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Vräkningarna av barnfamiljer utgör bara en liten del av den hemlöshet som drabbar barn, skriver artikelförfattarna.

”Varför vräks barnfamiljer         
i Sverige idag? Lagstifta om 
barns rätt till bostad.”
■ Under många år minskade an-
talet vräkningar av familjer med 
barn, men nu har kurvorna vänt 
uppåt. Därför måste barnens rätt 
stärkas.

Det skriver Hans Swärd, pro-
fessor i socialt arbete vid Lunds 
universitet, och Per Eriksson, ti-
digare rektor för universitetet.

I januari 2020 blev barnkonven-
tionen svensk lag. Barns bästa 
ska uppmärksammas vid alla 
beslut som rör barn. 

Enligt alla barnexperter, riktlinjer 
och konventioner har alla barn rätt 
till en värdig bostad. Enligt Sveriges 
socialtjänstlag har dessutom alla rätt 
till en skälig levnadsnivå.

Men både den statistik som gäller 
vräkningar av barnfamiljer och Soci-
alstyrelsens hemlöshetsstatistik pe-
kar åt fel håll. Lagstiftningen måste 
skärpas så att alla barn får trygghet 
och skydd och kan utkräva sina rät-
tigheter.

Den statliga utredning  som presen-
terades i onsdags utgör ett steg i rätt 
riktning. En ny bostadsförsörjnings-
lag, med en skrivning om att den ”sär-
skilt ska främja jämlika uppväxtvill-
kor samt motverka boendesegrega-
tion och hemlöshet”, vore bra. Enligt 
utredningen bör staten ta fram en 
nationell handlingsplan för bostads-
försörjningen och regeringen i inled-
ningen av varje mandatperiod redo-
göra för planerade åtgärder.

År 2008, då Sverige  drev en natio-
nell hemlöshetsstrategi, utfärdade re-
geringen en nollvision mot vräkning-
ar av barn. Antalet vräkningar skulle 
minska och inga barn skulle vräkas.  

För att understryka vikten av noll-
visionen för vräkningar av barn, som 
sågs som särskilt upprörande, upp-
drog regeringen 2008 också åt Kro-
nofogdemyndigheten att föra en år-
lig statistik över barn som vräks. Det 
har myndigheten gjort sedan dess 

och nyligen tillkännagavs statistiken 
för 2021.

I fjol behövde 572 barn i Sverige 
uppleva att båda eller någon av de-
ras föräldrar blev vräkta från sin bo-
stad. Det var en ökning med 123 barn 
jämfört med året innan och den hög-
sta siffran sedan 2012. En analytiker 
på Kronofogden konstaterar på ver-
kets hemsida att ”det är oroande att 
utvecklingen fortsätter åt fel håll...”

Under många år minskade antalet 
vräkningar av familjer med barn, 
men nu har kurvorna alltså vänt upp-
åt igen. 

Den största  ökningen av vräkning-
ar har skett i Malmö där 50 barn drab-
bades 2021 jämfört med 20 barn år 
2020. I Stockholm ökade siffran från 
23 barn 2020 till 41 barn 2021, vilket 
var den högsta siffran näst efter 2008 
då mätningarna började. I Göteborg 
ökade antalet vräkningar från 10 till 
22 familjer med barn mellan åren 
2020 och 2021.

Vräkningarna av barnfamiljer ut-
gör bara en liten del av den hemlös-
het som drabbar barn. 

Sedan 1992 utför Socialstyrelsen 
vart sjätte år nationella kartläggning-
ar av hemlösheten i Sverige, där även 
hemlösa barn inkluderas. 

Sammantaget identifierade Social-
styrelsen i senaste nationella kartlägg-
ningen 2017 minst 24 000 barn vars 
föräldrar var i någon av de hemlös-
hetssituationer myndigheten använ-
der sig av, gemensamt för dem är en 
mer eller mindre osäker boendesitu-
ation och att barnens föräldrar har 
svårt att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden.

Till de siffror som Socialstyrelsen 
redovisar kommer ett antal barn med 
papperslösa föräldrar som går under 
samhällets radar och som det är svårt 
att veta något om. 

Både när det gäller vräkningar av 
barnfamiljer och hemlösa familjer 
i övrigt handlar det oftast om ensam-

stående föräldrar som har små ekono-
miska marginaler. Men varför vräks 
barnfamiljer och varför hamnar barn 
i hemlöshet av andra orsaker? Ett en-
kelt svar är att svensk lagstiftning 
tillåter det. Hade det varit förbjudet 
hade hemlösa familjer kunnat utkrä-
va sin rätt. 

Bakom vräkningar av barn och övrig 
hemlöshet ligger också strukturella 
orsaker. För att komma till rätta med 
dagens hemlöshetsproblem krävs en 
lång rad åtgärder, till exempel behövs 
bostäder med en hyresnivå som även 
fattiga grupper klarar av, sanering av 
eftersatta bostadsområden, förebyg-
gande insatser som förhindrar vräk-
ningar, hjälp till kvinnor som blir ut-
satta för våld i nära relationer och 
därför blir hemlösa och insatser för 
barn som lever med föräldrar som är 
hemlösa. 

Sedan 2008 har Sverige provat en 
nollvision för vräkningar av barn. Nu 
är det tid att stärka rätten och lag-
stifta om barns rätt till bostad så att 
barnkonventionens synsätt uppfylls.
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KOLUMNEN

”En dag ska det vara 
över. En dag ska  
Putin vara borta.”

D et är något kon-
stigt med can-
celkulturen. 
Jag är helhjär-

tat för de ekonomiska sank-
tionerna mot Ryssland. Jag 
gläder mig åt att oligar-
ker får sina palats i Lon-
dongrad och lyxyachter på 
Medelhavet beslagtagna. 
Jag uppskattar att företag 
stänger ner och lämnar den 
ryska marknaden. Jag tyck-
er också att det är riktigt att 
avboka ryska artister och 
kulturpersonligheter från 
framträdanden i väst.

Men det här med att 
vara så varumärkesängs-
lig att man drar tillbaka 
svenskproducerad ”rysk” 
kefir från varuhyllorna? El-
ler att man ens kan komma 
på tanken att inte sätta upp 
verk av ryska författare på 
teaterscenerna eller fram-
föra ryska tonsättare i kon-
sertsalarna?

På nyheterna hör jag om 
människor här i Sverige 
som inte längre vill tala rys-
ka av rädsla för trakasserier 
– och jag hoppas att det är 
en skröna. Jag stryker med 
handen över bokryggarna 
i mitt bibliotek: Dostojev-
skij. Tolstoj. Gogol. Pusjkin. 
Lermontov. Tjechov. Bulga-
kov. Och bland senare och 
samtida ryskspråkiga upp-
rorsförfattare: Solsjenitsyn. 
Ulitskaja. Sorokin. Gross-
man. Aleksijevitj. Några av 
dem födda i Ukraina, nå-
gon i Belarus – men alla 
i samma rika kulturkrets, 
oumbärliga.

Jag har älskat rysk litte-
ratur, rysk musik ända se-
dan tonåren. En tidig lör-
dagsmorgon i juli 2014 
vandrade jag genom allén 
från mitt hotell i Novgorod 
ner till stationen för att ta 
bussen till Staraja Russa. 
Jag läste en kurs på univer-
sitetet och ville passa på att 
besöka huset, nu ett muse-
um, där Fjodor Dostojev-
skij skrev Bröderna Kara-
mazov. 

Resan gick genom ett 
ganska slitet och fattigt 
landskap, fjärran från det 
burgna välstånd som präg-
lar världsmetropolen Sankt 
Petersburg. Men männis-
korna bar på en särskild 
värdighet, en karg vänlig-
het; kvinnan som ordlöst 
räckte mig ett äpple på bus-
sen, den äldre mannen som 
gick med mig hela vägen 

ner till Dostojevskijs hus, 
vackert beläget bland tjech-
ovska trävillor vid ån. Det 
var där han tecknade fram 
sitt mästerverk om bröder-
na Aljosja, Ivan och Dimi-
trij, där han formulerade 
den berömda legenden om 
Storinkvisitorn.

Samtidigt med min ut-
flykt till det förflutna,  
rullade statstelevisionens 
sändningar på hotellets 
och universitetets TV-skär-
mar. Krim hade olagligt an-
nekterats – först de gröna 
männen, sedan en i hast 
framtvingad folkomröst-
ning – några månader ti-
digare.

Nyheterna visade iscen-
satta situationer med grå-
tande kvinnor som tackade 
för att de ”befriats” från det 
ukrainska förtrycket. Vi ut-
ländska kursdeltagare pro-
testerade mot beskrivning-
arna, men mötte total men 
vänlig oförståelse från våra 
ryska värdar. Propaganda 
är ett effektivt medel. Jag 
stannade inte länge i Nov-
gorod, men for med sak-
nad.

Så här i efterhand, åtta 
år senare medan Ukraina 
lämnades mer eller mindre 
åt sitt öde, undrar jag: 

Om EU och västvärlden 
reagerat lika kraftigt mot 
annekteringen av Krim 
2014 som man reagerat nu 
– skulle i så fall Putins in-
vasion 2022 ha kunnat av-
värjas?

En dag ska det här vara 
över. En dag ska Putin 
vara borta. En dag ska det 
åter bli möjligt att upple-
va Sankt Petersburgs vita 
nätter. Och en dag ska nya 
litteraturälskare söka sig 
längs ån ner mot en grön-
målad datja. Under tiden 
tänker jag fortsätta att nju-
ta av mina ryska klassiker.

Slava Ukraini. Ära åt 
Ukraina. 

FRISTÅENDE  
SKRIBENT

PERNILLA STRÖM
pernilla.strom@gmail.com
Företagare och samhällsdebattör.


