
 

 

Pressmeddelande den 13 februari 2019 

Oroande utveckling: Allt fler barn berörs av vräkning  
Efter flera års nedgång ökar nu antalet barnfamiljer som vräks från sin bostad. Förra året fick 

448 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna fick lämna sitt hem, en ökning med 56 

barn jämfört med 2017.  

– Vi såg ett trendbrott redan under årets första sex månader och utvecklingen har hållit i sig 

under andra hälften av 2018. Det är oroande, säger Kim Jonsson, som arbetar i den 

förebyggande verksamheten på Kronofogden. 

 

Förra året vräktes 247 barnfamiljer – en ökning med 36 familjer sedan 2017. Det totala antalet barn 

berörda av vräkning har ökat från 392 till 448 barn. Antalet barn ökar i nio län och minskar i tolv. I 

Stockholms län berördes flest barn. I Jönköpings län och på Gotland berördes inga barn. 

 

– Vårt mål är att så få barn som möjligt ska drabbas av en vräkning. Det är angeläget att hyresvärdar 

och kommuner fortsätter sitt gemensamma förebyggande arbete. Inte minst om det kommer en 

inbromsning i konjunkturen och fler riskerar att få problem med ekonomin. Det bästa är om parterna 

kan lösa situationen tidigt, innan skulden har växt och utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger 

Kim Jonsson.  

 

År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av barnfamiljer. Kronofogden 

för därför statistik över hur många barn som drabbas. Sedan nollvisionen började gälla har antalet barn 

som berörs av en vräkning minskat kraftigt, men under 2018 vände alltså kurvorna uppåt igen. 

 

Olovlig andrahandsuthyrning allt vanligare i Södertälje 

I Södertälje blir den olovliga andrahandsuthyrningen allt vanligare och kan vara en orsak till ökningen. 

När uthyraren får betalt av hyresgästerna och inte betalar till fastighetsägaren, då kommer familjerna i 

en svår situation. Ofta är det barnfamiljer som vräks. När vräkningen ska ske vet Kronofogden i 

många fall inte att det finns barn i hushållet.  

– Vi ser att svartuthyrningen är ett växande problem. Ofta betalar barnfamiljerna stora summor för sin 

bostad och blir vräkta efter att ha blivit lurade av svartuthyrare, säger Gunilla Svalborg Magnusson, 

kronoinspektör i Södertälje.   

Även totalt sett ökar antalet vräkningar av privatpersoner. Antalet ansökningar om att genomföra en 

vräkning ökade förra året med 4 procent, från 5 376 till 5 612. Antalet verkställda vräkningar ökade 

med 4 procent från 1 938 till 2 022.  

 

Kontakt och mer information 

Längst ner i pressmeddelandet hittar du regional statistik uppdelad på län och kommun. Vill du veta 

mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10. 

 

Fakta om vräkning och det lokala samarbetet för att förebygga vräkningar 
Om en hyresgäst inte betalar hyran eller på andra sätt bryter mot en överenskommelse i 

hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om vräkning. Detta sker i två steg. I första steget ansöker 

hyresvärden om ett beslut på att hyresgästen får vräkas. Det kallas att ansöka om 

betalningsföreläggande. Hyresvärden kan också få ett beslut från domstol där det står att hyresgästen 

ska flytta. I steg två begär hyresvärden att Kronofogden ska genomföra själva vräkningen. 

Vräkning leder ofta till hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vräkningar kostar mycket 

både i personligt lidande för den drabbade och för samhället. Kronofogden har under många år 

samarbetat med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att förebygga vräkningar. Ett samarbete 

som varit framgångsrikt. En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt 

kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande, 

till exempel genom att prata med hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. 

 


