenheten. (rättsfall 10) 
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Nästa citat är från domskälen i samma rättsfall, där ingen koppling förs till det som 

hyresgästen framhävt om barnens behov: 

Hovrätten konstaterar inledningsvis att X är hyresgäst och bär ansvaret för att hyran betalas i tid. 

Frågan om hur den gode mannen sköter sitt uppdrag ligger därmed utanför ramen för den här 

processen. Det är utrett att X har betalat hyran för sent vid ett stort antal tillfällen. Förseningarna 

har i de flesta fall varit långa och har fortsatt även efter uppsägningen i datum. Hovrätten finner 

därför att X, oavsett om hyrorna skulle ha betalats i tid sedan ”datum”, åsidosatt sina 

förpliktelser som hyresgäst på ett sådant sätt att avtalet inte skäligen bör förlängas. 

Överklagandet ska därför avslås. (Rättsfall 10) 

Dessa två citat påvisar den typiska konstruktionen av detta tema, där hyresgästen framhäver 

hur en vräkning skulle komma att påverka barnen negativt eller hur barnen har behov av 

bostaden, men att hovrätten/hyresnämnden sedan väljer att inte föra något resonemang kring 

barnen och deras bästa. Här går det även att se hur vårdnadshavaren erkänner barnet som en 

aktör som skulle påverkas negativ om hen inte fick bo kvar. Utifrån att domstolen inte ens 

erkänner barnets existens i detta tema går det att i rättsfallen se hur barnen negligeras i frågor 

som rör dem. 

 

Det finns ett sekundärt tema av att ett resonemang kring barnen förs i bedömningen. Detta 

andra tema av resonemang kring barnens utsatthet i elementet är således det när resonemang 

förs. Detta tema kännetecknas av att domstolen i sina domskäl nämner barnen som personer 

och uppmärksammar deras situation. Här finns ett visst barnperspektiv utifrån 

Barnkonventionens bestämmelse om att hänsyn ska tas till barns bästa och att när en 

avvägning görs som är till deras nackdel ska denna avvägning redovisas. Ett exempel på hur 

en redovisning av ett resonemang kring barnens behov kan se ut är det nedan. 

Hovrätten ifrågasätter inte att makarna X och Y till följd av deras söners sjukdomsbilder har ett 

behov av att bo kvar i prövningslägenheten. Dessa skäl är emellertid inte tillräckliga för att 

hovrätten ska göra någon annan bedömning än den som hyresnämnden har gjort. X och Y bör 

medges visst uppskov med att flytta. Hyresnämndens beslut ska alltså ändras endast på detta sätt. 

(Rättsfall 2) 

I detta domskäl erkänns barnens behov och sedan förklaras att en avvägning gjorts som ändå 

är till barnens nackdel då föräldrarnas försummelse är för stor. Den avvägning av barns 

intresse som finns i bedömningen påvisar ett resonemang kring barnperspektivet där barnens 

behov av att bo kvar erkänns som viktiga, fast inte i en sådan hög grad att familjen får bo 

kvar.  

 

En ytterligare nyans av resonemang kring ett barnperspektiv är i detta tema när barnens behov 

erkänns som grunden för hela, eller en del av den bedömning som gör att familjen får bo kvar. 

Detta innebär en utveckling av barnperspektivet där det går att se att bedömningen har barns 

bästa i åtanke. Ett resonemang som detta är dock ytterst ovanligt i vårt material, nästintill 

obefintligt. Hur detta resonemang ser ut framkommer i nästa citat: 

Nämnden konstaterar också att det är utrett att X har minderåriga barn som växelvis bor hos 

honom. Vid en samlad bedömning, särskilt med anledning av att störningarna numera synes ha 

upphört samt med hänsyn till X familjesituation, finner hyresnämnden att det nu är oskälig vidta 

en så ingripande åtgärd att låta hyresavtalet upphöra. (Rättsfall 12) 
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I detta domskäl tar hyresnämnden hänsyn till barnens behov i kombination med det faktum att 

hyresgästen bättrat sig, och påvisar således ett resonemang kring barnperspektivet. Här är 

alltså det faktum att det bor barn i bostaden en viktig del i avvägningen som leder till beslutet 

att familjen får bo kvar. 

 

I de 13 studerade rättsfallen ser vi olika sätt som domstolen förhåller sig till ett 

barnperspektiv, dessa olika sätt leder till olika konsekvenser som har sammanfattats i två 

utgångar, familjen får uppskov och familjen får bo kvar. Det sammanhållande och 

genomgående för temat är att barn nämns med tecken som: söner, barn, närstående och familj 

samt att en avvägning av familjens behov kontra deras misskötsel görs i domskälen. Detta är 

gemensamt för alla rättsfall inom detta tema, men sedan skiljer sig utfallet i de två utgångarna. 

Den första utgången kännetecknas av att hyresgästens avtal upphör trots att det finns barn 

med i bilden men att uppskov för att flytta ges med hänsyn till familjens situation. Detta kan 

ses som en konstruktion av en aspekt av barnperspektivet och illustreras i nedanstående 

exempel: 

Trots att det finns kvar en liten skuld för kostnad i samband med inkassoförfaranden, är det 

skäligt att hyresgästen och hans familj får uppskov med avflyttningen. (Rättsfall 7) 

Detta citat är typiskt för denna utgång inom temat då familjens och barnens behov av att ha en 

bra bostad inte bedöms vara så viktiga att de kan få bo kvar trots försummelser men ändå 

anses vara så viktiga för att de ska få längre tid på sig att hitta ett nytt boende. Den andra 

utgången kännetecknas av att familjen får bo kvar efter att en samlad bedömning av 

försummelser och familjens behov gjorts och att detta lett till att en uppsägning anses oskälig. 

Denna typ av avvägning där barns intresse får ta plats är sällsynt i vårt material. 

 

Det tredje temat i materialet är indirekt resonemang som utgår från de fall när det inte går att 

säga att ett klart barnperspektivsresonemang förs, men när ett indirekt resonemang ändå kan 

tolkas finnas med. Mönstret i detta tema består av en vårdnadshavare som framhåller barnens 

utsatthet och behov av att få bo kvar och domstolens val att inte kommentera detta 

uttryckligen, men ändå kan anses ha vägt in barnens utsatthet i sin bedömning. I ett fall tar sig 

detta tema uttryck genom att vårdnadshavaren i hovrätten uttrycker ett tillägg till det som 

framförts i hyresnämnden om barnens situation och hovrätten visar i sin bedömning att detta 

inte motiverar någon annan bedömning. 

Hon har tre barn som bor hos henne och familjen har ingenstans att bo. (Rättsfall 1) 

Detta uttalande tillkom av hyresgästen i hovrätten, och hovrättens domskäl är som följer: 

Det som framkommit i hovrätten motiverar ingen annan bedömning än den som hyresnämnden 

gjort. (Rättsfall 1) 

Hovrätten resonerar kring det nya som framförts i ärendet (att hon har tre barn och att de inte 

har någonstans att bo) men anser ändå att hennes försummelser är tillräckliga för att det ska 

vara skäligt att hyresavtalet inte förlängs. Då detta resonemang endast kan ses som indirekt 

och inte helt entydigt konstrueras temat indirekt resonemang som ett tillägg till de andra två 

kategorierna. 
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Utifrån de två teman som återfinns i elementet barn, barn som bara bor och barn som 

skyddsobjekt, så finns det i materialet ingen koppling mellan vilket tema konstruktionen av 

barnen tillhör och vilken hänsyn som tas till barnen i den bedömning om familjen får bo kvar 

eller inte som görs. När föräldrarna framhåller skyddsaspekten av barnperspektivet finns inget 

mönster i att detta sedan plockas upp i bedömningen mer än när barn konstrueras som att de 

bara bor. Det tydliggörs hur barnen i första hand bara ses som en del i familjen och 

underordnade de vuxna. Maktskillnaden mellan barnet och dess vårdnadshavare blir tydlig då 

representationen av barnet i de analyserade rättsfallen endast är möjlig genom 

vårdnadshavarnas utsagor. Denna maktskillnad förstärks då den största tendensen är att ingen 

hänsyn tas till barnen i domskälen och familjen blir uppsagd för att vårdnadshavaren inte har 

skött sig som hyresgäst, och att detta sker utan något resonemang kring vad som är det bästa 

för barnen.  

 

De beskrivningar av individerna och familjerna som vi studerat är skapade av Svea hovrätt 

och det är inte självklart att individerna själva tillskriver sig dessa egenskaper. Det finns inget 

sätt att veta om individerna identifierar sig med de konstruktioner som beskrivs i rättsfallen, 

och då det inte går att överklaga besluten från hovrätten går det inte att på det sättet se om de 

bestrider beskrivningen av sig själva. På grund av att det är ett dokument producerat av staten 

och att det är öppet för alla att läsa rättsfallen där hyresgästerna står benämnda med namn kan 

det ses som att identiteten i viss mån tvingas på individerna. De konstruktioner som skapas i 

hovrätten får även direkta konsekvenser för de berörda individerna. Detta då det sätt 

individerna konstrueras i hyresnämnd och hovrätt får följder för om de får bo kvar eller inte. 

Dessa beskrivningar konstrueras just där och då, och är således en del av en tidsmässigt och 

kontextbunden diskurs - men blir beständiga i form av sociala konsekvenser och beständiga 

beslut. 

 

6.2. Summering av resultat 

Den typiska vräkningshotade barnfamiljen utifrån de analyserade rättsfallen består av en 

ensamstående vårdnadshavare med barn och som hotas av vräkning på grund av problem med 

hyresbetalningen. Det stora mönstret i de studerade rättsfallens identifierade diskurs om den 

vräkningshotade barnfamiljen är att familjen inte konstrueras som en enhet av hovrätten och 

hyresnämnden. Istället består diskursen av flera element. Alla element appliceras på alla 

enskilda fall, men alla aspekter och teman inom elementen appliceras inte alltid. Med detta 

menas att elementen vårdnadshavare, barn och den utsatta barnfamiljen ingår i alla studerade 

rättsfall. Dock finns inte alla aspekter av vårdnadshavaren som en ansvarslös hyresgäst alltid 

med, samma sak gäller för alla aspekter och teman inom elementen barn och den utsatta 

barnfamiljen. Exempelvis kan vårdnadshavaren i ett fall beskrivas som ansvarslös och 

felprioriterande, med ett barn som bara bor och att ett visst resonemang om ett barnperspektiv 

förs. Medan i ett annat rättsfall kan vårdnadshavaren beskrivas vara ansvarslös, fly från sina 

problem, vara felprioriterande, ha barn i behov av skydd samt, att inget resonemang kring ett 

barnperspektiv finns. Alla aspekter och teman som har identifierats i analysen återfinns 

således inte i varje rättsfall utan de utgår ifrån återkommande mönster i empirin. 
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Vårdnadshavaren är ett element och konstrueras som en ansvarslös hyresgäst som dessutom 

ofta är bland annat oförbätterlig, felprioriterande och förnekande. I de analyserade rättsfallen 

tillskriver domstolen vårdnadshavarna inga egenskaper som inte har att göra med 

ansvarslöshet som hyresgäst och exempelvis personliga problem ses endast som en del av en 

förklaring till att hyran inte betalts som den ska, och inte som delar av en identitet. I materialet 

konstrueras vårdnadshavarna främst som hyresgäster och endast i ett fåtal fall som föräldrar. I 

de få fall där domstolen talar om barnen är det endast som en del av en avvägning som görs, 

alla ytterligare konstruktioner av barnen görs utav deras vårdnadshavare. Elementet om 

Barnen konstrueras av vårdnadshavarna antingen bara som några som bor i bostaden eller 

som personer i behov av skydd. Detta behov av skydd visas exempelvis genom att barnen 

beskrivs som sjuka eller med sin fasta punkt i bostaden. 

 

Familjens behov av att få bo kvar i bostaden argumenteras i vissa fall utifrån hela familjens 

behov och ibland främst utifrån barnens behov. Vårdnadshavarna framhäver olika aspekter av 

utsatthet som en möjlig följd av vräkning. Dessa aspekter är bland annat hemlöshet och 

barnens trygghet. Den typiska barnfamiljen i den analyserade empirin konstruerar ett behov 

av att få bo kvar, det stora mönstret är dock att familjens situation och behov av att bo kvar i 

bostaden inte anses viktigt i hovrättens och hyresnämndens bedömning. En viktig slutsats som 

kan dras utifrån empirin och analysen är att den typiska barnfamiljen blir vräkt, vare sig de 

konstruerar ett behov av att få bo kvar eller inte. Det som avgör om familjen får bo kvar eller 

inte är i vilken grad vårdnadshavaren har åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst. 
  

 

  



36 
 

7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att med en socialkonstruktionistisk ansats undersöka hur Svea 

hovrätt i vräkningsärenden talar om barnfamiljer och resonerar kring deras situation. Syftet är 

även att undersöka hur ett barnperspektiv tas tillvara samt vilka följder konstruktionerna kring 

den vräkningshotade barnfamiljen får utifrån hur föräldrar/vårdnadshavare, barn och 

barnperspektiv konstrueras i rättsfallen. I det här kapitlet plockas de intressantaste delarna i 

resultat- och analyskapitlet upp och relateras till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med 

implikationer för framtida forskning och praktik. 

 

Utifrån materialet består den typiska vräkningshotade barnfamiljen av en ensamstående 

förälder som inte betalar hyran eller betalar den för sent. Hyresförseningar och hyresskulder 

den vanligaste orsaken till att barnfamiljerna hotas av vräkning, både i studiens resultat och i 

tidigare forskning (Flyghed 2000, Holmdahl 2009, Kronofogen 2013). Analysen visar att 

vårdnadshavaren i familjen konstrueras som en ansvarlös hyresgäst och inte som en förälder. 

Vårdnadshavarna tillskrivs olika grad av ansvarlöshet som grund för att familjen riskerar att 

bli vräkt. Till skillnad från Holmdahls (2009) studie tillskrivs de vräkningshotade i denna 

studie inte några sociala problem. Denna studie har däremot funnit att vårdnadshavarna 

tillskriver sig själva sociala problem, som exempelvis psykisk sjukdom och missbruk, för att 

ge en förklaring till varför de inte har betalat hyran. När hyresgästerna i de undersökta 

rättsfallen tar upp sociala problem som orsaker till att de till exempel inte har betalat hyran så 

godkänner domstolen inte detta som förklaring. 

 

Det stora mönstret som identifieras i denna studie var istället att vårdnadshavarna beskrivs 

som ansvarslösa hyresgäster med olika grad av ansvarslöshet. Den ansvarslöshet som 

framkommer om vårdnadshavarna är endast kopplad till deras roll som hyresgäster. Holmdahl 

(2009) tar upp att de vräkningshotade beskrivs agera irrationellt, göra felaktiga prioriteringar 

och fly från sina problem. Analysen visar på mindre tendenser att hyresgästerna beskrivs göra 

felaktiga prioriteringar och sticker huvudet i sanden. Exempel på vad som domstolen utifrån 

materialet anser vara felaktiga prioriteringar är att familjen haft tillräckliga inkomster för att 

ha råd med hyran men har prioriterat andra utgifter, som enligt domstolen är mindre viktiga 

för familjen. Att de beskrivs fly från sina problem kan i empirin ses som de fall där 

vårdnadshavaren inte dyker upp vid sammanträdet och ger förklaringar till varför hyran inte är 

betald. Den diskurs som identifierats i det analyserade materialet om den vräkningshotade 

barnfamiljen skiljer sig således bitvis från den diskurs som skapas av socialtjänst och 

hyresvärd. Detta kan bero på att det är olika instanser med olika förutsättningar och 

annorlunda lagverk som bidrar till olika bilder av barnfamiljen. I de studerade 

domstolsärendena erkänns inte sociala problem ligga bakom ett åsidosättande av förpliktelser 

som hyresgäst, en anledning till att detta skiljer sig så markant från socialtjänsten där sociala 

problem tillskrivs individerna utifrån deras åsidosättande av förpliktelser kan vara att 

domstolen dömer utifrån en lagtext som endast tar hänsyn till förpliktelser till skillnad från 

socialtjänsten som bland annat har i uppdrag att arbeta med sociala problem såsom 

exempelvis missbruk. 
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Analysen i föregående kapitel visar på att familjen inte konstrueras som en enhet i diskursen, 

föräldrarna konstrueras som tidigare nämnt främst som ansvarlösa hyresgäster och barnen 

finns i största mån inte med alls. Barnen och deras behov av en bostad konstrueras främst av 

föräldrarna, men utelämnas oftast i bedömningen om familjen får bo kvar eller inte. Detta kan 

anses stå i motsättning till SOU 2005:88 där det argumenteras att i ett demokratiskt samhälle 

som lyder under Barnkonventionen ska barn höras och tas hänsyn till när det kommer till 

frågor som rör deras boendesituation (Näsman i SOU 2005:88). I våra rättsfall förs barnens 

talan oftast inte alls, när något om barnen framkommer är det vårdnadshavarna som lyfter 

detta som ett argument för att få bo kvar. Vi kan således konstatera att det i de studerade 

domstolsärendena inte tas hänsyn till att det finns barn i familjen. 

 

Den vanligaste utgången i rättsfallen är att familjen blir vräkt. Detta kan ses stå i motsats till 

SOU 2005:88 där det framhävs att barns bästa är att alltid ha en bostad. Det undersökningen 

visar om att barnets bästa inte kommer i främsta rummet i domstolens bedömningar är likt det 

resultat som tidigare forskning fått fram om att barnets bästa inte tycks komma i främsta 

rummet i myndigheters hantering av situationer där barnfamiljer hotas av vräkning (Nilsson & 

Flyghed 2004). En annan aspekt av barns bästa och ett barnperspektiv i vräkningssituationer 

är enligt Barnkonventionen (1989) att andra faktorer än barnets bästa kan väga mer vid 

avgöranden, men att hänsyn alltid måste tas till barnets bästa och i de fall när andra faktorer 

väger tyngre måste det redovisas hur avvägningen gjorts (Barnkonventionen).  

 

Undersökningen visar att när ett resonemang förs om barnens bästa i de studerade rättsfallen 

väger detta aldrig lika tungt som de andra argumenten i avvägningen. Det är främst 

vårdnadshavarens ansvarsbrist som hyresgäst som väger tyngre än barnens bästa. Det största 

mönstret är dock att inget resonemang förs överhuvudtaget om barnens bästa. På grund av att 

familjerna blir vräkta står detta i motsats till att barns bästa är att ha en bostad och överlag 

förs det heller inget resonemang om barnens behov. I de få fall när detta görs väger alltid 

andra faktorer tyngre. Denna studie påvisar således även att en tillämpning av barns bästa 

samt ett barnperspektiv brister i de analyserade rättsfallen. Detta kan kopplas till det 

Socialstyrelsen skrivit i en rapport om att det är viktigt att avgöra om barnens rättigheter 

enligt Barnkonventionen ska väga tyngre än disciplineringen av vårdnadshavare som inte 

skött sig (Socialstyrelsen 2013). 

 

Eftersom att den största tendensen i empirin är att familjerna blir vräkta är det viktigt att se 

vilka följder detta kan få. Som beskrivits i tidigare forskning är en del i ett barnperspektiv att 

analysera vilka följder ett beslut kan få för barn och unga (Barnkonventionen artikel 3, 

Barnombudsmannen 2003, Halldén 2003, Socialstyrelsen 2013, SOU 1997:116). Det finns i 

vårt material inget uttalat resonemang hos hovrätt och hyresnämnd kring vilka följder en 

eventuell vräkning kan få för barnen, inte ens när vårdnadshavarna lyft negativa konsekvenser 

som en vräkning kan få för familjen och barnen vägs detta in i beslutet. Den största tendensen 

kring användningen av ett barnperspektiv är att domstolen ger familjen ett extra uppskov med 

avflyttning så att de ska få mer tid på sig att hitta ett nytt boende, detta kan ses som att de haft 

en tanke kring följder för barnen. Tidigare forskning har visat att det finns brister i 

forskningen kring konsekvenser för barn som berörts av vräkning, detta medför att det finns 
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en okunskap om vad som händer med den vräkta familjen (Nilsson & Flyghed 2004, 

Socialstyrelsen 2013, Stenberg m.fl. 2010). Det är främst långsiktiga uppföljningar som 

saknas och detta leder till en ovisshet om familjens framtid (Nilsson & Flyghed 2004, 

Socialstyrelsen 2013). Detta betyder enligt oss att det är ännu viktigare att ha med ett 

resonemang kring följder för familjer i bedömningen. 

 

De negativa följder som forskning redovisat att en vräkning kan ha för barn har vi redogjort 

för i tidigare forskning. Dessa handlar bland annat om barnens trygghet, goda utveckling och 

utbildningsresultat (Nordström 2004, Socialstyrelsen 2003, SOU 2005:88). När det kommer 

till negativa följder för hela familjen vid en vräkning är det i tidigare forskning visat på att 

familjen riskerar att hamna på den sekundära bostadsmarknaden eller att bli helt utan bostad 

(Andersson & Swärd 2008, Nilsson & Flyghed 2004, Socialstyrelsen 2011). Konstruktioner 

kring vissa av dessa konsekvenser framkommer i vår analys, exempelvis trygghet och 

bostadslöshet. Den största hänsyn domstolen tycks ta i materialet till dessa konsekvenser är att 

de medger ett längre uppskov för familjen att flytta. Ett längre uppskov kan ge familjen en 

större möjlighet att hitta en bostad i samma område och därmed medföra att barnen inte 

behöver flytta ifrån sin närmiljö, sina vänner och sin skola. Då dessa följder kan ha stor 

påverkan på barnet borde ett barnperspektiv innehålla ett resonemang kring detta i hovrätt och 

hyresnämnd innan beslut tas, men det är inget som vi sett i de studerade rättsfallen. Det är 

problematiskt att en så stor del av barnfamiljerna vräks och att inget resonemang kring följder 

av detta förs utifrån det tidigare forskning visat om negativa konsekvenser, och ännu mer 

oroande då forskningen är bristfällig och ordentlig kunskap om konsekvenser saknas.  

 

Vi anser att det faktum att domstolen i materialet inte ser på familjen som en helhet får 

konsekvenser. Vi kunde se att vårdnadshavaren som hyresgäst är i fokus och att barnen och 

deras situation hamnar i bakgrunden. Detta är problematiskt när det kommer till 

vräkningsärenden då det inte är familjen som inte har betalat hyra, utan endast 

vårdnadshavaren som inte fullföljt sina förpliktigelser som hyresgäst. Då en vräkning får stora 

konsekvenser för hela familjen så borde rimligtvis bedömningen väga in hela familjen på ett 

tydligare sätt. Forskning har visat på att tillämpningen av ett barnperspektiv brister över lag i 

det bostadssociala arbetet hos socialtjänsten (SOU 2005:88). De analyserade 

domstolsärendena brister, med andra ord, när det gäller barnperspektivet och detsamma verkar 

gälla även socialtjänsten som har vissa möjligheter att förhindra en vräkning. 

 

Utifrån vår undersökning och vår analys hoppas vi ha bidragit till att visa hur vräkningshotade 

barnfamiljer kan beskrivas i den del av vräkningsprocessen som vi valt att studera. När det 

kommer till vräkningshotade barn har det menats att det finns en stor begränsning i 

forskningen (Nilsson & Flyghed 2004, Socialstyrelsen 2013, Stenberg m.fl. 2010). Vi hoppas 

ha bidragit till forskning som uppmärksammar barnens situation i vräkningsprocessen. Utifrån 

vår analys önskar vi kunna visa på hur det finns ett bristande barnperspektiv och 

hänsynstagande till barn och barnfamiljers situation i de rättsfall vi har studerat. Att vi visat 

att barnperspektivet är bristfälligt i de analyserade rättsfallen är viktigt bland annat på grund 

utav de konsekvenser som tidigare forskning visat finns för barn och barnfamiljer som vräks, 

och ännu viktigare då långsiktiga uppföljningar saknas av både barnen och familjen som 
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helhet. Att vi använt oss utav en diskursanalysanalytisk metod har gjort att analysen på vårt 

material visar att beskrivningen av föräldern som en dålig hyresgäst står i fokus och att 

diskursen kring den vräkningshotade barnfamiljen utgår ifrån vårdnadshavaren som en 

ansvarlös hyresgäst samt att beskrivningar av barn och deras situation uteblir i 

bedömningarna. 

 

Avslutningsvis vill vi utifrån vår studie blicka framåt. Denna studie ämnade studera hur Svea 

hovrätt talar om vräkningshotade barnfamiljer och deras situation samt hur ett barnperspektiv 

tas tillvara. Vi vill formulera några förslag till framtida forskning och praktik som kan bidra 

med en helhetsbild om barnfamiljers situation i vräkningsprocessen. Vi anser att det är särskilt 

viktigt att studera ytterligare om konsekvenserna som en vräkning har för barn och 

barnfamiljer. Långsiktiga uppföljningar är nödvändiga och denna kunskap anser vi är viktig 

bland annat för att alla aktörer i vräkningsprocessen ska kunna resonera kring vilka följder ett 

beslut om vräkning kan få för en barnfamilj. Denna studie har även väckt tankar om hur man 

talar om barnfamiljer och resonerar kring att det finns barn i den vräkningshotade familjen i 

andra delar av vräkningsprocessen, exempelvis hos tingsrätt och kronofogden. Slutligen går 

våra tankegångar kring nollvisionen och hur den ska kunna förverkligas. Ansvaret för att inga 

barn vräks ligger enligt nollvisionen främst på föräldrarna men samhället ska ta vid där 

föräldrarna brister. Eftersom att det fortfarande vräks minst 500 barn varje år krävs forskning 

om hur nollvisionen ska kunna förverkligas och vart ansvaret för att inga barn ska vräkas bör 

ligga. 
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Bilaga 1: Kodschema  

 

1. Barn  

1.1. Barn som bara bor 

1.2. Barn i behov av skydd  

 

2. Barnperspektiv  
2.1. Inget resonemang  

2.2. Resonemang förs  

2.3. Indirekt resonemang  

 

3. Föräldrar/ vårdnadshavare 

3.1. Den ansvarslöse vårdnadshavaren  

3.2. Den oförbätterlige vårdnadshavaren  

3.3. Den felprioriterande vårdnadshavaren  

3.4. Vårdnadshavaren som sticker huvudet i sanden 

3.5. Den ansvarslösa men inte tillräckligt ansvarslösa vårdnadshavaren 

3.6. Vårdnadshavaren med ”personliga problem” 

3.7. Vårdnadshavaren med dålig ekonomi 
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Bilaga 2: Grunder för uppsägning enligt 12 kap. 46 och 42 §§ JB 

 

Hyresrättens förverkande 

42 § Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i 

förtid,  

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en 

vecka efter förfallodagen och annat inte följer av 55 d § femte-sjunde styckena, 

2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran mer än två vardagar 

efter förfallodagen, 

3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller annars 

sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte efter tillsägelse 

utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad, 

4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar 

rättelse utan dröjsmål, 

5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten 

upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom 

underlåtenhet att underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 

6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller annan, till vilken hyresrätten 

överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 25 § vid 

användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och 

rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse, 

7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen inte kan visa giltig 

ursäkt, 

8. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver hans skyldigheter enligt 

detta kapitel, och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten 

fullgörs, eller 

9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller 

liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig 

del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 

 

   I fall då hyran skall betalas i förskott för längre tid än en månad gäller vad som anges i 

första stycket 2 endast om hyresgästen dröjer med att betala den på kalendermånaden 

belöpande hyran mer än två vardagar efter månadens början eller, i fråga om hyran för första 

kalendermånaden under hyresförhållandet, efter förfallodagen. 

   Uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet enligt första stycket 6 på grund av 

störningar i boendet får inte ske förrän socialnämnden underrättas enligt 25 § andra stycket. 

   Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i första stycket 6 

även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid sådana störningar får uppsägning av 

ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till 

socialnämnden. En kopia av uppsägningen skall dock skickas till socialnämnden. Vad som nu 

har föreskrivits om särskilt allvarliga störningar gäller inte om det är någon till vilken 

lägenheten har upplåtits i andra hand med hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens 

tillstånd som åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 25 § vid användning av 

lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf. 

   Hyresrätten är inte förverkad, om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. 

   Sägs avtalet upp på grund av förverkande, har hyresvärden rätt till skadestånd. Lag 

(2006:928). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P55_dS5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P55_dS7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P23
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P41
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P25
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P42S1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P42S1N6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P25S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P42S1N6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P25
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Förlängning av hyresavtal för bostadslägenheter 

 

46 § Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller, i fall som avses i SFS 2009:180 3 § 

tredje stycket 2, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet, 

utom när  

1. hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra i förtid, 

2. hyresgästen i annat fall har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte 

bör förlängas, 

3. huset ska rivas och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, 

4. huset ska undergå större ombyggnad och det inte är uppenbart att hyresgästen kan sitta kvar 

i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt det inte är 

oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, 

5. lägenheten inte vidare ska användas som bostad och det inte är oskäligt mot hyresgästen att 

hyresförhållandet upphör, 

6. avtalet avser en lägenhet i ett en-eller tvåfamiljshus eller inom en ägarlägenhetsfastighet 

och upplåtelsen inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet samt upplåtaren 

har sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta, 

7. avtalet avser en lägenhet som upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt och 

lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt samt bostadsrättshavaren har sådant intresse att 

förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta, 

8. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig eller kommunal verksamhet som är 

förenad med bostadstvång eller av anställning inom lantbruket eller av annan anställning, om 

den är av sådan art att det är nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för 

upplåtelse åt anställningens innehavare, samt anställningen har upphört, 

9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 8 och som upphört och det inte 

är oskäligt mot hyresgästen att även hyresförhållandet upphör samt, om hyresförhållandet har 

varat längre än tre år, hyresvärden har synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet, eller 

10. det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning 

är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. 

 

   Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen lämnar endast en del av 

lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt avser lägenheten i övrigt, har 

hyresgästen trots vad som sägs i första stycket rätt till sådan förlängning. 

   Lämnar en bostadshyresgäst sin lägenhet eller en del av den med anledning av att huset ska 

undergå större ombyggnad, ska hyresgästen om möjligt beredas tillfälle att efter 

ombyggnaden hyra en likvärdig lägenhet i huset. Lag (2009:180). 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P3S3N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P3S3N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P46S1
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Bilaga 3: Deklarering  
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