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Sammanfattning 

Bostadsbristen som råder i Sverige har gjort det möjligt för förstahandshyresgäster att göra 

ekonomisk vinst på otillåtna andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Denna 

möjlighet har gett upphov till att nämnda företeelser är två växande problem på den svenska 

hyresmarknaden. I kommittébetänkandet Utredningen om åtgärder mot handel med 

hyreskontrakt (SOU 2017:86) presenteras förslag till revideringar i hyreslagen som är 

ämnade att motverka dessa problem. 

 

I utredningen föreslås att rekvisitet för självständigt brukande vid andrahandsupplåtelser 

förtydligas. Detta eftersom hyresgästen tidigare med framgång kunnat komma runt ett 

förverkande av hyresrätten vid otillåten andrahandsupplåtelse, genom att hävda att 

upplåtelsen avsett inneboende. Vidare ska det förtydligas vad som anses vara en skälig 

andrahandshyra, eftersom reglerna tidigare ansetts vara svårtillämpade. Med anledning av det 

senare förtydligandet anser utredningen att det är motiverat att förlänga tidsfristen för 

återbetalning av oskäliga andrahandshyror, och införa två nya förverkandegrunder som ska 

bli tillämpliga då hyresgästen otillåtet har gjort ekonomisk vinst på en andrahandsupplåtelse. 

Dessutom ska förverkandegrunden vad gäller otillåtna andrahandsuthyrningar skärpas, 

genom att möjligheten att vidta rättelse slopas. Den nuvarande regleringen har resulterat i att 

hyresgäster, efter att ha vidtagit rättelse, har undgått förverkande av hyresrätten samtidigt 

som de har kunnat fortsätta hyra ut otillåtet i andra hand.  

 

Efter att ha analyserat förslaget ur sociala aspekter samt marknads- och 

rättssäkerhetsperspektiv kan konstateras att åtgärderna är ingripande gentemot hyresgäster. 

Trots hyreslagens karaktär av skyddslagstiftning, synes emellertid de föreslagna 

revideringarna av hyreslagen motiverade för att förbättra hyresmarknadens funktion. 

Bestämmelsernas avskräckande effekt torde motverka förekomsten av otillåtna 

andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Analysen visar dock att den femåriga 

preskriptionstid som föreslås vid handel med andrahandskontrakt är oproportionerlig. 

Dessutom finns det behov av att utreda hur ett barnperspektiv lämpligast kan införas i 

hyreslagen, eftersom barn är de som drabbas hårdast i vräkningssituationer.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Det har nyligen kommit ut ett kommittébetänkande i Statens offentliga utredningar (SOU), 

som syftar till att komma till rätta med ett antal problem som identifierats på 

hyresmarknaden. Bland annat visar Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt 

(SOU 2017:86) att otillåten handel med hyreskontrakt förekommer, att andrahandsuthyrning 

av bostadslägenheter sker utan behövligt samtycke från hyresvärden eller tillstånd från 

hyresnämnden och att andrahandshyror ofta är oskäliga.1 Lagändringarna väntas träda i kraft 

den första januari år 2019.2 

 

Det nya lagförslaget innebär bland annat att förstahandshyran ska vara tak för vad som ska 

ses som skälig andrahandshyra. Gränsen mellan vad som ska ses som andrahandsupplåtelse 

och vad som ska ses som upplåtelse till inneboende ska förtydligas. Vidare ska en hyresrätt 

kunna förverkas om en förstahandshyresgäst hyrt ut sin hyresrätt till oskälig hyra, eller om 

otillåten ersättning begärts för ett hyreskontrakt. Möjligheten att vidta rättelse för att undgå 

förverkande enligt den nu gällande förverkandegrunden för otillåten andrahandsupplåtelse 

ska, enligt förslaget, tas bort.3 

 

Hyreslagen har karaktär av en social skyddslagstiftning.4 Detta betyder att hyreslagen 

innehåller bestämmelser som är ämnade att skydda hyresgästens intressen, eftersom 

bostadshyresgäster i regel anses ha ett behov av socialt skydd.5 En stark princip inom den 

svenska hyresrätten är att hyresgästen ska kunna känna sig trygg i sin boendesituation. 

Hyresgästens intresse av att känna sig trygg i sin boendesituation är syftet med att 

hyresgästen har ett lagstadgat besittningsskydd i svensk rätt.6 Hyresgästens direkta 

besittningsskydd till en hyresrätt skyddar hyresgästen mot att hyresvärden, utan godtagbar 

grund, säger upp hyresavtalet. Ett exempel på ett giltigt skäl till att hyresvärden säger upp 

                                                
1 SOU 2017:86 s. 200. 
2 A.bet. s. 15. 
3 A.bet. s. 9-15. 
4 Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8., 

aktualiserade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 30.  
5 SOU 2017:86 s. 37 f. 
6 Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1967 s. 40.  
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hyresavtalet är att hyresrätten är förverkad.7 Annars har hyresgästen, vid en uppsägning från 

hyresvärdens sida, vanligtvis rätt till förlängning av hyreskontraktet.8 Det ska då göras en 

intresseavvägning mellan hyresgästens skyddsvärda intresse att behålla hyreskontraktet, och 

hyresvärdens objektiva skäl för att hyresgästen ska bli av med kontraktet.9  

 

För att fullständigt klarlägga en hyresgästens möjlighet att få behålla sin hyresrätt måste, 

utöver reglerna om besittningsskydd, även reglerna om förverkande beaktas.10 Om en 

hyresrätt är förverkad kan hyresvärden säga upp avtalet för omedelbart upphörande.11 För att 

ett förverkande ska riskeras, krävs emellertid att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser 

såtillvida att kontraktsbrottet anses vara väsentligt.12 I en förverkandesituation tas ingen 

hänsyn till de sociala aspekterna, vilket har kritiserats i doktrinen.13 

 

1.2 Problemformulering 

Hur upprätthålls hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning till förmån för 

hyresgästens intressen, genom bestämmelserna om otillåten andrahandsuthyrning och 

oskäliga hyror i SOU 2017:86? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt analysera lagändringarna, som föreslås i Utredningen om 

åtgärder mot handel med hyreskontrakt (SOU 2017:86). Hyreslagen är en social 

skyddslagstiftning till förmån för hyresgästens intressen. Utredningens syfte är emellertid att 

motverka problemen med otillåtna andrahandsuthyrningar och oskäliga andrahandshyror på 

hyresmarknaden. Med anledning av att reglerna föreslagna i utredningen syftar till att komma 

till rätta med problemen på hyresmarknaden, kommer det att analyseras hur hyreslagens 

                                                
7 Se 12 kap. 46 § 1 st. 1 p. JB. 
8 Jfr 12 kap. 45-46 §§ JB. 
9 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 58-60 och s. 65. 
10 Edling, Thomas, 12 kap. Jordabalk "Hyreslagen": en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2014, s. 265. 
11 12 kap. 6 § 1 st. JB. 
12 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 194. Se 12 kap. 42 § 5 st. JB. 
13 Bengtsson, Bertil, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott., Norstedt, Stockholm, 1967, s. 489 

och Christensen, Anna, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens 

besittningsskydd, Juristförl., Stockholm, 1994, s.162. 
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karaktär av social skyddslagstiftning upprätthålls genom de föreslagna reglerna. Vidare är 

syftet att analysera hur rättssäkerheten upprätthålls i de, i utredningen, föreslagna reglerna.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att behandla svensk rätt. Vidare kommer endast 

situationer då en fysisk person är hyresgäst att undersökas. I uppsatsen behandlas inte de 

föreslagna lagändringarna i Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt (SOU 

2017:86) som handlar om inneboendesituationer och illegal handel med hyreskontrakt som 

inte berör andrahandsupplåtelser. Vad gäller andrahandsupplåtelser undersöks inte 

korttidsuthyrningar, som innebär att utomstående får tillgång till en lägenhet under en 

begränsad tid mot ersättning. Vidare kommer endast de civilrättsliga bestämmelserna att 

behandlas, således kommer inte de straffrättsliga bestämmelserna att finnas med i uppsatsen. 

I uppsatsen behandlas inte eventuella konsekvenser som tolkningsmöjligheter i lagförslagets 

ordalydelse kan ge upphov till. 

 

1.5 Metod 

För att kunna analysera hur hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning upprätthålls 

genom de föreslagna reglerna, kommer uppsatsen först att beskriva gällande rätt på området. 

Detta för att kunna utreda vilka konsekvenser det nya lagförslaget kan få för hyresgäster. Vid 

beskrivningen av gällande rätt kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Metoden 

innebär kort sagt att lösningen på juridiska problem söks i rättskällorna.14 Rättskällorna som 

kommer att användas är lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Uppsatsen utgår från 

hyreslagen. För att kartlägga syftet med reglerna i hyreslagen, och hur reglerna är avsedda att 

tillämpas, kommer hyreslagens förarbeten att användas. Vidare finns en rik rättspraxis inom 

hyresrätten och utvalda rättsfall kommer att redogöras för vid beskrivning av gällande rätt. 

Detta för att belysa, för frågeställningen, relevanta principer som utvecklats i rättspraxis och 

hur reglerna faktiskt tillämpas i praktiken. Det finns även en omfattande doktrin inom ämnet 

hyresrätt, som kommer att användas för att fördjupa ämneskunskaperna. För att beskriva vad 

som innefattas i begreppet rättssäkerhet kommer doktrin att användas. 

                                                
14 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
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Vid beskrivning av förändringarna, och motiven bakom förändringarna, som föreslås i 

hyreslagen, kommer Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt (SOU 2017:86) 

att användas som källa.  

 

I analysen kommer de nya reglerna att problematiseras och analyseras i en kritisk analys. 

Med en kritisk analys menas att undersöka kunskaper, färdigheter och värderingar med syfte 

att komma fram till om det finns förhållanden eller processer som kan ge ett annat resultat än 

det redovisade. Metoden handlar om att fråga och ifrågasätta genom att hitta nya fakta och 

samband, för att därefter ifrågasätta resultat och slutsatser.15 Som en del av den kritiska 

analysen uppställs fiktiva situationer som de föreslagna bestämmelserna kan ge upphov till.  

Analysen görs utifrån sociala aspekter och rättssäkerhetsaspekter, men även utifrån vilka 

konsekvenser lagförslaget kan få för hyresmarknaden i stort om det röstas igenom.  

 

1.6 Disposition 

Bakgrunden i kapitel ett beskriver kort syftet med lagförslaget SOU 2017:86 samt vilka 

ändringar och nya regler som föreslås. Här beskrivs även kort att hyreslagen har karaktär av 

en social skyddslagstiftning, vilket innebär att lagen ämnar till att skydda hyresgästens 

intressen. Detta tas upp redan i uppsatsens första kapitel för att läsaren enklare ska förstå 

uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

För att till fullo klarlägga en hyresgästs möjlighet att få behålla sin hyresrätt måste både 

reglerna om besittningsskydd och förverkande beaktas.16 Därför kommer kapitel två att 

behandla dessa två starka grundpelare i hyresregleringen, avseende hyresgästens intressen i 

hyresförhållandet. Argument mot förverkande, både i hyresförhållanden och i kontraktsrätten 

i allmänhet, framförs. När argumenten berör kontraktsrätten i allmänhet benämns parterna 

som borgenär och gäldenär.  Dessutom kommer brytande av besittningsskyddet och 

förverkande att ses ur ett familjeperspektiv. Syftet med att inleda uppsatsens referensram med 

ett kapitel som beskriver regler om besittningsskydd och förverkande, är att läsaren enklare 

                                                
15 Hultén, Pernilla, Hultman, Jens & Eriksson, Lars Torsten, Kritiskt tänkande, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 

17. 
16 Edling, 12 kap. Jordabalk "Hyreslagen": en kommentar, s. 265. 
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ska kunna identifiera vilka konsekvenser som skillnaderna mellan gällande rätt och de 

föreslagna reglerna kan ge upphov till.  

 

I kapitel tre behandlas inledningsvis gällande rätt i fråga om otillåten andrahandsuthyrning. 

Därefter redogörs för hyresgästens besittningsskydd när upplåtelse i andra hand skett utan 

samtycke eller tillstånd. I kapitlet presenteras även revideringarna som föreslås i lagförslaget.  

 

I kapitel fyra belyses ytterligare ett problem på hyresmarknaden, nämligen oskäliga 

andrahandshyror. Inledningsvis behandlas gällande rätt där bruksvärdessystemet och skälig 

hyra beskrivs. Därtill följer ett kortare avsnitt om återbetalningsärenden. I kapitlet presenteras 

även revideringarna som föreslås i lagförslaget. 

 

Kapitel fem behandlar vad som menas med rättssäkerhet, förutsebarhet och rättvisa. Dessa 

faktorer är centrala för en god rättsordning och är således viktiga att upprätthålla. 

Rättssäkerheten kommer vidare att integreras i analysdelen i samband med framförda 

argument, vilket är anledningen till att detta avsnitt ligger i nära anslutning till analysen.  

 

I kapitel sex görs en kritisk analys av de föreslagna reglerna. Den kritiska analysen görs med 

hjälp av att reglerna exemplifieras i olika situationer och analyseras ur sociala aspekter samt 

rättssäkerhets- och marknadsperspektiv. Slutligen dras en slutsats om hur väl avvägda de 

föreslagna reglerna är med utgångspunkt i de uppställda situationerna och dess konsekvenser. 
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2 Besittningsskydd och förverkande 

2.1 Bakgrund och syfte med det direkta besittningsskyddet 

Bostadshyresgäster har ett starkt direkt besittningsskydd i svensk rätt.17 Detta 

besittningsskydd är ämnat att skydda hyresgästens hem.18 Det direkta besittningsskyddet 

innebär att hyresgästen har rätt till ett förlängt hyreskontrakt om hyresvärden säger upp 

hyreskontraktet.19 Det direkta besittningsskyddet omfattar inte samtliga bostadsupplåtelser, 

utan fokuserar på upplåtelser av viss varaktighet. Exempelvis omfattas inte 

andrahandsupplåtelser som varat kortare tid än två år av besittningsskydd.20 Det direkta 

besittningsskyddet kan, för en hyresgäst, emellertid brytas under vissa förutsättningar.21  

 

Den ursprungliga tanken om att införa ett besittningsskydd för hyresgästen uppkom efter 

första världskriget, som en reaktion på den rådande bostadsbristen. Den första 

hyreslagstiftningen baserades på principen om avtalsfrihet. Således var det till en början 

främmande att rättsligt reglera att hyresgästen, i många fall, har rätt att få hyresavtalet 

förlängt även fast hyresvärden har sagt upp avtalet.22 År 1939 infördes regler om ett indirekt 

besittningsskydd i svensk rätt, trots att bostadssituationen vid den tiden inte var ett problem.23  

Det indirekta besittningsskyddet medförde att hyresgästen, enligt lag, hade rätt till skadestånd 

när hyresvärden sagt upp hyreskontraktet och uppsägningen ansågs obefogad. Hyresgästen 

behövde då, oaktat grunden för uppsägning, flytta från lägenheten.24 

 

År 1969 trädde regler om ett direkt besittningsskydd i kraft i Sverige.25 Regleringen av det 

direkta besittningsskyddet utvecklades som en konsekvens av den stundande bostadsbristen 

efter andra världskriget, en tid då all produktion av bostäder lades på is.26 Det direkta 

besittningsskyddet har stor betydelse när bostadsbrist råder, men mindre betydelse då det 

råder jämvikt på bostadsmarknaden. Detta beror på att hyresgästen lättare kan få 

                                                
17 Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1967, s. 31. 
18 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s. 75.  
19 Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1967, s. 31. 
20 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, s. 80 

och 12 kap. 45 § 1 st. 1 p. JB. 
21 12 kap. 46 § 1 st. JB. 
22 Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1967 s.  31 f. 
23 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 60. 
24 Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1967 s.  31. 
25 A.prop. s. 40. 
26 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 61. 
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hyreskontraktet förlängt, även utan rättsligt skydd, i sistnämnda situation.27 Det direkta 

besittningsskyddet infördes i syfte att skapa trygghet för hyresgästen i dennes 

boendesituation.28 En intresseavvägning mellan hyresgästens intresse att behålla 

hyreskontraktet, och hyresvärdens intresse av att på annat vis förfoga över hyresrätten, ska 

ligga till grund för huruvida besittningsskyddet kan göras gällande eller inte.29 

 

2.2 Särskilt om förverkande 

Att få sin hyresrätt förverkad innebär att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet för 

omedelbart upphörande.30 Grunderna till förverkande är särskilt angivna i hyreslagen.31 

Hyresvärden har även möjlighet att välja att säga upp hyresavtalet med viss uppsägningstid. I 

dessa fall prövas en förlängningstvist utifrån reglerna om det direkta besittningsskyddet. En 

av grunderna till att hyresgästens direkta besittningsskydd kan brytas är att hyresrätten är 

förverkad.32  

 

För att ett förverkande ska riskeras, krävs att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser 

såtillvida att kontraktsbrottet anses vara väsentligt.33 Detta uttrycks i lagtexten som att 

hyresrätten inte är förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.34 

Att en hyresrätt kan förverkas motsvarar hävningsmöjligheten som finns inom kontraktsrätten 

i övrigt. Något som skiljer sig från övriga delar inom kontraktsrätten är att lagtexten 

fullständigt listar under vilka förutsättningar avtalet kan sägas upp på grund av ett 

kontraktsbrott. I hyresavtalet behöver parterna ofta ange hyresgästens skyldigheter, men om 

hyresgästen bryter mot någon av skyldigheterna som framkommer i avtalet, är hyresrätten 

endast förverkad om upprätthållandet av skyldigheten är av synnerlig vikt för hyresvärden.35  

 

Bengtsson, professor i civilrätt, har framfört några rättspolitiska synpunkter om hävning inom 

kontraktsrätten i allmänhet. Han menar bland annat att hävningen kan verka som ett 

                                                
27 Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1967 s.  39. 
28 A.prop. s. 40. 
29 A.st. 
30 12 kap. 6 § 1 st. JB. 
31 Se 12 kap. 42 § JB. 
32 12 kap. 46 § 1 st. 1 p. JB. 
33 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 194.  
34 Se 12 kap. 42 § 5 st. JB. 
35 Edling, 12 kap. Jordabalk "Hyreslagen": en kommentar, s 266. 
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påtryckningsmedel vid kontraktsbrott. Även om borgenären i kontraktsförhållandet inte har 

för avsikt att verkställa hävningen, kan kontraktsbrottet användas som ett hot gentemot 

gäldenären. Hotet kan användas av borgenären för att denne ska få till stånd fördelaktiga 

avtalsvillkor med gäldenären eller vid andra meningsskiljaktigheter mellan parterna. Ju mer 

beroende gäldenären är utav avtalet, desto allvarligare är hotet.36 När avtalet är mycket 

betydelsefullt för gäldenären, kommer denne i underläge gentemot borgenären vid ett hot om 

hävning.37  

 

En invändning emot hävningsrätt inom kontraktsrätten i allmänhet är att det kan få olämpliga 

verkningar ur social synvinkel då gäldenären är den svagare parten. Riskfördelningen mellan 

parterna kan också bli ojämn eftersom det tas större hänsyn till borgenärens förluster och 

olägenheter än till den skada som hävningen orsakar för gäldenären, utan att beakta parternas 

möjligheter att bära risken. Den väsentlighetsbedömning som ska göras är abstrakt, vilket 

föranleder en ökad risk för att hävningsrätten missbrukas. Hävningsrätten blir som nämnt ett 

starkt påtryckningsmedel gentemot gäldenären efter kontraktsbrottet. Ett starkt skäl som talar 

för att hävningsrätt ska föreligga vid varaktiga avtal är den preventiva funktion som 

hävningsrätten medför. Den preventiva funktionen har framhållits som “vikten av att hindra 

nya kontraktsbrott”. Bengtsson anser emellertid att det, utanför köprättens område, är rimligt 

att ta större hänsyn till den enskilda situationen.38  

 

I en förverkandesituation tas, till skillnad från i de flesta förlängningstvister, ingen hänsyn till 

de sociala aspekterna. Detta har kritiserats i doktrinen.39 I doktrinen anförs bland annat att det 

skulle stämma bättre överens med hyreslagstiftningens ändamål om inte bara 

kontraktsbrottet, utan även de sociala aspekterna beaktades.40 Det har också redogjorts för att 

hyresavtalens varaktiga och komplicerade karaktär borde föranleda att helt andra 

hävningsregler ska gälla för denna typ av avtal.41 Christensen, professor i civilrätt, anser att 

både de sociala och kontraktuella delarna i situationen bör beaktas och menar således att en 

helhetsbedömning vore lämpligare.42  

                                                
36 Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott., s. 164. 
37 A.a. s. 174. 
38 Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott., s.183 f. 
39 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 195. 
40 A.a. s. 195 och SvJT 1977 s. 209. 
41 Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott., s. 488 f. 
42 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, 

s.162. 
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När hyresvärden istället säger upp hyresavtalet med uppsägningstid kan hyresgästen åberopa 

förlängning av hyresavtalet. Inte heller i detta fall tas hänsyn till de sociala aspekterna när 

besittningsskyddet brutits på grund av att hyresrätten är förverkad.43 Professor Bengtsson 

betonar likheten mellan uppsägning och hävning. Han uttrycker också att det är svårt att 

förstå varför grunderna ska vara olika vid bedömning av väsentliga och oväsentliga 

kontraktsbrott, då gränsen mellan dem är relativt abstrakt. Istället borde större vikt läggas vid 

en intresseavvägning av vilken påföljd som drabbar hyresgästen mest.44 Vid en 

förverkandesituation är det inte alltid enbart hyresgästen som drabbas, utan även dennes 

familj. Att få sin hyresrätt förverkad är således något som kan bli väldigt ansträngande både 

personligt och ekonomiskt.45 Bengtsson uttrycker förverkande av hyresrätt ur hyresgästens 

synvinkel som följer: 

“I varje fall vid bostadsbrist framstår avhysning från en hyreslägenhet ofta som den 

kännbaraste civilrättsliga påföljd som kan hota en privatperson, och den drabbar i 

minst lika hög grad den felandes familj som honom själv”.46 

 

2.3 Besittningsskydd och förverkande ur familjens synvinkel 

2.3.1 Barns rätt till bostad 

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till en bostad. Detta stadgas genom principen om 

barnets bästa47, men även bland annat i följande citat från Barnkonventionen: 

“Konventionsstaterna ska i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för 

sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är 

ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla 

materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder, och 

bostäder.”48 

 

                                                
43 SOU 1966:14 s. 139. 
44 Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott., s. 490. 
45 Christensen, Hemrätt i hyreshuset: en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, 

s.162. 
46 Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott., s. 489. 
47 SOU 2005:88 s. 152, jfr art. 3 Barnkonventionen 
48 Art. 27.3 Barnkonventionen. 
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Barnkonventionen ratificerades av Sverige år 1990, men har inte ställning som svensk lag. 

Istället har Sverige valt att integrera Barnkonventionens bestämmelser i olika delar av den 

svenska författningen.49 Efter en utredning har konstaterats att de bestämmelser som finns i 

svensk lag om barns rätt till bostad är tillräckliga för att trygga barns rätt till bostad. 

Problemet med att barn blir tvungna att lämna sin bostad när föräldrarna blir vräkta beror, 

enligt utredningen, istället bland annat på hur lagen tillämpas, hur situationen på 

hyresmarknaden ser ut samt på socialtjänstens organisation och metoder.50 I samma utredning 

föreslogs att hyreslagen skulle ses över i syfte att införliva ett barnperspektiv och göra lagens 

karaktär av social skyddslagstiftning klarare.51 År 2007 presenterade regeringen en nollvision 

mot vräkning av barn.52 Efter att nollvisionen presenterades förekommer vräkning av barn 

fortfarande, i ungefär samma omfattning som innan.53 År 2017 berördes 392 barn av vräkning 

i Sverige.54  

 

2.3.2 Rätt att ta över hyreskontraktet 

När hyresgästens make eller sambo inte har del i hyresrätten, men har sin bostad i lägenheten, 

finns möjlighet att ta över hyreskontraktet om hyresgästen av någon anledning inte har rätt till 

förlängning av hyreskontraktet.55 Begreppet “inte har del i hyresrätten” innebär att personen 

inte är part i hyresavtalet, med andra ord att personen inte står med på kontraktet.56 

Möjligheten att ta över hyresrätten gäller under förutsättning att hyresvärden skäligen kan 

nöjas med den nya hyresgästen, vilket innebär att hyresgästen ska vara skötsam och kunna 

betala hyran.57 Bestämmelsen gäller även när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet på grund 

av att hyresrätten är förverkad.58  

 

När hyresrätten är förverkad ska särskild försiktighet iakttas vid övertagande av ett 

hyreskontrakt. Om maken eller sambon har del i de omständigheter som orsakat förverkandet 

                                                
49 Handbok om Barnkonventionen, 1. uppl., UNICEF Sverige, Stockholm, 2008, s. 13. 
50 SOU 2005:88 s. 152. 
51 A.bet. s. 195. 
52 Socialdepartementet. Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar. En strategi för att motverka hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden. Stockholm. 2007. 
53 Inget rum för trygghet: barn och unga om vräkning och hemlöshet : temarapport Max18-2016, Stockholm, 

2016, s. 12. 
54 Kronofogdens statistik av “Barn berörda av verkställd avhysning 2008-2017”. 
55 12 kap. 47 § 2 st. JB. 
56 Cederstierna, Karnov, kommentaren till 12 kap. 47 § 2 st. första meningen JB. 
57 A.st. 
58 12 kap. 47 § 2 st. JB. 
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är huvudregeln att hyresvärden inte behöver nöja sig med denne som hyresgäst.59 Den 

övertagande hyresgästen ska kunna visa att den tidigare hyresgästen inte kommer att vistas i 

lägenheten, inte ens tillfälligt.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 SOU 1966:14 s. 227. 
60 Björkdahl, Erika P., Hyra av bostad och lokal, Iustus, Uppsala, 2013, s. 189. 
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3 Otillåtna andrahandsupplåtelser 

3.1 Gällande rätt  

3.1.1  Andrahandsuthyrning utan samtycke eller tillstånd 

För att en hyresgäst ska få upplåta sin lägenhet i andra hand för självständigt brukande, krävs 

samtycke från hyresvärden.61 Begreppet “för självständigt brukande”, tar sikte på situationer 

där hyresrätten hyrs ut till en andrahandshyresgäst som därigenom kan nyttja lägenheten 

självständigt. Enligt förarbetena innefattar begreppet även situationer då 

förstahandshyresgästen har undantagit något av rummen i lägenheten eller annorledes 

förbehållit sig rätten att nyttja en del av lägenheten.62 I ett beslut av Svea Hovrätt ansåg 

hovrätten att det avgörande för huruvida rekvisitet för självständigt brukande var uppfyllt 

eller inte, var den omfattning som andrahandshyresgästen ensamt kunnat förfoga över 

lägenheten utan involvering av förstahandshyresgästen. Av omständigheterna framgick att 

andrahandshyresgästen hade tillgång till fyra rum och kök av totalt sex rum. Dessa rum var 

därutöver att anse som avskilda och hade en anslutande ingång. Rekvisitet för självständigt 

brukande var i detta fall uppfyllt.63 

 

Om hyresvärden inte lämnar sitt samtycke till andrahandsupplåtelsen, kan hyresgästen istället 

vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd.64 En situation som emellertid inte fordrar 

samtycke eller tillstånd, är bodelning och arvskifte mellan makar och sambor som resulterar i 

att hyresrätten, vilken använts som gemensam bostad, tillskiftas den andra parten.65 I dessa 

fall väger den övertagande partens intresse av hyresrätten tyngre än hyresvärdens motstående 

intresse.66  

 

För att tillstånd ska erhållas krävs att hyresgästen har beaktansvärda skäl för 

andrahandsupplåtelsen, och att hyresvärden inte har befogat anledning att vägra samtycke.67 

När hyresgästen ansöker om tillstånd för en andrahandsupplåtelse, ankommer det på 

hyresnämnden att avgöra huruvida hyresgästen kan anses ha beaktansvärda skäl för 

                                                
61 12 kap. 39 § JB. 
62 Prop. 2008/09:27 s.20, se även NJA 2001 s 241 I-II och RH 2007:18.  
63 Svea hovrätts beslut den 9 februari 2016 i ärende ÖH 2607-15. 
64 12 kap. 40 § JB. 
65 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s.150 och 12 kap. 33 § 2 st. JB. 
66 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s.150. 
67 12 kap 40 § 2 st. JB. 
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upplåtelsen samt om hyresvärden inte har befogad anledning att neka samtycke till 

upplåtelsen. Beaktansvärda skäl kan exempelvis föreligga i sådana situationer där 

hyresgästen, på grund av ålder eller sjukdom, anses vara i behov av att upplåta lägenheten i 

andra hand. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör huruvida beaktansvärda 

skäl föreligger eller inte.68 En viktig faktor för bedömningen om beaktansvärda skäl 

föreligger är hyresgästens behov av fortsatt anknytning till lägenheten.69  

 

Rekvisitet att ”hyresvärden inte har befogat anledning att vägra samtycke” innebär att 

andrahandshyresgästen kan godtas som hyresgäst.70 Skulle andrahandshyresgästen visa 

tecken på misskötsamhet eller om lägenheten kan komma att slitas ut mer än normalt, 

föreligger befogad anledning för hyresvärden att vägra samtycke.71 Ett tillstånd för 

andrahandsuthyrning från hyresnämnden ska vara tidsbegränsat av den anledningen att 

olägenheter i annat fall kan uppstå.72 

 

Att upplåta sin lägenhet i andra hand utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från 

hyresnämnden, kan leda till att hyresrätten förverkas. Det krävs emellertid att hyresgästen, 

efter tillsägelse från hyresvärden, underlåtit att utan dröjsmål vidta rättelse eller ansöka om 

tillstånd och erhålla detta, för att förverkande ska bli aktuellt.73 När hyresrätten blivit 

förverkad på grund av otillåten andrahandsupplåtelse, kan hyresvärden antingen säga upp 

kontraktet direkt eller säga upp kontraktet med uppsägningstid. I det senare fallet kommer 

frågan att prövas i en förlängningstvist där hyresvärden för sitt vidkommande kan göra 

gällande att besittningsskyddet brutits på grund av att hyresrätten är förverkad.74  

 

I situationer där hyresvärden hävdar att hyresgästen hyrt ut sin lägenhet till en 

andrahandshyresgäst på ett otillåtet sätt, det vill säga utan erforderligt samtycke eller tillstånd, 

är det inte ovanligt att hyresgästen istället använder sig av motargumentet att upplåtelsen 

endast omfattat inneboende. Om hyresgästen åberopar att upplåtelsen avsett inneboende 

                                                
68 Cederstierna, Karnov, kommentaren till 12 kap. 40 § 2 st. JB. 
69 Prop. 2008/09:27 s. 21. 
70 Holmqvist, Leif & Thomsson, Rune, Hyreslagen: en kommentar, 11., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2015, s. 339. 
71 Edling, 12 kap. Jordabalk "Hyreslagen": en kommentar, s 262. 
72 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s. 336. 
73 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. JB. 
74 12 kap. 46 § 1 st. 1 p. JB. 
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måste hyresvärden motbevisa hyresgästens påstående.75 Eftersom uthyrning till inneboende 

inte är att se som självständigt brukande, kan hyresgästen således undgå att få hyresrätten 

förverkad.76   

 

3.1.2  Besittningsskyddet vid otillåtna andrahandsupplåtelser 

3.1.2.1  Allmänt om besittningsskyddet vid otillåtna andrahandsupplåtelser 

Hyresvärden kan på olika sätt säga upp hyresavtalet, antingen genom omedelbart upphörande 

eller efter uppsägningstid.77 Vid en tvist angående en hyresgästs rätt till förlängning av 

hyresavtalet, där hyresvärden gör gällande att hyresgästen åsidosatt sina skyldigheter, ska 

hänsyn tas till den tid under vilken den otillåtna uthyrningen fortgått.78 Att säga upp avtalet 

uteslutande på grund av denna otillåtna uthyrning, fordrar att uthyrningen ägt rum under en 

särskild tidsperiod. Av praxis framgår att sex månader är tillräckligt för att ensamt kunna vara 

grund för uppsägning.79 Dessutom ska det, då tiden för den otillåtna andrahandsuthyrningen 

inte i sig varit tillräckligt för att förverkande ska inträda, utredas huruvida det föreligger 

omständigheter av betydelse för bedömningen. Den centrala omständigheten för 

bedömningen är hyresgästens handlingssätt för att få andrahandsuthyrningen att upphöra.80  

 

3.1.2.2  Särskilt om besittningsskyddet när behov av lägenheten inte föreligger för 

hyresgästen 

När tvist om förlängning av en hyresgästs hyresavtal pågår, kan även fråga beträffande 

hyresgästens behov av lägenheten aktualiseras. I dessa fall kan hyresvärden argumentera för 

att ett behov inte existerar och i samband med detta framhålla att det inte strider mot god sed i 

hyresförhållandet eller att det annars är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet 

upphör.81 Hyresförhållandet sägs upp och besittningsskyddet bryts såvida det inte visar sig att 

ett behov av lägenheten föreligger.82 Hyresgästens behov av lägenheten grundas på hur 

                                                
75 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s. 332. Se även Svea hovrätts beslut den 9 februari 2016 

i ärende ÖH 1107-15 och Svea hovrätts dom den 21 september 2016 i mål T 10278-15.  
76 Se 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. JB. 
77 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. JB  och 12 kap. 46 § 1 st. 2 p. JB. 
78 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s. 445-447.  
79 Svea hovrätts beslut den 19 december 2013 i ärende 5849-13. 
80 RH 2012:2. 
81 Jfr 12 kap. 46 § 1 st. 10 p. JB. 
82 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 67. 
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hyresgästen använder bostaden. Behov anses föreligga om hyresgästen använder lägenheten 

som sin permanenta bostad eller som komplementbostad. Angående komplementbostad 

uppställs krav på den ska användas i jobb- eller studiesyfte under ett antal tillfällen varje 

vecka, samt att bostaden inte ska ligga inom pendlingsavstånd från den fasta bostaden, för att 

behovet av bostaden ska bedömas vara skyddsvärt.83 Hyresvärden har bevisbördan för att 

hyresgästen inte bor i sin permanentbostad.84 Om hyresgästen åberopar att lägenheten brukas 

som komplementbostad har denne istället bevisbördan för detta påstående.85 

 

I praxis har framkommit att hyresgästen själv ska ha rätt att bestämma var han vill bo. 

Således har hyresgästens möjlighet att välja att bo i en annan lägenhet inte haft betydelse 

ifråga om hyresgästens behov av lägenheten.86 Det ska även göras en intresseavvägning 

mellan hyresgästens skyddsvärda intresse, och hyresvärdens objektivt godtagbara skäl för 

uppsägningen.87 

 

3.2 Utredningens förslag till revideringar av hyreslagen 

3.2.1 Bakgrund och syfte med det nya lagförslaget 

På senare tid har det blivit vanligare att hyra ut sin lägenhet i andra hand, utan varken ett 

inhämtat samtycke från hyresvärden eller tillstånd av hyresnämnden. Detta har utredningen88 

konstaterat genom att bland annat fråga Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Boverket, 

hyresnämnder och Svea hovrätt om problemet. Det råder delade meningar om vad som kan 

tänkas vara orsaken bakom den ökade förekomsten av otillåtna andrahandsuthyrningar. Att 

det råder stor bostadsbrist i landet är något som enligt Fastighetsägarna torde vara orsaken till 

detta, ett förhållande som inte sällan mynnar ut i att de otillåtna andrahandshyrorna dessutom 

ökar drastiskt. Både Hyresgästföreningen och Svea hovrätt spekulerar i att okunskap i många 

fall kan vara källan till den otillåtna uthyrningen.89 Vidare är hyresnämnderna90 som 

                                                
83 RH 2016:9 och Andersson, Charlotte & Andersson, Emil, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning: 

hyresnämndens praxis, 3. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 119 f. 
84 Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1967, s.102. 
85 Svea hovrätts beslut den 9 maj 2017 i ärende ÖH 8592-16 och Svea hovrätts beslut den 11 november 2015 i 

ärende ÖH 253-15. 
86 Svea hovrätts beslut den 7 mars 2016 i ärende ÖH 8592-15. 
87 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 66 och s. 79. 
88 SOU 2017:86 
89 SOU 2017:86 s. 177 f. 
90 Hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. 
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tillfrågats övertygade om att företeelsen grundar sig i ett ekonomiskt incitament, eftersom 

hyresgästerna ser den otillåtna andrahandsuthyrningen som ett sätt att göra en ekonomiskt 

vinst.91 Konsekvenserna som den otillåtna uthyrningen anses betinga är att fler bostäder 

undanhålls från hyresmarknaden, vilket således medför att dessa inte kan erbjudas 

bostadssökanden. Därutöver skapas otrygga förhållanden, bland annat genom att 

andrahandshyrorna med god marginal överstiger förstahandshyrorna, samt att kontrollen för 

fastighetsägarna minskar då den otillåtna andrahandsuthyrningen bland annat medför ökat 

slitage.92 

 

3.2.2 Revideringarna 

3.2.2.1  Förtydligande av rekvisitet för självständigt brukande 

Av utredningen framgår att gränsen mellan vad som anses som andrahandsupplåtelse och 

inneboende inte är tillräckligt klar. Skillnaden mellan de två är att en andrahandsupplåtelse 

fordrar att lägenheten upplåts till annan för självständigt brukande.93 Vid en eventuell 

förverkande- eller förlängningstvist mellan hyresvärd och hyresgäst, som uppstår efter att 

hyresvärden uppmanat hyresgästen att flytta på grund av en otillåten andrahandsuthyrning, 

uppstår svårigheter när hyresgästen istället invänder att det varit fråga om ett 

inneboendeförhållande. När en sådan invändning görs har hyresvärden, enligt praxis94, 

bevisbördan för att hyresgästen upplåtit lägenheten till självständigt brukande.95  

 

Vad som avses med självständigt brukande har redogjorts för ovan.96 För att underlätta 

bedömningen av sådana situationer där det är oklart huruvida upplåtelsen varit en otillåten 

andrahandsuthyrning eller upplåtelse till inneboende, föreslås att ett nytt stycke ska införas i 

bestämmelsen om vad som ses som självständigt brukande.97 Det nya stycket ska förklara 

innebörden av begreppet “för självständigt brukande” och syftar till att göra det enklare för 

hyresvärden att visa att en andrahandsupplåtelse avsett självständigt brukande.98 

Bestämmelsen ska stadga att en upplåtelse av en del av en lägenhet ska anses vara för 

                                                
91 SOU 2017:86 s. 178. 
92 A.bet. s. 182. 
93 Se 12 kap. 39-40 §§ JB. 
94 Svea hovrätts beslut den 9 maj 2017 i ärende ÖH 8592-16. 
95 SOU 2017:86 s. 183 f. 
96 Se avsnitt 3.1.1. 
97 Tillägget görs i 12 kap. 39 § 2 st. JB. 
98 SOU 2017:86 s. 184 
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självständigt brukande, om hyresgästen inte använder lägenheten som bostad.99 Utredningen 

framhåller att förhållandet att hyresgästen bor i lägenheten antyder att det är fråga om en 

upplåtelse för inneboende och att det tvärtom ska anses föreligga ett självständigt brukande 

om hyresgästen inte bor i lägenheten.100 Rekvisitet om hyresgästen inte använder lägenheten 

som bostad, ska innebära att lägenheten inte används som hyresgästens permanenta bostad 

eller som en komplementbostad.101 Vägledande för bedömningen avseende frågan om 

lägenhetens användning ska vara den praxis som behandlar när en lägenhet är att se som ett 

nödvändigt komplement till hyresgästens fasta bostad.102 I bedömningen ska innefattas en 

utredning av hyresgästens besittningsgrundande behov av 

bostadslägenheten.103Sammanfattningsvis anser utredningen att tillägget som föreslås i 

bestämmelsen kommer att medföra att bedömningar av upplåtelseformen underlättas, 

eftersom den oklara gränsen mellan de två upplåtelseformerna då förtydligas.104 

 

3.2.2.2  Hyresrätten ska vara förverkad om hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt för 

den otillåtna andrahandsuthyrningen 

Utredningen föreslår att den rättelseuppmaning som för närvarande finns i 

förverkandegrunden för otillåtna andrahandsuthyrningar ska tas bort i syfte att ge 

bestämmelsen en starkare effekt. Den nuvarande bestämmelsen stadgar att en hyresrätt är 

förverkad när en hyresgäst utan samtycke från hyresvärden eller utan tillstånd från 

hyresnämnden upplåter lägenheten i andra hand, och efter tillsägelse inte utan dröjsmål vidtar 

rättelse eller ansöker och beviljas erforderligt tillstånd.105 Istället för rättelseuppmaningen 

föreslås att ett krav på att hyresgästen ska kunna visa en giltig ursäkt för att undvika 

förverkande ska tillkomma. Enligt gällande rätt finns dessvärre en möjlighet för hyresgästen 

att, efter rättelse, fortsätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen. Motiven till förslaget är 

således att den nuvarande lagstiftningen avseende otillåtna andrahandsuthyrningar inte anses 

åstadkomma det resultat som eftersträvas. Det framförs i utredningen att utgångspunkten ska 

                                                
99 A.bet. s. 218 f. 
100 A.bet. s. 184. 
101 A.bet. s. 219 
102 Se avsnitt 3.1.2.3. 
103 A.st. 
104 A.bet. s. 184 och 12 kap. 39 § JB. 
105 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. JB. 
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vara att en hyresrätt är förverkad om hyresgästen upplåtit lägenheten i andra hand på ett 

otillåtet sätt.106 

 

Enligt förslaget ska hyresgästens skäl för den otillåtna andrahandsupplåtelsen vara klart 

ursäktlig för att godtas. Ett exempel är om hyresgästen haft god anledning att tro att 

upplåtelsen inte krävt tillstånd. Detta gäller situationer då hyresgästen felaktigt varit av 

uppfattningen att upplåtelsen avsett inneboende. Om hyresgästen, av hyresvärden, erhållit 

oriktig information angående samtycke och tillstånd för denna typ av upplåtelse, sägs giltig 

ursäkt även kunna föreligga.107  

 

Om hyresgästen inte förmår att visa giltig ursäkt för den otillåtna andrahandsuthyrningen, 

men därefter rättar sig genom att få andrahandsuthyrningen att upphöra, ska det finnas en 

liten möjlighet att få stanna kvar i hyresförhållandet. Enligt förslaget måste hyresvärden, 

inom sex månader efter upphörandet, säga upp avtalet för att hyresgästen ska förlora 

hyresrätten.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 SOU 2017:86 s. 189. 
107 A.bet. s. 222. 
108 A.bet. s. 225 och föreslagna 12 kap. 43 § 2 st. JB. 
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4 Oskäliga hyror på andrahandsmarknaden 

4.1 Gällande rätt 

4.1.1 Hyressättning 

Både när hyresvärden är ett kommunalt och ett privat bostadsföretag är det vanligt att 

hyressättningen av bostadslägenheter, det vill säga fastställelse av bostadshyran, görs genom 

kollektiva förhandlingar med en hyresgästförening enligt hyresförhandlingslagen. Det råder 

dock i stort sett avtalsfrihet mellan hyresvärden och hyresgästen vad gäller hyressättningen av 

bostadslägenheter, vilket innebär att en förhandling om hyressättning även kan genomföras 

enskilt av parterna.109  

 

Om parterna är oense om hyrans storlek är utgångspunkten att hyran ska bestämmas till ett 

skäligt belopp. Hyran “är inte att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för 

lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga”.110 Vid jämförelsen är det i första 

hand hyror som fastställts genom förhandlingsöverenskommelser enligt 

hyresförhandlingslagen som ska vara jämförelsehyror.111 En förhandlingsöverenskommelse 

är det som partsorganisationer på hyresmarknaden kommer överens om i en förhandling 

avseende exempelvis hyran. Parterna i förhandlingen kan vara en hyresgästförening som 

bedriver förhandlingar direkt med hyresvärden, eller med en organisation av hyresvärdar.112  

 

Den ovan nämnda hyressättningsmodellen som framkommer av hyreslagen kallas 

bruksvärdesystemet, och syftar till att skapa balans på hyresmarknaden.113 När bostadsbrist 

råder är bruksvärdessystemet ämnat att bromsa hyreshöjningar som hänför sig till en stigande 

efterfrågan, men som överstiger acceptabel hyra ur samhällssynpunkt.114 Tanken är inte att 

lägenhetens kvaliteter och brister ska omsättas till ett värde, utan bruksvärdessystemets 

uppgift är att göra lägenheter jämförbara med varandra.115  

 

                                                
109 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s. 601. 
110 12 kap. 55 § 1 st. JB. 
111 12 kap. 55 § 2 st. JB. 
112 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s. 52 och s. 156 f. 
113 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 97. 
114 SOU 1981:77 s. 161. 
115 Edling, 12 kap. Jordabalk "Hyreslagen": en kommentar, s. 380. 
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Lägenhetens bruksvärde är vad lägenheten, ur hyresgästens synvinkel, kan anses vara värd i 

jämförelse med likvärdiga lägenheter på samma ort. Värdet fastställs med hänsyn till 

lägenhetens beskaffenhet och förmåner samt övriga faktorer.116 Faktorer som hänför sig till 

bedömningen av likvärdigt bruksvärde är bland annat storleken på lägenheten, graden av 

modernitet, dess läge och lägenhetens planlösning.117 Denna bedömning ska inte influeras av 

subjektiva åsikter och inte heller av kostnader som hänför sig till lägenheten.118 

 

Det åligger den part som vill ändra hyran att underrätta den andra parten om detta genom ett 

skriftligt meddelande. Vid en tvist där motparten inte ställer sig positiv till den föreslagna nya 

hyran, finns möjlighet för den part som vill åstadkomma en hyresändring att ansöka om detta 

hos hyresnämnden.119 Bruksvärdessystemet syftar till att trygga hyresgästens 

besittningsskydd. Om hyran inte skulle kunna prövas skulle hyresvärden kunna kringgå 

besittningsskyddet genom att kräva en orimligt hög hyra.120 Ansökan till hyresnämnden får 

inte göras förrän en månad passerat från det datum det skriftliga meddelandet lämnats till 

mottagande parten.121 Tidsfristen syftar till att lämna ytterligare tid för förhandling mellan 

hyresvärden och hyresgästen.122  

 

För andrahandshyresgäster gäller praktiskt taget samma regler som redogjorts för ovan. 

Skillnaden är emellertid att andrahandshyresgästen saknar besittningsskydd, under 

förutsättning att denne inte bott i lägenheten mer än två år.123 Precis som för 

förstahandshyresgästen, kan andrahandshyresgästen fritt avtala om hyran och ändring av 

denna med hyresvärden (som i detta fall är förstahandshyresgästen) och på samma sätt 

ansöka hos hyresnämnden om prövning av hyran.124  

 

                                                
116 SOU 1966:14 s. 239. 
117 Prop. 1983/84:137 s. 72. 
118 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 98. 
119 12 kap. 54 § 1 st. JB. 
120 SOU 1981:77 s.161. 
121 12 kap. 54 § 1 st. JB. 
122 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 89. 
123 12 kap. 45 § 1 st. 1 p. JB. 
124 Jfr 12 kap. 54 § 1 st. JB & Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar, s. 601. 
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4.1.2 Återbetalning av oskälig andrahandshyra 

Om andrahandshyresgästen har blivit debiterad för hög hyra, finns möjlighet för hyresgästen 

att få tillbaka den del av hyran som överstiger den del som anses skälig.125 Hyresnämnden, 

vilka handlägger detta, kan vidare fastställa en ny hyra för andrahandshyresgästen som gäller 

hädanefter.126 En hyra som förhandlats fram i en förhandlingsöverenskommelse127 bör alltid 

vara att se som skälig hyra, eftersom den hyran redan torde motsvara lägenhetens bruksvärde. 

Hyresnämnden torde endast frångå förhandlingsöverenskommelsen i undantagsfall.128 I 

avsaknad av en förhandlingsöverenskommelse ankommer det på hyresnämnden att tillämpa 

bruksvärdessystemet för bedömning av hyran.129 Därutöver ska en skälighetsbedömning av 

hyran göras.130 

 

För att återbetalning av oskälig andrahandshyra ska aktualiseras krävs att hyresgästen ansökt 

om detta till hyresnämnden inom tre månader från att hyresgästen lämnade lägenheten.131 Ett 

beslut om återbetalning av hyra får inte sträcka sig längre tillbaka i tiden än ett år före dagen 

för ansökan om återbetalning.132 Tidigare var gränsen för återbetalning av oskälig hyra två år 

från dagen om ansökan om återbetalning. Tidsfristen sänktes med anledning av att parterna 

ofta saknade kunskaper om hyressättningen och att två år ledde till orimliga konsekvenser för 

förstahandshyresgästen.133  

 

4.2 Utredningens förslag till revideringar av hyreslagen 

4.2.1  Bakgrund och syfte med det nya lagförslaget 

Undersökningen som utredningen134 har gjort visar att dagens hyror vid 

andrahandsupplåtelser i genomsnitt är 50 % högre än förstahandshyrorna i Sverige. I 

storstäderna är andrahandshyrorna ännu högre. Skälen till detta kan bland annat vara att 

                                                
125 12 kap. 55  e § JB. 
126 SOU 2017:86 s. 131-132. 
127 Se definition av begreppet under avsnitt 4.1.1.  
128 Prop. 1987/88:162 s. 16. Se exempelvis RBD 10:90. 
129 Jfr Svea hovrätts dom meddelad den 5 februari 2018 i ärende ÖH 6115-17. 
130 Jfr Svea hovrätts beslut den 10 mars 2010 i ärende nr ÖH 9173-09. 
131 12 kap. 55 e § 4 st. JB. 
132 12 kap. 55 e § 2 st. JB. 
133 Prop. 2008/09:27 s. 17 f. 
134 SOU 2017:86. 
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andrahandshyrorna förhandlas fram mellan parter som inte har kunskap om lagstiftningen för 

hyressättning. Dessutom har den rådande bostadsbristen ökat efterfrågan på hyreskontrakt på 

bostadsmarknaden. Ofta betalas de oskäliga andrahandshyrorna med statliga bidrag av den 

offentliga sektorn, som inte undersöker hyrornas skälighet. För att motverka oskäliga 

andrahandshyror finns det idag möjlighet för andrahandshyresgäster att begära återbetalning 

av den oskäliga hyran efter att upplåtelsen har upphört, men antalet återbetalningsärenden är 

få.135  

 

Lagstiftarens avsikt är att förstahands- och andrahandshyrorna ska vara lika stora. Idag finns 

det möjlighet för förstahandshyresgäster att göra en ekonomisk vinst vid upplåtelse av 

hyreskontrakt i andra hand. Detta kan resultera i att många behåller sitt hyreskontrakt för att 

hyra ut det i andra hand, istället för att säga upp det när behovet av lägenheten har upphört. 

När färre hyreskontrakt sägs upp leder det till att rörligheten på bostadsmarknaden minskar. 

Eftersom antalet andrahandsupplåtelser ökar leder det också till att fler personer lever i en 

otryggare boendesituation, eftersom andrahandshyresgäster saknar besittningsskydd de första 

två åren av hyresförhållandet.136  

 

4.2.2  Revideringarna 

4.2.2.1 Andrahandshyran ska motsvara förstahandshyran 

För att underlätta för enskilda att fastställa skälig hyra vid andrahandsupplåtelser föreslås att 

ett tillägg göras i regeln om vad som är att anse som skälig hyra.137 Tillägget ska tydliggöra 

att ett belopp motsvarande förstahandshyran är tak för andrahandshyran. Då 

bruksvärdeshyran är lägre än förstahandshyran, ska det fortfarande vara bruksvärdeshyran 

som anses vara skälig hyra.138  

 

Om förstahandshyresgästen betalar för nyttigheter såsom exempelvis el eller bredband, 

föreslås att denne ska få göra tillägg för de faktiska kostnaderna. Om en lägenhet upplåts 

möblerad ska förstahandshyresgästen ha rätt att göra ett tillägg på maximalt 10 % av hyran. 

Med möblerad avses att det ska finnas tillräckligt med möbler i lägenheten för att 

                                                
135 A.bet. s. 149 f. 
136 A.bet. s. 150 f. 
137 Tillägget görs i 12 kap. 55 § 4 st. JB. 
138 SOU 2017:86 s. 228. 
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andrahandshyresgästen ska kunna bruka lägenheten som bostad, utan att ytterligare möbler 

behövs.139  

 

Det föreslås även att ett tillägg i reglerna om ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse 

ska göras.140 Tillägget ska stadga att hyresnämnden endast ska ge tillstånd till en 

andrahandsupplåtelse om förstahandshyresgästen intygar att hyran är skälig.141  

 

4.2.2.2 Andrahandsuthyrning till oskälig hyra ska bli en förverkandegrund 

Utredningen föreslår att en ny förverkandegrund ska införas.142 Förverkandegrunden ska 

innebära att en hyresgäst som har hyrt ut sin bostadslägenhet till en hyra som överstiger 

skälig hyra143 får hyresrätten förverkad om hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt.144 Ett av 

motiven bakom regeln är att komma till rätta med nämnda problem som oskäliga 

andrahandshyror orsakar.145 Den föreslagna regeln är också motiverad eftersom uttag av 

oskäliga hyror, i samband med andrahandsupplåtelser, är att se som att hyresgästen 

åsidosätter den lojalitetsplikt som gäller mellan hyresgästen och hyresvärden i ett 

hyresförhållande.146 

 

Om hyresgästen inte känner till hyressättningsreglerna vid andrahandsupplåtelser, ska denne 

vara skyldig att införskaffa kunskap om reglerna för att kunna avgöra vad som ses som skälig 

hyra. Som giltig ursäkt för att en oskälig andrahandshyra har tagits emot, anges exempelvis 

att förstahandshyresgästen av misstag använt sig av hyressättningsreglerna för 

bostadsrättsuthyrning istället för hyressättningsreglerna för andrahandsupplåtelser. Vidare 

anges att giltig ursäkt kan föreligga om hyresvärden, eller en myndighet, har lämnat felaktig 

information om hyressättning till hyresgästen.147  

 

Hyresvärden ska ha bevisbördan för att hyresgästen har tagit emot en oskälig 

andrahandshyra, och måste åberopa detta inom sex månader från att uttaget upphört för att 

                                                
139 A.st. 
140 Tillägget görs i 12 kap. 40 § 2 st. 3 p. JB. 
141 SOU 2017:86 s. 220. 
142 Tillägget görs i 12 kap. 42 § 1 st. 5 p. JB. 
143 Enligt bestämmelsen i 12 kap. 55 § 4 st. JB.  
144 SOU 2017:86 s. 220 f. 
145 Se avsnitt 4.2.1. 
146 A.bet. s. 155. 
147 SOU 2017:86 s.156 f. 
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förverkande ska kunna göras gällande. Beviskraven ska bero på omständigheterna i det 

enskilda fallet. Om andrahandshyran endast något överstiger skälig hyra ska detta vara av 

ringa betydelse och hyresrätten ska inte förverkas.148 

 

4.2.2.3 Att särskild ersättning har begärts eller erhållits för en hyresrätt ska bli en 

förverkandegrund 

Utredningen föreslår att det ska bli en förverkandegrund att begära eller ta emot särskild 

ersättning för ett hyreskontrakt.149 Begreppet särskild ersättning innebär annan ersättning än 

hyra.150 Förverkandegrunden ska kunna bli tillämplig då förstahandshyresgästen begär 

särskild ersättning för att upplåta lägenheten i andra hand.151 Även om det är svårt för 

hyresvärden att visa att särskild ersättning har erlagts för ett hyreskontrakt ska ingen 

bevislättnadsregel införas, eftersom förverkande av hyresrätten är en mycket ingripande 

åtgärd för hyresgästen.152  

 

Enligt förslaget ska det gälla en femårig preskriptionstid för förverkande i situationer då en 

hyresgäst har erlagt, tagit emot eller begärt särskild ersättning för ett hyreskontrakt.153 

Preskriptionstiden gäller från det att den särskilda ersättningen betalats, tagits emot eller 

begärts. Om hyresvärden får kännedom om förhållandet innebär detta inte att 

preskriptionstiden förkortas.154  

 

4.2.2.4 Ökade möjligheter till återbetalning av oskälig hyra 

Utredningen föreslår att en ändring ska göras i bestämmelsen som behandlar återbetalning av 

oskälig hyra vid andrahandsupplåtelser och upplåtelse för möblerat eller omöblerat rum.155 

Förändringen ska innebära en utökning av dels inom vilken tidsfrist hyresgästen har 

möjlighet att begära återbetalning av oskälig hyra, dels inom vilken tidsfrist hyresgästen ska 

ha inkommit med ansökan om återbetalning till hyresnämnden.156 Motiven bakom 

                                                
148 Se A.bet. s. 225 och 12 kap. 42 § 5 st. JB. 
149 Tillägget görs i 12 kap. 42 § 1 st. 4 p. JB 
150 SOU 2017:86 s. 223 
151 A.st. 
152 SOU 2017:86 s. 109 f. 
153 Tillägget görs i 12 kap. 43 § 4 st. JB. 
154 SOU 2017:86 s. 111. 
155 Ändringen görs i 12 kap. 55 e § JB. 
156 SOU 2017:86 s. 158 f. 
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förändringen är att syftet med paragrafen, alltså att motverka förekomsten av oskäliga hyror 

på andrahandsmarknaden157, inte uppnås med den nu gällande bestämmelsen.158 

 

Nuvarande lydelse ger hyresgästen möjlighet att erhålla ett beslut om återbetalning som 

sträcker sig högst ett år tillbaka i tiden före dagen för ansökan till hyresnämnden. Detta gäller 

under förutsättning att hyresgästen inkommit med ansökan inom tre månader från att 

hyresgästen lämnade lägenheten. Efter en granskning av hyresnämndens 

återbetalningsärenden, framkommer att hyresgästerna sällan begär återbetalning under 

hyresförhållandet, något som kan motivera en längre återbetalningstid efter dess upphörande. 

Således är utredningen av den uppfattningen att en tremånadersfrist är alldeles för kort och att 

ett år istället bör vara en rimlig tid.159  

 

Den andra ändringen som föreslås i bestämmelsen är att beslutet om återbetalning ska få avse 

hyra som erlagts av hyresgästen inom två år före ansökan till hyresnämnden. Ändringen 

motiveras bland annat av att skälen för den tidigare ettårsgränsen inte längre har lika stor 

relevans, eftersom de föreslagna ändringarna i hyressättningsreglerna gör det enklare att 

fastställa skälig hyra. Således kan det inte längre anses vara orimligt betungande för 

förstahandshyresgästen med en längre tidsfrist. Dessutom har andrahandshyrorna jämfört 

med förstahandshyrorna på senare tid snabbt eskalerat, något som enligt utredningen måste 

åtgärdas.160  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
157 Prop. 1987/88:162 s. 13.  
158 SOU 2017:86 s. 158 f. 
159 A.st. 
160 A.st. 
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5 Vad är rättssäkerhet? 

5.1 Begreppet rättssäkerhet 

Rättssäkerhet betyder att ett land har ett fungerande rättssystem som skyddar den enskilde 

gentemot staten, och att rättsreglerna i landet tillämpas effektivt och förutsebart.161 Minskat 

förtroende för rättssystemet resulterar i en negativ inverkan på rättssäkerheten.162 Begreppet 

rättssäkerhet innefattar både formella och materiella egenskaper. De formella egenskaperna 

handlar om hur lagar stiftas och upprätthålls.163 Dessa egenskaper syftar till att skapa trygghet 

för samhällsmedborgarna, exempelvis genom oberoende domstolar samt klara och enhetliga 

rättsregler. Ett fundament är legalitetsprincipen, som ska säkra en förutsebar tillämpning av 

rättsreglerna för den enskilde.164 Legalitetsprincipen innebär bland annat att medborgarna ska 

kunna förutse under vilka förutsättningar de kan straffas för sina handlingar och att det ställs 

vissa krav på att lagstiftningen ska vara förståelig.165 De materiella egenskaperna handlar om 

innehållet i rättsreglerna166, och ska komplettera de formella egenskaperna på så vis att 

hänsyn även ska tas till huruvida besluten är etiskt godtagbara eller inte.167 En god 

rättsordning kännetecknas således av att moral och rättvisa styr de enskildas rättigheter och 

skyldigheter.168   

 

5.2 Särskilt om förutsebarhet i rättsordningen 

Förutsebarhet uppstår genom att den offentliga makten styrs av regler. Förutsebarheten kan 

ses ur två olika synvinklar, dels ur den enskildes, dels ur statens. För den enskildes del är det 

exempelvis nödvändigt att på förhand känna till konsekvensen av en handling, för att avgöra 

huruvida de ska företa handlingen eller inte. För staten är förutsebarhet av stor vikt, för att få 

den enskilde till att handla på ett visst sätt. Detta sker genom distinkta regler som talar om 

                                                
161 Nationalencyklopedin, rättssäkerhet. 
162Zanderin, Lars & Staaf, Annika, Rätt och rättssystem: en introduktion för professionsutbildningar, 2., [rev.] 

uppl., Liber, Stockholm, 2016, s. 15. 
163 Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande en tematisk introduktion i allmän rättslära, TPB, Johanneshov, 

2010, s. 63.  
164 Zanderin & Staaf, Rätt och rättssystem: en introduktion för professionsutbildningar, s. 14. 
165 Andersson, Torbjörn, Dahlberg, Mattias, Reichel, Jane & Samuelsson, Joel (red.), Juridikens termer, 10., 

[omarb. och utvidgade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 118. 
166 Dahlman, Rätt och rättfärdigande en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 63. 
167 Zanderin & Staaf, Rätt och rättssystem: en introduktion för professionsutbildningar, s. 14. 
168 Dahlman, Rätt och rättfärdigande en tematisk introduktion i allmän rättslära, s.63. 
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vilka handlingar som föranleder olika typer av straff. Ett misslyckande med att skapa 

förutsebarhet i rättsordningen kan leda till svårigheter att styra samhället.169 

 

5.3 Särskilt om rättvisa 

Det finns ett antal rättviseprinciper som uttrycks i litteraturen. Däribland den formella 

rättviseprincipen som ger uttryck för att rättvisa är att lika ska behandlas lika. Det finns även 

flera materiella rättviseprinciper som efter en avvägd kompromiss mellan sig sammantaget 

kan anses resultera i att en billighetsbedömning ska göras vid fördelning av värden. Vidare 

finns likaviktprinciper som ger uttryck för att det ska finnas en viss ömsesidighet och balans 

mellan parterna i ett kontraktsförhållande.170 Principerna om rättvisa är vaga och ger inte 

ledning i hur människor ska handla, utan hjälper oss istället att ställa frågor. Vid en 

fördelning mellan olika parter frågar vi oss hur fördelningen stämmer överens med 

mottagarnas förtjänst, arbete och behov. Det är svårt att hitta det rätta sättet att handla med 

hjälp av rättviseprinciperna, men dessa kan vara till hjälp i argumentationen för avvägningen 

mellan olika rättvisevärden.171  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
169 Dahlman, Rätt och rättfärdigande en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 65. 
170 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. uppl., 

Fritze, Stockholm, 1995, s. 411-414. 
171 A.a. s. 414 f. 
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6 Analys 

6.1 Förtydligande av rekvisitet för självständigt brukande 

Det föreslagna förtydligandet av rekvisitet för självständigt brukande syftar till att underlätta 

bedömningen av vilken upplåtelseform som föreligger. Nu är gränsen mellan vad som ses 

som andrahandsupplåtelser och vad som ses som upplåtelse till inneboende oklar. För att 

undvika att bli av med hyresrätten i en förverkande- eller förlängningstvist invänder ibland 

hyresgästen att det inte varit fråga om andrahandsupplåtelse utan om upplåtelse till 

inneboende. Då har hyresvärden bevisbördan för att rekvisitet för självständigt brukande är 

uppfyllt.  

 

Om det blir enklare att avgöra vad som anses med självständigt brukande, torde det göra det 

lättare för hyresvärden att kunna visa att rekvisitet är uppfyllt. Således minskar troligen ett 

förtydligande av rekvisitet även möjligheten för hyresgästen att komma runt förverkandet, 

genom att hävda att upplåtelsen avsett inneboende, om hyresgästen upplåtit lägenheten i 

andra hand utan tillstånd eller samtycke. Om det är lätt att komma runt en bestämmelse, torde 

bestämmelsens avskräckande effekt minska. Detta eftersom konsekvenserna inte blir lika 

påtagliga för den som inte följer bestämmelsen. En minskad möjlighet att komma runt 

lagregler är således viktig för dess avskräckande effekt.  

 

6.2 Förverkande när giltig ursäkt saknas 

De nuvarande reglerna om förverkande vid otillåten andrahandsuthyrning har misslyckats 

med att åstadkomma det resultat som eftersträvas. Hyresgästen har enligt den ifrågavarande 

förverkandegrunden, en möjlighet att utan dröjsmål rätta sig efter tillsägelse från hyresvärden 

för att undgå förverkande. Anledningen till att förverkandegrunden inte uppnår det önskvärda 

resultatet beror bland annat på att hyresgästen, efter att ha rättat sig efter hyresvärdens 

tillsägelse, kan fortsätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen. Om hyresgästen fortsätter 

med den otillåtna andrahandsuthyrningen kan hyresvärden åberopa att hyresrätten förverkats, 

men om hyresgästen återigen vidtar rättelse undgår denne förverkande av hyresrätten. Det 

finns således enligt nuvarande lagstiftning ett sätt för hyresgästen att relativt enkelt kringgå 

förverkande vid otillåtna andrahandsupplåtelser. Det föreslås att problemet ska avhjälpas 
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genom en förändring som innebär att huvudregeln ska stadga att hyresrätten är förverkad vid 

otillåten andrahandsuthyrning. Ett undantag från huvudregeln kommer emellertid att 

möjliggöra legitimering av en hyresgästs otillåtna andrahandsuthyrning. Hyresgästen måste i 

sådana fall kunna visa en giltig ursäkt. 

 

Att utredningen enbart exemplifierar två potentiella ursäkter172 som kan godtas, medför att 

det ankommer på domstolen att utöver dessa ursäkter bedöma vad som i det enskilda fallet 

kan anses vara en giltig ursäkt. Det föreligger således ingen uttömmande uppräkning av 

godtagbara ursäkter enligt bestämmelsen. Med anledning av att enbart ett fåtal situationer 

räknas upp där giltig ursäkt kan anses föreligga, innebär det troligen att förutsebarheten 

försämras. Hyresgästen kan därmed inte på förhand veta vilka situationer som kan godtas 

som ursäkt. Samtidigt väger de positiva aspekterna med den föreslagna lydelsen tyngre, 

eftersom en uttömmande reglering av möjliga godtagbara ursäkter inte vore lämplig ur 

hyresgästens synvinkel. En öppen bestämmelse möjliggör att fler ursäkter kan ses som 

godtagbara beroende på omständigheterna, vilket stärker rättssäkerheten för hyresgästen 

eftersom hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

Att ändra förverkandegrunden till att giltig ursäkt ska kunna visas, skulle även kunna påverka 

situationen där en person otillåtet hyrt ut sin lägenhet i andra hand i syfte att på prov bo 

tillsammans med någon annan. Detta är en omständighet som vanligtvis ges tillstånd för från 

hyresnämnden vid ansökan om andrahandsuthyrning. Med anledning av att det, enligt den 

reviderade bestämmelsen, inte finns möjlighet att vidta rättelse genom att ansöka om tillstånd 

hos hyresnämnden, kan emellertid frågan uppstå huruvida denna omständighet kan ses som 

en giltig ursäkt i efterhand. Att få hyresrätten förverkad i denna situation kan frambringa 

stora sociala olägenheter för förstahandshyresgästen om det visar sig att hyresgästen inte kan 

flytta in hos den person som hyresgästen bodde på prov hos. Dessutom torde det vara särskilt 

betungande om förstahandshyresgästen har barn som också drabbas. Svaret på denna fråga är 

emellertid upp till rättstillämpningen att avgöra. 

 

Den otillåtna andrahandsuthyrningen har, sett till de senaste åren, ökat i stor omfattning. 

Anledningen till den ökade förekomsten av den otillåtna andrahandsuthyrningen grundar sig 

främst i den bostadsbrist som blivit ett utbrett problem runt om i landet. Svårigheten att få tag 

                                                
172 Se avsnitt 3.2.2.2. 
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på en bostad ger i sin tur upphov till incitament för en förstahandshyresgäst, som inte har 

behov av lägenheten, att otillåtet hyra ut den i andra hand för att kunna göra en ekonomisk 

vinst. Samhällsfunktioner i form av kösystem för bostäder undermineras genom att lägenheter 

hyrs ut otillåtet, vilket naturligtvis påverkar enskilda individers möjligheter till bostad.  

 

Den föreslagna bestämmelsen har för avsikt att mer effektivt motverka förekomsten av 

otillåtna andrahandsupplåtelser. Bestämmelsen skulle frånta förstahandshyresgästen dennes 

möjlighet att kunna fortsätta med den otillåtna upplåtelsen efter att utan dröjsmål ha rättat sig 

efter en tillsägelse. Den nuvarande lydelsen är, i jämförelse med den som föreslås, relativt 

generöst utformad och har bevisligen gett hyresgästen en andra chans. Chansen har emellertid 

ofta missbrukats av hyresgästen genom att denne, efter rättelsen, har fortsatt med den 

otillåtna andrahandsupplåtelsen. Om lagförslaget röstas igenom kommer således reglerna om 

förverkande vid otillåten andrahandsuthyrning att skärpas. Att kunna visa giltig ursäkt för en 

otillåten andrahandsuthyrning kan anses vara svårt, eftersom situationerna som exemplifieras 

i utredningen sätter en viss standard på vad som kan klassificeras som giltig ursäkt. Om 

lagförslaget röstas igenom kommer huvudregeln om att hyresrätten är förverkad vid otillåten 

andrahandsuthyrning troligen att aktualiseras oftare. Den giltiga ursäkten ska endast ses som 

ett undantag från huvudregeln och torde således tillämpas restriktivt just av den anledningen. 

Den föreslagna lydelsen kommer sannolikt ge bestämmelsen dess önskade effekt, eftersom 

kravet på giltig ursäkt kan anses avskräckande.  

 

6.3 Andrahandshyran ska motsvara förstahandshyran 

Det har tidigare framförts att det är svårt för förstahandshyresgästen att fastställa 

bruksvärdeshyran vid andrahandsupplåtelser. Syftet med förslaget om att lagstadga att 

förstahandshyran är tak för andrahandshyran, är att göra det enklare att fastställa vad som 

anses vara en skälig andrahandshyra. Lagstiftarens avsikt är att andrahandshyrorna ska 

motsvara förstahandshyrorna och att det inte ska finnas möjlighet att göra ekonomisk vinst på 

andrahandsupplåtelser. Detta torde vara syftet med tillägget om att hyresgästen ska intyga att 

hyran är skälig vid ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelser till hyresnämnden.  

 

I de flesta fall är det sannolikt att det föreslagna taket i hyressättningsreglerna kommer att 

göra det enklare att fastställa en skälig andrahandshyra. Av kommentaren till den föreslagna 
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bestämmelsen framgår dock att om bruksvärdeshyran är lägre än förstahandshyran, ska 

bruksvärdeshyran anses som skälig. Således torde svårigheterna att fastställa en skälig 

andrahandshyra kvarstå. Om bruksvärdeshyran i vissa fall är skälig, uppstår frågan huruvida 

förstahandshyresgästen ska vara tvungen att även fastställa bruksvärdeshyran vid 

hyressättning av andrahandsupplåtelser. Detta borde inte vara utredningens avsikt, eftersom 

förstahandshyresgästen då ändå blir tvungen att använda sig av det svårtillämpliga 

bruksvärdessystemet vid hyressättningen av andrahandsupplåtelser. Ett förtydligande vore 

önskvärt.  

 

Att göra det enklare för enskilda att fastställa vad som är en skälig hyra ökar möjligheten att 

lagstadga påföljder vid uttag av oskäliga andrahandshyror. Om reglerna för fastställande av 

skälig hyra är svåra att tillämpa för gemene man, är det inte motiverat ur 

rättssäkerhetssynpunkt att lagstadga påföljder om reglerna tillämpats felaktigt. Därför är det 

en förutsättning att förtydliga och förenkla hyressättningen, för att kunna införa påföljder som 

verkar avskräckande för uttag av oskäliga andrahandshyror. 

 

6.4 Nya regler om förverkande vid andrahandsupplåtelser 

Syftet med att förslaget om att införa nya förverkandegrunderna är att komma tillrätta med 

problemen på hyresmarknaden. Att hyreslagens regler om förverkande inte tar hänsyn till 

sociala aspekter har, som nämnts, kritiserats i doktrinen. Det har argumenterats för att det 

skulle stämma bättre överens med hyreslagens karaktär av skyddslagstiftning, om även de 

sociala delarna av situationen beaktades. Således kan det ses som ingripande att införa fler 

och hårdare förverkandegrunder, för att komma till rätta med problemen som förekommer på 

hyresmarknaden. För att det ska vara motiverat ska beteendet som förverkandegrunderna 

hänför sig till vara särskilt skadligt för hyresmarknaden. Möjligheten att tjäna pengar på en 

andrahandsupplåtelse, antingen genom att sälja andrahandskontraktet eller genom att ta emot 

en oskälig andrahandshyra, gör att fler hyresgäster behåller hyreskontraktet när behovet av 

lägenheten har upphört för att upplåta den i andra hand. Detta beteende minskar rörligheten 

på den redan pressade hyresmarknaden. Det är också vanligt att de oskäliga 

andrahandshyrorna betalas med statliga bidrag utan att hyrornas skälighet undersöks. Det kan 

inte anses vara önskvärt att statliga medel betalar de oskäliga andrahandshyrorna.  
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Det kan diskuteras vems intresse som är mest skyddsvärt vid handel med andrahandskontrakt 

och mottagande av oskäliga andrahandshyror. De som drabbas av att förstahandshyresgästen 

behåller hyresrätten, efter att behovet av lägenheten har upphört, är personerna som står i 

bostadskö och går miste om hyreskontraktet. Under sådana omständigheter torde det vara 

tämligen enkelt att avgöra att personerna som står i bostadskö har ett mer skyddsvärt intresse 

än förstahandshyresgästen. Frågan bli dock svårare när förstahandshyresgästen fortfarande 

har ett skyddsvärt behov av lägenheten.  

 

Emellertid kan ett förverkande få oönskade konsekvenser ur rättssäkerhetssynpunkt. Även 

om hyresvärden inte har för avsikt att verkställa hävningen av kontraktet, alltså förverkandet 

av hyresrätten i detta fall, kan hyresvärden använda det som hot gentemot 

förstahandshyresgästen för att få sin vilja igenom vid meningsskiljaktigheter. Exempelvis om 

hyresgästen har hyrt ut i andra hand till oskälig hyra under en tid, men sedan flyttat tillbaka 

till lägenheten. Ett hyresavtal är mycket betydelsefullt för hyresgästen när denne har behov av 

lägenheten. Vid hot om förverkande kan hyresvärden, även om denne inte har för avsikt att 

säga upp hyresavtalet på grund av att det är förverkat, påverka hyresgästen att inte hävda sina 

rättigheter enligt hyreslagen. Exempelvis skulle hyresvärden i en sådan situation kunna kräva 

en oskälig hyra av hyresgästen, utan att hyresgästen vågar söka om prövning om detta hos 

hyresnämnden, i rädsla att förlora hyreskontraktet. 

  

Att hyresvärden kan använda ett förverkande som ett hot gentemot hyresgästen för att få sin 

vilja igenom, kan blir extra bekymmersamt när preskriptionstiden är lång. Vid förverkande på 

grund av att oskälig hyra har tagits emot föreslås att preskriptionstiden ska vara sex månader. 

Om hyresrätten är förverkad på grund av att särskild ersättning173 har tagits emot eller begärts 

för att upplåta lägenheten i andra hand föreslås att preskriptionstiden ska vara fem år. Att 

hyresvärden ska kunna använda förverkandet som ett hot gentemot hyresgästen i fem år 

måste anses vara en oproportionerligt lång tid. 

 

Ett scenario som de föreslagna reglerna skulle kunna ge upphov till är att hyresvärden hyr ut 

en hyreslägenhet till en bulvan, som i sin tur ingår ett avtal om andrahandsupplåtelse med 

oskälig hyra med en annan hyresgäst. I denna situation skulle hyresvärden ha möjlighet att 

säga upp avtalet med omedelbar verkan med hänvisning till den nya förverkandegrunden, om 

                                                
173 Särskild ersättning är annan ersättning än hyra, se avsnitt 4.2.2.3. 
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denna röstas igenom. Uppsägningen kommer inte att ha någon negativ inverkan för bulvanen, 

den som drabbas är andrahandshyresgästen som blir tvungen att flytta. Reglerna skulle 

således kunna ge oseriösa hyresvärdar möjlighet att gå runt reglerna om besittningsskydd, 

eftersom andrahandshyresgäster inte erhåller något besittningsskydd gentemot 

fastighetsägaren under de första två åren. Att hyresvärden kan komma runt reglerna om 

besittningsskydd är varken önskvärt ur rättssäkerhetssynpunkt eller ur social synpunkt.  

 

Ett annat argument mot hävning som påföljd vid kontraktsbrott är att det kan få olämpliga 

konsekvenser ur social synvinkel då gäldenären är den svagare parten. Att få sin hyresrätt 

förverkad har av Bengtsson174 uttryckts som den mest kännbara civilrättsliga påföljd som kan 

drabba en privatperson. Förverkande är en kännbar påföljd för förstahandshyresgästen om 

denne har behov av hyresrätten, exempelvis om hyresgästen arbetar på annan ort och ämnar 

flytta tillbaka inom kort tid. Om förstahandshyresgästen redan har en annan bostad och 

således inte har behov av lägenheten som upplåtits i andra hand, är ett förverkande av 

hyresrätten naturligtvis inte en kännbar påföljd. I en sådan situation blir istället 

andrahandshyresgästen den som drabbas av förverkandet, eftersom det är denne som förlorar 

sin bostad. Även om reglerna som föreslås i utredningen inte försämrar 

andrahandshyresgästens ställning i de fall denne blir tvungen att flytta på grund av att 

förstahandshyresgästens hyresrätt förverkas, skulle andrahandshyresgästens ställning kunna 

stärkas utan att det skulle ha missgynnat syftet med utredningen. Med anledning av den 

rådande bostadsbristen skulle det vara lämpligt att utreda om andrahandshyresgästen borde ha 

möjlighet att ta över hyreskontraktet under vissa förutsättningar. Om detta ska tillåtas, måste 

reglerna emellertid se till att det inte blir möjligt att kringgå hyresvärdens kösystem genom en 

otillåten andrahandsuthyrning. Exempelvis skulle ett kringgående av regeln vara möjligt då 

förstahandshyresgästens behov av lägenheten har upphört och denne vill överlåta 

hyreskontraktet till en vän som inte står i bostadskö. För att kringgå kösystemet skulle 

förstahandshyresgästen, i en sådan situation, kunna hyra ut otillåtet i andra hand till vännen. 

När hyresvärden får kännedom om den otillåtna andrahandsupplåtelsen kan denne åberopa att 

hyresrätten är förverkad. Då har förstahandshyresgästens vän möjlighet att ta över 

hyreskontraktet från förstahandshyresgästen, trots att denne inte har stått i bostadskö. På detta 

sätt skulle det således vara möjligt att avsiktligt kringgå kösystemen till bostäder om reglerna 

ändras, vilket inte är önskvärt.  

                                                
174 Se avsnitt 2.2. 
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Ett förverkande påverkar inte bara hyresgästen, utan också dennes familj i lika hög grad. Det 

kan ifrågasättas hur de föreslagna reglerna är förenliga med barns rätt till bostad och 

regeringens nollvision mot vräkning av barn, eftersom det är oundvikligt att även barn 

drabbas vid förverkande av hyresrätter. Den materiella rättssäkerheten talar för att ett 

barnperspektiv bör införas i hyreslagen. Detta eftersom Sverige har ratificerat 

Barnkonventionen utan att anta den som svensk lag, vilket innebär att rättigheterna i 

Barnkonventionen ska integreras i den svenska författningen. Således är det lämpligt att barns 

rätt till bostad, som framkommer av Barnkonventionen, tryggas genom bestämmelser i 

hyreslagen. Dessutom har det i en tidigare utredning framförts att ett barnperspektiv bör 

införlivas i hyreslagen, men detta har inte resulterat i några revideringar till förmån för barn i 

hyresförhållanden. Med anledning av det ovan anförda skulle det behöva utredas vilka 

åtgärder som är lämpliga att vidta, för att förebygga och på sikt undvika att barn drabbas av 

att deras föräldrar vräks. Exempelvis skulle det vara lämpligt att revidera hyreslagens regler 

för att göra det möjligt för en andrahandshyresgäst, som har barn, att ta över hyreskontraktet 

från förstahandshyresgästen, om hyresrätten blir förverkad. Detta eftersom 

andrahandshyresgästens skyddsvärda behov av lägenheten torde vara större när denne har 

barn. 

 

Enligt reglerna i hyreslagen har hyresgästens make och sambo rätt att ta över hyreskontraktet 

även vid ett förverkande. Detta väcker ett antal frågor som troligtvis kommer vara upp till 

rättstillämpningen att besvara. Hur kommer en situation där den ena hyresgästen har betalat 

för sitt hyreskontrakt och den andra kan ta över kontraktet att bedömas? I rättspraxis har ett 

övertagande av hyreskontraktet godkänts om den övertagande maken eller sambon inte har 

medverkat till de omständigheter som lett till förverkande, och den tidigare hyresgästen inte 

kommer att bo kvar i lägenheten. Kommer ett övertagande vara möjligt om den tidigare 

hyresgästen får bo kvar? Troligen inte, eftersom förverkanderegeln då skulle förlora sin 

effekt genom att hela familjen kan bo kvar i lägenheten trots att hyresrätten egentligen är 

förverkad. 

 

Trots de sociala argumenten om att det är en mycket ingripande åtgärd för hyresgästen att få 

hyresrätten förverkad när ett behov av lägenheten föreligger, är det svårt att motivera att det 

skulle vara tillåtet för en hyresgäst att göra en vinst på ett hyreskontrakt. Hyresgästen äger 

som känt inte hyreslägenheten, något som torde medföra att hyresvärden har ett starkt intresse 
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av att hyresgästen inte ska kunna göra vinster på hyresvärdens egendom. Dessutom är 

argumenten mot förverkande som framförts i doktrinen gamla, vilket gör att dess relevans 

kan ifrågasättas. Även om ett förverkande av en hyresrätt är den kännbaraste påföljd som kan 

drabba gemene man, har lagstiftaren ändå ansett att den är nödvändig för att komma till rätta 

med särskilt klandervärda beteenden. Anledningen till detta är att förverkandet har en så 

kallad preventiv funktion, det vill säga avskräckande effekt gentemot att företa handlingar 

som leder till förverkande. Den preventiva funktionen är viktig för att komma till rätta med 

problemen på hyresmarknaden. Dessutom kan förverkande som påföljd vara positiv ur 

rättssäkerhetssynpunkt, eftersom det är av stor vikt att rättsreglerna tillämpas effektivt.175 Om 

reglerna i rättssystemet inte följs borde det innebära att förtroendet för rättssystemet minskar, 

vilket i sin tur leder till en negativ inverkan på rättssäkerheten. Förverkande som påföljd 

torde, med anledning av sin avskräckande effekt, medföra att reglerna i högre utsträckning 

följs, vilket således upprätthåller rättssäkerheten. Med anledning av att förverkandet, genom 

sin preventiva funktion, bidrar till en välfungerande hyresmarknad torde det väga tyngre att 

införa påföljden än att inte göra det. Detta för att en välfungerande hyresmarknad väger 

tyngre än hyresgästens skyddsvärda behov av lägenheten när hyresgästen bryter mot 

hyreslagens regler. 

 

6.5 Ökade möjligheter till återbetalning av oskälig hyra 

Syftet med förslaget om att förlänga tidsfristerna för återbetalning av oskälig hyra vid 

andrahandsupplåtelser, är att öka möjligheterna till återbetalning av oskälig hyra. Hyresgästen 

begär sällan återbetalning av hyra under hyresförhållandet, vilket troligen beror på att 

andrahandshyresgästen saknar besittningsskydd de första två åren av hyresförhållandet. Om 

hyresgästen begär återbetalning av oskälig hyra riskerar denne således att bli uppsagd från 

hyreskontraktet om förstahandshyresgästen, med anledning av återbetalningskravet, vill bli 

av med andrahandshyresgästen. Således är det sannolikt att många krav på återbetalning görs 

efter att hyresförhållandet har upphört, vilket leder till att förlängda tidsfrister borde öka 

antalet återbetalningsärenden. 

 

Argumenten som tidigare fanns mot att ha en längre tidsfrist för återbetalning av oskälig hyra 

var att parterna ofta saknade kunskaper om hyressättningen och att en längre tidsfrist därför 
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skulle få orimliga konsekvenser för förstahandshyresgästen. Problemet var till stor del det 

svårtillämpade bruksvärdessystemet. Med anledning av att det föreslås att 

hyressättningsreglerna ska revideras, för att göra det enklare att fastställa en skälig hyra, 

ansåg utredningen att argumenten mot en längre tidsfrist inte längre var relevanta. Det kan 

dock ifrågasättas om reglerna verkligen har blivit tydligare, eftersom bruksvärdeshyran 

fortfarande ska anses vara skälig hyra om den understiger förstahandshyran.176 För att vara 

säker på att förstahandshyran är skälig torde hyresgästen vara tvungen att fastställa 

bruksvärdeshyran, för att se om denna under- eller överstiger förstahandshyran. Således 

måste hyresgästen fortfarande anses vara tvungen att tillämpa det svårtillämpade 

bruksvärdessystemet, vilket i sin tur innebär att skälen mot att förlänga tidsfristerna för 

återbetalning av oskälig andrahandshyra inte har upphört. 

 

6.6 Slutsats 

I utredningen har motiven till de föreslagna reglerna vägts mot hur de påverkar balansen 

mellan de sociala skyddsintressen som hyreslagen är ämnad att värna om. Otillåtna 

andrahandsupplåtelser och oskäliga hyror förekommer ofta i samband med varandra, vilket 

innebär att det är särskilt viktigt att utredningen har föreslagit reviderade regler för att 

motverka båda dessa problem.  

 

Efter att kritiskt ha granskat lagförslaget, kan konstateras att det är en väl avvägd utredning. 

Det kan emellertid även konstateras att hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning 

försämras i vissa situationer, eftersom det föreslås att fler och strängare förverkandegrunder 

ska införas. Det kan ifrågasättas om de marknadsmässiga argumenten verkligen ska få styra 

när de föreslagna reglerna är så pass ingripande mot hyresgäster, även om problemen på 

hyresmarknaden troligtvis kommer att minska med anledning av reglerna. Hyreslagen har 

trots allt karaktär av en social skyddslagstiftning. Problemen på hyresmarknaden stör 

emellertid hela hyresmarknadens funktion, vilket torde innebära att de föreslagna 

revideringarna av hyresreglerna ändå är så pass viktiga att det är motiverat att införa dem.  

 

I analysen har det emellertid uppmärksammats att den föreslagna revideringen av hyreslagen 

inte kan anses upprätthålla hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning i alla avseenden. 
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Den femåriga preskriptionstid som föreslås vid försäljningar av andrahandskontrakt anses 

vara oproportionerligt lång. Detta eftersom hyresvärden har möjlighet att använda 

förverkandegrunden som påtryckningsmedel gentemot hyresgästen, för att denne inte ska 

hävda sina rättigheter enligt hyreslagen, under längre tid än vad som kan anses vara rimligt. 

Att hyresvärden kan använda förverkandet av hyresrätten som påtryckningsmedel, medför att 

hyresgästens skyddsvärda intressen, som hyreslagen är ämnad att värna om, kan åsidosättas. 

Vidare synes det också vara av stor vikt att det utreds hur reglerna i hyreslagen, i synnerhet 

om förverkande, kan revideras för att stärka det sociala skyddet för de mest utsatta i en 

vräkningssituation, nämligen barnen.  
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