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Sammanfattning  

JB 12 kap. 15 och 16 §§ låter sig tolkas på så sätt att eftersatt underhåll självständigt kan 

ligga till grund för åtgärdsföreläggande. Samtidigt framgår det av rättspraxis att 

åtgärdsföreläggande endast meddelas för brister som utgör hinder eller men i nyttjanderätten. 

Med anledning av detta råder oklarheter om hur reglerna för eftersatt underhåll i 

hyreslägenheter ska tolkas. 

I uppsatsen utreds om estetiska brister omfattas av det sedvanliga underhållet och om de så-

ledes kan utgöra en självständig grund för åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 

p. Motsvarigheten till detta återfinns i JB 12 kap. 24 a §, där hyresvärden kan erhålla 

ersättning för estetiskt avvikande brister som kan försvåra hyresvärdens framtida uthyrning. 

Med estetisk brist avses inte en tapet som inte faller den enskilde hyresgästen i smaken utan 

vad hyresgäster i allmänhet anser vara en estetisk brist. 

Genom en utförlig utredning av befintliga rättskällor prövas om utrymme finns för en tolkning 

som innebär att estetiska brister kan utgöra en självständig grund för åtgärdsföreläggande. 

Förhoppningen är att resultatet ska kunna ge vägledning i liknande spörsmål för på området 

verksamma jurister. En del argument stödjs på andra källor än rättskällor, eftersom uppsatsen 

skrivs utifrån en topisk metod.  

I uppsatsens analyserande del framförs argument som främst talar för att estetiska brister kan 

utgöra en självständig grund för åtgärdsföreläggande. Resultatet lämnar således utrymme för 

en alternativ tolkning från den idag rådande tolkningen av JB 12 kap. 15 § 2 st. och 16 § 1 st. 

2 p. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Grunden till vald problematik 

12 kap. JB1(hyreslagen) tillhandahåller ett skydd för hyresgäster där den lägsta godtagbara 

standarden på hyreslägenheter regleras. Hyresgästen har rätt att på tillträdesdagen förvänta sig 

en lägenhet i fullt brukbart skick enligt den allmänna uppfattningen i orten.2 Hyresvärden är 

skyldig att upprätthålla detta skick under hyrestiden genom att med skäliga tidsmellanrum 

ombesörja lägenheten med tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer.3  

En möjlig påföljd vid eftersatt underhåll eller brister i hyreslägenheter är 

åtgärdsföreläggande, som innebär att ”hyresnämnd kan på hyresgästens begäran förelägga 

värden att vid vite avhjälpa brister”4. Bestämmelserna om åtgärdsföreläggande återfinns i JB 

12 kap. 16 §. Där anges att åtgärdsföreläggande bland annat kan meddelas om:  

1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan,  

2. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket 

3. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande, 

4. myndighet under hyrestiden meddelar beslut enligt 10 § andra stycket eller 12 §utan 

att hyresgästen givit anledning till det […].5 

I uppsatsen avhandlas om JB 12 kap. 16 § ger utrymme för hyresnämnd att meddela 

åtgärdsföreläggande för brister av estetisk karaktär.  

1.1.2 Utveckling av problembakgrund 

Hyresgästens möjlighet att ansöka om åtgärdsföreläggande vid bristande underhåll i 

lägenheten regleras i JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. Tredje punkten, samma lagrum, reglerar 

hyresgästens möjlighet till att ansöka om åtgärdsföreläggande för brister som innebär 

uppenbara hinder eller men i hyresgästens nyttjanderätt.  Det framgår av lagtext och 

                                                             
1 Lag (1984:694) om ändring i jordabalken. 
2 JB 12 kap. 9 §. 
3 JB 12 kap. 15 § 2 st., ändring genom SFS (2009:180). 
4 Bengtsson m fl, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 199. 
5 JB 12 kap. 16 §. 
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lagkommentarer att dessa två punkter är avsedda att behandlas som två separata grunder.6  

Hyresgästen kan således ansöka om åtgärdsföreläggande för att underhållet i lägenheten är 

eftersatt, oberoende av om bristerna hindrar nyttjandet av lägenheten, eller för brister som 

medför uppenbara hinder eller men i nyttjanderätten. Domstolarna har dock inte alltid 

behandlat bristande underhåll och hinder eller men som separata grunder för 

åtgärdsföreläggande. Enligt rådande rättspraxis på området räcker det inte med att underhållet 

i lägenheten är eftersatt. I rättspraxis förutsätts att bristerna ska utgöra hinder eller men i 

nyttjanderätten för att hyresvärden ska tvingas åtgärda bristerna i en lägenhet.7  

Nedan beskrivs två rättsfall vilka illustrerar hyresnämndens och hovrättens tolkning av JB 12 

kap. 16 § 1 st. 2 och 3 p. I första exemplet ansökte en hyresgäst om åtgärdsföreläggande för 

åtgärder av en linoleummatta med följande skador: sprickor, mycket trasig på ett ställe samt 

decimeterlång rektangulär lagning. Linoleummattan var 12 år gammal. Hyresnämnden och 

Hovrätten ansåg att linoleummattor borde hålla i ca 20 år och att den aktuella mattan således 

inte var tillräckligt gammal för att eftersatt underhåll skulle utgöra grund för 

åtgärdsföreläggande.8  I det andra exemplet ansökte en hyresgäst om åtgärdsföreläggande för 

en 20 år gammal väggmatta i ett badrum. Väggmattan var missfärgad på grund av ålder. 

Hyresgästen gjorde gällande att åtgärdsföreläggande kunde meddelas på grund av att 

hyresvärden brustit i sin underhållsskyldighet. Hyresnämnd och hovrätt fastställde att bristen 

måste innebära hinder eller men i hyresgästens nyttjanderätt för att ligga till grund för ett 

åtgärdsföreläggande. Vid besiktningen noterade hyresnämnden att mattan i och för sig var gul 

men att den trots detta var fullt brukbar för sitt ändamål.9  

Ovan redovisade rättsfall antyder att hyresnämnd och hovrätt snarare använt sig av JB 12 kap. 

16 § 1 st. 2 och 3 p. tillsammans som skäl till att inte meddela åtgärdsföreläggande, istället för 

att behandla punkterna som två separata grunder för åtgärdsföreläggande. I det första fallet 

hade mattan i och för sig en del brister men ansågs inte vara tillräckligt gammal för att 

medföra ett åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll. I det andra fallet var 

väggmattan tillräckligt gammal för att den skulle vara i behov av underhåll, men bristerna 

ansågs inte utgöra hinder eller men i nyttjanderätten. Utifrån dessa fall verkar domstolarna 

                                                             
6 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 126. Se även Bengtsson m fl, Hyra och annan 

nyttjanderätt till fast egendom, s. 199.  
7 ÖH 6967 – 13. 
8 SÖH 217/1998. 
9 ÖH 6967–13.  
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läsa samman dessa två punkter som två rekvisit vilka båda bör vara uppfyllda för att meddela 

åtgärdsföreläggande.  

Åtgärdsföreläggande är ett hjälpmedel för hyresgäster att upprätthålla lägenhetens skick under 

hyrestiden, men oklarheter uppkommer avseende vilka brister som kan ligga till grund för 

åtgärdsföreläggande. Finns det utrymme för olika tolkningar av lagtexten kan det innebära att 

lika fall inte behandlas lika, i sin tur leder till en rättsosäkerhet på grund av att tolkningen 

avgörs av den enskilda tillämparen. Hyresgästens skydd blir således olika starkt beroende av 

tillämpad tolkning.10 Det medför också att det finns en lagstadgad regel som inte kan utnyttjas 

av hyresgäster i praktiken. Rättsläget ger indikationer på att rättspraxis bidragit till ett sämre 

skydd för hyresgäster än vad lagstiftaren åsyftat med reglerna om åtgärdsföreläggande.  

Varje år arbetar Hyresgästföreningen med att hjälpa hyresgäster i olika hyresrättsliga frågor. 

Den vanligast förekommande ärendekategorin är lägenhetens skick samt hinder och men.11 I 

region Sydost har sammanlagt 6 880 ärenden tillhörande dessa två ärendekategorier 

behandlats mellan år 2012 och år 2017.12  Det är således vanligt att tvister om lägenheters 

skick uppkommer.  

Vid ett missnöje med lägenhetens estetiska gestaltning är ett alternativ, för hyresgästen, att på 

egen bekostnad sätta sin personliga prägel på lägenheten. 13   Problem kan i dessa fall 

uppkomma när hyresgästen flyttar. Det förekommer att hyresgästens arbete är dåligt utfört 

eller alltför avvikande. Hyresvärden kan då kräva ersättning av hyresgästen för att kunna hyra 

ut lägenheten till en ny hyresgäst i ett godtagbart skick. En tänkbar risk som följer skulle 

kunna vara att hyresvärden erhåller ersättning utan att vidta någon åtgärd. Det innebär således 

att nästkommande hyresgäst får behålla de påtalade bristerna som hyresvärden erhållit 

ersättning för. En misstanke föreligger om att lagstiftarens inte haft för avsikt att ge utrymme 

för en sådan användning av JB 12 kap. 24 a §. Vidare ger det indikationer på att det är ett 

aktuellt problem som bör ses över för att bereda hyresgäster de skydd lagstiftaren åsyftat vid 

införandet av aktuell lagstiftning. 

 

                                                             
10 Björkdahl, InfoTorg, 2/6 2014. 
11 Hyresgästföreningens sammanställning av ärendestatistik 2012, 2013-01-23. 
12 Hyresgästföreningens sammanställning av antal registrerade ärenden, Hyresgästföreningen Sydost, 2012 till 

2017. 
13 JB 12 kap. 24 a §, ändring genom SFS (2009:180). 
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1.2 Problemformulering 

- Utgör estetiska brister en självständig grund för åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 

16 §? 

För att besvara denna frågeställning förutsätts, oundvikligen, att nedan ställda frågor beaktas 

innan den huvudsakliga frågan kan angripas.  

- Avsåg lagstiftaren att bristande underhåll i en hyreslägenhet skulle utgöra en 

självständig grund för åtgärdsföreläggande? 

- Avsåg lagstiftaren att estetiska brister skulle omfattas av sedvanligt underhåll enligt 

JB 12 kap. 15 § 2 st.?  

1.3 Definition 

1.3.1 Estetisk brist 

En svårighet med estetiska brister är att de kan bli föremål för vitt skilda uppfattningar som 

kan medföra att lika fall behandlas olika. Begreppet estetisk brist används inte av lagstiftaren, 

varför det inte heller finns en legaldefinition som anger begreppets omfattning. För att 

undvika alltför omfattande ramar för bedömningen av vad en estetisk brist innefattar, 

diskuteras i detta avsnitt vad som i denna uppsats avses med estetisk brist.  

Med estetiska brister avses i denna uppsats brister vilka inte innebär uppenbara hinder eller 

men, men är av betydelse för lägenhetens skick och som hyresgäster i allmänhet bedömer vara 

en estetisk brist. Det handlar således inte om att ge utrymme för missnöje med en viss färg 

eller tapet för att det ska anses vara en estetisk brist. För att illustrera detta kan som exempel 

nämnas en lägenhet inredd med tapeter från 1970-talet, vars modernitetsgrad sedan länge har 

passerats. Oberoende av tapeternas skick kan tapeterna enligt dagens smak bland hyresgäster i 

allmänhet sägas vara omoderna och estetiskt mindre tilltalande. En sådan tapet bör enligt min 

mening i sig innebära en icke godtagbar standard enligt den allmänna uppfattningen på orten, 

och således kunna angripas genom ett åtgärdsföreläggande. 

Syftet med en alternativ tolkning av JB 12 kap. 16 § som skulle ge ett utrymme att rättsligt 

angripa estetiska brister, är inte att ge den enskilda hyresgästen en möjlighet att fritt gestalta 

lägenheten efter personlig smak. Syftet med en sådan tolkning är istället att upprätthålla en 

dylik standard i alla hyreslägenheter samt att standarden anses vara godtagbar bland 
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hyresgäster i allmänhet. Det innebär även ett upprätthållande av att varje hyresgäst har rätt till 

en bostad som ligger i tiden. En sådan tolkning stämmer väl överens med skrivningen i JB 12 

kap. 9 § där den allmänna uppfattningen på orten avgör den godtagbara standarden i 

hyreslägenheter. 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att pröva om estetiska brister kan utgöra en självständig grund för 

åtgärdsföreläggande. Uppsatsen är avsedd för jurister vilka arbetar med hyresrättsliga frågor. 

Förhoppningen är att resultatet blir ett orienteringsmedel vid framtida behandling av liknande 

spörsmål.  

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen utreds om estetiska brister kan utgöra en självständig grund för 

åtgärdsföreläggande. Utredningen har begränsats till att behandla estetiska brister i 

hyreslägenheter. Det innebär att följande boendeformer inte behandlas i denna uppsats: 

lokalhyra, uthyrning av egen bostad, andrahandsuthyrning, inneboende och enfamiljshus14. 

Anledningen till denna begränsning är att dessa boendeformer oftast är kortvariga och att det 

handlar om en person som hyr ut sitt egna boende. Det vore oskäligt om den nya hyresgästen 

kunde ställa krav på estetik i ett tillfälligt boende då det får antas att hyresvärden planerar att 

flytta tillbaka eller behålla sin lägenhet.  

Ett resonemang om begreppen hinder eller men15 samt fullt brukbart skick i orten16 förs i 

uppsatsen. Detta är nödvändigt för att utreda alla möjligheter för estetiska brister att träda 

fram Utredningen av begreppen begränsas efter relevans för ämnet. Risken att hyresgästen 

blir ersättningsskyldig vid flytt, på grund av estetiska brister berörs i denna uppsats. Denna 

del uppmärksammas för att söka vägledning i ämnet, någon djupare analys av detta kommer 

således inte att framställas. 

                                                             
14 Avtalsfrihet råder mellan hyresgäst och hyresvärd  se JB 12 kap. 15 § 2 st. 1 p. se även Holmqvist & Thomson, 

Hyreslagen: en kommentar, s. 115. 
15 JB 12 kap. 16 §. 
16 JB 12 kap. 9 §. 
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 1.6 Metod 

1.6.1 Inledning 

Den inledande delen av uppsatsen skrivs utifrån en rättsdogmatisk metod för att utreda de lege 

lata enligt svensk rätt. Med de lege lata menas gällande rätt, detta är en viktig del i uppsatsen 

för att klarlägga hur rättsläget ser ut för tillfället.17 Bruket av rättsdogmatisk metod innebär att 

resonemanget i denna del stödjs enbart på rättskällor, nämligen lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin. Rättskällorna utreds i sin tur utifrån en teleologisk tolkning. Med teleologisk 

tolkning avses en utredning av en rättsregel utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen 

stiftades, vidare är lagens ändamål av intresse för en sådan lagtolkning.18    

Avstamp tas i JB 12 kap. 9 § där regleras den standard och det skick en hyresgäst har rätt att 

förvänta sig i sin hyreslägenhet. Bedömningsgrunden för skicket på en hyreslägenhet är den 

allmänna uppfattningen i orten ska vara fullt brukbart för avsett ändamål. Uttrycket är 

tämligen generellt skrivet så att det knappast kan bidra till någon vägledning för 

rättstillämpningen. Vidare krävs en redogörelse av JB 12 kap. 15 och 16 §§. Nämnda 

paragrafer nyttjas på följande sätt. JB 12 kap. 9 § avgör vilken standard som ska sättas till 

grund för sedvanligt underhåll enligt JB 12 kap. 15 §. Sedan krävs en utredning av JB 12 

kap.15 § för att avgöra om lagstiftaren avsett att estetiska brister ska omfattas av denna 

paragraf och således åtgärdas genom sedvanligt underhåll, utfört av hyresvärden. 

Förekommer det skäl, vilka talar för att estetiska brister omfattas av sistnämnda paragraf blir 

innebörden av JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. avgörande för om estetiska brister kan bli en 

självständig grund för åtgärdsföreläggande. Oavsett utfall bör även ett resonemang föras kring 

estetiska brister som utgör hinder eller men i nyttjanderätten enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 3 p. 

som ett andra alternativ för att kräva åtgärd för estetiska brister genom åtgärdsföreläggande. 

Uppsatsen avslutas med en analys, där presenteras en sammanställning av relevanta argument 

som talar för respektive mot att estetiska brister kan utgöra en självständig grund för 

åtgärdsföreläggande. Inledningsvis är argumenten hämtade ur presenterade rättskällor. 

Rättskällorna är, i det här fallet, otillräckliga och bidrar inte till en tillfredsställande 

vägledning för att utföra en gedigen analys av behandlat spörsmål. För att komplettera bristen 

på tillräckligt materiellt stöd kommer andra källor än rättskällor att användas för att styrka 

relevanta argument. Analysen utförs således enligt en topisk metod. 

                                                             
17 Lehrberg, Praktiskt juridisk metod, s.  203.   
18 Lehrberg, Praktiskt juridisk metod, s. 258.  
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Resultatet består av en intresseavvägning mellan hyresgästens respektive hyresvärdens 

skyddsintressen. Vidare presenteras en möjlig tolkning avseende reglerna om 

åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll och således även estetiska brister. 

Uppsatsen har främst bestått i att utreda om estetiska brister självständigt kan utgöra en grund 

för åtgärdsföreläggande. Därför har utredningen koncentrerats på att framställa argument som 

talar för denna tes. I uppsatsen har inte lika mycket tid ägnats åt att utreda argument som talar 

mot tesen i fråga. Det kan således föreligga motargument som inte har presenterats i 

uppsatsen. Anledningen till detta är att eventuella motargument snarast representerar det 

rådande rättsläget medan syftet med denna uppsats är att utreda en alternativ tolkning. 

 Den topiska metoden tillämpas i denna uppsats, eftersom metoden sällan används i juridiska 

uppsatser är det viktigt att läsaren förstår vad topisk metod innebär. Nedan presenteras ett 

sammandrag av den topiska metodens innebörd. 

1.6.2 Topisk metod 

Den topiska modellen för tolkning och argumentation innebär, i korthet, ett sätt att försöka 

föra meningsfulla diskussioner på områden där det inte finns tillräckliga källor för att 

fastställa sanningen. 

”Topiken baserar sig på att varje sakområde omfattas av ett ovisst antal synpunkter 

(topoi) vilka har olika bäring på problem inom området. Dessa synpunkter kan 

användas för att föra en diskussion framåt.”19  

Lösningen kommer därmed inte att bestå i en konkret slutsats enligt den traditionella 

modellen där vissa rättsfakta leder till viss rättsföljd, istället presenteras pro-contraargument. 

Argumenten ger indikationer på vilka synpunkter som i rättstillämpningen är värda att 

överväga i liknande situationer. Detta förutsätter självfallet att synpunkterna är sakliga, 

relevanta och rimliga.20 Olika synpunkter i sig leder inte till en slutsats men kan tillsammans 

vara tillräckligt övertygande för en viss ståndpunkt. En sådan samling kallas för 

topoikataloger. 21   För att topoikataloger ska bli rättsvetenskapligt intressanta krävs att 

katalogerna är elastiska och kan användas i flera olika fall. En sådan katalog innebär en 

utveckling av omständigheter och synpunkter vilka är av relevans för ett visst problem och 

kan således fungera som ett orienteringsmedel där rättskällor inte är tillräckliga. I denna 

uppsats presenteras således argument från både rättskällor och andra källor. Lagstiftarens 

                                                             
19 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 313. 
20 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 338. 
21 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 225. 
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ändamål samt syfte med ovan anförda lagrum är ett så kallat topoi, detta kan ge bäring i 

avvägningen för hur lagen ska tolkas. Ändamålet samt syftet besvarar inte, självständigt, 

frågan om hur lagen ska tolkas men kan medföra ett argument för eller mot en viss 

ståndpunkt. En distinktion mellan syfte och ändamål måste göras. Med syftet avses i denna 

uppsats lagstiftarens avsikt med lagen när lagen stiftades. Lagens ändamål kan ändras med 

tiden på grund av att samhället utvecklas och lagstiftningen kan behöva anpassas därefter. Det 

kan således föreligga skillnader mellan lagstiftarens syfte och ändamål med en viss rättsregel.  

Vid användningen av topisk metod berörs tre väsentliga punkter som kan leda till en rättslig 

slutsats: 

1. Sökandet efter relevanta premisser, här kommer topoikataloger till nytta 

2. Premissernas beskaffenhet, premisserna behöver inte bevisligen vara sanna men de ska 

vara meningsfulla  

3. Användningen av premisserna22  

Nyttjandet av topisk metod utmanar den verksamma juristen att använda sin kreativitet samt 

att på ett självständigt sätt arbeta med juridiska spörsmål. Topiken skiljer sig från den 

traditionella juridiska metoden genom att målsättningen är att sätta den specifika situationen i 

fokus istället för den rättsliga regleringen eller regelsystemet.23 Detta är en logisk metod att 

arbete utifrån då våra regleringar är generellt skrivna och kan omöjligen stämma in i varje 

enskilt fall. På detta sätt hittas en lämplig reglering utifrån redan funna argument istället för 

att försöka argumentera för det enskilda fallet utifrån en redan bestämd paragraf. Detta kan 

bidra till ett tunnelseende hos jurister som är alltför bundna av lagrummets ordalydelse. 

Nyttjandet av den topiska metoden i denna uppsats innebär att argument hämtas från det 

verkliga livet som är grunden för vårt rättssystem, livet skapar problemområden och inspirerar 

skapandet av lagar. Vidare är lagen alltid en avvägning mellan två eller flera intressen därav 

symbolen för juridiken, en våg.  

Topiken används inom retoriken där kärnan är att övertyga de som lyssnar. Retoriken är ett 

viktigt verktyg för utövandet av juridik. 24  För att lagen ska aktualiseras krävs att fakta 

omvandlas till övertygelse i det verkliga livet. Den juridiska argumentationen riktas mot ett 

auditorium närmare bestämt en krets av berörda. Auditoriets respons till argumenten blir 

avgörande för argumentens vikt och betydelse, de kan antas, förkastas eller utvecklas. Det 

                                                             
22 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 225 ff. 
23 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 225–228. 
24 Iustus förlag, Retorik och rätt, s. 112 med hänvisning till Håkan Andersson, Topisk retorik inom juridiken. 
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räcker således inte alltid med den fakta vi hittar i våra rättskällor. En tanke bör därför ägnas åt 

kraften att övertyga med argument som har en betydelse i verkligheten.25  

Håkan Andersson har inom skadeståndsrätten utvecklat en konkret utformning där den topiska 

modellen används för att komplettera traditionella tolkningssatser som varit otillräckliga.26 

Håkan Andersson ser på rätten genom tre beståndsdelar: fakta, den juridiska argumentationen 

samt normer och värderingar. Den juridiska argumentationen fungerar som en länk mellan de 

faktiska händelserna, verkligheten, och de existerande normerna, den rättsliga regleringen. 

Syftet med den juridiska argumentationen är att koppla samman verkligheten och regleringen 

på ett trovärdigt sätt, detta gör den gällande rätten levande. Det finns inga regler om hur denna 

sammankoppling ska ske, den juridiska argumentationen består av såväl fakta och rättsregler 

som värderingar i praktiken.27  I denna uppsats genomförs ett försök att redovisa en sådan 

sammankoppling som kan användas av båda parter. 

1.7 Disposition 

Detta arbete inleds med ett beskrivande kapitel, där följande begrepp och lagrum i hyreslagen 

beskrivs: 

- Fullt brukbart skick enligt den allmänna uppfattningen i orten, JB 12 kap. 9 § 

- Hyresvärdens underhållsskyldighet, JB 12 kap. 15 § 

- Åtgärdsföreläggande, JB 12 kap. 16 § 

- Sedvanligt underhåll, JB 12 kap. 16 § 2 p.  

- Hinder eller men, JB 12 kap. 16 § 3 p. 

Uppsatsens inledande del består av tre kapitel, lagtext, förarbeten och rättspraxis. 

Ovanstående begrepp och lagrum utgör grunden för samtliga avsnitt. Under avsnittet 

rättspraxis redogörs följande rättsfall: 

- ÖH 6967 – 13, våtrumstapet 

- ÖH 4840 – 15, persienner 

- ÖH 2872 – 16, trasigt golv 

                                                             
25 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 312. 
26 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 314. 
27 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 315. 
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- ÖH 10081–15, tapetsering och målning 

Det inledande kapitlet där rättskällorna presenteras kommer att kombineras med analyserande 

avsnitt som är nödvändig för att läsaren ska uppmärksamma väsentliga delar. Analysen 

kommer således att vara märkbar genom hela uppsatsen samt avslutas med ett eget kapitel. 

Det analyserande kapitlet inleds med att beskriva begreppet estetisk brist och vilka brister som 

avses med detta begrepp. Vidare sammanfattas redovisat material där argument som talar för 

respektive mot estetiska brister som självständig grund för åtgärdsföreläggande framställs.  
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2 Lagtext 

2.1 Gällande rätt 

I följande avsnitt presenteras delar av lagtext som är nödvändig för att beskriva 

utgångspunkten för frågeställningen. Avsnittet är en kommenterande text. Följande paragrafer 

behandlas: JB 12 kap. 9, 15 och 16 §§. 

2.2 Godtagbart skick i en hyreslägenhet 

2.2.1 Inledning 

Vad som avses med ett godtagbart skick i en hyreslägenhet regleras i JB 12 kap. 9 § som 

lyder:  

”På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla 

lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt 

brukbar för det avsedda ändamålet.”28 

2.2.2 Allmänna uppfattningen på orten 

Av JB 12 kap. 9 § framgår det lägsta skick en hyresgäst kan förvänta sig i en hyreslägenhet. 

Regeln är tvingande för alla permanentbostäder. 29  Angivet skick ska hyresgästen kunna 

förvänta sig även under hela hyrestiden. 30   Fastslagen norm är generell och svår att använda i 

praktiken, detta eftersom det är den allmänna uppfattningen på orten som avgör vilket skick 

som ska anses vara fullt brukbart för det avsedda ändamålet. En allmän uppfattning är en 

subjektiv bedömning och skulle kunna innebära att olika skick accepteras beroende på i vilken 

ort lägenheten är belägen. Redan här skulle utgångsläget kunna vara olika för olika 

hyresgäster. Svårigheten uppstår när begreppet den allmänna uppfattningen på orten ska 

brytas ner till användbara kriterier för att avgöra uppfattningen på orten. Regeln påminner om 

köplagen (1990:931) 17 § där en köpt vara ska uppfylla de ändamål varan är avsedd att 

uppfylla och samma ändamål som andra varor av samma slag i allmänhet används om inte 

något annat är avtalat.31 

2.2.3 Brukbart skick 

Som ovan beskrivet är den allmänna uppfattningen på orten avgörande för vad som anses vara 

fullt brukbart skick. Uttrycket fullt brukbart skick avser den minimistandard en hyresgäst kan 

                                                             
28 JB 12 kap. 9 § 1 st.  
29 Bengtsson m fl, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 194. 
30 JB 12 kap. 15 §. 
31 Bengtsson m fl, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 194. 
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förvänta sig på tillträdesdagen. Vad är då ett brukbart skick? Det första kriteriet är att allt som 

ingår i lägenheten ska gå att bruka till exempel vattenkranar, kylskåp/frys, toalett, badrum och 

spis, eftersom brukbart skick motsvarar ett minimumkrav. Det ska således gå att vistas i 

lägenheten och vara möjligt att utföra vardagliga sysslor. Den tolkning som gjorts av 

brukbarheten omfattar mer än endast de tekniska anordningarna i lägenheten. I brukbarheten 

inkluderas även underhållet av lägenheten i egenskap av tapetsering och målning.32 Detta talar 

för att estetik kan ha betydelse för frågan om en lägenhet anses vara fullt brukbar eller inte. 

2.3 Hyresvärdars underhållsskyldighet 

2.3.1 Inledning 

Hyresvärden är inte skyldig att tillhandahålla ett godtagbart skick i lägenheten enbart på 

tillträdesdagen. Ett godtagbart skick ska även upprätthållas under hela hyrestiden, detta 

regleras i JB 12 kap. 15 §. Hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick som anges i JB 12 

kap. 9 §. Dit hör att hyresvärden ska ” med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, 

målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom 

ålder och bruk.”33 Begreppet lägenhetens skick omfattar även delar av fastigheten utanför 

hyreslägenheten, till exempel vindsutrymmen och trappor. I begreppet ryms även den fysiska 

standarden i lägenheten, nämligen om hyresgästen störs av grannar, buller eller liknande.34  

2.3.2 Skäliga tidsmellanrum 

Utgångspunkten för hyresvärdars underhållsskyldighet är att hyresvärden ansvarar för skador 

som kan hänföras till normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olycka. 35 

Hyresvärden är inte skyldig att vidta åtgärder för skador orsakade av hyresgästen och skador 

som faller utanför det normala slitaget. Det finns ingen lagstadgad tidpunkt som minst ska ha 

förflutit för att en hyresgäst ska erhålla rätt till underhåll i lägenheten.36 Vid en bedömning av 

underhållsbehov ser rättstillämparen till det enskilda fallet, hänsyn tas till bland annat 

lägenhetens och familjens storlek. Bor det en flerbarnsfamilj i en lägenhet får hyresvärden 

räkna med högre förslitningsgrad och underhållsbehov som fortfarande omfattas av det 

normala slitaget. Anledningen till att hyresvärden ska anpassa sin underhållsskyldighet efter 

varje enskild hyresgäst är för att det anses jämnas ut för hyresvärden på så sätt att en del 

lägenheter istället har ett lägre behov av underhåll och en längre förslitningstid detta i till 

                                                             
32 Se NJA 1964 s. 434 och Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 88. 
33 JB 12 kap. 15 § 2 st., kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
34 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen”: en kommentar, s. 93. 
35 Bengtsson m fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 197. 
36 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen”: en kommentar, s 96. 
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exempel lägenheter som hyrs av ensamstående eller pensionärer.37 Uttrycket ålder och bruk 

ger endast vägledning för att bedöma om en lägenhet är i behov av underhåll. Hänsyn ska tas 

till både ålder och förslitning det innebär att en samlad bedömning görs av hur pass förbrukad 

lägenheten är. Det innebär således att hyresgästen endast kan kräva underhåll i sin lägenhet 

om det finns ett behov av underhåll. Enbart det faktum att lägenheten är gammal räcker inte 

för att kräva underhåll.  Föreligger det brister, orsakade av hyresgästen, och lägenheten 

uppfyller kraven på ålder och bruk utesluts hyresgästens ansvar ofta på grund av hyresvärdens 

underhållsskyldighet. 38  De nyckeltal som tagits fram av organisationen för Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretag (SABO) används ofta som ett hjälpmedel för att beräkna 

underhållskostnader för bostäder. Nyckeltalen används för att ge en uppfattning om hur 

mycket åtgärderna kostar enligt befintliga priser på marknaden, till exempel tapetsering. I 

nyckeltalen anges även den ekonomiska livslängden för exempelvis tapeter. Dessa nyckeltal 

kan utgöra en utgångspunkt för att avgöra om en lägenhet har åldrats tillräckligt för att 

underhåll ska bli aktuellt.   

2.3.3 Sedvanligt underhåll  

Svea hovrätt har uttalat att begreppen sedvanliga reparationer enligt JB 12 kap. 15 § 2 st. och 

sedvanligt underhåll enligt JB 12 kap. 16 § 3 st. har samma innebörd.39 Hyresvärden är 

skyldig att ombesörja tapetsering, målning, och andra sedvanliga reparationer. Med sedvanligt 

underhåll åsyftas främst tapetsering, målning och golvbehandling. Hyresvärdens 

underhållsskyldighet är dock inte begränsad till endast dessa åtgärder.40 Hit hör alla åtgärder 

som krävs för att upprätthålla fullt brukbart skick i lägenheten. Notera att till ovan beskriven 

kategori av brister hör oftast estetiska brister nämligen tapeter och golv som inte ligger inom 

vår tid eller som är så pass befläckade och oestetiska att det är iögonfallande.  

2.3.4 Fullt brukbart skick 

Thomas Edling skriver att samma principer som vid nyttjandet av JB 12 kap. 9 § används i JB 

12 kap. 15 § för att avgöra om lägenheten är fullt brukbar för avsett ändamål.41 Samtidigt 

beskriver han att en hyresgäst inte har rätt att vänta sig samma skick som på tillträdesdagen 

under hela hyrestiden. Hyresgästen får räkna med viss förslitning samt att hyresvärden själv 

får avgöra när renovering ska ske. För att hyresgästen ska kunna göra påföljder gällande krävs 

                                                             
37 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 114. 
38 Bengtsson m fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 221. 
39 ÖH 1525–09. 
40 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 114. 
41 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen”: en kommentar, s. 94. 
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att bristen i lägenheten är så pass avvikande att det utgör ett hinder i nyttjanderätten. Det krävs 

med andra ord flera års försummelse av det sedvanliga underhållet för att hyresgästen ska 

kunna kräva åtgärd.42 Det föreligger därmed en skillnad mellan vilka brister en nyinflyttad 

hyresgäst respektive en befintlig hyresgäst kan göra gällande. 

2.4 Brister i en hyreslägenhet 

2.4.1 Inledning 

I JB 12 kap. 16 § bereds möjligheter för hyresgäster att kräva att åtgärder vidtas för brister i 

sitt boende. I paragrafen behandlas bland annat brister i lägenheten orsakade av bristande 

underhåll, brister som utgör hinder eller men i hyresgästens nyttjanderätt samt hyresgästers 

rätt att kräva påföljd för brister genom åtgärdsföreläggande. Endast för denna uppsats 

relevanta delar av paragrafen penetreras närmare, nämligen JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 och 3 p. 

samt 2 st. 

2.4.2 Åtgärdsföreläggande 

Åtgärdsföreläggande möjliggör för hyresgäster att kräva åtgärd för brister som hyresvärden 

inte vill åtgärda. Hyresnämnd kan på ansökan från hyresgästen förelägga hyresvärden att 

avhjälpa påtalade brister. Hyresnämnden ska göra en avvägning av vad som anses vara skäligt 

i det enskilda fallet. Detta framgår av paragrafens formulering får, som innebär att 

hyresnämnden är fri att avslå en ansökan om de anser att det är oskäligt att hyresvärden ska 

åtgärda påtalad brist.43 Vid skälighetsbedömningen tas hänsyn till bland annat kostnad för 

åtgärd i förhållande till fastighetens värde.44 

2.4.3 Bristande underhåll 

Med bestämmelsen i JB 12 kap. 16 § avsågs ursprungligen endast fysiska brister i lägenheten 

och de utrymmen som hör därtill. År 1984 utvidgades bestämmelsens omfattning genom 

införandet av JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. Efter år 1984 kan hyresgäster således ansöka om 

åtgärdsföreläggande om hyresvärden inte uppfyller sin underhållsskyldighet enligt JB 12 kap. 

15 § 3 st.45 En annan förändring vilken styrker denna utvidgning av hyresgästers möjlighet till 

att kräva åtgärdsföreläggande är just begreppet åtgärdsföreläggande. Tidigare var 

beteckningen reparationsföreläggande. Anledningen till bytet var att åtgärderna inte enbart 

avsåg reparationer av befintlig anordning utan även alla åtgärder som krävs för att utrymmena 

                                                             
42 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen”: en kommentar, s. 94 ff. 
43 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 120. 
44 Se ÖH 71–11. 
45 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 124. 
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ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Begreppet åtgärdsföreläggande anses därför 

vara neutralt och mer passande för att täcka alla åtgärder.46 Ett förtydligande, i lagtexten 

anges att både bristande underhåll och icke fullgjort underhåll kan ligga till grund för 

åtgärdsföreläggande.47 

2.4.4 Hinder eller men 

För att åtgärdsföreläggande ska meddelas enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 3 p.  krävs att hinder 

eller men ska uppstå i hyresgästens nyttjanderätt på grund av bristen. Med hinder menas 

fysiska skador, som hindrar nyttjandet av lägenheten. Till exempel ett kylskåp som inte 

fungerar eller en skåpsdörr som inte går att stänga. Med men avses brister som påverkar 

boendemiljön och på så sätt begränsar hyresgästens nyttjanderätt. Till exempel en förpestande 

odör av katturin eller en störande granne. I förarbeten anges att åtgärdsföreläggande för 

bagatellartade brister inte ska medges och är inte ändamålet med bestämmelsen.48  

2.4.5 Bestämmelserna i JB 12 kap. 10–12 §§ 

I JB 12 kap. 16 § anges att bestämmelserna i JB 12 kap. 10–12 §§ även gäller för bland annat 

andra och tredje punkten i först nämnt lagrum, nämligen om hyresvärden brister i sin 

underhållsskyldighet eller om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten. Sistnämnda lagrum 

reglerar de påföljder en hyresgäst har rätt att kräva för det fall brister i hyresgästens boende 

uppstår. Vid allvarligare brister i lägenheten är påföljden enligt JB 12 kap. 10 § 1 st. att 

avtalet förfaller. För att denna påföljd ska vara aktuell krävs att lägenheten, under hyrestiden, 

förstörs till den grad att den inte går att använda för avsett ändamål.49 För mindre skador i 

lägenheten gäller JB 12 kap. 11 §. Hyresgästen kan i det fallet ha rätt till självhjälp, 

uppsägning av avtalet, reducering av hyra och ersättning för skada, förutsatt att hyresgästen 

inte är ansvarig för skadan.50 I JB 12 kap. 12 § regleras hyresgästens rätt till påföljder för fall 

där myndigheter fattar beslut som inskränker hyresgästens nyttjanderätt. Hyresgästen har i 

sådana fall rätt till skälig nedsättning av hyran. För det fall beslutet innebär en väsentlig 

inskränkning i nyttjanderätten kan uppsägning av avtalet bli en aktuell påföljd.51 

  

                                                             
46 Prop. 1983/84:137 s. 123. 
47 JB 12 kap. 16 § 2 och 3 st. 
48 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 125. 
49 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 118. 
50 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 93 och 118. 
51 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 108. 
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3 Förarbeten 

3.1 Inledning 

Följande avsnitt behandlar uttalanden i förarbeten som är relevanta för uppställd 

frågeställning. I avsnittet framförs lagstiftarens bakomliggande ändamål med befintliga 

lagrum samt utförda ändringar. 

3.2 Införandet av hyresvärdars underhållsskyldighet  

Hyresvärdens underhållsskyldighet infördes i samband med att lag (1942:429) om 

hyresreglering52  avskaffades. Vid den tidpunkten hade hyresgäster endast rätt att utkräva 

åtgärder för brister som utgjorde faktiska hinder eller men i nyttjanderätten. Till kategorin 

hinder eller men hörde även en lägenhet vars skick, genom försummat underhåll, försämrats 

så avsevärt att den längre inte befann sig i det skick som avtalats från början. Hyresgästen 

kunde däremot inte kräva åtgärd för brister i det löpande underhållet. Avsikten med den 

befintliga lagstiftningen var att bevara det skick på lägenheten avtalsparterna avtalat om, 

hyresvärdens bristande underhåll ansågs således vara ett skäl till att lägenheten inte längre 

befann sig i det skicket. Någon större vikt lades inte på det bristande underhållet i sig. Denna 

lagstiftning ansågs inte tillfredsställande varför lagstiftningen skärptes och JB 12 kap. 15 § 2 

st.  och JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. infördes.53 I det förstnämnda lagrummet anges hyresvärdens 

skyldighet att med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra 

sedvanliga reparationer till följd av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.54 I det 

senare lagrummet lades bristande underhåll till som en grund för hyresgästens rätt att göra 

sanktioner gällande mot hyresvärden.55 Regeln är utformad på så sätt att om hyresvärden 

eftersatt det löpande underhållet i lägenheten så ska denna brist behandlas på samma sätt som 

hinder eller men i nyttjanderätten. 56   Rätten att hos hyresnämnd begära 

reparationsföreläggande infördes den 1 januari 1975 57 , vilket innebär att vid den här 

tidpunkten ingick inte denna rätt i möjliga sanktioner att kräva. De sanktioner en hyresgäst 

kunde begära var självhjälp och hyresnedsättning.58 

                                                             
52 Avskaffades genom lag (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen. 
53 Prop. 1968:91 Bih. A, s. 209–212. 
54 JB 12 kap. 15 § 2 st. 
55 JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. 
56 Prop. 1968:91 Bih. A, s. 209–212. 
57 Prop. 1974:150, SFS 1974:820. 
58 Prop. 1974:150, s. 455 se även ÖH 4840–15. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1968_0091?src=document
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3.3 Ambitioner om bättre underhåll i hyreslägenheter 

3.3.1 Hyresvärdars underhållsskyldighet  

Det framgår av uttalanden i proposition 1974:150 att lagstiftaren med införandet av JB 12 

kap. 15 § 2 st.  och JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p åsyftat att hyresvärden ska ansvara för att 

upprätthålla det skick hyresgästen har rätt att tillhandahålla, vilket innebär att hyresvärden är 

skyldig, att med jämna mellanrum, reparera lägenheten.59 Vidare framkom i det praktiska 

rättsliga arbetet ett stort missnöje, bland hyresgäster, med hur många hyresvärdar i praktiken 

skötte det löpande underhållet på sina lägenheter. Å andra sidan förekom relativt få mål i 

domstol som kunde ge vägledning såväl för hyresgäster som för hyresvärdar om hyresvärdars 

reparationsskyldighet.  Missnöjet motiverade att det fanns skäl för ytterligare åtgärder i 

hyreslagen för att garantera ett bättre underhåll i hyreslägenheter. Bestämmelserna i 

hyreslagen ansågs inte vara tillräckligt effektiva för att upprätthålla ett tillräckligt 

tillfredsställande underhåll i hyreslägenheter som lagstiftaren åsyftat.60  

3.3.2 Möjliga sanktioner, självhjälp m.m. 

Före den 1 januari 1975 var den främsta sanktionen mot brister i hyreslägenheter 

självhjälpsrätten, vilken innebär att hyresgästen kan avhjälpa brister på hyresvärdens 

bekostnad om hyresvärden inte åtgärdar bristen så snart det kan ske.61 Självhjälp medför en 

hel del svårigheter och risker för hyresgästen. 62  Det är även en sanktion som inte kan nyttjas 

av alla hyresgäster på grund av olika ekonomiska förutsättningar. Självhjälpsrätten innebär att 

hyresgästen måste bekosta åtgärden själv och sedan kräva betalning av hyresvärden.63 För det 

fall hyresvärden inte anser sig skyldig att betala kan det innebära att hyresgästen får stå 

kostnaden själv. Vidare ställs höga krav på hyresgästens bevisning om bristen som ligger till 

grund för utnyttjandet av institutet självhjälp. Sammantaget innebär det en risk för 

hyresgästen att använda sig utav självhjälpsrätten och framstår säkerligen som avskräckande 

för många hyresgäster.  

I propositionen 1974:150 rekommenderade lagrådet att hyresgästen, utöver de tidigare 

tillhandahållna sanktionerna, gavs en rätt att genom reparationsföreläggande kräva åtgärd i 

hyresnämnden för brister orsakade av bland annat eftersatt underhåll enligt JB 12 kap. 15 § 2 

st. Vid införandet av sanktionen reparationsföreläggande angavs att det krävdes hinder eller 

                                                             
59 Prop. 1974:150, s. 454, se även JB 12 kap. 11 § 1 st. 1 p. och JB 12 kap. 16 § 1 st. 
60 Prop. 1974:150, s. 455, se även prop. 1968:91 Bih.  A, s. 212. 
61 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 96. 
62 Se avsnitt 3.2. 
63 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 96 ff. 
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men för reparationsföreläggande vid bristande underhåll.64 Ändå gör Svea hovrätt i senare 

rättspraxis tolkningen att uttalandet i propositionen 1968:91 fortfarande gäller, som innebär 

att brister i det löpande underhållet ska behandlas på samma sätt som hinder eller men i 

nyttjanderätten.65 Hovrätten motiverar denna slutsats med att ingen materiell ändring i lagtext 

gjordes avseende hyresvärdens underhållsskyldighet. Hovrätten formulerar det på följande 

sätt:  

”Enligt sedvanliga lagtolkningsprinciper innebär det att uttalandena i 

propositionen 1968:91 fortfarande har betydelse för tolkningen av lagtexten. Av 

särskild betydelse för tolkningen av innebörden av hyresgästens rätt att kräva åtgärder 

enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 är därmed uttalandena i förarbetena om att det inte 

ansågs tillfredsställande att brister i underhållet inte omfattades av hyresgästernas 

sanktionsmöjligheter, att bestämmelsen om hyresvärdens underhållsplikt därför skulle 

kompletteras med regler vilka tog sikte på det löpande underhållet och att hyresgästen 

skulle ha samma rätt vid brister i det löpande underhållet som tillkom honom när 

hinder eller men uppkommit i hyresrätten.66  Av dessa uttalanden följer således att 

avsikten var att det inte skulle krävas hinder eller men för hyresgästens rätt att 

genomdriva sanktioner mot hyresvärden vid brister i det löpande underhållet. Eftersom 

lagtexten i 12 kap. 16 § första stycket 2 ger utrymme för den tolkning som var avsedd är 

det hovrättens slutsats att bestämmelsen ska tolkas på så sätt att det inte krävs hinder 

eller men för ett åtgärdsföreläggande enligt denna punkt i paragrafen.”67 

3.3.3 Åtgärder som omfattas av JB 12 kap. 15 § 2 st. 

Av propositionen 1974:150 framgår en diskussion om vilka åtgärder en hyresgäst kan söka 

reparationsföreläggande för. Närmast följer ett väsentligt stycke ur propositionen:  

”Föreläggande för hyresvärden att fullgöra sin reparationsskyldighet enligt 15 § andra 

stycket hyreslagen får självfallet inte omfatta andra åtgärder än som avses i nämnda 

lagrum. I första hand blir del således fråga om målning, tapetsering och liknande 

åtgärder. Också andra arbeten som har karaktär av underhållsarbete bör emellertid 

hyresnämnden kunna förelägga hyresvärden att utföra, t. ex. att byta ut defekta 

linoleummattor eller reparera trasiga snickerier. Kan parterna inte enas i frågor som 

färgval och tapeter m. m. bör erforderliga preciseringar göras i föreläggandet. Som 

allmänt riktmärke för avvägningen mellan parternas ifrågavarande intressen bör kunna 

gälla att hyresgästens önskemål bör tillgodoses, om det kan ske utan väsentligt ökade 

                                                             
64 Prop. 1974:150, s. 486. 
65 ÖH 4840–15, s. 3. 
66 Prop. 1968:91 Bih. A, s. 209–212. 
67 ÖH 4840–15, s. 3., kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1968_0091?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/SFS1970-0994_K12_P16?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/SFS1970-0994_K12_P16?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1968_0091?src=document
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kostnader för hyresvärden och utan att lägenheten kan antas bli mindre attraktiv för 

andra hyresgäster. Hyresvärden bör inte kunna åläggas att reparera oftare än vad han är 

skyldig att göra enligt 15 § andra stycket. Frågan om vilken intervall som bör gälla för 

olika åtgärder bör överlämnas åt rättstillämpningen. Förhandlingsuppgörelser mellan 

hyresmarknadens partorganisationer kan väntas få stort inflytande på denna.”68 

 Stycket fortsätter med att beskriva att samma sanktioner även gäller för JB 12 kap. 16 § 1 st. 

3 p. nämligen hinder eller men i nyttjanderätten. Det bör beaktas att i uttalandet anges det att 

målet med regelsystemet är att skapa garantier för att hyresvärdar fullgör sin 

underhållsskyldighet på ett tillfredsställande sätt. 69  

3.3.4 Några sammanfattande ord 

Nedan uppmärksammas delar av ovan återgivna uttalanden ur proposition 1974: 150 som är 

av intresse för uppsatsen. Till en början skiljer lagrådet i uttalandet på andra och tredje 

punkten i JB 12 kap. 16 § 1 st. Slutsatsen av detta bör enligt min mening vara att lagstiftaren 

har avsett att dessa två punkter ska behandlas var för sig. Vidare uppmärksammades att 

regleringen inte fungerade som den var avsedd att fungera och att lagrådet med sitt förslag 

syftade till att hyresvärdens underhållsskyldighet skulle fungera på ett tillfredsställande sätt. 

En åtgärd som vidtogs var att införa möjligheten till att kräva reparationsföreläggande hos 

hyresnämnd. Syftet med införandet av reparationsföreläggandet var således att skärpa 

lagstiftningen så att hyresvärdens underhållsskyldighet skulle upprätthållas. Att lagrådet i 

uttalandet behandlade eftersatt underhåll och hinder eller men i nyttjanderätten separat i 

kombination med att lagstiftarens ambitioner var att hyresvärdar skulle fullgöra sin 

underhållsskyldighet på ett bättre sätt tyder på att lagstiftaren avsåg att eftersatt underhåll och 

hinder eller men är två separata grunder till att meddela åtgärdsföreläggande samt att de är 

oberoende av varandra.  I förarbetena70 anges att hinder eller men bör uppstå som följd av det 

eftersatta underhållet, trots det tyder uppdelningen av punkterna att det eftersatta underhållet 

inte borde utgöra lika allvarlig brist och innebära hinder eller men i nyttjanderätten som i JB 

12 kap. 16 § 1 st. 3p.71  För det fall lagstiftarens syfte var att andra och tredje punkten72 skulle 

utmynna i samma resultat, att brister måste innebära hinder eller enligt båda punkterna, 

föreligger inga rimliga skäl bakom uppdelningen av punkterna. Det skulle då räcka med tredje 

punkten, vilken anger att bristen ska innebära hinder eller men i nyttjanderätten. 

                                                             
68 Prop. 1974:150, s. 456, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
69 Prop. 1974:150, s. 456. 
70 Prop. 1974:150, s 486. 
71 ÖH 4840–15. 
72 JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 och 3 p. 
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Målsättningen med att ta fram ett hjälpmedel för att förbättra hyresvärdars upprätthållande av 

sin underhållsskyldighet73 faller då hyresgästen inte kan påtala bristen förrän bristen innebär 

ett hinder eller men.  

För att inkludera estetiska brister i denna observation bör enligt min mening beaktas att det 

särskilt uttalas att defekta linoleummattor utgör ett exempel på eftersatt underhåll.74 En defekt 

behöver inte innebära en funktionsbrist utan kan innebära endast en estetisk brist, det innebär 

att linoleummattan behåller sin funktion men är defekt på grund av till exempel 

missfärgningar. I uttalandet75  utläses att viss hänsyn till estetik kan tas, detta genom att 

färgval och tapeter omnämns samt att hyresvärden ska försöka tillgodose hyresgästens 

önskemål på bästa sätt. Ett undantag för att bortse från hyresgästens önskemål är om 

exempelvis färgvalet skulle anses vara mindre attraktivt för andra hyresgäster. Det föreligger 

ett ömsesidigt avtalsförhållande mellan hyresvärd och hyresgäst. Det faktum att hyresvärden 

har rätt att ställa vissa estetiska krav på lägenheten bör omvänt även gälla för hyresgästen.76  

3.4 Krav på hinder eller men 

3.4.1 Reparationsföreläggande 

Nedan utvecklas uttalandet i proposition 1974:150 där det anförs att hinder eller men krävs 

för att utfärda reparationsföreläggande med bristande underhåll som grund. 77  I propositionen 

motiverades ett tillägg i paragrafens andra stycke. För det fall hyresavtalet avser en 

bostadslägenhet har hyresgästen rätt att kräva åtgärd för brister som hyresvärden ansvarar för. 

Hyresgästen kan göra detta genom att skicka in en ansökan till hyresnämnden, ett så kallat 

reparationsföreläggande. I uttalandet uppmärksammades de förutsättningar som krävdes för 

att reparationsföreläggande skulle kunna utfärdas. Motiveringen angavs på följande sätt: 

”En förutsättning för att reparationsföreläggande skall kunna utfärdas är att skadan eller 

det eftersatta underhållet verkligen innebär hinder eller men i sökandens nyttjande. Till 

en början måste i andra fall än då det är fråga om åtgärd enligt 15 andra stycket 

hyreslagen därför utrönas om så är fallet. Genom detta krav utesluts mer bagatellartade 

skador som t. ex. mindre repor på målade ytor och obetydliga sprickor på sanitetporslin. 

Enligt min mening bör kravet på att skadan skall vara till förfång vid utövandet av 

nyttjanderätten inte sättas för lågt. Det kan förekomma att man måste pröva om 

                                                             
73 Se prop. 1968:91 Bih. A. 
74 Jämför med hovrättens tolkning i ÖH 6967 – 13. 
75 Prop. 1974:150, s. 456. 
76 Se JB 12 kap. 24 a §. 
77 Prop. 1974:150, s. 486. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1968_0091?src=document
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hyresgästen är ansvarig för skadan eller om han på annat sätt är vållande till hindret 

eller menet i nyttjanderätten.” 78 

3.4.2 Några sammanfattande ord 

En möjlig tolkning av ovan angivet citat är att reparationsföreläggande endast kan meddelas 

för brister som utgör faktiska hinder eller men, oavsett vilken grund hyresgästen stödjer sin 

talan på. Motiveringen i det här fallet stämmer inte överens med lagtextens ordalydelse samt 

tidigare uttalanden.79 Ändå verkar huvudsyftet med detta uttalande vara citatets andra del, att 

förhindra reparationsföreläggande som grundas på bagatellartade brister. Enligt min mening 

uttrycker sig lagrådet restriktivt för att förhindra missbruk av den införda sanktionen. För det 

fall resultatet skulle bli en uppsjö av inkommande ansökningar som inte skulle vara 

hanterbart, skulle detta snarare innebära ett bakslag än ett framsteg i hyresgästernas rätt. 

Anledningen till min tolkning är det som fortsättningsvis skrivs i uttalandet, då ytterligare 

förutsättningar för att utfärda reparationsföreläggande ges till känna. I uttalandet anges att för 

att utfärda reparationsföreläggande på grund av att hyresvärden eftersatt sin reparationsplikt 

enligt JB 12 kap. 15 § 2 st.  krävs det att lägenheten är i ett behov av reparation och att det 

förflutit så lång tid sedan motsvarande reparation utfördes att det är rimligt att lägenheten 

repareras på nytt.80  I detta stycke synes eftersatt underhåll behandlas som en grund för 

reparationsföreläggande, utan ett krav på att hinder eller men ska vara ett resultat av bristen. 

Att en lägenhet är i behov av reparation behöver inte innebära att bristen i sig innebär ett 

hinder eller men i nyttjanderätten, då lägenheten fortfarande kan nyttjas samtidigt som ett 

behov av reparation kan föreligga. 

3.5 Ändring av begreppet reparationsföreläggande 

I propositionen 1983/84:137 presenterades ytterligare en förändring i JB 12 kap. 16 §, den 

senast införda sanktionen reparationsföreläggande ändras till åtgärdsföreläggande. Motivet 

bakom förändringen var att vidga begreppets omfattning. Begreppet reparationsföreläggande 

kunde tolkas på så sätt att hyresgästen endast kunde ansöka om reparationsföreläggande för 

brister som innebär reparation av befintlig anordning. Lagstiftarens syfte med införandet av 

åtgärdsföreläggande var vidare än så. Lagstiftaren avsåg att begreppet skulle omfatta åtgärder 

som krävs för att utrymmen ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Begreppet 

åtgärdsföreläggande anses därför vara neutralt och rättvisande. 81   Denna förändring av 

                                                             
78 Prop. 1974:150, s. 486, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
79 Se avsnitt 3.1 ff. 
80 Prop. 1974:150, s. 487. 
81 Prop. 1983/84:137, s. 123 se även s. 223. 
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begreppet ger enligt min mening ytterligare ett utrymme för att även estetiska brister i en 

lägenhet kan angripas. Det ger åtminstone ytterligare skäl för att ta upp sådana brister för 

diskussion med anledning av denna förändring.  

3.6 Hinder och men en obligatorisk följd? 

Lagrådet har tidigare uttryckt att det bör föreligga hinder eller men även vid upprättandet av 

åtgärdsföreläggande med bristande underhåll som grund.82 År 1998 infördes möjligheten till 

att söka åtgärdsföreläggande för ursprunglig brist.83 Lagrådet återgår då till den ursprungliga 

tolkningen 84  att brister i det löpande underhållet ska behandlas som hinder eller men i 

nyttjanderätten, nämligen att meddela åtgärdsföreläggande med bristande underhåll som 

grund inte förutsätter att bristen innebär hinder eller men. Efter ovan redovisade förarbeten 

kan synen på bristande underhåll framstå som en aning oklar. Lagrådet vacklar mellan om 

hinder eller men bör vara en följd av bristande underhåll eller inte för att meddela 

åtgärdsföreläggande.85 Ställningstagandet i denna fråga är avgörande för användningen av JB 

12 kap. 16 § 2 st. 2 p. 

  

                                                             
82 Prop. 1974:150, se även prop. 1983/84:137, s. 223. 
83 Prop.1997/98:46, s. 33. 
84 Prop. 1968:91(se avsnitt 3.1). 
85 Prop. 1968:91(se avsnitt 3.1), prop. 1974:150 och prop. 1983/84:137, s. 223.  
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4 Rättspraxis 

4.1 Inledning 

I avsnittet nedan redovisas rättspraxis som kan ge viss vägledning för att besvara i uppsatsen 

angiven frågeställning. Avsnittet kombineras med mina analysavsnitt om redovisade rättsfall. 

4.2 Missfärgad väggmatta  

4.2.1 Hyresnämndens bedömning 

I målet 86  ansökte hyresgästen om åtgärdsföreläggande för brister i lägenhetens badrum. 

Hyresgästen yrkade byte av väggmatta, målning av tak och byte av hållare för duschdraperi. 

Grunderna för hyresgästens talan var att åberopade fel och brister var sådana som ska åtgärdas 

av hyresvärden samt att bristerna utgjorde hinder och men i nyttjanderätten. Bristernas 

karaktär utvecklades på följande sätt i hyresnämnden:  

”Badrummet är från 1990-talet. Väggmattorna är mycket missfärgade och redan ur ett 

estetiskt perspektiv bristfälliga. Det finns borrhål i väggarna samt skarvar som spruckit 

med risk för fuktgenomträngning. Hållarna till draperiet är missfärgade och taket är i 

behov87 av ommålning.”88   

Hyresvärden erbjöd hyresgästen att åtgärda felen genom att byta ut hållarna i taket, måla taket 

samt slipa och fogtäta skarvar i väggar och golv. Vidare bestred hyresvärden att de åsidosatt 

sitt underhållsansvar och att skadorna inte påverkat hyresgästens nyttjanderätt. Den 

omtvistade frågan var således om väggmattorna skulle bytas ut eller inte. Den bristen kan 

hänföras till en brist av estetisk karaktär och är därför central för denna uppsats. 

Hyresnämnden utförde en besiktning av badrummet och konstaterade att skarvar hade släppt 

på flera ställen samt att väggmattan var gul och missfärgad.  

Hyresnämnden lämnade dock hyresgästens ansökan utan bifall med motiveringen att bristerna 

inte utgjorde hinder eller men i nyttjanderätten. I hyresnämndens skäl angavs bland annat att 

det inte förelåg ”synbara brister i funktionen såvitt anser väggmattan i badrummet även om 

                                                             
86 ÖH 6967–13. 
87 Se avsnitt 3.3 gällande behov av reparation. 
88 Hyresnämnden i Umeå, ärendenummer: 161–13; 2013-06-11, s. 2, kursiverade ord i citatet är min egen 

kursivering. 
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väggmattan gulnat” 89  Det är intressant att hyresnämnden i sina skäl angav att en 

bostadslägenhet av hyresvärden ska hållas i sådant skick att den enligt den allmänna 

uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. 90  Vidare angavs att 

åtgärdsföreläggande får meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen enligt JB 12 

kap. 16 §, därefter räknades paragrafens fyra punkter upp och detta kan tolkas som enskilda 

grunder för att meddela åtgärdsföreläggande. Den exakta formuleringen lyder: ”hyresvärden 

brister i sin underhållsskyldighet enligt 12 kap 15 § andra stycket JB eller att hinder eller men 

på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande.”91  Uppmärksamma att 

hyresnämnden i sina skäl skilde på punkten två och tre genom ”eller”. Om syftet var att dessa 

två punkter ska läsas samman torde de två punkterna sättas samman genom ”och”. 

Hyresnämnden fortsätter enligt följande: 

” En förutsättning för att åtgärdsföreläggande skall meddelas i fall av förevarande slag 

är att de olägenheter som påtalats utgör ett hinder eller men i nyttjanderätten (12 kap. 

16 § första stycket 3 jordabalken). Utgångspunkten för denna bedömning är att 

lägenheten skall vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet.”92  

Min tolkning av hyresnämndens beslut i förevarande fall är att eftersatt underhåll är en 

självständig grund för åtgärdsföreläggande men att hyresnämnden bortsett från denna grund i 

bedömningen trots att de själva konstaterade att vägmattan var missfärgad och att badrummet 

var från 1990-talet. Det lämpliga hade varit att åtminstone inkludera JB 12 kap. 16 § första 

stycket 2 p. för att motivera varför denna punkt avvisats och samtidigt ge viktig vägledning i 

frågan.  Hyresnämnden borde varit mer angelägen om att besvara denna fråga speciellt 

eftersom hyresgästen själv påtalade bristande underhåll som grund.  

4.2.2 Hovrättens bedömning 

Hyresgästen utvecklade sin talan i hovrätten och anförde att ytskikten i badrummet var drygt 

20 år gamla samt att:  

”Hyresnämnden har dragit den felaktiga slutsatsen att det måste föreligga hinder eller 

men i nyttjanderätten innebärande att lägenheten inte är fullt ut brukbar för att 

åtgärdsföreläggande ska kunna meddelas. Åtgärdsföreläggande kan dock aktualiseras 

                                                             
89 Hyresnämnden i Umeå, ärendenummer: 161–13; 2013-06-11, s. 5. 
90 JB 12 kap. 9 §. 
91 Hyresnämnden i Umeå, ärendenummer: 161–13; 2013-06-11, s. 4. 
92 ÖH 6967–13, s. 4 ff., kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
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beroende på att skyldigheten som sådan åsidosatts och inte beroende på hur grov brist 

det är frågan om.” 93   

Hovrätten besvarade inte detta påstående i sin bedömning och avslog istället överklagandet. 

Det enda som angavs i hovrättens domskäl var:  

” För att ett åtgärdsföreläggande ska kunna utfärdas måste hinder eller men ha uppstått 

i hyresgästens nyttjanderätt (se 12 kap. 16 § jordabalken). Det är inte tillräckligt att 

ytskikten är gamla utan en bedömning av de aktuella bristerna måste göras.” 94  

Rättsfallet ger enligt min mening stöd för att det råder delade meningar om vad som krävs för 

att meddela åtgärdsföreläggande. Det som kan konstateras utifrån detta fall är att det är oklart 

hur JB 12 kap 16 § 1 st. 2 p. ska tolkas och behandlas i praktiken.  

4.3 Trasiga persienner 

4.3.1 Hyresnämndens bedömning 

I målet95 ansökte hyresgästerna om åtgärdsföreläggande för trasiga persienner. Grunderna för 

deras talan i hyresnämnden var att hyresvärden brustit i sin underhållsskyldighet samt att de 

trasiga persiennerna utgjorde hinder eller men i nyttjanderätten. Hyresvärden invände att 

persiennerna inte var deras samt att lägenheten var i fullt brukbart skick. Hyresnämnden 

gjorde följande bedömning: Om en hyresgäst själv installerar persienner och om denna 

hyresgäst överlåter sina persienner utgör persiennerna hyresgästens egendom, 

underhållsansvaret ligger således på hyresgästen. För det fall persiennerna är installerade av 

hyresvärden eller att persienner från tidigare hyresgäst inte överlåts till ny hyresgäst utgör 

persiennerna fastighetstillbehör och omfattas därmed av hyresvärdens underhållsskyldighet.  

I förevarande fall fastställdes att persiennerna tillhörde hyresvärden samt att det var ostridigt 

att persiennerna gått sönder genom normalt slitage, persiennerna var för övrigt 27 år gamla. 

Det innebär således att hyresvärden hade ett underhållsansvar för persiennerna. 

Hyresnämnden gick sedan vidare till att avgöra frågan om lägenheten kunde anses vara fullt 

brukbar för det avsedda ändamålet utan fungerande persienner. Hyresnämnden beslutade att 

problem med ljusinsläpp och insyn som trasiga persienner medför inte anses vara tillräckligt 

                                                             
93 ÖH 6967–13, s. 2, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
94 ÖH 6967–13, s. 3, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
95 ÖH 4840–15.  
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påtaglig olägenhet för att utgöra hinder eller men i nyttjanderätten, varför hyresnämnden 

ansåg att det inte finns skäl för att meddela åtgärdsföreläggande.96 

Trots att hyresgästerna åberopade bristande underhåll som en grund för sin talan undvek 

hyresnämnden att uttala sig om detta. Hyresnämnden fattade endast beslut om att bristerna 

utgjorde hinder eller men i nyttjanderätten och att persiennerna ingick i hyresvärdens 

underhållsansvar samt att bristerna uppstod på grund av normalt slitage och inte av 

hyresgästernas egna vållande.  

4.3.2 Hovrättens bedömning 

Hyresgästerna anförde i hovrätten att hyresvärden eftersatt sin underhållsskyldighet och att 

persiennerna utgjorde fastighetstillbehör. Hyresvärden hade inte avtalat bort denna skyldighet 

vilket innebar att det mellan hyresvärden och hyresgästerna avtalades om en bättre standard 

än fullt brukbart skick på lägenheten. I hyresgästernas talan angavs ett intressant tillägg som 

lyder: ”Oavsett om det föreligger hinder eller men finns det därmed både enligt förstahands- 

och andrahandsgrunden förutsättningar för hovrätten att meddela ett åtgärdsföreläggande.” 97 

Hyresgästerna gjorde, i tredje hand, gällande att persiennerna utgjorde hinder eller men på 

grund av att trasiga persienner inte förhindrar insyn, ljusinsläpp samt att trasiga persienner ger 

ett fult intryck. Hyresvärden anförde att de inte brustit i sin underhållsskyldighet och att 

persiennernas bristande funktion inte innebar hinder eller men i nyttjanderätten, vilket de 

ansåg var en förutsättning för att fatta beslut om åtgärdsföreläggande.98 

Hovrätten gjorde samma bedömning som hyresnämnden, persiennerna hade redan funnits där 

vid upplåtelsen och omfattades därmed av hyresvärdens underhållsansvar, eftersom 

persiennerna omfattades av underhållsskyldigheten i JB 12 kap. 15 § kunde de därmed bli 

föremål för åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 § om övriga förutsättningar enligt denna 

paragraf var uppfyllda. Hovrätten förde en intressant diskussion om JB 12 kap. 15 och 16 §§ 

innebörd, nedan anförs väsentliga delar ur rättsfallet: 

” Av 12 kap. 16 § första stycket 2 framgår att hyresgästen har rätt att vidta vissa 

åtgärder, bl.a. ansöka om åtgärdsföreläggande, om hyresvärden brister i sin 

underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket i samma kapitel. 12 kap. 16 § första 

stycket 2 innehåller inget uttryckligt krav på att hinder eller men i nyttjanderätten ska 

föreligga. Däremot framgår ett uttryckligt krav på hinder eller men enligt den generella 

                                                             
96 Hyresnämnden i Göteborg, ärendenummer 5283–14; 2015-05-19. 
97 ÖH 4840–15, s. 2, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
98 ÖH 4840–15, s. 2 ff. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/SFS1970-0994_K12_P16?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/SFS1970-0994_K12_P15?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/SFS1970-0994_K12_P16?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/SFS1970-0994_K12_P16?src=document
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bestämmelse som återfinns i punkten 3 i samma stycke. Där stadgas att hyresgästen har 

rätt att vidta samma åtgärder, bl.a. ansöka om åtgärdsföreläggande, om hinder eller men 

på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande. 

I 12 kap. 15 § andra stycket, dvs. den bestämmelse som 12 kap. 16 § första stycket 

2 hänvisar till, anges att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja 

tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens 

försämring genom ålder och bruk. 

Frågan är om 12 kap. 16 § första stycket 2 ska tolkas så att hinder eller men krävs för 

ett åtgärdsföreläggande mot hyresvärden vid brister i underhållsskyldigheten enligt 12 

kap. 15 § andra stycket.”99 

Ovan angivna stycke väcker en ytterligare tolkning av JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. jämfört med 

tidigare redovisat rättsfall100 . Hittills har problematiken framgått som svart eller vit; ska 

bristande underhåll tolkas som en enskild grund för åtgärdsföreläggande eller inte? Hovrätten 

väcker ytterligare ett alternativ till liv som gör förfarandet svårare, nämligen för det fall 

hyresvärden anses brista i sitt underhåll ska det bristande underhållet utgöra hinder eller men i 

nyttjanderätten för att hyresgästen ska kunna kräva åtgärd. I det här fallet är det nödvändigt att 

ställa följande fråga: vad är skillnaden mellan andra och tredje punkten i JB 12 kap. 16 § om 

det i båda fallen skulle krävas hinder eller men? Det skulle inte finnas någon mening med att 

överhuvudtaget ha paragrafens andra punkt om hyresgästen först måste bevisa bristande 

underhåll och sedan hinder eller men. Det naturliga för hyresgästen vore, i det fallet, att direkt 

använda sig av paragrafens tredje punkt och endast behöva bevisa att hinder och men i 

nyttjanderätten uppstått. 

Efter en redogörelse av syftet bakom förändringar som historiskt utförts av JB 12 kap. 15 och 

16 §§ och relevanta uttalanden i förarbeten enades hovrätten om följande:  

”Av dessa uttalanden följer således att avsikten var att det inte skulle krävas hinder 

eller men för hyresgästens rätt att genomdriva sanktioner mot hyresvärden vid brister i 

det löpande underhållet. Eftersom lagtexten i 12 kap. 16 § första stycket 2 ger utrymme 

för den tolkning som var avsedd är det hovrättens slutsats att bestämmelsen ska tolkas 

                                                             
99 ÖH 4840–15, s. 4, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
100 ÖH 6967–17. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/SFS1970-0994_K12_P15?src=document
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på så sätt att det inte krävs hinder eller men för ett åtgärdsföreläggande enligt denna 

punkt i paragrafen.”101 

Nästa fråga för hovrätten att ta ställning till var om brister i persienner i köket kunde medföra 

ett åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. Hovrätten hade tidigare fastställt att de 

aktuella persiennerna omfattades av hyresvärdens underhållsskyldighet enligt JB 12 kap. 15 § 

och att hyresvärden därmed, enligt samma paragraf, är skyldig att med skäliga tidsmellanrum 

ombesörja sedvanliga reparationer av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Det var 

således inte tillräckligt att persiennerna omfattas av underhållsskyldigheten för att meddela 

åtgärdsföreläggande. Vidare krävs att hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet. Den 

tolkning hovrätten gjorde av detta kriterium var att hyresvärden inte var skyldig att åtgärda 

enstaka brister vid varje enskild tidpunkt. Anledningen till tolkningen var lagtextens 

ordalydelse, att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning 

och andra sedvanliga reparationer. Vid en bedömning av skäliga tidsmellanrum genomförs en 

avvägning mellan hyresgästens behov att få bristen åtgärdad och hyresvärdens rätt till att själv 

få planera underhållsarbetet. Hovrättens slutsats var således:  

” Det leder till slutsatsen att det måste vara fråga om mer än en enstaka avvikelse i 

lägenhetens skick för att hyresvärden ska anses brista i sin underhållsskyldighet. 

Bristande underhåll manifesteras istället i mer av ett helhetsintryck som avviker från 

vad hyresgästen har att förvänta sig, bl.a. i förhållande till en eventuell 

underhållsplan.”102  

Hovrätten avslog överklagandet och utfallet blev detsamma som i hyresnämnden men med ett 

mer utvecklat rättsligt resonemang. I hovrättens avgörande kan mer vägledning hämtas i 

frågan om bristande underhåll som grund för åtgärdsföreläggande. Nedan presenteras 

ytterligare ett uttalande från hovrätten för att förtydliga synen på JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 och 3 

p.  

”Hovrättens slutsats är därför att bestämmelsen i 12 kap. 16 § första stycket 2 ska tolkas 

på så sätt att enskilda och vid olika tidpunkter förekommande avvikelser som trasiga 

persienner eller en trasig skåplucka inte utgör en brist i underhållsskyldigheten som kan 

leda till ett åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § första stycket 2. En eventuell 

skyldighet för hyresvärden att åtgärda en sådan enstaka avvikelse före den tidpunkt då 

                                                             
101 ÖH 4840–15, s. 5, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
102 ÖH 4840–15, s. 4, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
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underhållet vid mer av en helhetsbedömning anses som eftersatt faller därmed under 12 

kap. 16 § första stycket 3. Som redan framgått förutsätter en tillämpning av denna 

bestämmelse att hinder eller men föreligger i nyttjanderätten.”103 

Sammanfattningsvis kan sägas att hovrätten slutligen uppmärksammat JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 

p. och angett deras tolkning av lagrummet. De slutsatser som kan dras utifrån ovan anfört 

rättsfall är att: 

1) bristande underhåll är en självständig grund för åtgärdsföreläggande  

2) för att meddela åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll krävs inte att bristen 

utgör hinder eller men i nyttjanderätten  

3) vid bedömningen om hyresvärden har brustit i sitt underhållsansvar ska hänsyn tas till 

helhetsintrycket, det räcker således inte med enstaka avvikelser vid enskilda tidpunkter. 

4.4 Trasigt golv, funktionsbrister och estetiska brister 

Nedan redovisat rättsfall104  är för tillfället uppe för avgörande i hovrätten, varför endast 

uttalanden från hyresnämnden kan framföras. Två hyresgäster ansökte om 

åtgärdsföreläggande på grund av trasigt golv i hall och vardagsrum. Vid besiktning uppvisade 

de aktuella golven följande brister på ett flertal ställen i båda rummen: påtagligt slitet, 

färgskiftningar, lösa bitar, glipor mellan bitar samt slitet ytskikt. I hyresnämndens skäl för 

beslutet följer ett intressant uttalande om underhållsbrister. Hyresnämnden ansåg att när det 

gäller underhållsbrister ska det skiljas mellan funktionsbrister och estetiska brister. Med 

funktionsbrister avsågs, i det här fallet, att golvet ska vara så pass slitet att det var svårt att 

hålla rent eller att hyresgästen riskerade att fastna med strumporna i flisor eller skada sina 

fötter. Andra brister i golv och ytskikt ansågs vara av estetisk karaktär. För det fall bristerna 

anses vara av estetisk karaktär krävdes det att slitaget var så iögonfallande och omfattande att 

det förfulade helhetsintrycket av lägenheten för att motivera ett åtgärdsföreläggande. 

Hyresnämnden avslog yrkandet om åtgärdsföreläggande med anledning av att hyresvärden 

erbjöd sig att laga det befintliga golvet samt att hyresnämnden inte ansåg att golvet var i så 

pass dåligt skick att en helrenovering eller utbyte var nödvändigt för tillfället. 

                                                             
103 ÖH 4840–15, s. 4, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
104 ÖH 2872 – 16.  
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Läser vi samman detta rättsfall med ÖH 4840–15 gällande trasiga persienner105 kan vi se att 

en ytterligare åtstramning utförts av kriterierna som ska gälla för att eftersatt underhåll ska 

ligga till grund för åtgärdsföreläggande. I ÖH 4840–15 krävdes att bristerna var fler än 

enstaka och påverkade helhetsintrycket. I det här fallet var bristerna flera och påverkade 

helhetsintrycket av lägenheten, hyresnämnden talar då för ännu en begränsning då det inte 

räckte med att det var fler avvikelser i det här fallet. På detta applicerades även en skillnad 

mellan funktionsbrister och estetiska brister. Vid estetiska brister återgår vi till 

helhetsintrycket i lägenheten, denna gång räcker det inte med en påverkan av helhetsintrycket, 

även kriterier som iögonfallande, omfattande och förfulande ska uppfyllas.  

4.5 Tapetsering och målning 

4.5.1 Hyresnämndens bedömning 

I målet106 ansökte hyresgästen om åtgärdsföreläggande för flertalet brister, egentligen för en 

total renovering av hela lägenheten. Det är ett omfattande rättsfall varför endast delar av 

betydelse för uppsatsen kommer att redovisas, nämligen de brister som grundar sig på 

bristande underhåll. Ifrågavarande lägenhet var senast renoverad år 1994. Hyresgästen hade 

en uppställd lista för varje rum där önskade åtgärder angavs. I samtliga rum önskade 

hyresgästen nya tapeter, nymålat där färg ska vara, nya golv samt reparation av befintliga 

persienner eller installation av nya persienner i fönster där det saknas persienner. Hyresvärden 

bestred samtliga brister med följande motivering ”Hyresvärden bestrider att tapetsera 

eftersom det slitage som finns härrör från hyresgästens boende och i vart fall inte är ett men i 

nyttjanderätten”107  Det är, enligt min mening, märkligt uttryckt. Hyresvärdens bestridande 

kan tolkas på så sätt att slitaget uppstod på grund av att hyresgästen bott i lägenheten. 

Hyresvärden uttryckte inte något specifikt om slitagets karaktär. Avgörande för om 

hyresgästen eller hyresvärden bär ansvaret för bristerna är om slitaget är normalt eller 

onormalt.108 En möjlig tolkning kan således vara att slitaget är normalt men åtgärd medges 

först när bristen innebär hinder eller men i nyttjanderätten, detta stämmer inte överens med 

befintlig reglering. Anses bristerna ha uppstått på grund av normalt slitage är hyresvärden 

skyldig att åtgärda dessa med skäliga tidsmellanrum på grund av sin underhållsskyldighet.109 

Intressant är att hyresnämnden meddelade åtgärdsföreläggande enbart för brister som uppstått 

                                                             
105 Se avsnitt 4.2. 
106 ÖH 10081–15. 
107 Hyresnämnden i Stockholm, ärendenummer: 10664–13; 2015-09-29, s.5, kursiverade ord i citatet är min egen 

kursivering. 
108 Se avsnitt 2.3.1. 
109 JB 12 kap. 15 §. 
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på grund av bristande underhåll. Hyresnämnden beslutade följande, de väggar i lägenheten 

som hade tapeter skulle tapetseras och att tak, väggar utan tapeter samt snickerier skulle 

målas. Vidare anförde hyresnämnden:  

”Enligt 12 kap. 15 § andra stycket jordabalken ska hyresvärden i uthyrd 

bostadslägenhet med skäliga mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra 

sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och 

bruk. Detta gäller dock inte, om något annat har avtalats i vissa preciserade situationer. 

Utgångspunkten för hyresnämndens prövning är att en lägenhet ska vara fullt brukbar 

för avsedda ändamålet.”110   

Hyresnämnden uttalade sig även om eventuellt onormalt slitage som kan ligga hyresgästen till 

last. Trots att lägenheten utsatts för onormalt slitage under hyresgästens ansvar anser 

hyresnämnden att ” tiden för vad som får anses vara normalt slitage av lägenheten genom 

ålder och bruk passerats. Det innebär att hyresvärden fått en skyldighet att ombesörja 

sedvanliga reparationer”111  

Detta uttalande tyder på en utveckling gällande synen på sedvanligt underhåll som grund för 

åtgärdsföreläggande. Hyresnämnden beaktar enbart de kriterier som är uppställda i lagtext 

nämligen ålder och bruk112 

4.5.2 Hovrättens bedömning 

I hovrätten yrkade hyresgästen att hennes talan i hyresnämnden skulle bifallas i sin helhet. 

Hyresvärden bestred detta och yrkade att hyresgästens talan ska lämnas helt utan bifall. 

Hyresgästen anförde att lägenheten redan var i dåligt skick när hon flyttade in, hon ansåg att 

lägenheten var i behov av en totalrenovering och att lägenheten således inte var brukbar. 

Hyresvärden ansåg att lägenheten var fullt brukbar för det avsedda ändamålet, att hyresvärden 

uppfyllde sin underhållsskyldighet samt att hyresvärdens underhållsskyldighet inte omfattar 

brister orsakade av hyresgästens överslitage och vanvård. 113   Hovrätten inledde sin 

bedömning med att ange några generella utgångspunkter för att meddela åtgärdsföreläggande, 

vilka är väl kända av läsaren vid det här laget men tål att repeteras. Hyresvärden ska med 

skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med 

                                                             
110 Hyresnämnden i Stockholm, ärendenummer: 10664–13; 2015-09-29, s. 10, kursiverade ord i citatet är min 

egen kursivering. 
111 Hyresnämnden i Stockholm, ärendenummer: 10664–13; 2015-09-29, s.11, kursiverade ord i citatet är min 

egen kursivering. 
112 JB 12 kap. 15 §. 
113 ÖH 10081–15, s. 3. 
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anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Brister hyresvärden i sin 

underhållsskyldighet föreligger inga uttryckliga krav på att hinder eller men ska föreligga. 

Bristande underhåll innebär inte att hyresvärden är skyldig att vid varje tidpunkt åtgärda varje 

reparationsbehov i lägenheten. Bestämmelserna om hyresvärdens underhållsskyldighet ger 

uttryck för en avvägning mellan hyresgästens behov av underhåll och hyresvärdens behov av 

att samlat kunna planera renoveringar. Vidare anses enstaka avvikelser i lägenhetens skick 

inte vara tillräckligt för att meddela åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll. 

Istället ska bristande underhåll manifesteras mer i ett helhetsintryck som avviker från vad en 

hyresgäst kan förvänta sig.114  

Hovrätten fortsatte med att beakta svårigheten med att avgöra hur stor avvikelsen ska vara 

gällande målning och tapetsering för att den ska motivera ett åtgärdsföreläggande. För att 

besvara detta citerade hovrätten ett uttalande från proposition 1974:150 s. 487, enligt följande: 

”Begär hyresgäst reparationsföreläggande för att förmå hyresvärden att fullgöra sin 

reparationsplikt enligt 15 § andra stycket hyreslagen, är det tänkbart att hyresvärden 

invänder att bristen beror, inte på normalt slitage utan på vanvård från hyresgästens 

sida. Innebörden av nyss nämnda lagrummet är bl.a. att reparation skall kunna 

påfordras, om det finns behov av reparationen och så lång tid har förflutit sedan 

motsvarande arbeten utfördes att det är rimligt att lägenhetens repareras på nytt. Bara 

under dessa förutsättningar kan reparationsföreläggande meddelas […]”115 

Gällande målning och tapetsering ansåg hovrätten att det var ostridigt att lägenheten inte 

genomgått någon renovering sedan år 1994, således uppfyllde lägenheten kriteriet behov. I det 

här fallet förelåg ett renoveringsbehov redan innan hyresgästen flyttade in vilket gör att det 

påstådda onormala slitaget inte hade någon betydelse. Vidare var även kriteriet om förfluten 

tid uppfyllt. Hovrätten formulerade detta på följande vis: 

”Med hänsyn till att det har förflutit mycket lång tid sedan någon renovering utförts 

måste tidpunkten för sedvanliga underhållsåtgärder i lägenheten när det gäller 

tapetsering och målning anses ha inträtt.” 116 

Hyresvärden ålades att tapetsera väggar där tapeter är uppsatta samt att måla övriga väggar, 

tak, snickerier, fönster och dörrar i hela lägenheten. Vidare beslutade hovrätten att persienner 

skulle repareras samt återmonteras i fönster där sådana saknades. Med anledning av att 

                                                             
114 ÖH 10081–15, s. 4 ff. 
115 ÖH 10081–15, s. 5 med hänvisning till prop. 1974:150 s. 487, kursiverade ord i citatet är min egen 

kursivering. 
116 ÖH 10081–15, s. 5, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
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hyresvärden inte lyckades visa att persiennerna tillhörde hyresgästen ansågs persiennerna 

därmed ingå i upplåtelsen och omfattas således av hyresvärdens underhållsansvar.117  

  

                                                             
117 Se ÖH 4840–15 och avsnitt 4.3. 
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5 Analys 

5.1 Estetikens betydelse för människan 

Vikten av en trivsam gestaltning i sitt hem uppmärksammas bland annat i inredningstidningar 

och TV-program. Genom detta blir människor i allmänhet och hyresgäster påverkade och 

alltmer medvetna om inredningens betydelse. Det återfinns idag inte några direkta studier om 

estetikens betydelse för människans boendemiljö. Men det finns en del skrivet om estetisk 

miljö i samband med vård på sjukhus och i samband med samhällsförändringar. I en 

uppsats118 om estetikens betydelse i sjukhusmiljöer fastställdes följande: personlig, trivsam 

och estetisk miljö främjar hälsan och skapar trygghet hos patienter.  Redan år 1969 ansågs 

estetik och omväxling för ögat vara ett medel för ett snabbt tillfrisknande. 119 I en annan 

uppsats120 konstaterades att människan har ett behov av att omges av vackra objekt121 och att 

estetiken är avgörande för individers välmående, samt att estetiken därför ska övervägas vid 

samhällsförändringar.122  Studier visar vidare att inte enbart funktionalitet är avgörande för 

människor vid val av möbler för sitt boende. Avgörande för människans välmående är 

nämligen estetiken i boendet, såsom val av möbler samt hur personen väljer att möblera.123 

Ovan angivna studier stödjer tesen att estetiken i det egna hemmet har en inverkan på 

människans välbefinnande.  

5.2 Estetisk brist som grund för åtgärdsföreläggande 

5.2.1 Bristande underhåll och hinder eller men, två separata grunder? 

Trots något vacklande uttalanden i förarbeten och en knapphändig rättspraxis bör slutsatsen 

bli att bristande underhåll och hinder eller men är och ska behandlas som två separat grunder 

för åtgärdsföreläggande. Införandet av JB 12 kap. 15 § 2 st. och 16 § 1 st. 2 p. talar främst för 

detta. Det framgår av propositionen 1974:150 att motivet bakom införandet av de nya 

lagrummen var att det löpande underhållet inte sköttes på ett tillfredsställande sätt av 

                                                             
118 Malmgren och Remdahl- Andrén, Utformning av vårdmiljön: Färgen och estetikens betydelse för 

välbefinnandet. 
119 Wikström, Estetik och omvårdnad, s. 14 ff. med hänvisning till Nightingale, Notes on Nursing What It Is, and 

What It Is Not. New York: Dover publications inc; 1969. 
120 Redtzer, Estetik: en del av samhällsplaneringen En studie av utvecklingen av Märsta centrum. 
121 Redtzer, Estetik: en del av samhällsplaneringen En studie av utvecklingen av Märsta centrum, s. 4 med 

hänvisning till Schopfer, Mackintos, 2004, s. 705. 
122 Redtzer, Estetik: en del av samhällsplaneringen En studie av utvecklingen av Märsta centrum, s. 4 med 

hänvisning till Law Olmsted Jr., Mackintos, 2004, s. 706–707. 
123 Wikström, Estetik och omvårdnad, s. 33. 
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hyresvärdar. Den nya regleringen skulle således stärka hyresgästers skydd och möjlighet till 

ett bättre skick och löpande underhåll i sina lägenheter. 124 Innan reparationsföreläggande 

infördes som sanktion sades det att bristande underhåll och hinder eller men i nyttjanderätten 

skulle behandlas på samma sätt.125 Lagstiftaren avsåg således att bristande underhåll skulle ge 

samma förutsättningar för åtgärd som hinder eller men, utan att hinder eller men är ett krav 

för att meddela åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 2p. Avsikten med JB 12 kap. 

16 § 2 och 3 p. var således att punkterna ska omfatta två olika typer av brister i en 

hyreslägenhet för att bereda ett tillfredsställande skydd för hyresgäster. 

Viss förvirring uppstod med påföljden reparationsföreläggande eftersom det i propositionen 

1974:150 angavs att: för att åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll skulle kunna 

meddelas, krävs det att bristen innebär hinder eller men.126 Övervägande skäl talar dock för 

att det ursprungliga uttalandet är den korrekta tolkningen. Hovrätten har bland annat anfört 

detta med stöd av sedvanliga lagtolkningsprinciper. 127  Även lagrådet återgår till den 

ursprungliga tolkningen i en senare proposition.128 

5.2.2 Bristande underhåll för enstaka brister 

I mål ÖH 4840–15 uttalar sig hovrätten om att det inte krävs hinder eller men för att meddela 

åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll. 129  I samma dom beskrev hovrätten 

andra kriterier som istället ska vara uppfyllda för att meddela åtgärdsföreläggande med 

bristande underhåll som grund. Det bristande underhållet ska innebära fler än enstaka brister 

samt påverka helhetsintrycket i lägenheten. Denna tolkning är, enligt min mening, inte 

förenlig med vad som kan utläsas i förarbetena.  De kriterier som framgår av förarbetena är att 

det ska finnas både (i) ett behov av underhåll och (ii) att det har gått så lång tid sedan 

motsvarande arbete utförts att det är rimligt att lägenheten repareras på nytt. 130  Detta 

föranleder ett antagande om att rättstillämparen tolkat reglerna om åtgärdsföreläggande på 

grund av bristande underhåll mer restriktivt än vad lagstiftaren åsyftat.  

I tidigare avsnitt131 har det konstaterats att uttalandet i propositionen 1968:91 fortfarande är 

giltigt, det innebär att åtgärd på grund av bristande underhåll ska behandlas på samma sätt 

                                                             
124 Prop. 1974:150, s. 455 ff. se även avsnitt 3.3. 
125 Prop. 1968:91 Bih, A, s. 209–212 se även avsnitt 3.2. 
126 Prop. 1974:150, s. 486 (se även avsnitt 3.4). 
127 Prop. 1968:91 Bih. A, 209–212 (se även avsnitt 3.2) och ÖH4840-15, s.3 (se även avsnitt 4.3). 
128 Prop.1997/98:46, s. 223 (se även avsnitt 3.6). 
129 Se avsnitt 5.2.2. 
130 Prop. 1974:150, sid 487 (se även avsnitt 3.4.1). 
131 Avsnitt 5.2.2. 
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som brister, vilka utgör hinder eller men i nyttjanderätten. Vidare är hovrättens ytterligare 

kriterier inte förenliga med den uttalade ambitionen från lagstiftaren när reglerna om 

åtgärdsföreläggande vid bristande underhåll infördes år 1975. Detta talar för att inga rättsliga 

hinder föreligger för att meddela åtgärdsföreläggande för enstaka brister där bristande 

underhåll anges som grund. Senare rättspraxis har uppmärksammat enbart de kriterier som är 

uppställda i förarbetena, nämligen (i) reparationsbehov och (ii) förfluten tid. Dessa kriterier 

avgör om åtgärdsföreläggande kan meddelas på grund av bristande underhåll. Antalet brister 

ska således inte ha någon betydelse i sammanhanget.132   

5.2.3 Avsikt med begreppet sedvanligt underhåll 

I avsnitt 5.1 framförs ett exempel på estetisk brist, föråldrade tapeter. Oavsett tapeternas skick 

och ålder är det nästintill omöjligt att angripa en sådan brist genom kriteriet om hinder eller 

men, eftersom tapeten och väggen fortfarande kommer att behålla sin funktion. En oestetisk 

tapet påverkar inte heller hyresgästens möjlighet till att fullt ut nyttja lägenheten.  Enda 

möjligheten att hävda att bristen utgör hinder eller men är i extremfall där det exempelvis 

förekommer hål i väggen eller om väggen är drabbad av fukt eller ohyra. Denna problematik 

motiverar införandet av kompletterande lagstiftning som omfattar estetiska brister som kan 

hänföras till hyresvärdens ansvar. Vid införandet av bristande underhåll som en ytterligare 

grund för att kräva åtgärd anfördes i förarbetena exempel på vad lagstiftaren avsett ska ingå i 

hyresvärdens sedvanliga underhåll.133 I uttalandet anfördes att lagrummet inte får omfatta 

andra åtgärder än vad som avses i paragrafen. I första hand avses målning, tapetsering och 

liknande åtgärder som sedvanligt underhåll. Vidare anges en defekt linoleummatta som ett 

exempel på brist som ska omfattas av det sedvanliga underhållet.134 

En möjlig tolkning är att lagstiftaren haft för avsikt att framställa ett samlingsbegrepp som 

omfattar sådana brister som aldrig kommer att innebära hinder eller men i nyttjanderätten men 

som ändock anses ingå i hyresvärdens ansvar för lägenheten. De angivna exemplen i 

förarbetena utgör brister som kan sägas ha estetisk karaktär, nämligen väggar och golv som 

inte är i ett godtagbart skick, men som nästintill aldrig kommer att förlora sin funktion.  Det är 

värt att uppmärksamma att estetiska brister är föremål för en subjektiv bedömning varför 

meningen ”lagrummet får inte omfatta andra åtgärder än som avses i lagrummet”135 kan vara 

ett försök att begränsa användningen av begreppen sedvanligt underhåll och bristande 

                                                             
132 ÖH 10081–15, s. 5. 
133 JB 12 kap. 15 § 2 st. och 16 § 1 st. 2 p. 
134 Prop. 1974:150 s 456 (se även avsnitt 3.3.3). 
135 Prop. 1974:150 s 456, kursiveringen är min egen. 
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underhåll. En risk med att uttala sig direkt om estetik kan vara att hyresgäster kan få 

uppfattningen om att lagstiftaren lämnat utrymme för personlig smak. Åtgärdsföreläggande 

kan således förväxlas med att vara en beställningsfunktion istället för ett verktyg till att kräva 

åtgärd för faktiska brister i underhållet. En ytterligare försiktighetsåtgärd, vidtagen av 

lagstiftaren, är de tydligt framförda kriterier för att kunna kräva åtgärd på grund av bristande 

underhåll (i) reparationsbehov och (ii) förfluten tid.136 En annan möjlig förklaring till att det 

inte finns några tydliga uttalanden om estetiska krav på hyreslägenheter, är att lagstiftaren 

genom införandet av JB 12 kap. 15 § 2 st.  och 16 § 1 st. 2 p., har haft ambitioner om att 

förebygga att estetiska brister uppstår, eftersom hyresvärden är skyldig att med jämna 

mellanrum underhålla sina lägenheter. I underhållet ingår åtgärder av hyresvärdar för att 

korrigera brister med estetisk karaktär. För det fall hyresvärdar uppfyller sin 

underhållsskyldighet skulle inga estetiska brister uppstå.  

5.3 Hyresvärdars krav på estetik 

För att nå en rationell gräns för vilka estetiska krav som är rimliga att ställa på en 

hyreslägenhet, av hyresgästen, krävs en avvägning mellan hyresgästens respektive 

hyresvärdens intresse. I en sådan avvägning står äganderätten respektive nyttjanderätten i 

konflikt med varandra. Ägaren till ett objekt har bestämmanderätten över objektet. Samtidigt 

medför nyttjanderätten särskilda rättigheter för hyresgästen som har sitt hem i fastigheten. 

Hyresgästen har ett besittningsskydd, som innebär att hyresgästen inte är skyldig att utan 

vidare flytta vid uppsägning.137 En sådan intresseavvägning motiveras i förarbeten för att 

avgöra vilka åtgärder som ska ingå i hyresvärdens underhållskyldighet samt beaktandet av 

hyresgästens estetiska önskemål, till exempel val av tapeter och färg på väggar,138  vilket 

framgår av följande citat: 

”Som allmänt riktmärke för avvägningen mellan parternas ifrågavarande intressen bör 

kunna gälla att hyresgästens önskemål bör tillgodoses, om det kan ske utan väsentligt 

ökade kostnader för hyresvärden och utan att lägenheten kan antas bli mindre attraktiv 

för andra hyresgäster.”139 

                                                             
136 Se avsnitt 5.1.3. 
137 JB 12 kap. 45–52 §§. 
138 Prop. 1974:150 s 456 (se även avsnitt 3.3.3). 
139 Prop. 1974:150, s. 456, kursiverade ord i citatet är min egen kursivering. 
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Hyresgästen har således ett visst inflytande över estetisk gestaltning i dennes boende med 

reservation för kostnader samt om åtgärden är väsentligt avvikande och således resulterar i en 

mindre attraktiv lägenhet för kommande hyresgäster. 

Motsvarande krav på estetik från hyresvärdens sida framgår av JB 12 kap. 24 a §. 

Hyresvärden bereds en möjlighet att kräva ersättning för brister, orsakade av hyresgästen, av 

rent estetisk karaktär. Hyresgäster har rätt till att själva måla och tapetsera i sin lägenhet för 

att sätta en personlig prägel på lägenheten. Anses utförandet sänka lägenhetens bruksvärde 

kan hyresgästen komma att bli ersättningsskyldig. Detta gäller oavsett om arbetet är utfört på 

ett fackmannamässigt sätt eller inte. Om färg- eller tapetval är alltför avvikande för gängse 

smak kan det vara tillräckligt för att lägenhetens bruksvärde ska anses ha minskat.140 Vi 

återgår då till en av omständigheterna som ska beaktas i ovan anförd intresseavvägning, 

nämligen att lägenheten får inte anses vara mindre attraktiv.  

Bostadsdomstolen uttalar sig om detta och anför att om färgval m.m. anses vara så avvikande 

från vad som anses vara normalt och allmänt vedertaget innebär det ett men i kommande 

hyresgästs nyttjanderätt. Vid en sådan prövning bör, enligt min mening, i stort sett samma 

bedömningsgrunder användas som vid en prövning enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 3 p.141 Ett 

exempel där detta framgår tydligt är när en, av hyresgästen, uppsatt svart sammetstapet ansågs 

minska bruksvärdet och var därmed grund för skadestånd. Enbart tapetens utseende ansågs 

vara tillräckligt avvikande från det normala att det försvårade för hyresvärden att hyra ut 

lägenheten till andra hyresgäster.142 

Det föreligger ett tydligt samband mellan hyresgästens respektive hyresvärdens krav på 

estetik. Intressant är jämförelsen med JB 12 kap. 16 § 1 st. 3 p. samt att en avvikande tapet, 

enbart på grund av den estetiska karaktären anses vara ett men i kommande hyresgästs 

nyttjanderätt. Om kommande hyresgäst har rätt till allmänt godtagbara tapeter bör även 

befintlig hyresgäst ha samma rätt. Om hyresvärden inrett en lägenhet med estetiskt avvikande 

tapeter från 1970-talet bör detta föranleda grund för åtgärdsföreläggande. Ett hyresförhållande 

är ett ömsesidigt förpliktande. Eftersom det i rättspraxis har slagits fast att hyresgäster kan bli 

ersättningsskyldiga på grund av rent estetiska brister, 143  måste det omvänt finnas en 

skyldighet för hyresvärden att upprätthålla ett estetiskt rimligt skick i lägenheten. Följaktligen 

                                                             
140 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 236. 
141 RBD 37:78 och Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 236. 
142 BD 397/1981. 
143 Se RBD 23:85 och RBD 45:78.  
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talar detta för att estetiska brister kan omvändas som självständig grund för 

åtgärdsföreläggande.  

Vidare är det intressant att jämföra de utökade kraven som ställts, av domstol, för att meddela 

åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll. Av hovrättsdomen ÖH 4840–15 framgår 

följande: för att meddela åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll krävs (i) fler än 

enstaka brister (ii) att helhetsintrycket är avvikande.  I ÖH 2872–16 144  utvecklas detta 

ytterligare. Där delas det bristande underhållet upp i två kategorier, funktionsbrist och estetisk 

brist. För att en estetisk brist ska vara en giltig grund för åtgärdsföreläggande krävs det att 

bristen är (i) iögonfallande och så (ii) omfattande att den följaktligen (iii) förfular 

helhetsintrycket.  

Ett samband mellan hyresgästers respektive hyresvärdars rätt till att ställa estetiska krav har 

framställts, det är vidare lämpligt att bedömningsgrunderna är lika för det fall någon av 

parterna gör anspråk på åtgärd av estetisk brist. En följdfråga av detta blir således om samma 

bedömningsgrunder som framgår av rättspraxis ska användas från båda sidor? Ett verkligt, 

men ännu inte prövat, exempel på detta är en estetiskt skadad spis. Funktionen var opåverkad, 

den enda bristen som förekom var en repa på spishällen. Hyresvärden krävde ersättning för 

detta enligt 24 a §. Kan domstol i detta fall applicera samma bedömningsgrunder som 

redovisats ovan, nämligen att hyresvärdens rätt till ersättning för estetiska brister krävs att 

helhetsintrycket är påverkat samt att bristerna är fler än enstaka? I det här fallet skulle det 

innebära att hyresgästen inte blir ersättningsskyldig. Detta på grund av att:  

(i) spisen har inte förlorat sin funktion, det är således en estetisk brist  

(ii) bristen består i en repa, inte flera, det är således en enstaka brist  

(iii) bristen är inte så iögonfallande och omfattande att det kan anses förfula 

helhetsintrycket 

För det fall det gäller en brist som utgör hinder eller men används samma bedömningsgrunder 

för att avgöra om grund för åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 3 p. respektive 

ersättning enligt JB 12 kap. 24 a § föreligger. Av intresse är om bedömningsgrunderna bör 

anpassas efter bristens karaktär även i bedömningen för ersättningsskyldighet enligt JB 12 kap 

24 a §. Det innebär att olika kriterier gäller för brister som utgör uppenbara hinder eller men 

och brister av estetisk karaktär. En sådan bedömning skulle bidra till en mer rättvis och 

balanserad behandling av estetiska krav som kan ställas av hyresgäst respektive hyresvärd. 

                                                             
144 Med hänvisning till hyresnämndens beslut och motivering. 
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5.4 Estetisk brist som hinder eller men 

Det primära i uppsatsen har varit att utreda om det finns utrymme för estetiska brister som 

självständig grund för åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. på grund av 

bristande underhåll. Likväl bör alla möjligheter utredas, därför kommer detta avsnitt att ägnas 

åt estetiska brister som hinder eller men. Att estetik i lägenheter har stor betydelse har jag 

kunnat se under min tid som praktikant på Hyresgästföreningen. 145  Hyresgäster har gett 

uttryck för att estetiska brister påverkar deras välmående, eftersom de inte vill ha gäster 

hemma. Följden blir att deras sociala liv begränsas. Ett annat förekommande problem är att 

hyresgästerna har svårt att möblera om för att inte avslöja estetiska brister som döljer sig 

bakom möbler.  

I tidigare avsnitt146 framförs bostadsdomstolens uttalande om att avvikande estetiska inslag i 

en lägenhet, utförda av befintlig hyresgäst, kan innebära ett men i kommande hyresgästs 

nyttjanderätt. Följaktligen talar detta för att även befintlig hyresgäst ska kunna ställa samma 

krav i sin lägenhet. Således bör enbart det faktum att tapeterna är estetiskt mindre accepterade 

bland hyresgäster i allmänhet räcka för att hyresgästen ska anses lida men i nyttjanderätten. 

Vidare bör hänsyn tas till att lägenhetens estetiska gestaltning kan vara så till den grad socialt 

begränsande att hyresgästen undviker att bjuda hem gäster,147 samt om hyresgästen inte kan 

flytta på möbler, tavlor etc. utan att framhäva estetiska brister på väggar och golv. Ett sådant 

exempel kan vara när tapeter är solblekta vilket försvårar möjligheten att möblera om i sin 

lägenhet. En begränsning av detta slag måste således anses utgöra ett hinder i hyresgästens 

nyttjanderätt. 

5.5 Övriga argument 

5.5.1 Inledning 

I följande avsnitt anges ytterligare argument som stödjer tesen att ett utrymme för estetiska 

brister att framträda inom hyresrätten föreligger. Dessa argument har inte ett stöd i rättskällor 

och är ett försök på att tänka utanför gängse ramar för att motivera ovan angiven tes.  

                                                             
145 Jag har praktiserat och arbetat för Hyresgästföreningen under år 2016 och 2017 och har således arbetat med 

frågor rörande estetiska brister i hyreslägenheter. 
146 Se avsnitt 5.3. 
147 Jämför med JB 12 kap. 9 §, accepterat enligt den allmänna uppfattningen på orten. 
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5.5.2 Bostadsbrist  

Bostadssituationen i Sverige har under senare tid försämrats väsentligt. En av många 

samverkande faktorer är att Sverige tidigare har fört en aktiv bostadspolitik som i nuläget 

överlämnats till marknaden. Vidare föreligger en skattepolitik som missgynnar hyresrätten. 

Detta har lett till konsekvenser såsom bostadsbrist, skenande bostadspriser och hyror, otrygga 

boendeförhållanden och hemlöshet. Enligt den årligt utförda bostadsmarknadsenkäten råder 

det ett underskott av bostäder bland 240 av 290 kommuner. För varje år stiger antalet 

drabbade kommuner, en ökning har skett med 57 kommuner mellan år 2015 och år 2016 

utförda enkäter.148  

Vi lever i ett samhälle där det råder ett stort behov av bostäder, det medför risken att aktörer 

på marknaden åsidosätter sina skyldigheter och levererar en sämre standard på bostäder till 

högre priser. Det innebär även att hyresgästen försätts i trångmål och tvingas acceptera 

lägenheter i sämre skick än den lagstadgade lägsta godtagbara standarden i brist på andra 

valmöjligheter.  I ett samhälle där bostadsbristen fortsätter att växa och konsekvenserna blir 

alltmer påtagliga kommer det att innebära att gränsen för den lägsta godtagbara standarden 

på bostäder kommer att sänkas och resultera i ett samhälle där lägre standard i bostäder 

accepteras. Tveklöst talar detta för att verkligheten inte kommer att stämma överens med 

lagstiftarens ändamål gällande hyreslagen. Rättsväsendet bör ur ett samhällsfrämjande 

perspektiv värna om vår bostadsmarknad och sträva efter ett samhälle där alla medborgare har 

rätt till en egen bostad, en skälig hyra och ett godtagbart skick i sitt boende. Det ovan anförda 

talar för en förändrad syn på estetiska brister på grund av att bättre skick i lägenheter kan 

bidra till en förbättrad bostadssituation i Sverige. Genom att en av de kritiska kategorierna 

förhindras, nämligen sämre skick och högre hyror, får hyresgästerna i vart fall ett skick 

lagstiftaren avsett att bereda genom hyreslagen. 

5.5.3 Analogi mellan hyreslagen och konsumentköplagen 

Hyreslagen härrör från våra konsumentlagar, det innebär att hyreslagen grundar sig i liknande 

principer. Konsumentköplagen (1990:932) är en jämförbar lag och det kan vara av intresse att 

göra en analog jämförelse för att sätta hyreslagen i ett annat perspektiv. Konsumentköplagen 

reglerar relationen mellan konsumenter och näringsidkare vilket går att jämföra med 

förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. I båda fallen anses konsument respektive 

                                                             
148 Bostadsmarknadsenkäten 2016, Boverket, 2016. 
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hyresgäst vara den svagare parten i avtalsförhållandet. Enligt konsumentköplagen är säljaren 

skyldig att vidta åtgärd för det fall den sålda varan avviker från vad konsumenten med fog 

kunnat förutsätta. Dit hör även estetiska avvikelser såsom missfärgningar på varan eller 

liknande. 149  Ett hyresförhållande är likt ett avtalsförhållande mellan konsument och 

näringsidkare då hyresgästen betalar hyresvärden för ett objekt, i det här fallet en lägenhet. 

Föreligger ett fel där objektet avviker från vad en hyresgäst ska kunna förvänta sig150 bör det 

då likställas med ett fel i en köpt vara och på så sätt motivera en åtgärd från hyresvärden. 

Vidare är det inte endast ett objekt en hyresgäst hyr, det är även ett hem. Ett hem innefattar en 

viloplats och en viktig grund för människans välbefinnande och är mer betydelsefullt än en 

vara. På grund därav bör ett starkare skydd och bättre möjligheter till att kräva åtgärd 

motiveras för ett hem än en vara. En rättsregel om ett visst skick som kan förväntas i en 

lägenhet är meningslös om den inte kan tillämpas i verkligheten. 

5.5.4 Bedömningsgrunder för estetiska brister 

Redan har det fastställts att estetik är subjektivt, varpå det är tämligen svårt att avgöra vilka 

estetiska brister som ska antas som grund för åtgärdsföreläggande. För en rättssäker 

bedömning krävs tydliga bedömningsgrunder som går att tillämpa i flera olika fall. Det finns 

två sätt att upprätta bedömningsgrunder för sådana fall, genom (i) schablonregler som inte ger 

utrymme för något avvikande fall eller (ii) skälighetsbedömning i varje enskilt fall. Vår 

befintliga lagstiftning framställer två bedömningsgrunder för att avgöra om hyresvärden 

brustit i sin underhållsskyldighet, ålder och bruk.151 På grund av dessa två kriterier är det, 

enligt min mening, inte möjligt att välja antingen schablonregler eller skälighetsbedömning 

för att uppnå ett tillfredsställande resultat.  

För det fall rättstillämparen uteslutande skulle nyttja en skälighetsbedömning skulle det 

innebära en öppning för hyresvärden att skjuta på underhållet av sina lägenheter mer än vad 

som kan anses vara skäligt. Hyresvärden skulle därmed kunna bortse från kravet om förfluten 

tidsrymd genom att göra gällande att det inte föreligger något underhållsbehov. Med detta 

synsätt kan en hyresvärd medvetet avhålla sig från att fullgöra sina skyldigheter att underhålla 

lägenheten med skäliga tidsmellanrum 152 . Motsatsvis skulle nyttjandet av enbart 

schablonregler innebära en oelastisk tillämpning av JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. Schablonen 

skulle möjligtvis undanröja brister som kan ha varit avsedda att omfattas av det sedvanliga 

                                                             
149 Konsumentköplagen 16 §, ändring genom SFS (2002:587). 
150 Se JB 12 kap. 9 §. 
151 JB 12 kap. 15 § se även avsnitt 5.1.3. 
152 JB 12 kap. 15 §. 
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underhållet. Vidare skulle det vara nästintill omöjligt att framställa en schablon som kan 

användas generellt och visa på behov av underhåll i flera lägenheter än i det enskilda fallet. 

Det innebär att en användning av uteslutande schablonregler skulle förbigå det uppställda 

kriteriet bruk 153 .  Vidare skulle en sådan bedömning innebära en tämligen restriktiv 

tillämpning av reglerna om åtgärdsföreläggande jämfört med vad lagstiftaren åsyftat. 

Förekommande uttalanden i lagkommentarer styrker detta.  Där ges vägledning om hur en 

bedömning om underhållsbehov ska utföras. Vid en bedömning av underhållsbehov ska 

rättstillämparen beakta det enskilda fallet, hänsyn tas till bland annat lägenhetens och 

familjens storlek. Det kan medföra att högre förslitningsgrad och tätare underhållsbehov 

accepteras för lägenheter där det bor flerbarnsfamiljer. Det innebär följaktligen att lägenheter 

där en ensamstående person bor kan längre tid förflyta innan lägenheten anses vara i behov av 

underhåll.154 

Det sammantagna talar för att de givna bedömningsgrunderna ålder och bruk bör behandlas 

på två separata sätt för att uppnå tillfredsställande hantering av sedvanligt underhåll och 

därmed estetiska brister. För kriteriet ålder är schablonregler bättre lämpade. Fastställd 

livslängd för respektive sak ger tydlig vägledning för skäliga tidsmellanrum och bör 

egentligen vara tillräckliga för att motivera åtgärd oavsett behovet. Anses materialet eller 

sakens livslängd ha förflutit innebär det att hyresgästen har vårdat saken eller materialet så väl 

att det bevarats längre än förväntat. En sådan hyresgäst bör i sin tur belönas och inte bestraffas 

genom att få vänta längre på underhåll i sin lägenhet än en hyresgäst som förslitit sin lägenhet 

på kortare tid. Detta är även ett lämpligt förfarande för att undgå att hyresvärden invänder att 

lägenheten inte är i behov av underhåll. Vägledning om skälig livslängd förekommer redan i 

SABO:s nyckeltal som är väl etablerade på hyresmarknaden men ännu inte tillräckliga för att 

självständig motivera grund för åtgärdsföreläggande.  

Ovan anförs att kriteriet behov inte bör nyttjas självständigt vid en bedömning för 

åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll. Bedömningen av behov är ytterst 

subjektiv, i kombination med att det föreligger bostadsbrist i Sverige ger det en omotiverad 

fördel för hyresvärden att undvika sin underhållsskyldighet.  Inte heller är det möjligt att 

upprätta konkreta schabloner som besvarar frågan om underhållsbehov föreligger. På grund 

av detta är en skälighetsbedömning den mest lämpade metoden att använda för att avgöra 

underhållsbehovet. Utöver de omständigheter som framgår av lagkommentarerna finns det 

                                                             
153 JB 12 kap. 15 §. 
154 Holmqvist & Thomson, Hyreslagen: en kommentar, s. 114 (se även avsnitt 2.3.1). 
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skäl vilka talar för att utöka intressen att ta ställning till, enligt min mening bör även estetiken 

beaktas. Estetisk gestaltning ligger i tiden då vi blir alltmer medvetna och informerade om 

föreliggande trender. Många människor har ett behov av att inreda och behovet styrs av 

trender som ändras med tiden, detta återges diskret i lagtext enligt följande: ”sådant skick att 

den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.”155 

En viss trend såsom vita väggar eller brunt kakel är sådant som antas som normalt skick av 

allmänheten. Till exempel var en tapet från 1970 – talet en trend för den tiden och 

accepterades som standard då, detta innebär inte att det fortfarande är en accepterad standard 

år 2017. En omodern tapet skulle således kunna bli föremål till att meddela 

åtgärdsföreläggande både på grund av (i) förfluten tid eller (ii) behov av underhåll.   

5.6 Sammanfattning av analys 

I uppsatsen anförs skäl som talar för en alternativ syn på bristande underhåll som grund för 

åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. I detta avsnitt skrivs en summering 

utifrån de anförda skälen för att bereda ett mer sammanhängande resonemang.  

Först har en uppdelning mellan bristande underhåll och hinder eller men fastställts. Bristande 

underhåll är således en självständig grund för åtgärdsföreläggande. Det som talar för detta är 

delvis införandet av JB 12 kap. 15 § 2 st. och 16 § 1 st. 2 p. och lagstiftarens ambition om att 

stärka skyddet för hyresgäster samt garantera att hyresvärdens underhållsskyldighet 

upprätthålls.156 Avsikten har således varit att bristande underhåll och hinder eller men ska 

angripa två olika typer av brister, den ena inte beroende av den andra. Det innebär därmed att 

hinder eller men inte krävs för att meddela åtgärdsföreläggande på grund av bristande 

underhåll. Det vore meningslöst att införa en ny punkt i JB 12 kap. 16 § som skulle ge samma 

resultat som redan befintlig punkt.  

Vidare framgår det, av denna utredning, att rättspraxis inte är förenligt med förarbetena, 

gällande vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömningen av att meddela 

åtgärdsföreläggande på grund av sedvanligt underhåll. I rättspraxis har följande kriterier 

utvecklats, det ska föreligga (i) fler än enstaka brister vilka påverkar (ii) helhetsintrycket på 

ett avvikande sätt.157 I förarbetena finns inget uttalat som skulle kunna föranleda en sådan 

tolkning. Emellertid uttalas det om att brister tillhörande kategorin bristande underhåll ska 

                                                             
155 JB 12 kap. 9 §. 
156 Prop. 1974:150, s. 455, se även prop. 1968:91 Bih.  A, s. 212. 
157 Se ÖH 4840–15 och ÖH 2872–16. 
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behandlas på samma sätt som brister under kategorin hinder eller men.158 Detta talar snarare 

för att åtgärd kan krävas för enstaka brister orsakade av bristande underhåll, eftersom åtgärd 

kan sökas för enstaka brister som utgör hinder eller men i nyttjanderätten. I förarbetena har 

kriterier framställts för att avgöra om åtgärdsföreläggande ska meddelas på grund av bristande 

underhåll. Dessa framgår tydligt och är följande; åtgärdsföreläggande kan meddelas på grund 

av bristande underhåll om lägenheten är (i) i behov av underhåll och om (ii) tillräckligt lång 

tid har förflutit sedan senast utförd renovering att det kan anses vara rimligt att lägenheten 

repareras på nytt, alltså på grund av ålder och bruk.159 Det finns inget uttalat om antalet 

brister eller bristernas inverkan på lägenhetens helhetsintryck. Även detta talar för att det ska 

vara möjligt att söka åtgärd för enstaka brister orsakade av bristande underhåll, förutsatt att 

kriterierna ålder och bruk är uppfyllda. 

I rättspraxis har ingen tydlig motivering angetts till varför domstolarna valt att anföra egna 

kriterier vilka inte går att spåra i förarbetena samt till varför de i vissa fall valt att läsa 

samman de två separata grunderna som anges i JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 och 3 p. Det går endast 

att spekulera i domstolarnas bakomliggande skäl till den blygsamma vägledning gällande 

sedvanligt underhåll och estetiska brister. En möjlig förklaring kan vara att domstolarna är 

osäkra på vilka skäl som bör beaktas vid en bedömning av estetiska brister som självständig 

grund för åtgärdsföreläggande. Vidare är begreppet estetisk brist svårbehandlat i praktiken, 

eftersom det är svårt att utveckla kriterier som är användbara i flera fall. Domstolar föredrar 

nyttjandet av självhjälpsrätten vilken innebär en risk för hyresgästen. Alla hyresgäster har 

dessutom inte ekonomin för att självhjälp överhuvudtaget ska vara ett möjligt alternativ. 

Genom att hänvisa till självhjälp undviker, domstolarna, att ta ställning till vem som bär 

ansvaret för estetiska brister samtidigt som domstolarna undviker en ökad arbetsbörda. 

Anförda spekulationer är i vart fall inte tillräckliga för att motivera den blygsamma 

vägledning domstolarna framställt. Att upprätthålla ett trivsamt hem, att upprätthålla 

lagstiftarens syfte med lagen samt att bereda bättre skydd för hyresgäster som är den svagare 

parten i ett hyresförhållande är skäl som, enligt min mening, överväger föreliggande risker, 

för domstolarna, med att uttala sig om estetiska brister. Vidare kan den knapphändiga 

rättspraxisen förklaras genom att det råder en förhandlingstradition med motparten. Många 

gånger blir uppkomna tvister lösta i samband med förhandlingar om hyreshöjning, problemet 

kommer således inte till prövning. 

                                                             
158 Se prop. 1968:91 Bih. A s. 209–212. 
159 Se prop. 1974:150, s. 487. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1968_0091?src=document
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Det ovan anförda är inledande bakgrund för att kunna besvara uppsatsen problemformulering, 

kan estetiska brister utgöra en självständig grund för åtgärdsföreläggande? Estetiska brister 

träder in i diskussionen på så sätt att de skulle tillhöra bristkategorin bristande underhåll 

enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. För att avgöra om det föreligger en möjlighet för estetiska 

brister att utgöra en grund för åtgärdsföreläggande krävs en utredning av vilka brister 

lagstiftaren åsyftat ska ingå i det sedvanliga underhållet. I förarbeten anges målning, 

tapetsering och liknande åtgärder, detta är en tydlig beskrivning av åtgärder vilka föranleds 

av brister med estetisk karaktär. Även andra givna exempel i samma uttalande ger 

indikationer på att lagstiftaren åsyftat att bland annat åtgärd av estetiska brister ska ingå i det 

sedvanliga underhållet.160  En sådan tolkning stödjs av det faktum att skadade och slitna 

väggar och golv aldrig skulle kunna medföra ett hinder eller men i nyttjanderätten. Det 

innebär vidare att hyresvärden kunde undgå att reparera väggar och golv innan införandet av 

JB 12 kap. 15 § 2 st. och 16 § 1 st. 2 p. Detta talar således för att lagstiftaren haft ambitioner, 

att med den nya regleringen, omfatta andra brister än de som utgör uppenbara hinder eller 

men. Exempel på sådana är estetiska brister.  

Av intresse är således om lagstiftaren haft för avsikt att upprätta en lagstiftning som 

förebygger uppkomsten av estetiska brister, med införandet av JB 12 kap 15 § 2 st. och 16 § 1 

st. 2 p. Samtidigt förstärks ett upprätthållande av det lagstadgade skicket i hyreslägenheter 

enligt JB 12 kap. 9 §. Detta sker utan att lagstiftaren explicit behöver uttala sig om estetiska 

krav i hyreslägenheter och riskera en uppsjö av obefogade ansökningar i hyresnämnden. 

Begreppet estetisk brist skulle kunna medföra att hyresgäster anser att en subjektiv tolkning är 

tillräcklig för att motivera ett åtgärdsföreläggande.  

Hyresvärdars motsvarande rättighet till att kräva ersättning för brister orsakade av hyresgästen 

återfinns i JB 12 kap 24 a §. Hyresvärdar har rätt till att erhålla ersättning för brister av rent 

estetisk karaktär. Det är tillräckligt att en färg anses vara estetiskt avvikande och således 

försvårar, för hyresvärdar, att hyra ut lägenheten till nästkommande hyresgäst. En avvikande 

färg eller tapet anses minska bruksvärdet för lägenheten. Indirekt innebär detta lagrum ett 

skydd för nästkommande hyresgäst där estetiken i dennes boende beaktas. Avvikande färgval 

anses vara ett men i nyttjanderätten för nyinflyttad hyresgäst. Detta bör styrka tesen att 

lagstiftaren haft för avsikt att inkludera estetiska brister i det sedvanliga underhållet för att 

förhindra ett sådant missförhållande. Alla hyresgäster bör ha lika rätt oberoende av om de 

flyttar in eller ut, med undantag för brister orsakade av hyresgästen. Det vore oskäligt om en 

                                                             
160 Prop. 1974:150, s. 456. 
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hyresgäst själv väljer att sätta in avvikande tapeter och sedan kräver åtgärd för sitt egna 

vållande. En motiverad tolkning vore exempelvis att befintlig hyresgäst således kan kräva 

estetiskt godtagbara tapeter, trots att de är uppsatta av hyresvärden. Att tapeten är av så 

avvikande karaktär att de skulle försvåra, för hyresvärden, att hyra ut lägenheten är ett 

lämpligt kriterium att använda även vid bedömningen om befintlig hyresgäst har rätt till 

åtgärd på grund av estetisk brist orsakad av hyresvärden.  

Hyresvärden har rätt till ersättning för estetiska brister, på grund av att lägenheten inte anses 

vara godtagbar av allmänheten och kan således försvåra uthyrning av lägenheten i framtiden. 

Denna rätt är det spegelvända av hyresgästens rätt till att kräva åtgärd enligt JB 12 kap. 16 §. 

Detta talar för att hyresgästen, under samma förutsättning, bör kunna kräva ett, av 

allmänheten, godtagbart estetiskt skick. Även beaktandet av kommande hyresgästs estetiska 

krav talar för att befintlig hyresgäst bör ha samma rätt.   

Vid bedömning av åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll ska rättstillämparen 

utföra en intresseavvägning mellan hyresgästens behov att få underhållet åtgärdat och 

hyresvärdens behov av att samlat kunna planera underhållsåtgärder. Vid underhållsarbete ska 

hyresgästens estetiska önskemål beaktas till viss del. Kommer parterna inte överens om detta 

utgörs även där en intresseavvägning mellan hyresgästens önskemål och om åtgärden innebär 

väsentligt ökade kostnader för hyresvärden samt att åtgärden inte får innebära att lägenheten 

kan antas bli mindre attraktiv för andra hyresgäster.161 

Likaså bör en intresseavvägning göras mellan hyresgästens respektive hyresvärdens behov av 

att estetiska önskemål tillgodoses i hyreslägenheten. En sådan intresseavvägning redogör för 

estetikens betydelse inom hyresrätten samt varför en hyresgäst bör ha samma rätt till att ställa 

estetiska krav som hyresvärden. Nedan presenteras argument som talar för hyresgästs 

respektive hyresvärds krav på estetik. Anförda argument kommer inte att utvecklas nedan, 

eftersom presentationen utgör en sammanställning av argument som redan presenterats i 

uppsatsen. Av pedagogiska skäl presenteras detta i punktform:  

Hyresgäst 

- Hyresvärden erhåller motsvarande rätt till att ställa estetiska krav på lägenheten, 

återfinns i JB 12 kap. 24 a § 

- Estetiken har betydelse för hälsa och välbehag162 

                                                             
161 Prop. 1974:150, s. 456. 
162 Se avsnitt 5.1.2. 
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- Rätt till att sätta personlig prägel på sitt boende enligt JB 12 kap. 24 a § 

- Nyttjanderätten 

- Besittningsskydd 

- Vikten av att ha ett hem och trivsam gestaltning 

- Jämför med konsumentköplagen där konsument har rätt till åtgärd för en estetiskt 

avvikande vara 

- Ömsesidigt avtalsförhållande mellan hyresgäst och hyresvärd, bör råda en balans 

mellan vilka estetiska krav som kan ställas från båda parter 

- Förhindra att för låg standard på lägenheter godtas i framtiden på grund av 

bostadsbrist 

- Att den underhållsskyldighet lagstiftaren haft för avsikt att införa upprätthålls 

Hyresvärd 

- Rätt till att ställa estetiska krav enligt JB 12 kap. 24 a § 

- Äganderätten 

- Ekonomiskt intresse 

- Kunna hyra ut till kommande hyresgäster 

- Kostnad för renovering, bör därför vara befogade åtgärder 

- Risken för minskat bruksvärde 

Anförda argument har olika bäring i en intresseavvägning. Ett argument kan inte självständigt 

besvara frågan om hyresvärd respektive hyresgäst har rätt till ersättning eller åtgärd för en 

estetisk brist. Dessa argument kan bidra till vägledning för rättstillämparen för att fatta ett 

rimligt beslut om den aktuella estetiska bristens betydelse för hyresvärd respektive hyresgäst. 

Estetiska bristers betydelse i hyreslägenheter bör inte uteslutas utan en närmare utredning. 

Talar övervägande skäl för åtgärd eller ersättning för den estetiska bristen bör beslut om detta 

fattas. Ovan anförda argument bidrar till förslag på konkreta intressen som bör beaktas vid 

bedömningen av om en estetisk brist uppnår en betydande grad för att motivera en åtgärd. 
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6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det finns ett utrymme för estetiska brister att utgöra en 

självständig grund för åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 §. För att besvara 

frågeställningen har det även krävts en utredning av lagstiftarens avsikt med begreppen 

bristande underhåll och sedvanligt underhåll. 

Behandlingen av bristande underhåll som självständig grund för åtgärdsföreläggande är 

tvetydig. I praktiken har åtgärdsföreläggande med bristande underhåll som grund i de flesta 

fall förutsatt att bristerna innebär hinder eller men i nyttjanderätten. Det framgår dock av 

förarbeten att lagstiftaren haft för avsikt att bristande underhåll ska utgöra en självständig 

grund för åtgärdsföreläggande enligt JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. Den slutsats som kan dras är 

således att andra och tredje punkten i sistnämnt lagrum inte ska läsas samman samt att hinder 

eller men inte alltid krävs för att meddela åtgärdsföreläggande. 

Något explicit uttalande om lagstiftarens inställning till estetiska brister framgår inte av 

förarbeten, rättspraxis eller lagtext. Däremot framgår det av förarbetena att lagstiftaren gett ett 

utrymme för åtgärd av brister med estetisk karaktär genom sedvanligt underhåll enligt JB 12 

kap. 15 § 2 st. Lagstiftaren anger exempel på sedvanligt underhåll såsom åtgärd av väggar och 

golv som talar för att estetiska brister kan falla in under hyresvärdens sedvanliga underhåll.  

I uppsatsen har en alternativ tolkning av JB 12 kap. 16 § 1 st. 2 p. framförts, vilken innebär att 

det föreligger ett utrymme för estetiska brister att framträda inom hyresrätten. I uppsatsen 

presenteras väsentliga skäl som motiverar att estetiska brister kan behandlas som en 

självständig grund för åtgärdsföreläggande, med vissa restriktioner. Syftet med en sådan 

tolkning är inte att bringa hyresgästen en oskälig fördel där hyresvärden får bära kostnaden 

för estetisk trivsel i lägenheten. Däremot är syftet att bidra till en rättvis bostadsmarknad där 

det lagstadgade skicket, enligt JB 12 kap. 9 §, på hyreslägenheter upprätthålls, vilket innebär 

att varje hyresgäst ska ha rätt till en godtagbar standard i sin lägenhet. Den godtagbara 

standarden ska avgöras genom att se vilken standard sannerligen accepteras av allmänheten, 

dit hör aktuella trender. Ett tillförlitligt riktmärke för att avgöra vad som är allmänt accepterat 

är att använda samma bedömningsgrund som vid avgörandet för hyresvärdens rätt till 

ersättning för estetiska brister. Bedömningsgrunden kan aktualiseras genom att besvara 

frågan: medför den estetiska bristen en avvikelse från godtagbar standard till den grad att den 

kan anses försvåra framtida uthyrning av lägenheten? Frågan medför en konkret 

bedömningsgrund som kan användas från båda håll. Hyresgästen kan således utreda om en 
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estetisk brist är tillräckligt allvarlig för att ligga till grund för ett åtgärdsföreläggande. Vidare 

kan hyresvärden utreda om en estetisk brist är tillräckligt allvarlig för att ligga till grund för 

ett skadestånd. 
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