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Erik är 21 år och har haft en väldig tur och lyckats få ett förstahandskontrakt på en hyreslägen-
het på två rum och kök. Hyran är ganska hög men Erik tycker att det känns bra att lägga lite 
mera pengar och bo stort och fint. Han ska minsann visa alla som säger att lägenheten är 
alldeles för dyr för honom att de har fel! Han har ju arbete och ganska bra koll på sin 
ekonomi så varför skulle han inte klara det här?

Problemen börjar när Erik är med om en olycka och blir långtidssjukskriven. Efter alla
läkarbesök visar det sig att några intyg inte är fullständiga och handläggningen hos 
Försäkringskassan drar ut på tiden. Detta gör i sin tur gör att inkomsten denna månad blir 
betydligt lägre än vad han är van vid samtidigt som räkningarna fortfarande är lika många. 
Erik ringer Försäkringskassan och får då veta att hans ärende väntar på kompletteringar och 
inga pengar kommer betalas ut förrän dessa intyg kommit in till dem. Erik blir irriterad men 
tänker att det är ju inte hans fel att det blivit så här och pengarna kommer väl när de kommer. 
Erik inser dock snabbt att han omöjligt kommer ha pengar till att betala alla räkningar den 
här månaden och han funderar lite kring vilka alternativ som finns.

ATT DISKUTERA

Vilka alternativ finns i den här situationen?

• Erik funderar på om han ska svälja stoltheten och be sina föräldrar om hjälp men då får de 
ju rätt i att han inte klarade av den här lägenheten. Nej, den glädjen ska han minsann inte 
ge dem. Vilket är nästa alternativ... ta kontakt med hyresvärden kanske och förklara, han 
är ju faktiskt sjukskriven och hyresvärden kanske tycker synd om honom. Nja, inte heller 
det alternativet lockar Erik då han är relativt säker på att hyresvärden bara kommer skälla 
på honom för att han inte kan betala. Ska han försöka kontakta alla andra som han ska 
betala till… nej - det är ju hur många som helst som han ska betala ganska små summor 
till. Det orkar han inte, det skulle ju ta hur lång tid som helst.

• Erik väljer till slut att berätta om sitt problem för sin kompis Hugo. Han har tyvärr inga 
pengar att låna ut till Erik och de funderar på hur man ska lösa det hela. Tillsammans 
kommer de fram till att den bästa lösningen är att ignorera hyran även om de vet att det 
egentligen är fel. Erik tycker att det känns bättre att betala alla andra räkningar, det har 
han råd med om han struntar att betala hyran. Då är han ju bara skyldig ett företag pengar 
och han kommer inte få en massa påminnelser och telefonsamtal av alla andra företag. 
Det känns faktiskt helt okej att bara vara skyldig ett företag pengar och dessutom är det 
ju bara en enda hyra – de kanske inte ens märker att de saknar hans inbetalning… och 
nästa månad då han fått pengarna från Försäkringskassan kommer han ju kunna betala 
sin hyra igen. Dessutom har han ju hört via Hugo att det är mycket skrämseltaktik kring 
det här med vräkningar – det går inte alls så snabbt som vissa säger. Hugo säger att det 
ska mycket till innan man blir vräkt och det låter ju logiskt tycker Erik.
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• Efter en vecka spricker bubblan… då får Erik ett brev från hyresvärden där det står att om 
han inte betalar kommer hyresvärden att skicka en ansökan om avhysning (vräkning)  till 
Kronofogden. Erik blir helt chockad - det Hugo har sagt stämmer ju inte alls. Problemet 
är ju att Erik fortfarande inte har några pengar så betala kan han ju inte… men han tänker 
att egentligen är det ju inte hans fel att han har blivit sjukskriven och att pengarna inte 
räcker till. Hade inte olyckan och allt strul med Försäkringskassan skett hade det här 
med hyresproblemen heller aldrig hänt. Han funderar återigen kring sina alternativ och 
bestämmer sig för att det inte finns något att göra åt problemet. Han tänker inte krypa och 
be om hjälp hos sina föräldrar, Hugo kan inte hjälpa och hyresvärden har ju redan be-
stämt sig för att vräka honom. Dessutom är det inte hans fel att han inte har pengar, det är 
ju Försäkringskassans fel. 

• Erik blir efter en tid kontaktad av Kronofogden och tvingas omedelbart att flytta. Han har 
en kompis som han kan bo hos så det är väl inte hela världen att bli vräkt… det är ju lik-
som inte direkt något som kommer att påverka honom sedan, eller?! 

Vad hade Erik kunnat göra för att undvika att hamna i den här situationen? 

• Erik prioriterade fel. Han skulle valt att betala hyran med de pengar han hade, det är den 
viktigaste räkningen att betala. En tumregel är förkortningen HEM (Hyra El Mat) vid 
prioritering av räkningar.

• Erik skulle ha kontaktat hyresvärden och förklarat sin situation. Tillsammans hade de 
kanske hittat en möjlighet att göra upp en avbetalningsplan. Man ska alltid agera och 
kontakta de man är skyldig pengar. Ofta går det att hitta lösningar tillsammans med den 
du ska betala till!

• Erik borde ha svalt stoltheten och bett om hjälp kanske hade han haft möjlighet att låna 
pengar av släkt eller vänner. 

Tror ni att Erik har en möjlighet att få en ny lägenhet? 

• Eftersom Eriks ärende hos Kronofogden är en offentlig uppgift kan nästa hyresvärd 
genom att ringa till Kronofogden få veta att Erik blivit avhyst/vräkt. Om någon gör en 
kreditupplysning på Erik kommer det även stå där att han haft ärenden hos Kronofogden 
dvs. han har en betalningsanmärkning. Det är mycket svårt att få möjlighet att hyra en ny 
lägenhet då man blivit avhyst/vräkt och har en betalningsanmärkning.

Hur känner ni inför Eriks resonemang?

• Han menar att det inte är hans fel att han blir avhyst (vräkt) och att det är Försäkringskas-
sans fel eftersom de inte betalat ut hans pengar.
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