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Sammanfattning 
Abstract 
Det råder idag bostadsbrist på många orter i Sverige. Många personer har inte någon möjlighet att 
få ett förstahandskontrakt till en bostad utan tvingas hyra en lägenhet i andra hand. De som hyr ut 
lägenheter i andra hand kräver ofta en hyra som överstiger den hyra som de själva erlägger till 
fastighetsägaren. För att skydda andrahandshyresgäster mot att bli ekonomiskt utnyttjade finns i 
Hyreslagen en regel som ger en andrahandshyresgäst möjlighet att hos hyresnämnden ansöka om 
att denna ska ålägga andrahandsuthyraren att till andrahandshyresgästen betala tillbaka vad 
denne erlagt utöver vad som är skäligt. 
 
På senare år har i Sverige en ny form av uthyrningsföretag (hyresvärdsbolag) etablerat sig. Dessa 
inriktar sig på att hyra ett större antal bostadslägenheter för att möblera upp och i sin tur hyra ut 
dem till företag. Melland hyresvärdsbolaget och det hyrande företaget (hyresgästbolag) uppstår ett 
andrahandsförhållande. Hyresgästbolaget upplåter sedan bostadslägenheten till en i bolaget 
anställd person. Hyresvärdsbolagen erbjuder också ofta service av varierande omfång. Många 
gånger överstiger hyran för dessa möblerade lägenheter kraftigt den så kallade bruksvärdeshyran. 
 
Jag har i detta arbete behandlat frågan huruvida återbetalningsregeln är tillämplig också när en 
juridisk person är hyresgäst. Därvid har jag funnit att det inte finns något som hindrar en sådan 
tillämpning. Efter att ha konstaterat detta har jag framlagt ett par förslag på förbättringar av 
Hyreslagen samt på hur hyresvärdsbolagen skall gå tillväga för att undvika att hamna i situationer 



 3

med krav på återbetalning. Min avsikt där har varit att inte försämra de bostadssökandes situation.
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Sammanfattning 
Abstract 
In many cities today there is a lack of apartments. Many people find it impossible to get their own 
contracts for apartments and instead have to accept the option of becoming a sublettée. It is 
common that people who sublet apartments demand a rent that is higher than they themselves pay 
to their landlord. A paragraph in the Rent Law protects a sublettée from being economically used 
in such a case. That paragraph says that a sublettée can apply for help at Hyresnämnden. 
Hyresnämnden can demand that the subletter pays back what he has unfairly received from the 
sublettée if it finds the rent exorbitant. 
 
Lately new kinds of companies have been established in Sweden. The purpose of these companies 
is to rent large amounts of apartments, provide them with furniture and then sublet these 
apartments to other companies that need them for their employees. Some kind of service might 
also be included in the contract. The rent for such an apartment is usually much higher than the 
rent for the same apartment without a party between the landlord and the tenant. 
 
It has been my ambition in this work to find out whether this Refund Rule is also applicable when 
the sublettée is a juridical person. It is my opinion that there is nothing that stops a juridical person 
from having its case tried in Hyresnämnden. However, I have made a few suggestions for making 
the current law clearer. Besides that, I have pointed out important facts for companies that want to 
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avoid getting into situations which would result in demands for refunds. My intention has been no 
to worsen the situation for people searching for apartments. 
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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige råder idag bostadsbrist i många av de större orterna i landet. År 2000 rapporterade 

Boverket bostadsbrist i 45 av landets 289 kommuner.1 I mars 2003 hade den siffran stigit till 

100 kommuner. 2  Värst är bostadsbristen i Stockholm där idag 91 265 personer står i 

bostadskö för 58 lediga lägenheter.3  Samtidigt sägs minst 13 000 bostäder vara uthyrda i 

andra hand bara i Stockholms innerstad. 4  Siffran måste sägas vara osäker eftersom 

andrahandsuthyrningar inte registreras någonstans och en del lägenheter hyrs ut i andra hand 

utan tillstånd av fastighetsägaren, varför både första- och andrahandshyresgäst har motiv för 

att hemlighålla upplåtelsen.  Många lägenheter hyrs ut av privatpersoner som av olika 

anledningar inte törs eller vill säga upp sina hyreskontrakt till den lägenhet, som de inte – 

åtminstone inte för tillfället - behöver. En anledning till detta kan vara att de på grund av 

bostadsbristen inte törs riskera att inte ha någonstans att bo när de kommer tillbaka till staden 

efter en vistelse på annan ort eller efter ett misslyckat samboförsök. En annan anledning till 

att behålla lägenheten, trots vetskap om att man aldrig kommer att återvända till den, är det 

krassa faktum att det finns pengar att tjäna på att hyra ut sin lägenhet i andra hand till personer 

som inte har något annat val än att betala överhyror för att över huvud taget ha någonstans att 

bo. 

 

Till andrahandsuthyrarna hör även industriföretag, studentstiftelser, sjukhus med flera som 

hyr antingen hela fastigheter eller enstaka lägenheter för att kunna erbjuda sina anställda eller 

studenter ett tillfälligt hyreskontrakt. Dessutom har det på senare år - framför allt i större orter 

med bostadsbrist - börjat förekomma företag som specialiserar sig på att hyra ut möblerade 

lägenheter i andra hand till främst företag. Jag benämner dessa företag hyresvärdsbolag.5 

 

Hyrorna för andrahandshyresgäster överstiger vanligtvis hyran för förstahandshyresgästen, 

ibland bara något men ofta orimligt mycket. Privatpersoner beräknas betala ett tillägg om    
                                                           
1 Rigmor Stenmark, Motion till riksdagen, 2000/01 Bo7 
2 Hyresgästföreningen, Bostadsbrist och arbetsmarknad 
3 Stockholms stads bostadsförmedling 13 maj 2003 
4 Ljungkvist, Hyra i andra hand, s 6 
5 Se vidare avsnitt 2.4 
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60 % av förstahandshyresgästens hyra och företag tvingas betala ungefär 120 % utöver 

lägenhetens grundhyra. 6  Att hyrorna i dessa fall är högre kan delvis förklaras med att 

förstahandshyresgästen ibland lämnar möbler och diverse inventarier i lägenheten och vill ha 

betalt för andrahandshyresgästens nyttjande av dessa. Ofta hör den högre hyran samman med 

att förstahandshyresgästen vill ha betalt för den risk han tar genom att hyra ut lägenheten och 

sina personliga tillhörigheter till någon annan och på att han helt enkelt vill tjäna pengar. Med 

risk menar jag den ekonomiska risk förstahandshyresgästen tar genom att hyra ut sin lägenhet 

i andra hand. Denne ansvarar för såväl lägenhetens skick som betalning av hyra även i de fall 

han inte själv bor där. Visserligen har förstahandshyresgästen regressrätt gentemot sin 

hyresgäst, men det kan vara mycket svårt att utöva den med ett tillfredsställande resultat.7 

 

I jordabalkens (JB) tolfte kapitel – vanligen kallad Hyreslagen - behandlas hyresrättsliga 

frågor. I paragraf 55 d finns ett skydd för andrahandshyresgäster, som anser sig ha blivit 

ekonomiskt utnyttjade av sin hyresvärd. 8  Den stadgar att hyresnämnden 9  på ansökan av 

andrahandshyresgästen kan ålägga förstahandshyresgästen att betala tillbaka det han mottagit 

utöver vad som är skäligt för lägenheten tillsammans med ränta på det beloppet. 

Hyresnämnden har då att jämföra lägenheten med liknande lägenheter inom det allmännyttiga 

beståndet och hyrorna för dessa. Det är möjligt att begära återbetalning retroaktivt för två år. 

 

När det gäller en andrahandshyresgäst som är en fysisk person skapar tillämpningen av 

paragrafen inga problem. Uttalanden i förarbetena till paragrafen har dock orsakat osäkerhet 

huruvida den är tillämplig också när en juridisk person är andrahandshyresgäst. Detta 

förekommer när t ex ett industriföretag anlitar ett hyresvärdsbolag för att få tillgång till bostad 

för sin eller sina anställda. Frågan har hittills prövats i hyresnämnd vid endast ett tillfälle. Det 

skedde genom Hyresnämndens i Linköping beslut i ärende H 482-489/00.  Nämnden fann  att 

hyresvärdsbolaget begärt hyror som översteg vad som var skäligt men att hyresgästen inte 

kunde styrka att hyra erlagts för just de hyresobjekt som avsågs med talan. Hyresnämnden 

kunde därför inte fastställa någon summa som uthyrningsföretaget skulle åläggas att betala 

tillbaka. Målet är överklagat till Svea Hovrätt men har ännu inte prövats. 

                                                           
6 Bostadsutskottets betänkande 2001/02: BOU 13 s 32 
7 För andrahandsuthyraren vore det bättre att i stället utnyttja möjligheten att begära en depositionsavgift till 
tryggande av att andrahandshyresgästen fullgör sina skyldigheter. 
8 Jag kallar den återbetalningsregeln. 
9 Den myndighet som en hyresgäst eller hyresvärd kan vända sig till vid oenighet om ett hyresavtal.   



 10

1.2 Problemformulering 

 

Är återbetalningsregeln i 12 kap 55 d § JB tillämplig när andrahandshyresgästen är en juridisk 

person? Om så är fallet, hur kan juridiska personers behov av bostadslägenheter till för dem 

anknutna personer lösas utan att skapa osäkerhet beträffande hyressättningen för 

hyresvärdsbolagen och utan att försvåra för fysiska personer att få tillgång till en 

bostadslägenhet? Finns det överhuvudtaget plats för hyresvärdsbolag inom dagens rättsliga 

system? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är dels att analysera frågan huruvida 12 kap. 55 d § JB är tillämplig 

i de fall då andrahandshyresgästen är en juridisk person, dels att ge förslag på lösningar för 

företagens behov av att få tillgång till bostadslägenheter för tillfälligt anställda. Jag strävar 

efter en lösning som inte försämrar fysiska personers möjligheter att erhålla ett kontrakt på en 

bostadslägenhet.  

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Jag har koncentrerat mig på hyresvärdsbolag som andrahandsuthyrare och juridiska personer 

som andrahandshyresgäster. Dock har jag varit tvungen att dra paralleller och göra 

jämförelser med privatpersoner som andrahandsuthyrare bland annat i situationer om 

bedömning av skälig hyra av den enkla anledning att det finns många fler rättsfall där dessa är 

involverade. Vidare har jag endast i korthet berört de fall som består i att uthyrningsföretaget 

också är fastighetsägare. I dessa fall föreligger ju inte något andrahandsförhållande förutom 

mellan det hyrande företaget och dess anställda. I det senare förhållandet är rättsläget redan 

klart. 

 

 
1.5 Metod 
 

Jag har inför uppsatsen studerat relevant lagtext, förarbeten och doktrin. Det måste dock 

framhållas att den aktuella paragrafen är mycket sparsamt behandlad i doktrinen. Därför har 
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jag sökt finna ändamålet med regeln för att kunna ta ställning till huruvida också juridiska 

personer skall omfattas av densamma.  

 

Rättpraxis har inte kunnat ge mig en säker uppgift om rättsläget. Anledningen till det är att 

frågan är prövad i hyresnämnd endast en gång. Beslutet är överklagat till Svea Hovrätt men är 

i skrivande stund inte avgjort. För att ändå få en inblick i hur juridiska personer tidigare har 

behandlats i hyresmål har jag analyserat rättsfall från hyresnämnder och domstolar och 

därifrån har jag dragit analogier till hur en juridisk person bör behandlas i en tvist av 

föreliggande slag. Även dessa slutsatser härrör sig från en ändamålstolkning 

 

För att få ytterligare en bild av problemet har jag fört diskussioner med hyresråd på flera 

hyresnämnder i landet. Jag har också diskuterat frågan om hyresvärdsbolag och 

företagsbostäder med ett antal företrädare för bostadsbolag, industrier och sjukhus i 

Linköpingstrakten. Avsikten har endast varit att få insikt om den verkliga situationen på 

bostadsmarknaden – inte att analysera deras åsikter.  

 

 

1.6 Målgrupp 
 

Min målgrupp för denna uppsats är framför allt fastighetsägare, anställda vid hyresvärdsbolag 

och personalansvariga på industriföretag, med andra ord människor som i sitt yrkesutövande 

kan komma i kontakt med denna typ av verksamhet. Jag har därför valt att förklara termer och 

regler, som för den erfarne juristen kan kännas självklara, något noggrannare än vad som 

annars är brukligt i juridiska texter. Självklart vänder sig också uppsatsen till jurister och 

juridikstudenter med ett intresse för hyresrättsliga frågor. 

 

  

 
1.7 Förklaring till hänvisningar till hyresnämnder, domstolar och rättsfall 
 

För att underlätta förståelsen av mina hänvisningar till rättsfall vill jag redan här ge läsare med 

mindre kunskap i ämnet en kort redogörelse för hos vilka myndigheter hyresfrågor behandlas 

samt hur rättsfallen betecknas. 
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En hyresgäst eller en hyresvärd kan vända sig till hyresnämnden i regionen för att få prövat 

villkor och tvister i samband med hyresförhållandet.10 Hyresnämnden består av en lagfaren 

domare och två ledamöter varav de två senare skall vara väl förtrogna med förvaltning av 

hyresfastigheter respektive hyresgästers förhållanden. 11  Beslut som överklagas i 

hyresnämnder prövas numera i Svea Hovrätt. 12  Tidigare var Bostadsdomstolen 

överklagandeinstans. 

 

Rättsfall från hyresnämnderna betecknas med aktuell hyresnämnd, beslut, beslutsdatum och 

ärendenummer, till exempel ”Hyresnämndens i Linköping beslut den 5 juni 2003 i ärende 

xx/xxxx”. Numreringen kan skilja sig något åt mellan olika hyresnämnder. 

Bostadsdomstolens rättsfall anges antingen RBD årtal:nummer eller BD årtal:nummer. 13 

Rättsfall från Svea Hovrätt betecknas med SÖH alternativt ÖH samt nummer och årtal.   

 

I vissa fall är inte parterna överens om att tvisten rör ett hyresmål och vänder sig därför till 

tingsrätt, hovrätt och ibland också till Högsta domstolen. När det gäller fall i tingsrätt har jag 

angivit aktuell tingsrätt och nummer:årtal. Rättsfall från hovrätterna betecknas RH 

årtal:nummer och Högsta domstolens fall betecknas NJA årtal och sida. 

 

 

1.8 Disposition 
 

Jag kommer i avsnitt 2 att inleda med att i grova drag ge en beskrivning av hur 

bostadssituationen för anställda sett ut under de senaste drygt 100 åren. Där kommer jag också 

att beskriva hur hyresvärdsbolagen fungerar. 

 

I avsnitt 3 kommer jag att gå in på Hyreslagen och peka på  viktiga paragrafer för avgörandet 

om huruvida 12 kap. 55 d § JB bör tillämpas på juridiska personer eller ej. Där blir min första 

uppgift att undersöka och avgöra huruvida ett avtal om upplåtelse av en lägenhet mellan ett 

hyresvärdsbolag och en juridisk person är att betrakta som hyresavtal eller affärsavtal. Om jag 

anser att avtalet måste anses som ett hyresavtal, blir nästa uppgift att avgöra om lägenheterna 

är lokaler eller bostäder. Den tredje uppgiften i det här avsnittet blir att analysera om den 

                                                           
10  4 § Lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder   
11 5 § Lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
12 1 § Lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea Hovrätt 
13 Vissa författare föredrar nr:årtal 
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aktuella återbetalningsparagrafen ger utrymme också för juridiska personer att begära 

prövning om återbetalning. I samband med detta kommer jag att visa hur domstolar tolkat för 

oss viktiga paragrafer i Hyreslagen. Av detta sammantaget skall jag dra en slutsats av hur 

återbetalningsregeln bör tillämpas. 

 

Avsnitt 4 kommer att handla om så kallade kopplade avtal och om separata avtal. Dessa berör 

inte själva nyttjanderätten till lägenheten men kan reglera andra förhållanden mellan hyresgäst 

och hyresvärd. 

 

Efter detta kommer jag i avsnitt 5 att föra en diskussion om hur 12 kap. 55 d § JB bör 

tillämpas när hyresgästen är en juridisk person och ange de konsekvenser som jag menar att 

uthyrningsföretagens existens för med sig. Jag avser också att komma med förslag på 

förbättringar i hyreslagen. 

 

I avsnitt 6 kommer jag att föreslå alternativ till hyresvärdsbolagen för att de skall undvika att 

hamna i en återbetalningssituation och ge förslag på hur de skall behandla sina avtal.   

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i avsnitt 7 följt av en källförteckning i avsnitt 8, 

där det också finns förslag på litteratur som anknyter till ämnet, men som jag inte direkt 

hänvisat till i detta arbete. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Anställdas boende i bondesamhället och under industrialiseringen 
 

För att kunna förstå sammanhanget vill jag först ge en mycket översiktlig bild över anställdas 

boende under de senaste 100 åren. Vid 1900-talets början bodde ca 75 % av Sveriges 

befolkning fortfarande på landsbygden.14 De familjer, som inte själva ägde jord, bodde ofta i 

torp på mark som tillhörde godsägaren. I gengäld mot nyttjande av marken gjorde delar av 

familjen dagsverken på gården och erlade i vissa fall också en avgift. Andra lantarbetare var 

de s k statarna som i utbyte mot arbete fick logi i barackliknande statarlängor, som tillhörde 

de stora gårdarna. De erhöll sin lön in natura efter fastställd statlista. I och med 

industrialiseringen, som i Sverige tog fart omkring 1850, flyttade alltfler människor ifrån 

landsorten in till städerna. Bostadsbristen var där enorm. Arbetarfamiljer var tvungna att 

tränga ihop sig - ibland tillsammans med andra familjer - i rum i arbetarlängor, som 

tillhandahölls av de större industrierna. För tjänstemännen byggdes villor av olika storlek och 

klass. Den anställdes rang inom företaget hade en avgörande betydelse för inom vilket område 

och för vilken typ av bostad han och hans familj erbjöds boende. 

 

 

2.2 Egnahem, folkhemmets bostäder och allmännyttan 
 

För att råda bot på bostadsbristen och för att förbättra kvaliteten på bostäderna inleddes den så 

kallade Egnahemsrörelsen15 redan år 1904 när staten inrättade en lånefond för att hjälpa 

människor att bygga egna småstugor på tomträttsmark i städerna. Egnahemsbyggandet bredde 

under framför allt 1920- och 1930-talen ut sig i städernas dåvarande ytterområden. 

Lånefonden gjorde det möjligt också för arbetarklassen att bo modernt i mindre villor. Under 

1940-talet inleddes byggandet av ”folkhemmet”. 16  Ambitionen var att bygga bort 

bostadsbristen, höja bostadsstandarden och att bygga större lägenheter än de 1 rum och kök 

som då var det vanligaste. 17   Hyreshus byggdes både av privata byggherrar och av de 

allmännyttiga bostadsföretagen. De senare stod och står fortfarande under kommunal tillsyn 

och skall drivas utan vinstsyfte.18  

                                                           
14 Graninger & Tägil s 150 
15 Eriksson s 348 ff 
16 Politiskt slagord bevingat av Per Albin Hansson 
17 SABO 8 maj 2003 
18 Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, 1 kap 1-2 §§ 
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Fortfarande år 1960 rådde bostadsbrist i Sverige och år 1965 beslutade regeringen om det så 

kallade Miljonprogrammet19. På 10 år skulle det i Sverige byggas en miljon nya bostäder. 

Med hjälp av ny byggteknik och kraftiga subventioner hade man år 1975 nått målet med råge. 

Samtidigt revs en stor mängd gamla bostäder, som ansågs vara undermåliga. Många hyreshus 

totalsanerades under den här tiden, vilket bland annat innebar att mindre lägenheter slogs 

samman till större och att köks- och hygienutrymmen förbättrades eller rent av installerades. 

Det var inte helt ovanligt att badkar eller dusch och ibland också toalett dittills delats med 

övriga grannar i trappuppgången. På detta sätt höjdes standarden på bostadslägenheter 

avsevärt, men samtidigt försvann små och billiga lägenheter. 

 

 

2.3 Tjänste- och personalbostäder 
 

Tjänstebostäder försvann alltmer och de anställda valde i stället att antingen bo i 

allmännyttans eller privatvärdarnas hyreshus eller att köpa en bostadsrätt eller en egen villa. 

Kopplingen arbete - bostad är numera inte längre särskilt utbredd.  De tjänstebostäder som 

finns kvar är till stor del mindre lägenheter för anställda vid sjukhus samt prästgårdar. Av de 

tjänstebostäder som alltjämt finns är många i hög grad kopplade till tjänsteutövningen. Med 

det menar  jag  att den som innehar tjänsten är  beroende av att ha sin bostad på en speciell 

plats, till ett speciellt utseende, för ett speciellt ändamål för att kunna fullfölja sina åtaganden. 

Det rör sig till exempel om prästgårdar, vaktmästarbostäder och landshövdingresidens.  

 

Därutöver har bland annat vissa sjukhus fortfarande fastigheter med lägenheter att erbjuda en 

del av sina anställda. Som exempel kan nämnas Universitetssjukhuset i Linköping, som 

genom LandstingsFastigheter har lägenheter om 1 rum och kök för uthyrning under en kortare 

period, vanligtvis 2-3 månader. Längre perioder kan förekomma. De som nyttjar lägenheterna 

är dels gästforskare, dels läkare på kortare anställningar. Lägenheterna ger också 

Universitetssjukhuset möjlighet att rekrytera personal, som inledningsvis kan få hyra en av 

dessa lägenheter tills de hittat ett bättre permanent boende. Universitetssjukhuset har egna 

fastigheter men hyr också en fastighet av Riksbyggen i centrala Linköping.20  I det här fallet 

har själva utövandet av tjänsten ingen koppling till bostaden utan tillhandahållandet av 

                                                           
19 Halmstad FastighetsAB den 10 april 2003 
20 Sandra Ljung, LandstingsFastigheter 
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bostäder får närmast ses som en service till eller förmån för de anställda. Jag väljer att kalla 

dessa bostäder personalbostäder. 

   

En tendens de senaste 20 åren21  har varit att verksamheten i företag i allt större omfattning 

drivs i projektform.22 Detta för med sig att arbetskraften blivit alltmer geografiskt rörlig. 

Kvalificerade arbetstagare arbetar som tillfälligt anställda på annan ort och behöver under den 

tiden en bostad. Jag kommer fortsättningsvis att benämna dessa arbetstagare tillfälligt 

anställda för att hålla isär dem från företagets stadigvarande anställda. Jag är medveten om att 

ordvalet inte alltid känns helt korrekt och lämpligt men jag har inte funnit något bättre 

passande. Projekten pågår ofta under så pass kort tid att det inte kan anses rimligt att den 

tillfälligt anställde skall behöva rycka upp sin familj och flytta permanent. Hotell är givetvis 

ett alternativ men det blir ofta väldigt dyrt och ett hotell erbjuder den anställde varken samma 

oberoende eller utrymme som en lägenhet gör. Dessutom har en del anställda som stannar lite 

längre på orten tillfälligtvis med sig sin familj varför en lägenhet ter sig bättre än hotellboende. 

 

 

2.4 Hyresvärdsbolag 
 

På den svenska marknaden har det på senare tid etablerat sig företag som specialiserat sig på 

att hyra ut möblerade lägenheter till företag, som sedan i sin tur kan erbjuda lägenheterna till 

sina tillfälligt anställda. Ibland är det den tillfälligt anställdes företag som hyr av företaget på 

orten och som sedan i sin tur upplåter lägenheten i då närmast fjärde hand till den tillfälligt 

anställde. Det kan alltså bli långa kedjor av upplåtelser, se bild nedan. Dessa kedjor av 

upplåtelser kan leda till konsekvenser för de fall där andrahandshyresgästen begär och får 

återbetalning av för högt erlagd hyra. Jag kommer att återkomma till det under avsnitt 5. 

Företagen i den här branschen har ibland valt att kalla sig guestservice-företag. Med detta vill 

man visa att man inte enbart hyr ut möblerade lägenheter utan att det förutom boendet kan 

ingå en viss service av varierande slag och mängd. Servicen kan bestå av allt från 

veckostädning, informationsbroschyrer om och guidning av staden till mer avancerad service 

som hjälp med visumansökningar, uppehållstillstånd och deklarationer.  

 

                                                           
21 Berggren & Lindkvist s 21 ff 
22 Med projekt avses att verksamheten utförs med ett bestämt avgränsat mål under en bestämd tidsperiod och 
med en förutbestämd resursinsats. 
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2 : a  h a n d s f ö r h å l l a n d e

                          H y r e s v ä r d b o l a g                           K o n s u l t f ö r e t a g

                         1 : a  h a n d  h y r e s g ä s t                       3 : e  h a n d s  h y r e s g ä s t

F a s t i g h e t s ä g a r e                        H y r e s g ä s t  b o l a g                        T i l l f ä l l i g t  a n s t ä l l d

                                               2 : a  h a n d s  h y r e s g ä s t                  4 : e  h a n d s  h y r e s g ä s t

 
Alla företag, som i andra hand hyr ut lägenheter till företag, är dock inte guestservice-företag i 

den bemärkelse som jag ovan beskrivit. Många företag nöjer sig med att hyra ut möblerade 

lägenheter och inte bistå med någon som helst service till det hyrande företagets anställda. 

Ibland kallas verksamheten lägenhetshotell. Oavsett vad företagen har valt att kalla sig och sin 

verksamhet kommer jag i arbetet att kalla lägenheterna för företagsbostadslägenheter. Vad 

avser benämningen av båda typerna av företag kommer jag i uppsatsen att ansluta mig till 

professor Victorins23 benämning hyresvärdsbolag om inte särskild anledning finns att göra 

skillnad på dem. Detta kommer då speciellt att anges i texten. De företag som anlitar 

bostadsuthyrningsföretagen kommer jag att benämna hyresgästbolag. 

 

Vissa av hyresvärdarna äger fastigheterna där lägenheterna de hyr ut är belägna. Till dem hör 

det allmännyttiga bostadsföretaget AB Stångåstaden i Linköping.24 Hyresförhållandet mellan 

värd och hyresgästbolag blir då inte ett andrahandsförhållande utan ett vanligt 
                                                           
23 Victorin, SvJT 2000, s 475 
24 Östgöta Correspondenten den 20 oktober 2002 
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förstahandsförhållande. Andra företag hyr ett antal lägenheter av såväl allmännyttan som av 

privatvärdar, möblerar dem och förser dem eventuellt med husgeråd och linne och hyr ut de 

möblerade lägenheterna i andra hand. Vid den senare varianten kan, under vissa 

förutsättningar, förhyrningen mellan fastighetsägaren och hyresvärdsbolaget gå under 

benämningen blockuthyrning. Jag kommer att återkomma till innebörden av det begreppet 

under 3.9. 

 

I Sverige finns idag ett mindre antal aktörer på marknaden för företagsbostadslägenheter. 

Aktörerna synes inte vara sammanfogade i en organisation varför det är svårt att få fram en 

exakt siffra på antalet verksamma bolag. Det går att söka upp hyresvärdsbolagen på Internet 

under sökord som företagsbostäder, lägenhetshotell, guestservice o s v. Hyresvärdsbolagen 

tycks främst vara etablerade i storstäderna, men även på orter som exempelvis Karlskrona och 

Kristianstad,25  finns sådan verksamhet. 26  Emedan kundunderlaget i första hand består av 

industriföretag är givetvis förekomsten av ett eller flera sådana ett kriterium för att ett 

uthyrningsföretag ska ha någon anledning att etablera sig där.  

 

Hyrorna för de lägenheter som bostadsuthyrningsföretagen hyr ut är ofta höga jämfört med de 

hyror förstahandshyresgäster har att erlägga. Trots beaktande av att företagslägenheterna är 

möblerade är hyrorna ibland så pass höga att det går att ifrågasätta om de verkligen är rimliga. 

Det finns exempel på företag som tagit ut mellan 12 500 och 14 500 kr per månad för 

lägenheter som en förstahandshyresgäst bara behövt betala ca 4 500 kronor per månad för.27    

I Göteborg finns exempel på lägenheter om 2 rum och kök som hyresvärdsbolaget begär 

motsvarande ca 20 000 kr i månaden för.28 Jag skulle vilja påstå att det närmar sig vad som 

skulle kunna betraktas som ocker.29 Eftersom detta är en hyresrättslig uppsats ämnar jag dock 

inte diskutera Brottsbalken. På Internet är det emellertid inga problem att hitta både företag 

och privatpersoner som hyr ut lägenheter för en hyra som vida överskrider den normala 

förstahandshyran.  

 

                                                           
25 Kristianstad  finns med på Boverkets lista med orter som uppvisar bostadsbrist, www.boverket.se den 3 juni 
2003 
26 www.idabo.se, www.hotelconrad.se den 12 maj 2003 
27 Hyresnämndens i Linköpings beslut den 8 oktober 2002 i ärende H 482-489/00 
28 www.foretagsbostader.se den 24 april 2003 
29 Se  31 § Avtalslagen samt 9 kap. 5 § Brottsbalken  
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Tillvägagångssättet vid hyressättning är en politisk fråga. Många menar att utbud och 

efterfrågan bör sätta priset, men i Sverige slog man redan 1942 genom Hyresregleringslagen30 

(HRL) fast att marknadshyra inte skall gälla för bostadslägenheter.31 Numera är HRL upphävd 

och i stället finns principen om bruksvärdeshyra, vilken har en återhållande effekt på 

hyresstegringar.32 Frågan är då om nuvarande Hyreslagen skall tillämpas på den här typen av 

uthyrning av bostäder. Skall ett avtal om en företagsbostadslägenhet anses vara ett hyresavtal? 

Gör det någon skillnad om det ingår en viss service?  Experter på det hyresrättsliga området är 

oeniga om den saken.33 Denna oenighet skapar en osäkerhet för uthyrningsföretagen, som 

riskerar att tvingas återbetala en del av den hyra som de debiterat företagen och därmed 

kanske inte få sina kostnader täckta, eller åtminstone får se sin vinst kraftigt reducerad. Även 

hyresgästbolagen drabbas. Möjligheten att det kanske är tillåtet att ta ut så pass hög hyra, gör 

att hyresvärdsbolagen fortsätter att ta ut kraftiga avgifter för sin verksamhet och att många 

företag tvingas dra på sig kanske onödigt höga kostnader för sina projektanställdas tillfälliga 

boende. Det gör också att det åtminstone verkar som om det är lönsammare att hyra ut till 

företag än till privatpersoner. 

 

 

2.5 Hyressättningen och bruksvärdet 
 

För att förstå varför denna fråga över huvudtaget behöver diskuteras måste jag förklara den 

hyressättningspolitik som råder. Det har skrivits spaltmeter om detta och diskussionen pågår 

ständigt i såväl riksdag och regering som i hyresparternas organ. Därför kommer jag endast 

kortfattat att sammanfatta rådande läge och överlåter till den intresserade att göra djupare 

undersökningar i den uppsjö av litteratur som behandlar ämnet, se källförteckningen avsnitt 8. 

 

Hyressättningen är i grunden fri. En hyresgäst kan komma överens med sin hyresvärd om att 

betala hur hög hyra som helst, om hyresgästen skulle finna det önskvärt. Om en 

förhandlingsordning finns för huset gäller emellertid den hyra som fastslagits där. Att 

förhandlingsordning finns är mer en regel än ett undantag. En förhandlingsordning är en 

överenskommelse om hyresvillkor mellan fastighetsägaren eller dennes organisation och en 

                                                           
30 Lag 19 juni 1942 om hyresreglering m m (nr 429) 
31 Bengtsson &Victorin s 22 
32 Se avsnitt 2.5 
33 Utlåtande av Professor Michael Möller respektive Professor Anders Victorin i samband med ärende H 482-
489/00 i Hyresnämnden i Linköping, uttalande av chefsjuristen Pär Cronholm i ÖC den 20 oktober 2002. 
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hyresgästorganisation. Dessa hyresförhandlingar bestäms enligt hyresförhandlingslagen.34 Jag 

avser dock inte att gå in på hur den lagen är upplagd av den anledning att det går utanför 

uppsatsens område.  I samtliga fall är emellertid inte hyresvärd och hyresgäst överens om hur 

hög hyran skall vara. Det finns då möjlighet för den missnöjde parten att hos hyresnämnden 

söka ändring av hyresvillkoren, 12 kap 54 § JB. Hyran skall då fastställas på det sätt som 12 

kap 55 § JB anger: 

 

”Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall hyran fastställas till ett 

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

för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. 

Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för lägenheter i hus som ägs och 

förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag….” 

 

Hyran får alltså inte påtagligt överstiga den hyra som andra lägenheter på orten med samma 

bruksvärde har. För att fastställa bruksvärde tittar hyresnämnden dels på lägenhetens 

beskaffenhet i form av planlösning, modernitetsgrad, storlek med mera, dels de förmåner 

lägenheten har med avseende på tillgång till lekplatser, garage eller parkeringsplatser, hiss 

och så vidare men också närhet till service och kommunikationer. Att en enskild hyresgäst 

säger sig inte ha behov av t ex lekplats beaktas inte och inte heller produktions- eller 

förvaltningskostnader.35  

 

Möjligheten till bruksvärdesprövning är en förutsättning för att hyresgästens 

besittningsskydd 36  överhuvudtaget skall kunna ha någon effekt. Utan någon form av 

begränsning av hyran skulle hyresvärden enkelt kunna sätta besittningsskyddet ur spel för en 

oönskad hyresgäst genom att höja hyran så pass mycket att hyresgästen helt enkelt inte har råd 

att bo kvar.    

 

 

2.6 Konsekvenser av avvikelse från hyressättningen 
 

Vad händer då om vissa, såsom hyresvärdsbolag, tillåts tillämpa en annan hyressättning än 

fastighetsägare eller om inte juridiska personer ska kunna få andrahandshyran prövad och 
                                                           
34 Hyresförhandlingslagen (1978:304) 
35 Synnergren, s 239 ff 
36 Rätt att under vissa förhållanden få till stånd en förlängning av hyresavtalet, Bengtsson &Victorin s 56 
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eventuellt återbetald? Det är frågor som jag redan nu i uppsatsen vill belysa för att öka 

förståelsen i det kommande resonemanget. En första tanke kan givetvis vara att de företag 

som accepterar en hyra som överstiger bruksvärdeshyran, får skylla sig själva. 

Konsekvenserna av detta kan emellertid bli förödande för en vanlig bostadssökande genom att 

det helt enkelt blir så mycket mindre intressant att hyra ut till en fysisk person, när 

hyresvärden då måste följa Hyreslagens bruksvärdesregler. Jag kan inte se annat än att både 

antalet förstahands- och andrahandslägenheter tillgängliga på den öppna marknaden under 

sådana förutsättningar skulle komma att minska. För en innehavare av ett förstahandskontrakt 

till en bostadslägenhet kan det givetvis bli en guldgruva att hyra ut sin lägenhet till ett företag. 

Redan nu väljer många att utbjuda sina lägenheter i andra hand endast till företag.37  Det finns 

alltså en god anledning att så länge som möjligt försöka få behålla sin lägenhet för detta 

ändamål. Om det dessutom görs en skillnad mellan juridisk och fysisk person vid 

tillämpningen av återbetalningsregeln är det givetvis tryggare att hyra ut till en juridisk person, 

eftersom andrahandsuthyraren under sådana omständigheter inte kan bli återbetalningsskyldig. 

Såtillvida bör det bli svårare för fysiska personer att få tillgång till ens en andrahandslägenhet.  

 

Det finns dock ett annat scenario som skulle kunna inträffa. Det är att fastighetsägare anser att 

det blivit mer gynnsamt att hyra ut lägenheter och därför börjar bygga mer. Detta scenario är 

förvisso inte helt osannolikt, men på grund av den tröghet som finns vad gäller planering och 

byggande av bostäder, tror jag att det behövs ett mer genomgripande reformarbete vad gäller 

både byggregler, skatteregler och hyresregler för att detta skall slå igenom. 

 

Det måste återigen påpekas att ursprunget till detta problem till stor del har att göra med 

bostadsbristen i landets större orter. Vad som är hönan och vad som är ägget, ämnar jag inte 

gå in på i den här uppsatsen. 

 

Detta är emellertid bakgrunden till varför frågan om tillämpligheten av återbetalningsregeln 

för juridiska personer är av stor vikt även för fysiska personer. 

                                                           
37 www.bostad-direkt.se den 4 juni 2003 
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3 Hyreslagen 

 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva Hyreslagen och kommentera de paragrafer som är 

särskilt intressanta för bedömningen av huvudfrågan. Avsikten är att först konstatera om en 

upplåtelse av lägenhet mellan ett hyresvärdsbolag och en juridisk person är att betrakta som 

hyresavtal eller ej. Därefter följer en redogörelse för vad som krävs för att en lägenhet skall 

anses vara en bostadslägenhet och inte en lokal. Efter denna kommer uppsatsens 

huvudparagraf, 12 kap. 55 d § JB, att studeras för att bringa klarhet i dess tillämpningsområde. 

Följt av detta kommer en beskrivning av blockhyresavtal. För att underlätta kommer jag här 

att efter vissa avsnitt att göra en kort sammanfattning. 

 

 

3.1 Hyreslagen som skyddslagstiftning  
 

Nuvarande lydelse av Hyreslagen, som finns i Jordabalkens tolfte kapitel, trädde i kraft den 1 

januari 1985. Den är att betrakta som en skyddslagstiftning med syfte att värna om den 

svagare parten i hyresförhållandet, vilken hyresgästen brukar betraktas som. 38  Vanligtvis 

tänker man kanske på den fysiska personen som hyr en bostadslägenhet som en svagare part, 

men även juridiska personer i egenskap av hyresgäster anses skyddsvärda i Hyreslagens 

mening. Det kan kanske tyckas att företag borde anses vara jämbördiga med fastighetsägare 

och fastighetsbolag, men man måste ha i minne att de företag som hyr lokaler av ett 

fastighetsföretag kan vara allt från små enmansföretag i form av kioskrörelser och 

frisersalonger till gigantiska multinationella företag. För de mindre företagen med relativt små 

vinstmarginaler kan även en mindre hyreshöjning leda till att de tvingas flytta eller rent av att 

upphöra med sin verksamhet om de är väldigt beroende av läget på lokalen, medan andra 

företag säkert själva kan förhandla till sig mycket bra villkor. Det är därför inte möjligt att 

kategorisera och säga att företag inte är i behov av skydd. Också stora företag kan vid 

expansion under högkonjunktur förmås betala vad som skulle kunna betraktas som överhyror 

till fastighetsbolag. Det gäller både förhyrning av lokaler och bostadslägenheter för anställda. 

Av lagens första paragraf39 framgår att lagen till stor del är tvingande till hyresgästens förmån. 

                                                           
38 Bengtsson & Victorin s 28 ff 
39 12 kap. 1 § JB 
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Förbehåll som strider emot bestämmelser i kapitlet är utan verkan mot hyresgästen, om inte 

annat har angivits i lagen och gäller alltså inte om de skulle vara till hyresgästens nackdel. 

 

 

3.2 Hyresavtal eller affärsavtal? 
 

Hyreslagen omfattar avtal som avser nyttjanderätt till hus eller delar av hus – lägenheter i 

vardagligt tal - under förutsättning att upplåtelsen sker mot ersättning.40 Hyreslagens regler är 

också tillämpliga om en lägenhet tillhandahållits genom ett tjänsteavtal. Ibland förekommer 

det att nyttjandet av ett hus eller en lägenhet är en del av ett avtal. Fråga kan vid en tvist 

uppkomma om Hyreslagens regler är tillämpliga på lägenheten eller om allmänna avtalsregler 

skall användas på fallet. Detta har prövats vid ett flertal tillfällen, av vilka jag i korthet ska 

redogöra för sex stycken. 

 

 

3.2.1 Solvalla Travbana 
 

I ett rättsfall från 197141 hade en kvinna skrivit avtal med Solvalla Travsällskap om att få 

utnyttja travbanans restauranglokaler och försäljningsutrymmen för att driva restaurangrörelse 

och kioskverksamhet. De dagar som travbanan hade tävlingar var kvinnan enligt avtalet 

tvungen att ha sin verksamhet öppen. Avtalet var betecknat som hyresavtal. HD sa i sin dom 

att  

 

” Ett avtal, som innefattar en dylik upplåtelse, kan emellertid trots beskrivningens innehåll 

någon gång vara att hänföra till annat än hyra. Detta kan inträffa, när lokalupplåtelsen ingår 

endast som ett underordnat moment i det avtal, varigenom upplåtelsen skett, eller 

omständigheterna eljest så avviker från vad som förekommer vid hyra, att avtalet rimligen 

icke kan vara att hänföra under hyreslagstiftningen”.  

 

I det här fallet menade man att lokalupplåtelsen inte spelade en underordnad roll - inte minst 

med tanke på att lokalerna var mycket kapitalkrävande - och att Hyreslagen därmed var 

tillämplig på avtalet. För att frångå Hyreslagen, när ett avtal innehåller upplåtelse av en 

lägenhet, krävs alltså att lägenheten har underordnad betydelse i avtalet eller att det finns 
                                                           
40 12 kap 1 § JB 
41 NJA 1971 s 129 
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andra moment i avtalet som gör att det i så hög grad avviker från vanliga hyresavtal att det 

skulle vara olämpligt att behandla avtalet som ett hyresavtal.  

 

3.2.2 Skolköksrestaurangen 
 

I ett annat rättsfall från HD, detta från 197842, gällde upplåtelsen en skolköksrestaurang, som 

en kommun upplåtit till en kvinna. I avtalet hade kommunen överenskommit med kvinnan  att 

hon mot en i förväg bestämd ersättning för matportioner till eleverna på skolan, fick disponera 

lokalerna för den verksamheten. Det utgick således inte någon reguljär hyra utan den var 

bestämd i förhållande till antalet lagade portioner och det avtalade priset på dessa. I en tvist 

om uppsägning av avtalet menade kommunen att avtalet inte kunde betraktas som ett 

hyresavtal utan som ett affärsavtal, bland annat av den anledning att det inte utgick någon 

hyra i vanlig mening. HD fastslog dock att kvinnans motprestation att servera mat till ett 

bestämt pris gick att betrakta som ett vederlag för lokalernas nyttjande. Domstolen tolkade 

alltså Hyreslagens första paragraf om vederlag något vidare än på så sätt att hyran skall 

betalas regelbundet med reda pengar. Justitierådet Bengtsson påtalade att, när vederlaget är 

bestämt på detta sätt, inte alla Hyreslagens regler kan tillämpas, t ex regeln om nedsättning av 

hyran när det föreligger en brist i lokalen, men att det finns andra sätt att få till stånd en 

jämkning av hyresvillkoren genom allmänna kontraktsrättsliga principer. Den bristen i 

tillämplighet förtar alltså inte avtalet dess form av hyresavtal. 

 

 

3.2.3 Hotell Du Nord i Göteborg 
 

I ett äldre fall från 1949 dryftades frågan om ett avtal var ett hyresavtal eller 

nyttjanderättsavtal till en hotellrörelse.43 En kvinna hade där övertagit driften av ett gammalt 

hotell från ett par som avsåg att senare sälja rörelsen. Där kom HD fram till att avtalet var ett 

hyresavtal beroende på det sätt avtalet författats på - såsom hyresavtal - och det betingade 

vederlaget. Idag finns bolag som är specialiserade på att hyra ut fastigheter till 

hotellverksamhet, så kallade renodlade hotellfastighetsbolag. De avtal som används härvid är 

att betrakta som lokalhyresavtal. Det finns också avtal som reglerar förhållandet när 

hotellfastighetsägaren jämväl äger hotellrörelsen och uppdrar åt en utomstående part44 att 

                                                           
42 NJA 1978 s 389 
43 NJA 1949 s 209 
44 Benämnd hotelloperatör 
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driva hotellrörelsen åt fastighetsägaren. Detta avtal benämns managementavtal och kan 

närmast liknas vid ett agentavtal, alltså ett slags kommersiellt avtal.45 Hotelloperatören har 

genom dessa avtal ingen rätt att självständigt förfoga över fastigheten utan kan närmast ses 

som fastighetsägarens förlängda arm. Tvister i samband med sådana avtal skall då lösas med 

hjälp av allmänna avtalsrättsliga regler i stället för Hyreslagen.  

 

 

3.2.4 Servicelägenheter och vårdboende 
 

I två nyare fall har Bostadsdomstolen respektive Svea Hovrätt  bedömt om servicelägenheter 

och vårdboende varit hyresavtal eller inte. I rättsfallet RBD 1994:8 kom Bostadsdomstolen 

fram till att servicelägenheterna var hyresbostäder trots att boendet förenades med service, 

vård och omvårdnad och sa att det ligger i sakens natur att det kan förekomma avvikelser från 

vad som generellt gäller ifråga om bostadshyra med tanke på att Hyreslagen omfattar många 

typer av bostadsupplåtelser. I alla väsentliga delar, menade man, gick det att tillämpa 

Hyreslagens regler på dessa avtal om servicelägenheter. Av betydelse för bedömningen var, 

att de hyresgäster som begärt prövning ensamma hade dispositionsrätten till sina bostäder, att 

bostaden var permanent för dem och deras enda bostad och att detta inte kan ses som ett 

underordnat moment i avtalet. I RH 1999:10 hade hovrätten motsatt uppfattning. Där avvek 

avtalen i högre grad från vanliga bostadshyresavtal. De boende delade rum och hade således 

inte ensamma dispositionsrätten till rummen, som var specialutrustade för sjukboende och de 

boende hade tillsyn dygnet runt av vårdpersonal. Själva upplåtelsen, ansåg man i det fallet, 

var av underordnad betydelse i förhållande till vården av de boende.  

 

 

3.2.5 Hyresvärdsbolaget och storföretaget 
 

I ett av de senaste fallen som jag valt att ta upp – beslut i ärende H 482-489/00 vid 

Hyresnämnden i Linköping - hyrde ett företag ut möblerade bostadslägenheter till företag, 

som i sin tur upplät dem till sina tillfälligt anställda. I avtalet, som benämndes konsultavtal, 

ingick förutom lägenhet också möbler, hushållsartiklar, TV/video och service i form av 

anmälan till språkkurser, deklarationshjälp, kontakt med myndigheter med mera. Det fanns i 

avtalet två prislistor varav ett omfattade en ”basavgift” för varje tillfälligt anställd som skulle 

                                                           
45 Nevio Sagberg , Pandox AB 
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bebo lägenheten samt en prislista för de möblerade lägenheterna. Företrädaren för 

hyresvärdsbolaget, som benämndes guestservice-företag, påstod att i den avgift som erlades 

för lägenheterna var avgiften för servicen inbakad och att det inte gick att separera dessa 

nyttigheter och avgifter från varandra. Hyresnämnden kom fram till  att hyresdelen var den 

dominerande faktorn i avtalet och att  Hyreslagen därför var tillämplig på avtalet. Det skall 

framhållas att beslutet är överklagat till Svea Hovrätt och att målet ännu inte är avgjort. I avtal, 

där en upplåtelse av hus eller del av hus ingår, intar hyresreglerna uppenbarligen en 

dominerande ställning, vilket också professor Anders Victorin framhåller i ett utlåtande i ovan 

nämnda ärende i hyresnämnden.46  

 

Slutsats: Ett avtal betraktas som hyresavtal under förutsättning att nyttjandet av lägenheten 

inte är av underordnad betydelse. För att bedöma detta ser man på hur lokalerna är anpassade 

efter hyresgästens behov, lokalernas kostnad i förhållande till övriga eventuella nyttigheter, 

den hyrandes behov av att få nyttja lägenheten med mera. Av betydelse är också inslaget av 

egen dispositionsrätt till lägenheten. En omfattande service såsom vid upplåtelse av hotellrum 

där rummet är komplett utrustat för ett kortvarigt boende – dock vanligtvis utan möjligheter 

att laga mat – gör att avtalet inte kan ses som ett hyresavtal i Hyreslagens mening. Vidare 

anses Hyreslagen p g a sin skyddskaraktär ha företräde när ett hyresavtal också omfattar 

någon annan form att nyttjanderätt eller service. Endast om upplåtelsen av lägenheten är av 

underordnad betydelse kan avtalet betraktas som ett affärsavtal. 

 

 

3.3 Benämning kontra ändamålet med avtalet 
 
Vad parterna valt att kalla avtalet har inte någon större betydelse för bedömningen om ett 

avtal är ett hyresavtal eller någon annan form av avtal. Att benämna avtalet 

exempelvis ”konsultavtal” förtar inte avtalet sin form av hyresavtal, när en lägenhet intar en 

inte obetydlig del av avtalet. Den möjligheten skulle göra det alldeles för lätt att komma runt 

Hyreslagens tvingande regler och förta dess innebörd. Bostadsdomstolen påpekade i ett mål47 

där det gällde att fastställa om en lägenhet var en bostad eller en lokal att parternas egen 

rubricering av hyresavtalet spelar en underordnad roll och att det möjligen kan tillmätas 

betydelse som ett indicium på vad parterna kan ha avsett med upplåtelsen. Däremot hade 

parternas avsikt vid ingåendet av hyresavtalet betydelse liksom senare överenskommelser. 
                                                           
46 Victorin, PM II beträffande tvisten Ericsson Radio System AB och International Human Resources AB, s 2 
47 RBD 1979:37 
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Alltså har innehållet i men inte rubriceringen av avtalet betydelse. I det ovan nämnda beslut i 

ärende H 482-489/00 i Hyresnämnden i Linköping fann nämnden, att trots att avtalet 

beträffande guestservice inklusive bostadslägenheter var skrivet utifrån det standardavtal som 

det hyrande företaget tillämpar på sina konsultavtal, att avtalet var att betrakta som ett 

hyresavtal. I ett annat intressant rättsfall, RBD 1982:10, hade en hyresvärd hyrt ut tre 

bostadslägenheter till tre kvinnor, som skulle använda dessa lägenheter i sin 

prostitutionsverksamhet. Hyresvärden var redan från början medveten om och accepterade 

den tänkta verksamheten. I en tvist om förlängning av avtalen slog Bostadsdomstolen fast att 

avgörande för om en lägenhet skall betraktas som bostad eller lokal är det ändamål som 

lägenheterna har upplåtits för och att parternas rubricering av hyresavtalet spelar en 

underordnad roll. Bostadsdomstolen har således gått ifrån den inställning som Högsta 

domstolen hade i det tidigare nämnda hotellmålet från 194948 där parternas benämning av 

avtalet verkligen hade betydelse för utgången i målet.  

 

Slutsats: Ändamålet med upplåtelsen är avgörande i bedömningen om ett avtal är ett 

hyresavtal eller affärsavtal. Benämningen av avtalet spelar en underordnad roll i det här 

avseendet. 

 

 

3.4 Tjänstebostäder i anställningsavtal och företagsbostadslägenheter 
 

När det gäller avtal om tjänstebostäder och företagsbostadslägenheter finns inga som helst 

tvivel om att Hyreslagen är tillämplig på dessa. Att tjänstebostäder omfattas slås fast redan i 

första stycket i Hyreslagens första paragraf. Vad beträffar företagsbostadslägenheter går det 

inte att förneka att nyttjandet av lägenheten är det klart dominerande inslaget av avtalet  vid 

sidan av möblemanget och eventuell städning. När det gäller avtal om guestservice är inslaget 

av andra moment större. Det kan handla om beställning av telefonabonnemang, hjälp att 

erhålla dagisplats för medföljande barn, kontakter med radiotjänst, försäkringsbolag med 

mera.49 Trots detta måste nyttjandet av lägenheten anses vara det dominerande inslaget både i 

förhållandet mellan hyresvärdsbolaget och hyresgästbolaget och i förhållandet mellan 

hyresgästbolaget och den tillfälligt anställde. Att få tillgång till en bostad för en tillfälligt 

anställds räkning måste anses vara det främsta målet med att utnyttja ett guestservice-företag. 

                                                           
48 NJA 1949 s 209 
49 Svea Hovrätts beslut den 31 oktober 2001 i ärende SÖH 394 
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Utan tillhandahållandet av bostäder för de tillfälligt anställdas räkning skulle företagen kunna 

vända sig till ett större antal företag såsom städfirmor och revisionsbyråer för att få hjälp med 

uppgifter som exempelvis städning respektive inkomstdeklarationer. Därmed är det möjligt att 

kostnaderna på denna typ av tjänster skulle kunna pressas av åtminstone  de större företagen. 

Professor Mikael Möller har gjort invändningar mot bedömningen av det dominerande 

inslaget i avtal av denna typ. I ett utlåtande i samband med det tidigare nämnda beslutet 

ärende H 482-489/00 vid Hyresnämnden i Linköping, ansåg han att den service som 

guestservice-företaget (hyresvärdsbolaget) i detta mål erbjudit varit så omfattande att själva 

hyresdelen varit underordnad om man ser på de kostnader som service respektive lägenhet 

krävt. Han gör här alltså en ekonomisk bedömning av avtalet. Om man drar det resonemanget 

lite längre skulle det kunna innebära att ett avtal om någon form av service i samband med 

nyttjande av en lägenhet på en ort där det råder stort överskott på lägenheter och 

hyresvärdarna där tvingats sänka hyran skulle kunna betecknas som serviceavtal i stället för 

hyresavtal enkom på grund av att hyran var så låg jämfört med kostnaderna för att 

tillhandahålla service. Det omvända skulle då föreligga i storstäder med stor brist på 

lägenheter om bristen pressat upp priserna. En sådan strikt ekonomisk bedömning av avtalets 

betydelse, anser jag, skulle kunna ge alltför osäkra bedömningar.  

 

Slutsats: Tjänstebostäder omfattas av Hyreslagen. Det fastslås redan i 12 kap. 1 § 1 stycket JB. 

Just nyttjande av lägenheten är huvudavsikten med företagsbostadslägenheter vilket är 

ytterligare en anledning till att dessa skall omfattas av Hyreslagen. Den service ett 

hyresvärdsbolag erbjuder måste anses underordnad i avtalet. 

 

 

3.5 Bostad eller lokal? 
 

Eftersom reglerna till viss del skiljer sig mellan lokaler och bostäder är det viktigt att kunna 

peka på vad som är avgörande för att kunna fastställa vad som är vad. Till exempel är den för 

oss mest aktuella paragrafen 12:55d JB endast tillämplig vid upplåtelse av möblerade eller 

omöblerade rum och vid andrahandsupplåtelse av bostadslägenheter i andra hand. Lokaler och 

fritidsbostäder omfattas inte av återbetalningsregeln. Därför är det avgörande att kunna 

bestämma till vilken kategori en lägenhet hör. 12 kap 1§ 3 st JB säger att 
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”med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del 

användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.”  

 

Definitionen kan synas enkel, men frågor uppkommer raskt. Hur mycket är en inte oväsentlig 

del? Kan en juridisk person nyttja en bostadslägenhet? Är ett hotellrum eller ett 

vandrarhemsrum en bostad? Är en fritidsbostad en bostad och är i så fall Hyreslagens alla 

paragrafer tillämpliga på den?  

 

Departementschefen framhåller på sidan 124 i proposition 1967:141 att en lägenhet skall 

betraktas som en bostad ”så snart bostadsinslaget inte är endast av ringa betydelse i 

förhållande till lokalinslaget”. I vårt fall handlar nyttjandet av lägenheten enbart om 

boendeändamål varför det inte bör finnas några som helst tvivel om till vilket slag av lägenhet 

den bör höra. En lägenhet kan dock klassificeras som lokal trots att den används för boende. I 

RBD 1993:5 fann Bostadsdomstolen att en lägenhet, som var anpassad för boende åt en 

handikappad person på en av landstinget bedriven institution, var att betrakta som lokal. 

Avgörande för den bedömningen var för det första lägenhetens institutionsanpassade 

inredning och funktion. Den gav inte vårdtagarna utrymme för något självständigt boende. 

För det andra var hyresavtalet så utformat att det klart framgick att parterna avsett ett 

lokalhyresavtal och att hyresgästen sedan i fortsättningen också nyttjat lägenheten på avsett 

sätt. Vissa villkor i avtalet var sådana som är vanliga i lokalhyresavtal, t ex att hyresgästen 

skall betala moms på hela hyreskostnaden om hyresvärden skulle bli 

momsredovisningsskyldig och att hyran skulle förändras med konsumentprisindex. Här 

framkommer också att den benämning som hyresvärd och hyresgäst använt när de författat 

avtalet haft betydelse, men det har inte ensamt varit avgörande för utgången i målet.  

 

Ett annat mål - RH 1996:31 - rörde bostadslägenheter som för Länsarbetsnämndens räkning 

upplåtits för kontorsändamål. Dessa kom emellertid inte att användas som kontor utan elever i 

AMS-utbildning fick nyttja dem som bostäder under utbildningen. Hovrätten slog fast att en 

hyresgäst inte ensidigt kunde ändra sin användning av lägenheten och därigenom få till stånd 

en förändring av avtalet. Eftersom det finns stora skillnader bland annat i reglerna om 

besittningsskydd och uppsägningstider vad gäller lokaler och bostäder måste det anses som ett 

riktigt beslut. Det skulle te sig obilligt mot hyresvärden om hyresgästen ensam skulle kunna 

ändra avtalet med tanke på de konsekvenser det skulle föra med sig.  
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Hur stor del av en lägenhet behöver användas till bostadsändamål för att den ska vara mer än 

en oväsentlig del av en lägenhet och därför betraktas som bostad?  Som en jämförelse med 

skattelagstiftningen kan nämnas att det i Inkomstskattelagen 2:8 1 st slås fast att det med 

privatbostad avses ett småhus som till övervägande del, d v s mer än 50 % är avsett att 

användas till permanent boende eller som fritidsbostad. Någon liknande, enkel regel finns 

tyvärr inte i Hyreslagen. I stället får bedömning göras från fall till fall. I RBD 1979:37 hade 

Bostadsdomstolen att avgöra om en kombinerad bostad och lokal tillhörde den ena eller den 

andra kategorin. Av lägenhetens 262 kvm hade hyresgästen fått tillstånd att nyttja 117 kvm till 

kontor och 50 kvm för andrahandsuthyrning av bostad. Vad övriga 95 kvm skulle användas 

till var man vid förlängningstvisten oense om. Hyresgästen hade emellertid aldrig varit 

permanent bosatt på adressen. Bostadsdomstolen sa, att avgörande för bedömningen inte var 

hur många kvm som kunde hänföras till den ena eller andra kategorin utan hur pass tungt 

bostadsmomentet väger i jämförelse med den tillämnade användningen i övrigt. Eftersom 

bostadsdelen endast var avsedd för andrahandsuthyrning och den omtvistade delen av 

lägenheten användes för tillfälliga övernattningar av hyresgästen själv måste 

bostadsfunktionen anses vara underordnad. Av detta kan vi dra slutsatsen att det alltså inte 

genom vare sig med hjälp av måttstock eller fördelning av hur stor del av hyran som belöper 

på bostadsdel respektive lokaldel går att avgöra om en lägenhet är en bostad eller lokal. I 

stället får ett avgörande fattas med hjälp av en bedömning av vilken användning som väger 

tyngst.   

 

Slutsats: En lägenhet är en bostadslägenhet och inte en lokal så snart bostadsinslaget inte är av 

ringa betydelse. Parternas ursprungliga avsikter med upplåtelsen är av betydelse vid 

bedömningen.  

 

 

3.6 Har en juridisk person skyddsvärt intresse som bostadshyresgäst? 
 

En viktig fråga i denna uppsats är om en juridisk person kan använda en lägenhet till boende. 

Svaret är givetvis nekande. Men om vi tar innebörden av frågan ställd på ett annat sätt; är de 

regler i Hyreslagen som avser bostadslägenheter tillämpliga när en juridisk person hyr en 

bostadslägenhet?  Har en juridisk person ett skyddsvärt intresse som bostadshyresgäst i fråga 

om besittningsskydd vid en intresseavvägning mellan en hyresvärd och en hyresgäst? Frågan 

har ställts på sin spets i ett antal rättsfall där hyresvärden begärt att få förfoga över en 
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bostadslägenhet till vilken ett företag har haft hyreskontrakt. I Hyreslagen finns inget som 

säger att reglerna om bostadslägenheter endast är tillämpliga under förutsättning att det är en 

fysisk person som står som hyresgäst. Just detta faktum att en juridisk person rent praktiskt 

inte kan bo eller ha ett hem gör att en del paragrafer ter sig svåra att tillämpa i dessa fall.  I 

frågor om besittningsskydd har alltså frågan prövats vid ett flertal tillfällen. Bostadsdomstolen 

har i målet RBD 1988:11 framhållit att när det av avtalet framgått, att den juridiska personen 

hyrt lägenheten med avsikt att låta t ex en anställd bo där, har man varit tvungen att beakta 

den fysiska personens behov av bostaden. Den juridiska personens behov har då gällt till 

förmån för den fysiska personen.50 Professor Victorin framhåller i SvJT  2000 s 455 att en 

juridisk persons behov av en uthyrningslägenhet till t ex anställda också bör beaktas. Jag är 

benägen att hålla med honom. Hyresvärden kan inte undgå att förstå att en juridisk person 

som hyr en bostadslägenhet har för avsikt att i sin tur upplåta den till en fysisk person. Här 

kan parterna ha avtalat om till vem eller vilken grupp av personer som den juridiska personen 

har rätt att upplåta lägenheten. Den juridiska personen kan i sig ha ett reellt behov av 

lägenheten, nämligen den att den utan möjligheten att erbjuda sin anställde, eller på annat sätt 

närstående fysiska personen, en bostad inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden eller ens 

kunna rekrytera ny personal. Denna åsikt anknyter till ett tidigare rättsfall från 1979,51 där 

Bostadsdomstolen i en tvist om förlängning av förstahandskontrakt av studentbostäder slog 

fast att studentstiftelsens behov av lägenheterna för förmedling till studenter vägde tyngre än 

fastighetsägarens behov av att få tillgång till dem. Domstolen såg där inte vidare på de 

enskilda studenternas behov av en bostad. Min åsikt är att det inte är möjligt eller ens önskvärt 

att  hålla fast vid att beakta antingen den fysiska personens eller den juridiska personens 

behov utan det är av vikt för en lämplig bedömning att  beakta alla omständigheter i de 

särskilda fallen. Såtillvida behöver inte en tillfälligt outhyrd lägenhet hos en studentstiftelse 

innebära att stiftelsen inte har behov av lägenheten och därmed på fastighetsägarens begäran 

kunna mista besittningsskyddet. Behovet att ha något att erbjuda finns ändock kvar. Med 

tanke på att vidareuthyrningen till fysiska personer rör såväl tillfälligt anställda med 

begränsad tid på orten som personer i vårdboende och studenter bör varje fall lösas efter den 

aktuella situationen. 

 

                                                           
50 Prop 1983/84:137 s 111 och SOU 1966:14 s 203 
51 RBD 1979:3 
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Slutsats: Juridiska personer har också skyddsvärt intresse som bostadshyresgäster. Detta 

intresse har prövats i Bostadsdomstolen i mål om besittningsskydd. Både den juridiska 

personens och den fysiska personens behov har i vissa fall beaktats.  

  

 

3.7 Fritidsbostäder och hotell    
 

Vad beträffar fritidsbostäder går det att konstatera att Hyreslagen är tillämplig på dessa, men 

att man tillåter avvikelser från denna i flera fall. I exempelvis 9 § och i 18 a § framgår 

motsatsvis att det för en fritidsbostad inte krävs samma standard som för en permanentbostad 

och att hyresgästen i en fritidsbostad inte genom anmälan till hyresnämnden kan kräva 

föreläggande om upprustning av lägenheten. Anledningen till detta är givetvis att samma 

skyddsbehov inte föreligger för en fritidsboende som för en permanentboende. 

 

I förarbetena 52  till Hyreslagen framkommer att hotellrum skulle kunna omfattas av 

Hyreslagen. I förhållandet fastighetsägare – hotellägare ser jag inga problem att Hyreslagen 

tillämpas när nyttjandet enbart avser lokalerna till hotellet och inte hotellrättigheterna, det vill 

säga namnet till hotellet, konceptet, kundregister med mera. Om avtalet gäller rätten att driva 

hotellet, som en slags agent för hotellfastighetsägaren, bör emellertid avtalet enbart kunna 

betraktas som ett managementavtal.53 Även vad beträffar förhållandet hotellvärd – hotellgäst 

anger förarbetena att Hyreslagens regler skulle kunna vara tillämplig. Holmqvist54 instämmer 

med viss tveksamhet i detta, tyvärr utan att utveckla sin ståndpunkt. Jag menar att det vore att 

gå alltför långt att tillämpa Hyreslagen på hotellboende av traditionellt slag. Visserligen rör 

sig hotellboende om övernattning och boende men knappast i den mening och med det 

skyddsbehov som föreligger för ett hem. Det finns många hotell att välja mellan, varför en 

hotellgäst vanligtvis utan större problem kan byta om något skulle inträffa. Dessutom skiljer 

sig förhållandena för en hotellgäst och en bostadshyresgäst på flera sätt. På ett hotell har 

gästen rätt att själv övernatta men inte att ta med sig gäster upp på rummet. Han kan av 

hotellvärden av olika orsaker bli ombedd att byta rum med mycket kort varsel. Vistelsen är 

vanligtvis av kortvarig natur. Gästen kan inte, som vid en bostadshyra, erhålla ett 

besittningsskydd till rummet. Å andra sidan finns ofta möjlighet att mot en extra avgift få 

frukost eller annan mat serverad i rummet – något som inte kan krävas av en vanlig hyresvärd. 
                                                           
52 Prop 1974:150 s 491 
53 Se avsnitt 3.2.3 
54 Holmqvist s 14 ff 
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En hotellgäst väljer den klass han vill ha på sitt boende och betalar därefter, men det vore inte 

rimligt om han kunde gå till hy resnämnden för att begära ett åtgärdsföreläggande för att få 

sitt hotellrum upprustat. Professor Anders Victorin drar den humoristiska parallellen med hur 

det skulle te sig om en hotellgäst krävde bruksvärdeshyra för sitt rum på Grand Hotell eller 

krävde återbetalning av för högt erlagd hyra inom tre månader efter det han lämnat hotellet.55 

Vistelsen skiljer sig med andra ord i så pass hög grad från ett vanligt bostadsboende att en 

tillämpning av reglerna skulle kunna få alltför många märkliga konsekvenser.  

 

I ett mål56 om fordran avseende betalning för hotellogi kom Hovrätten för Övre Norrland fram 

till att en tvist av föreliggande fall inte kunde ses som en hyrestvist enligt 31§ 

lagsökningslagen.57 Enligt den aktuella paragrafen skulle en hyrestvist tas upp av tingsrätten i 

den ort där fastigheten var belägen. Här menade hovrätten att vistelsen varit så pass kortvarig 

att det ej var frågan om en sådan hyrestvist som skulle omfattas av paragrafen. Tvisten skulle 

därmed inte lösas av arrende- och hyresnämnd utan i stället av tingsrätt på den ort där 

svarande har sitt hemvist.  

 

Justitierådet Bengtsson sa  i en kommentar i NJA 1978 s 389 att en tillämpning av 

hyresbestämmelserna på ett avtal kan leda till så olämpliga konsekvenser att man på sådana 

grunder bör hänföra avtalet till någon annan kontraktstyp än hyra. Ett avtal mellan en 

hotellvärd och en hotellgäst om övernattning på hotellet bör falla under denna kategori och 

därmed inte behandlas som ett hyresavtal.   

 

 

3.7.1 Är företagsbostadslägenheter hotell? 
 

Då är frågan om boende i företagsbostadslägenheter kan ses som hotellboende. Om vi tittar på 

de jämförelser jag gjorde i föregående stycke mellan hotellboende och boende i en lägenhet 

ser vi att denna typ av boende i så gott som samtliga fall inte överensstämmer med 

hotellboende. Här finns det ingen som kontrollerar vem den boende tar med sig in i 

lägenheten. Visserligen kan det hos vissa hyresvärdsbolag finnas olika taxor för om en eller 

flera skall bo i lägenheten, men det rör dels bolag som tar ut en dygnsavgift för boendet, dels 

bolag som tillhandahåller en viss service som är sammankopplad med den boende såsom 
                                                           
55 Utlåtande i samband med Hyresnämndens i Linköping beslut den 24 oktober 2002 i ärende H 482-489/00  
56 RH 1982:37 
57 Lagsökningslagen (1946:808) 
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lakan, handdukar o dyl. Dock är hyresgästen i det här förhållandet normalt inte förbjuden att 

ta med sig en tillfällig gäst hem på middag eller för övernattning.  En boende blir inte heller 

här ombedd att från en dag till en annan flytta till en annan lägenhet. Vid riktigt kortvariga 

besök i staden väljer knappast hyresgästbolaget att placera sin tillfälligt anställde i en 

företagsbostadslägenhet utan då passar det snarare bättre med ett regelrätt hotellrum. Den 

tillfälligt anställde har förmodligen inte vid några få dagars boende behov av att kunna tvätta 

sina kläder själv och vill förmodligen inte heller köpa in det förråd av specerier som behövs 

för att kunna laga åtminstone frukost och kvällsmat hemma om han endast ska vara hemifrån 

några dagar eller ett par veckor. Upplåtelsetiderna för den här typen av boende rör sig 

vanligtvis om några månader, men jag anser inte att det enbart av upplåtelsetiden går att 

avgöra om det föreligger ett hyresavtal. Dock kan det vara ett indicium på detta. Boende i 

företagsbostadslägenheter erhåller inte heller den service som ett hotell erbjuder sina gäster. 

En sådan boende måste själv bädda sin säng, hänga upp handdukar och tömma sopor. Vissa 

hyresvärdsbolag erbjuder mot tillägg veckostädning.58  Det är förvisso också möjligt för alla 

boende i vanliga lägenheter och villor att träffa avtal med en städfirma om veckostädning. 

Däremot har jag svårt att se att det skulle vara möjligt att få hyresvärdsbolaget att varje 

morgon duka upp en frukostbuffé i köket.  

 

Med detta vill jag visa att boende i företagsbostadslägenheter avviker i så pass hög grad från 

hotellboende att det inte vore rimligt att tillämpa samma regler på dessa båda avtal utan 

företagsbostadslägenheter bör bedömas enligt Hyreslagen medan allmänna avtalsrättsliga 

alternativt konsumenträttsliga regler bör tillämpas på hotellboende. 

 

Slutsats: Fritidsbostäder omfattas av Hyreslagen men det görs avsteg från denna, vilket då 

anges i de aktuella lagrummen. Hotellboende skiljer sig i så pass hög grad från boende i 

vanlig bostadslägenhet att Hyreslagen inte bör tillämpas på detta. Boende i 

företagsbostadslägenhet skiljer sig i sin tur så pass mycket från hotellboende att båda inte bör 

omfattas av samma lag. Avtal om företagsbostadslägenheter bör bedömas med hjälp av 

Hyreslagen medan avtal om hotellboende bör bedömas med hjälp av allmänna avtalsrättsliga 

alternativt konsumenträttsliga regler.  

 

 

                                                           
58 www.foretagsbostader.se  23 april 2003 och www.idabo.se 24 april 2003 
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3.8 Återbetalningsregeln i 12 kap. 55 d § JB 
 
 
Paragrafen lyder som följer: 
 

”Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat rum och vid upplåtelse i 

andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen gäller dock inte upplåtelser för 

fritidsändamål. 

 

Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § första och andra 

styckena, skall hyresnämnden på ansökan av hyresgästen besluta att hyresvärden skall betala 

tillbaka vad han tagit emot utöver skäligt belopp tillsammans med ränta. Räntan beräknas 

enligt 5 § räntelagen (1975:635) från dagen då hyresvärden tog emot hyresbeloppet till dess 

att återbetalningsskyldigheten blivit slutligt bestämd genom beslut som vunnit laga kraft och 

enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om återbetalning av hyra får inte avse 

längre tid tillbaka än två år före dagen före ansökningsdagen. 

 

I ett ärende om återbetalning enligt andra stycket skall hyresnämnden, om hyresgästen begär 

det, också fastställa hyran för den fortsatta uthyrningen från och med dagen för 

ansökan………. 

 

För att hyresnämnden ska kunna pröva ansökan  enligt andra stycket skall ansökan ha 

kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten.” 

 

Jag skall nedan förklara innebörden av paragrafen. 

 

 

3.8.1 Bakgrund till regeln 
 

Den 1 juli 1988 trädde en ny regel i Hyreslagen i kraft genom paragrafen 12:55 d JB. Den ger 

en bostadshyresgäst i vissa fall möjlighet att få tillbaka en del av den hyra han erlagt till sin 

hyresvärd under förutsättning att denna hyra inte varit skälig. Regeln har tillkommit för att 

skydda de hyresgäster, som har svårigheter att få ett förstahandskontrakt och av 

andrahandsuthyrare blir pressade att acceptera en hyra, som påtagligt överstiger 
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bruksvärdeshyran59  för lägenheten ifråga. Det allmänna syftet med denna regel är att den ska 

verka avhållande på personer, som ägnar sig åt andrahandsverksamhet från att ta ut en alltför 

hög hyra och skydda dem, som tvingas acceptera andrahandskontrakt från att bli ekonomiskt 

utnyttjade.60 Lagstiftaren menar att ingen skall kunna sko sig på någon annans bekostnad i 

fråga om bostäder.  

 

Tidigare fanns en annan regel i Hyreslagen (12 kap. 65 a § 4 stycket JB) som innebar att en 

person, som uppsåtligen tog ut en uppenbart oskälig hyra kunde dömas till böter eller fängelse 

i högst sex månader, eller om brottet ansågs grovt såsom vid yrkesmässig uthyrning, till 

fängelse i två år. Dessutom var hyresvärden tvungen att lämna tillbaka vad han tagit ut utöver 

skälig hyra. Regeln var bara i kraft i tre år innan den upphävdes och i stället ersattes av  

paragrafen i 12 kap. 55 d JB. En anledning till att lagstiftaren valde att ta bort den var att det 

genom ett beslut i Högsta domstolen61 fastslagits att paragrafen kunde tillämpas först när 

hyresvärden under hyrestiden ville få till en hyreshöjning. Den hyra som hyresvärd och 

andrahandshyresgäst kom överens om vid inflyttningstillfället kunde inte prövas, vilket 

innebar att hyresgästen skulle tvingas acceptera en för hög hyra ända tills en höjning kom på 

tal. Detta undergrävde avsikten med paragrafen. Departementschefen ifrågasatte också 

lämpligheten att ha en regel med straffsanktionering i fall där det kan vara svårt för en 

hyresvärd att skaffa sig en riktig uppfattning om vad som är skälig hyra.62 Det gäller framför 

allt vid uthyrning av bostadsrätt och uthyrningsrum i den egna lägenheten. 

 

I propositionen63  utpekades endast ungdomar och invandrare bland de personer som har 

svårigheter att få ett förstahandskontrakt till en bostad och därmed i behov av skydd. Juridiska 

personer nämndes inte alls. Det kan, som jag ser det finnas åtminstone tre orsaker till att dessa 

utelämnades. För det första att det bara var ett förbiseende. Man räknade t ex inte heller upp 

arbetslösa, missbrukare eller barnfamiljer, som inte heller alltid är så populära i 

fastighetsägarnas ögon. För det andra kanske det inte var ett så stort problem att få tag på 

lägenheter för företag då. Propositionen till denna paragraf är 15 år gammal och företagens 

verkliga utveckling till arbeten i projektform något yngre. Därmed var behovet för företagen 

att kunna erbjuda sina tillfälligt anställda en tillfällig bostad inte så stort som det är idag. 

                                                           
59 Se avsnitt 2.5 
60 Prop 1987/88:162 s 9 
61 Dom DB 40, meddelad den 23 december 1987 
62 Prop 1987/88:162 s 7 
63 Prop 1987/88:162 s 7 
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Professor Victorin påstår i en artikel i SvJT 200064 att även företag har svårigheter att få tag 

på lägenheter för att användas till anställda.  En tredje möjlighet är givetvis den att juridiska 

personer ansågs så pass starka i sig att de kan förhandla om en lägre hyra och därmed redan 

har ett tillräckligt skydd mot hyresvärdar som vill utnyttja bristen på bostadslägenheter. Inom 

gruppen juridiska personer finns emellertid allt från små handelsbolag till stora 

multinationella företag. Vissa av dessa företag har ett mycket bra förhandlingsläge medan 

andra företag är mycket små och verkligen i behov av ett skydd för att inte utnyttjas av aktörer 

på marknaden för företagslägenheter. Det skulle bli om inte omöjligt så åtminstone mycket 

besvärligt för hyresnämnderna att fatta beslut om vilka företag som var tillräckligt små för att 

passa in under regeln och vilka som inte skulle ges en möjlighet att få sin sak prövad.  Det 

finns under alla omständigheter i nuläget inget som tyder på att vissa grupper i samhället 

skulle vara undantagna från rätten att få en prövning om återbetalning av sin hyra.  

 

Slutsats: Propositionen utesluter inte juridiska personer från den grupp som har rätt att kräva 

återbetalning av för högt erlagd hyra. 

 

 

3.8.2 Lägenheter som omfattas av återbetalningsregeln 
 

Paragrafen är tillämplig dels när det gäller uthyrning i andra hand av bostadslägenheter, dels 

när möblerade och omöblerade rum  hyrs ut i första hand. Med möblerade eller omöblerade 

rum avses en bostad som inte kan anses som en bostadslägenhet i vedertagen mening. Det 

finns då ett eller flera rum men kök och/eller hygienutrymmen saknas.65 En hyresgäst i ett 

möblerat eller omöblerat rum kan med andra ord inte självständigt sköta hushålls- och 

hygienuppgifter utan har behov av att nyttja t ex badhus och restauranger. Ännu år 2003 finns 

dock lägenheter med endast gemensam dusch i källaren för trappuppgångens hyresgäster. 

Dessa lägenheter torde ändå gå under benämningen bostadslägenhet enär hyresgästen ej 

behöver nyttja utomstående för att klara sitt personliga hushåll. Husets och lägenhetens 

modernitetsgrad – alltså vad som var att betrakta som normalt vid tiden för husets uppförande 

- har alltså betydelse för klassificeringen. Det finns ingen norm för hur mycket möbler som 

skall finnas i rummet för att det skall betraktas som möblerat. Emellertid sägs i ovanstående 

proposition, som dock behandlar besittningsskyddet för en andrahandshyresgäst, att 

                                                           
64 Victorin, SvJT s 474 
65 Prop 1974:150 s 491 
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 ”…hyrt i möblerat skick bör det sålunda inte vara tillräckligt att det i rummet vid 

förhyrningen finns någon enstaka möbel eller möbler som närmast får anses vara kasserade.” 

 

Vid en prövning om återbetalning av för högt erlagd hyra åligger det parterna att styrka vad 

som ingått tillsammans med nyttjanderätten till lägenheten. Hyresnämnden har möjlighet att 

syna lägenheten för att kunna göra en så riktig bedömning som möjligt av värdet av möblerna. 

Detta förutsätter givetvis att lägenheten fortfarande finns tillgänglig i det skick den var vid 

andrahandsuthyrningen.  

 

Slutsats: Återbetalning är möjlig när upplåtelsen avser andrahandsuthyrning av 

bostadslägenhet samt förstahandsuthyrning av möblerat eller omöblerat rum. 

 

 

3.8.3 Fritidsbostäder och småhus 
 

Fritidsbostäder och småhus är undantagna från bestämmelsen. Att fritidsbostäder undantagits 

beror på att skyddsbehoven inte är lika starka som vid ett permanentboende. Ingen är tvungen 

att åka på semester och bo i ett dyrt fritidshus, men ett hem måste alla ha. Jag har inte sett 

någon förklaring till varför småhus undantas från bestämmelsen, men jag antar att det finns 

flera förklaringar. Den första är av samma karaktär som vad gäller fritidshus. Att välja att hyra 

en villa innebär i de allra flesta fall ett exklusivare val av boende än att bo i en lägenhet och 

därmed finns inte samma skyddsbehov. Vidare måste det vara mycket svårare för både 

hyresvärd och hyresnämnd att göra en bedömning av vad som skulle vara bruksvärdet på ett 

småhus emedan hyresmarknaden för småhus är starkt begränsad i Sverige. Här är ju de allra 

flesta småhus privatägda. År 1985 var 92% av alla småhus privatägda.66   

 

Slutsats: Fritidsbostäder och småhus omfattas inte av återbetalningsregeln. 

 

 

3.8.4 Återbetalningsregeln och lokaler 
 

Lokaler omfattas inte heller av regeln.  Skyddsbehovet för en rörelse anses inte vara lika stort 

som skyddsbehovet för en fysisk person, vilken för sin överlevnad behöver någonstans att bo. 

                                                           
66 Meyerson, s 30 
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Det är också troligt att en rörelseidkare inte kan tänka sig att hyra i andra hand om denne vet 

att behovet att stanna i samma lokal är av avgörande betydelse för rörelsens framgång. Det 

kan då vara enklare att avvakta att få förstahandskontrakt på en lämplig lokal. En fysisk 

person utan någonstans att bo kan givetvis inte på samma sätt avvakta, utan kan vara tvungen 

att acceptera ett andrahandskontrakt för att överhuvudtaget få tak över huvudet.  

 

Slutsats: Återbetalning är ej möjlig vid upplåtelse av lokaler. 

 

 

3.8.5 Återbetalningsregeln och besittningsskyddet 
 

Bestämmelsen om prövning om återbetalning av för högt erlagd hyra gäller oavsett om 

hyresgästen har besittningsrätt till lägenheten eller inte. En andrahandshyresgäst uppnår 

normalt inte besittningsrätt förrän efter två år.67 Om emellertid förstahandshyresgästen är 

blockhyresgäst får dock andrahandshyresgästen genast besittningsskydd.68 Risken är uppenbar 

att en hyresgäst som begär prövning om återbetalning av för högt erlagd hyra blir uppsagd av 

sin hyresvärd om han inte har uppnått besittningsskydd eller om han valt eller tvingats att 

avstå ifrån det. Hyresgästen har då möjlighet att inom tre månader från det att han lämnade 

lägenheten ansöka hos hyresnämnden om en prövning om återbetalning. Detta ökar 

hyresgästens möjligheter samtidigt som den verkar avhållande på hyresvärdar, som försöker 

utnyttja situationen med bostadsbrist för att ta ut en alltför hög hyra av personer utan 

förstahandskontrakt. Hyresvärden kan tvingas betala tillbaka den hyra som överskrider vad 

som kan anses vara skäligt samt ränta för två år tillbaka i tiden. Summorna kan med andra ord 

bli betydande. 

 

Slutsats: Återbetalningsregeln är tillämplig oavsett om hyresgästen har besittningsskydd eller 

inte. 

 

 

3.8.6 Återbetalningsregeln och förhållandet till juridiska personer 
 

Som jag ser det finns det inget som hindrar att även en juridisk person begär återbetalning av 

för högt erlagd hyra. Något sådant går inte att utläsa vare sig av förarbeten eller lagtext. I 
                                                           
67 12 kap. 45 § 1 stycket 1 punkten JB 
68 12 kap.45 § 2 stycket JB 
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stället är det av vikt att undersöka ändamålet med lagstiftningen, det vill säga om det för 

ändamålets uppfyllelse har någon betydelse huruvida hyresgästen är en fysisk eller juridisk 

person.  

Juridiska personer har tillerkänts besittningsskydd till bostadslägenheter vid flera tillfällen, 

trots att juridiska personer rimligen inte kan bo i en lägenhet. Det visar att den juridiska 

personen har tillerkänts rätt att få frågan prövad. I rättsfallet RBD 1988:11 sa 

Bostadsdomstolen att det inte gör någon skillnad för besittningsskyddet om 

bostadshyresgästen är en juridisk eller fysisk person.  Frågan är snarare hur tungt den 

juridiska personens skäl skall väga vid intresseavvägningen i besittningsskyddsfrågan. I den 

intresseavvägningen avgörs vilken av parterna som har starkast intresse av att få tillgång till 

lägenheten – hyresvärden eller hyresgästen. Juridiska personers besittningsskydd kan till viss 

del sägas vara beroende av de fysiska personer, som bor i de aktuella lägenheterna. Sålunda 

har det i praxis visats att det föreligger ett starkare besittningsskydd i de fall den juridiska 

personens hyresgäst stadigvarande bor i lägenheten och det är dennes enda hem69  än om den 

juridiska personen låter tillfälliga besökande använda bostadslägenheten. I detta fall från 1988 

säger Bostadsdomstolen att den juridiska personens besittningsskydd gäller till förmån för den 

fysiska personen. Företaget tillerkändes där besittningsrätten till lägenheten. Även i rättsfallet 

RBD 1991:13, sa Bostadsdomstolen att besittningsskyddet kunde gälla för juridiska personer 

men eftersom lägenheten endast hade blivit använd sporadiskt som ett alternativ till hotell och 

inte som någon fysisk persons hem, fanns inget behov av skydd. 

 

Svea Hovrätts mål RH 1996:107 hade en något annorlunda inriktning. Där gällde frågan om 

personer i vårdboende kunde kräva återbetalning av för högt erlagd hyra när deras hyresvärd, 

Stockholms Socialförvaltning, av AB Familjebostäder hyrt lägenheter med lokalhyreskontrakt. 

Målet rörde alltså fysiska personers rätt till återbetalning av för högt erlagd hyra. Svea Hovrätt 

fann att det faktum att fastighetsägare och de vårdboendes hyresvärd kommit överens om 

lokalhyresavtal inte uteslöt en tillämpning av 12 kap. 55 d § JB när hyresförhållandet för 

andrahandshyresgästerna avsåg bostadslägenheter. Tvärtom ansåg hovrätten att regeln är 

generellt tillämplig på andrahandsupplåtelser av bostadslägenheter och att en sådan tolkning 

bäst är förenlig med regleringens allmänna syfte. Vad jag vill visa är att det finns en strävan 

att upprätthålla återbetalningsregelns allmänna syfte. 

 

                                                           
69 RBD 1988:11 
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Av detta framgår att man i hyresnämnder, bostadsdomstol och i Svea Hovrätt inte nekat 

juridiska personer prövning i frågor med anknytning till bostadslägenheter. Jag ser därför 

ingen anledning till att just återbetalningsregeln inte skulle kunna prövas. Också 

hyresvärdsbolag måste inse att hyresmarknaden är reglerad. Det är den för fastighetsägare och 

då vore det orimligt om ett separat bolag emellan fastighetsägare och hyresgäst skulle tillåtas 

ta ut högre hyror och erbjuda ett sämre besittningsskydd.  

 

Slutsats: Ändamålet med regeln samt praxis motiverar att rätten till prövning om återbetalning 

föreligger även för en bostadshyresgäst som är juridisk person.  

 

 

3.8.7 Hur mycket skall återbetalas? 
 

Hur hög får då hyran vara? Svaret är luddigt; den ska vara skälig. Med skälig menas att den 

inte får var påtagligt högre än vad den är för likvärdiga lägenheter. Gränsen för ”påtagligt 

högre” har enligt praxis gått vid ca 5 % högre hyra. 70  Hyran skall alltså följa 

bruksvärdeshyran på orten.  Bruksvärdet kan kort förklaras med det värde en lägenhet kan 

anses ha ur konsumentens synpunkt jämfört med andra likvärdiga allmännyttiga lägenheter på 

orten. Hyresnämnden jämför bland annat lägenhetens storlek, modernitetsgrad, tillgång till 

hiss, garage- och lekplatser, närhet till allmänna kommunikationer med mera. Vid bedömning 

skall bortses från produktions-, drifts- och förvaltningskostnader.71   Främst skall sålunda 

hyran för lägenheter hos allmännyttan beaktas.  För den enskilde hyresgästen som hyr ut sin 

lägenhet i andra hand är den hyra han själv erlägger till sin hyresvärd i de allra flesta fall att 

anse som skälig hyra, åtminstone om hyran i huset har förhandlats centralt. Hyresnämnden i 

Stockholm72 har uttalat att den kostnad en studentstiftelse har när den administrerar uthyrning 

av studentlägenheter inte kan få läggas på hyran och har ålagt stiftelsen att betala tillbaka hyra 

som härrör därifrån. Beslutet är nu överklagat till Svea Hovrätt. 

 

För bostadsrätter är det inte säkert att den avgift bostadsrättsägaren erlägger till föreningen är 

att betrakta som skälig. Även hyran för en bostadsrättslägenhet måste prövas gentemot 

bruksvärdeshyran. Det kan alltså vara så att en bostadsrättsinnehavare inte har rätt att ta ut 

lika mycket av en andrahandshyresgäst som han själv erlägger till föreningen. Det torde 
                                                           
70 Holmqvist, s 429 
71 SOU 1981:77 s 120 
72 Hyresnämndens i Stockholm beslut 5 juni 2002 i ärende 11851-01, 3163-01 och 8114-01 
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emellertid vara mycket sällsynt och skillnaden mellan avgiften och den skäliga hyran i så fall 

vara mycket liten. Ofta kan ju i stället bostadsrättsföreningarna hålla månadsavgiften nere 

tack vare de kapitalinsatser bostadsrättshavarna gjort från början. Det kan innebära att 

bruksvärdet är högre än den månadsavgift som bostadsrättshavaren erlägger till föreningen. 

Denne har emellertid ändå rätt att ta ut bruksvärdeshyra av sin andrahandshyresgäst.  I 

andrahandshyran får bostadsrättsinnehavaren dock inte inräkna sina egna kapitalkostnader för 

lägenheten. Det kan synas orättvist, men det kan inte vara andrahandshyresgästens ansvar att 

betala sin hyresvärds investeringar. Om det fanns en regel som tillät en bostadsrättsinnehavare 

att övervältra sina kapitalkostnader på andrahandshyresgästen vore risken uppenbar att 

priserna på bostadsrätter ökade ännu mer. Genom vissheten om möjligheten att hyra ut och att 

av andrahandshyresgästen ta ut månadsavgift och räntekostnader för insatsen om 

bostadsrättsinnehavaren själv inte skulle ha råd att bo i lägenheten skulle spekulanter kunna 

bjuda över varandra i än högre grad än nu utan att riskera sin privatekonomi. Regeln kan 

därmed sägas ha en dämpande effekt på bostadsrättsmarknaden, vilket kan sägas gynna alla 

som vill ha någonstans att bo, men knappast dem som använder bostadsrätter enbart som 

handelsvara.  

 

Departementschefen ger exempel på hur en andrahandshyresvärd skall komma underfund 

med hur hög hyra han skall kunna ta ut i andrahandshyresförhållandet. 73  Som tidigare 

nämndes är givetvis den hyra han själv erlägger till hyresvärden en bra utgångspunkt. Vidare 

finns det möjlighet att höra sig för hur hyresnivån ligger, framför allt hos allmännyttan men 

också hos privatvärdar. Dessutom finns statistik att tillgå från SCB.  

 

När man läser denna paragraf  - som väl i  och för sig  vid alla paragrafer – måste läsaren vara 

noga med vad som verkligen står i den. Det står 

 

 ”…betala tillbaka vad han tagit emot utöver skäligt belopp…”. 

 Det finns omständigheter som gör att det faktiskt kan vara skäligt att ta ut ett belopp som 

överstiger den hyra som andrahandsuthyraren själv erlägger till fastighetsägaren. Sådana 

omständigheter kan vara att lägenheten hyrs ut möblerad. I praxis har man godkänt ett 

möbeltillägg på ca 10% av hyreskostnaden, men en bedömning måste ske utifrån varje enskilt 

fall.  Departementschefen uttalade i förarbetena74  att det varken vore möjligt eller lämpligt att 

                                                           
73 Prop 1987/88:162 s 16 ff 
74 Prop 1987/88:162 s 14 
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fastställa en norm för hur ersättningen för nyttjanderätten till möbler skulle beräknas eftersom 

möblernas kvalitet och kostnad kan variera så pass mycket. Jag tror också, att om det funnits 

en norm för beräkningen så skulle det finnas en risk för att alla andrahandshyresvärdar hade 

utnyttjat den till taket oavsett kvaliteten på och mängden möbler. Andra nyttigheter som 

hyresvärden har rätt att belasta hyran med utan att riskera att tvingas betala till sin hyresgäst 

är för nyttjande av t ex telefonabonnemang och elektricitet. Med andra ord kan hyresvärden 

ha rätt att ta ut högre hyra av sin hyresgäst om det ingår nyttigheter utöver själva nyttjandet av 

den tomma lägenheten förutsatt att uttaget sker i rimliga proportioner. Dock framkommer det 

inte någonstans i Hyreslagen att hyresvärden har rätt att göra en vinst på en förhyrning av 

detta slag. Jag har inte heller i några av de rättsfall och beslut som jag studerat kunnat hitta att 

hyresnämnder, Bostadsdomstolen eller Svea Hovrätt beviljat någon andrahandsuthyrare denna 

rätt. Det finns givetvis otaliga beslut att studera, men att tillerkänna en sådan rätt vore att gå 

stick i stäv med både bruksvärdesprincipen och återbetalningsregeln i 12 kap. 55 d § JB. 

 

Slutsats: Det som påtagligt överskrider bruksvärdeshyran skall återbetalas oavsett vilka 

kostnader andrahandsuthyraren har haft. Andrahandsuthyraren har dock rätt att ta ut ett tillägg 

om upp till 10 % på hyran för nyttjande av möbler under förutsättning att lägenheten upplåtits 

möblerad samt verkliga kostnader för telefonabonnemang, el, gas etcetera.     

 

 

3.8.8 Hyresvärdsbolag och skälig hyra 
 

I de aktuella fallen med företagslägenheter uppkommer frågan om ett hyresvärdsbolag inte 

ska ha  rätt att ta betalt för sitt arbete med att möblera lägenheterna och sitt risktagande när de 

hyr upp ett antal lägenheter, som inte alltid kommer att vara uthyrda. Som jag ser det, är det 

idag  inte möjligt för dessa bolag att tillförsäkra sig täckning för sina egna hyresutgifter – 

framför allt inte om dessa genom blockhyresavtal 75  avviker från den genom 

förhandlingsordning förhandlade hyran - genom att ta ut hyror som vida överstiger 

bruksvärdet för de enskilda lägenheterna. I stället måste de få sina kostnader täckta genom 

den service som företagen säger sig erbjuda. Det är också av vikt att hyresvärdsbolagen 

åsätter sin möblering ett värde som är motiverat med tanke på möblernas klass och kvalitet 

och att de är beredda att vid en förhandling styrka detta. Vid ett styrkt högre möbelvärde har 

andrahandsuthyraren rätt att lägga på en större summa på hyran än om möblemanget är av 

                                                           
75 Se avsnitt 3.9 
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mindre värde eller rent av bristfälligt. Om andrahandshyresvärden inte kan styrka 

möblemangets värde måste hyresnämndens skattning bli skönsmässig, vilket uttalades i ett 

rättsfall i Bostadsdomstolen från 1990.76  Bostadsdomstolen har i samma rättsfall också sagt 

att varje avvikelse från den hyra, som andrahandshyresvärden haft att erlägga till sin 

hyresvärd, inte kan anses som oskälig. I det fallet hade andrahandshyresvärden lagt på ca 300 

kronor på den hyra på omkring 1500 kronor som var hennes hyra till hyresvärden. För dessa 

300 kronor per månad ingick för andrahandshyresgästen el och möbler. Bostadsdomstolen 

fann inte det påslaget gjorde att hyran påtagligt överskred bruksvärdeshyran. 

 

Vad beträffar kostnader som andrahandshyresvärden haft i samband med uthyrningen p g a 

magasinering, städning av lägenheten eller kopiering av extra nycklar har bostadsdomstolen 

vid flera tillfällen slagit fast att andrahandshyresvärden inte haft rätt att göra ett påslag på 

hyran för dessa kostnader.77  

 

Slutsats: Hyresvärdsbolag får inte heller ta ut en hyra som överstiger bruksvärdeshyra. 

Värdehöjande nyttigheter, som hyresgästen har haft tillgång till och som kan styrkas vid en 

prövning ger dock hyresvärdsbolaget rätt att ta ut en högre hyra än lägenhetens grundhyra. 

 

 

3.9 Blockuthyrning 
 

3.9.1 Bakgrund till införandet av blockuthyrningsregeln 
 

År 1984 infördes begreppet blockuthyrning i Hyreslagens första paragraf. Blockuthyrning 

innebär att en hyresgäst hyr ett eller flera bostadshus alternativt flera bostadslägenheter av en 

värd för att i sin tur hyra ut dem i andra hand till t ex anställda eller studerande. Som exempel 

kan nämnas att Nordbanken AB i Stockholm blockhyr av Skanska Fastigheter för 

vidareuthyrning till personer med anknytning till banken 78  och att Karolinska Institutet 

blockhyr lägenheter för att kunna lösa bostadsfrågan för studenter och utländska 

gästforskare.79  

 

                                                           
76 RBD 1990:10 
77 BD 442/90-91 
78 Hyresnämndens i Stockholm beslut den 19 oktober 2002 i ärende 3828-02 
79 Svenska Dagbladet www.SvD.se 9 april 2003 
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En anledning till att institutet blockuthyrning instiftades var att det uppmärksammats att det 

fanns behov av möjligheter till en större avtalsfrihet när t ex en kommun behövde hyra 

lägenheter för institutionsboende och därigenom behövde anpassa lägenheterna efter 

vårdtagarna och för personal eller när en studentstiftelse ville hyra en fastighet för att kunna 

erbjuda studenter lägenheter. 80  Blockuthyrningsavtal har även kommit att utnyttjas i 

kommersiellt syfte genom att bolag med syfte att göra vinst på andrahandsuthyrning av 

bostäder har använt sig av dessa. Till dessa hör Företagsbostäder Sverige AB i Göteborg.81  

 

 

3.9.2 Förutsättningar för blockuthyrning 
 

För att få kallas blockuthyrning måste minst tre lägenheter hyras av en och samme hyresvärd. 

Dessa lägenheter måste dock inte finnas inom samma hus. Denna typ av förhyrning för med 

sig att hyresvärd och hyresgäst – i vårt fall fastighetsägare och hyresvärdsbolag -  i avtalet kan 

avvika från Hyreslagen under förutsättning att avtalet inte strider mot villkoren för lokaler.  

Om parterna har behov av att avvika från lokalhyresreglerna krävs det att hyresnämnden har 

givit sitt godkännande till detta i avtalet. Avvikelserna kan innebära till exempel att parterna 

överenskommer att hyresgästen skall ansvara för det inre underhållet av lägenheterna82  eller 

att parterna kommit överens om indexreglering av hyran83 i stället för att ha fastställt hyran till 

krontal, vilket är det normala.84 Särskilt vanligt tycks vara att avtala bort rätten i 12 kap. 54 § 

att få en prövning om ändring av villkoren i hyresavtalen samt 12 kap. 55c § JB, vilken säger 

vid vilken tid nya villkor kan komma att gälla.85 De regler parterna inte har rätt att frångå vid 

blockuthyrning rör reglerna om bruksvärdeshyra samt det direkta besittningsskyddet86 till 

lägenheterna. I propositionen om blockuthyrning87 sägs att  

 

                                                           
80 Prop 1983/84:137 s 111 
81 Ansökan den 26 mars 2002 om tillstånd till blockhyresavtal hos Hyresnämnden i Göteborg, ärende 1295-02-
05 
82 Hyresnämndens i Malmö beslut den 5 februari 2002 i ärende 1866-01, Hyresnämndens i Göteborg beslut den 
27 mars 2002, Dnr 1295-02-5 
83 Hyresnämndens i Malmö beslut den 3 maj 2001 i ärende 893-01, Hyresnämndens i Stockholm beslut den 9 
oktober 2001 i ärende 11270-01 
84 12 kap. 19 § 1 stycket JB 
85 Hyresnämndens i Växjö beslut den 17 april 2003 i ärende H 97/03, H 98/03, H 105/03, H109/03 samt 
Hyresnämndens i Malmö beslut den 5 februari 2002 i ärende 1866-01 
86 Direkt besittningsskydd innebär att en bostadshyresgäst har rätt till förlängning av hyresavtalet utom vid ett 
antal bestämda situationer, 12 kap. 46 § JB 
87 Prop 1983/84:137 s 111 
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”Avtalsfriheten får emellertid inte utvidgas så långt, att den påverkar 

andrahandshyresgästens rättsställning. Detta skulle kunna bli fallet om det direkta 

besittningsskyddet kunde avtalas bort vid blockuthyrning.” 

 

Det råder sedan länge en viss oenighet om hur man ska se på en juridisk persons behov av 

besittningsskydd, men eftersom meningen med blockuthyrning är att en fysisk person skall bo 

i de av den juridiska personen hyrda lägenheterna har det ansetts, att dessa personer bäst 

skyddas genom att blockhyresgästen tillförsäkras ett direkt besittningsskydd. 88 

Andrahandshyresgästerna har i sin tur ett direkt besittningsskydd gentemot sin hyresvärd, det 

vill säga hyresvärdsbolaget. Sedan den 1 januari 2003 erhåller en hyresgäst, som hyr i andra 

hand av en blockhyresgäst, besittningsskydd redan från dagen för inflyttningen89. För en 

andrahandshyresgäst i andra fall gäller att besittningsskyddet inträder först två år efter det att 

hyresförhållandet inleddes.90  En hyresgäst och hans hyresvärd kan komma överens om att 

denna rätt till förlängning inte skall finnas. Om denna bestämmelse ska komma att gälla innan 

hyresgästen flyttat in måste parterna hos hyresnämnden ansöka om ett godkännande av denna 

avvikelse från det normala Efter det att hyresgästen flyttat in behövs inte ett sådant 

godkännande. Trots vad som ovan sagts om behovet av besittningsskydd för 

blockhyresgästens hyresgäst har hyresnämnden i Stockholm i samband med prövning av 

blockhyresavtal godkänt avstående av besittningsskydd vid åtminstone två tillfällen. 91 

Professor Victorin finner, liksom jag, detta tillstånd något märkligt.92 Han spekulerar i om det 

möjligen kan vara så att ett avtal mellan fastighetsägare och blockhyresgäst utan detta tillstånd 

inte kommit till stånd. Det är möjligt att detta kan ha varit en anledning, men jag har svårt att 

se att det skulle vara hyresnämndens sak att genom att tillstyrka ett avvikande från en av 

grundpelarna med bestämmelsen om blockuthyrning få två parter överens. Visserligen är 

bestämmelsen om vad hyresnämnden har rätt att godkänna något otydlig i det den säger att 

hyresnämnden får godkänna förbehåll som strider mot bestämmelserna om lokaler och rätten 

till förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av hyresvillkoren i samband med 

sådan förlängning. Hyresnämnden har ju enligt 12 kap. 45 § 3 stycket JB rätt att godkänna 

avstående av besittningsskydd när bostadshyresgästen ännu inte flyttat in. Såtillvida har 

hyresnämnden följt Hyreslagen. Jag vill därmed säga att det kanske inte är möjligt att säga att 
                                                           
88 Holmqvist, s 24 
89 12 kap. 45 § 2 stycket JB 
90 12 kap. 45 § 1 stycket JB 
91 Hyresnämndens i Stockholm beslut den 9 oktober 2001 i ärende 11270-01 samt beslut den 19 april 2002 i 
ärende 3828-02 
92 Victorin & Dahlquist s 77-78 
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hyresnämnden har fattat felaktiga beslut, men med tanke på förarbetena till regeln, anser jag 

dem åtminstone vara olämpliga. Avståendet av besittningsskyddet påverkar ju 

andrahandshyresgästens kvarboenderätt. Ljungkvist 93  går något längre än jag och säger 

att ”bestämmelsen sannolikt får tolkas så att förstahandshyresgästen inte har rätt att avtala 

bort sitt eget besittningsskydd”. Om så är fallet borde Hyresnämnden i Stockholm inte 

godkänna sådana avsteg i blockhyresavtalen. Under alla omständigheter bör regeln på detta 

område formuleras på ett tydligare sätt. 

 

Slutsats: Minst tre lägenheter skall omfattas av ett blockhyresavtal. Blockhyresavtalen ger 

parterna en större avtalsfrihet än vad Hyreslagen gör, men den är inte total. Regler om 

bruksvärdeshyra och besittningsskydd får inte bortförhandlas. Mellan blockhyresgäst och 

andrahandshyresgäst föreligger ett normalt hyresförhållande.  

 

 
3.9.3 Kravet på seriös uthyrning 
 

Tillstånd till blockuthyrning skall lämnas om avsikten med förhyrningen är seriös. Vad som är 

att betrakta som seriös förhyrning har inte närmare angivits i förarbetena94 till bestämmelsen. 

Här ges emellertid som exempel att det kan röra sig om industriföretag eller en 

sjukvårdshuvudman som hyr ut lägenheterna till sina anställda eller en studentbostadsstiftelse 

som vidareupplåter till studenter. Att tolka det motsatsvis som så att hyresvärdsbolag i 

allmänhet inte är att se som seriösa, anser jag vore att gå för långt. Det går inte att förneka att 

hyresvärdsbolagen i vissa fall fyller en viktig funktion för såväl industriföretagen som för 

kommunerna och landstingen. Dock är det berättigat att ställa sig frågan hur seriöst det är att 

begära 20 000 kr per månad för en möblerad lägenhet om 2 rum och kök. Är det verkliga 

motivet att erbjuda lägenheter till behövande företag eller är det att utnyttja bostadsbristen och 

passa på att ta det mesta möjligt av kakan? För hyresnämnderna måste det vara en svår 

bedömning, vilket Hyresnämnden i Göteborg antyder i beslut från år 2002.95 Hyresnämnden i 

Stockholm anmärkte i ett beslut från år 2000 att ett godkännande av blockhyresavtal inte 

skulle kunna komma i fråga när syftet med förhyrningen en bart var att låta personer bo där 

                                                           
93 Ljungkvist, s 17 
94 Prop 1983/84:137 s 111 
95 Hyresnämndens i Göteborg beslut den 6 december 2002 i ärende 3844-02 
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när det förelåg hotellbrist för blockhyresgästens gäster.96  I ett sådant fall ansåg tydligen 

hyresnämnden inte att behovet skulle vara skyddsvärt eller seriöst. 

 

Slutsats: Blockhyresavtal får endast medges av hyresnämnden om blockhyresgästen är seriös. 

Det finns dock inga kriterier för vad en seriös hyresgäst är. 

 

 

3.9.4 Blockuthyrningens omfattning i dag 
 

Vid mina kontakter med tio97 stycken av Sveriges tolv hyresnämnder har framkommit att 

blockuthyrning är vanligast i storstadsregionerna, där också bostadsbristen är som störst. 

Detta bekräftas också i en undersökning från år 2000, där det framkom att hyresnämnderna i 

Stockholm och Göteborg haft 13 respektive 26 ärenden avseende blockuthyrningsavtal.98 På 

övriga orter är antalet ansökningar om godkännande av besittningsskydd antingen väldigt lågt 

– om det finns alls – eller så är ansökningarna av äldre datum. Det har i dessa fall i allmänhet 

rört sig om kommuner som blockhyrt bostäder för grupp- eller äldreboende. Det är viktigt att 

komma ihåg att ett godkännande av en hyresnämnd endast behövs i de fall parterna vill avvika 

från de regler som gäller för lokaler och villkor för förlängning av avtal. Det är alltså möjligt 

att det finns ett stort antal blockhyresavtal ute i landet men att parterna har valt att hålla sig till 

redan accepterade villkor. Ljungkvist påpekar också att det sannolikt finns blockhyresavtal 

med villkor som strider mot regeln i 12 kapitlet 1 § 6 stycket men där parterna valt att inte 

söka dispens hos hyresnämnden. Sådana villkor är i så fall ogiltiga.99  

 

Slutsats: Eftersom alla blockhyresavtal inte behöver godkännas är det svårt att uppge hur 

många sådana avtal som finns. De tycks emellertid vara vanligast i storstäderna. 

 

 

3.9.5 Effekter av blockhyresavtal 
 

Vilka är då betjänta av regeln om blockhyresavtal? Är den bara ett sätt att komma runt 

hyreslagstiftningen? Det går nog att säga att båda parter i denna situation tjänar på 

                                                           
96 Hyresnämndens i Stockholm beslut den 2 oktober 2000 i ärende 6272-00 
97 Hyresnämnderna i Göteborg, Jönköping, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Västerås, Växjö 
och Örebro 
98 Ljungkvist, Blockuthyrning, s 8 
99 Ljungkvist, s 8 
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möjligheten till något friare avtal. Andrahandsuthyrning orsakar ofta ett större slitage på 

fastigheterna varför det vore oförmånligt för en fastighetsägare att hyra ut till en part, vars 

syfte är att ägna sig åt denna typ av verksamhet, om han inte hade möjlighet att på ett eller 

annat sätt kompensera sig för de ökade kostnaderna. Kompensationen kan bestå i dels att 

överlåta det inre underhållet på blockhyresgästen eller ta ut en högre hyra än 

bruksvärdeshyran för lägenheterna. För blockhyresgästens del kan detta vara enda 

möjligheten att få till stånd ett hyreskontrakt på ett större antal lägenheter och tillåtelse att 

hyra ut dessa i andra hand. Frågan är hur blockhyresgästen skall kunna kompensera sig för 

hyror som överstiger bruksvärdeshyran och för kostnader för reparationer vilket en vanlig 

hyresgäst normalt inte har. I förhållande till andrahandshyresgästerna gäller ju sedvanliga 

bostadshyresregler, varför blockhyresgästen inte kan övervältra kostnaderna på dem. För 

kommuner, som tillhandahåller vårdboende och så kallat akutboende,100 måste den aktuella 

verksamheten belastas med överskjutande hyreskostnader för de fall att bruksvärdeshyran för 

bostadshyresgästen annars skulle överskridas. 101  Företag som bedriver kommersiell 

andrahandsverksamhet kan givetvis försöka ta ut vilken hyra de vill av sina hyresgäster för att 

få sina kostnader täckta och dessutom göra en vinst, men risken finns att dessa hyresgäster 

med stöd av 12 kap. 55 d § JB kräver åter vad de har erlagt i hyra utöver vad som kan anses 

vara skäligt. I så fall kan blockhyresgästen alltså ha betalat mer för hyra och underhåll av  

lägenheterna än vad han själv kan få ut av hyresgästerna. Det låter alltför riskfyllt för att vara 

sant – vari finns kryphålet? Jag tror inte att det finns några kryphål utan att sanningen är den 

att möjligheterna att tjäna stora pengar på den här verksamheten gör att de företag som ägnar 

sig åt den här verksamheten tar den risk som finns. De stora företag som nyttjar 

hyresvärdsbolagen har hittills inte varit benägna att anmäla för höga hyror till 

hyresnämnderna. Den största anledningen till detta är förmodligen att de efter en anmälan inte 

skulle vara välkomna som andrahandshyresgäster och därmed inte kunna erbjuda tillfälligt 

anställda någonstans att bo under sin vistelse på orten. Därmed skulle företaget kunna gå 

miste om viktig kompetens eller vara tvunget att använda hotell till en mycket högre kostnad. 

Detta skulle i långa loppet kunna bli dyrare än att betala en överhyra för en lägenhet. En 

annan anledning kan vara att det för ett stort företag inte har så stor betydelse om det för 

enstaka lägenheter betalar 5 000 kr eller 15 000 kr i månaden under en kortare period. Det kan 

t o m kosta mer att anlita en jurist för att få frågan utredd för att få pengarna tillbaka. 

                                                           
100 Med akutboende avses placering av personer/familjer som hastigt förlorat sin bostad och har uppenbara 
problem att själva lösa sina bostadsförsörjningsproblem 
101 Ingemar Jansson, Linköpings kommun, den 4 juni 2003 
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Ytterligare en anledning till att hyresgästbolagen inte utnyttjar återbetalningsregeln kan helt 

enkelt vara att regeln är okänd för personalansvariga på företagen. 

 

Av ovanstående drar jag slutsatsen att blockhyresregeln i sig inte ger oberättigade förmåner åt 

hyresvärdsbolag. Snarare ökar den risken för dessa bolag i det den ger fastighetsägarna en 

möjlighet att ta ut en högre hyra än vad som är brukligt för bostadslägenheter samtidigt som 

blockhyresgästen löper en risk att bli avkrävd betalning för hyra som överstigit 

bruksvärdesreglerna. Däremot ger regeln fastighetsägarna möjligheter att, i stället för att hyra 

ut till vanliga bostadshyresgäster med den tvingande lagstiftning som finns, hyra ut till företag 

och till hyror som motsvarar lokalhyror i stället för bostadshyror. Det måste givetvis ses som 

en fördel att dels erhålla en betydligt högre hyra än annars för bostäder och samtidigt slippa 

ansvar för underhåll och kundkontakter. Om det jag spekulerar i är sant kommer antalet 

bostadslägenheter för vanliga bostadshyresgäster att minska så länge det finns företag som är 

beredda att betala mycket mer för dessa lägenheter. På orter med bostadsbrist kommer 

situationen alltså ytterligare att förvärras om blockuthyrningen får fortsätta öka utan någon 

som helst begränsning. Därmed blir blockuthyrningen ett hot för den som enligt Hyreslagen 

behöver skyddas. Så länge hyressituationen ser ut som den gör blir det därför oerhört viktigt 

att hyresnämnderna - åtminstone på orter med bostadsbrist - väldigt noga prövar kravet på att 

blockhyresgästen skall vara en seriös hyresgäst, vilket som ovan antytts knappast kan vara det 

lättaste.   

 

Slutsats: Blockhyresavtalen kan leda till kortare boendetider, varför slitaget ökar i 

lägenheterna. Fastighetsägaren har möjlighet att övervältra ansvaret för underhåll på 

blockhyresgästen och samtidigt kräva en hyra som överstiger gängse hyra. För 

blockhyresgästen finns alltså risk för sämre villkor än utan blockhyresavtal, men att acceptera 

ett sådant kan vara enda möjligheten för en hyresgäst som vill vidareuthyra lägenheter. 

Blockhyresregeln gör det gynnsammare för fastighetsägare att hyra ut till blockhyresgäster än 

till enskilda boende, vilket kan försämra tillgången på bostadslägenheter för ”vanliga” 

bostadssökande. 
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4 Kopplade avtal  

 

4.1 Inledning 
 

Det är inte helt ovanligt att hyresavtalet förenas med ett avtal om t ex nyttjande av en 

parkeringsplats. I kollektivhus förekommer det också att de boende förbinder sig att lösa 

måltidskuponger för gemensamma middagar med övriga boende. Sådana avtal kallas 

kopplade avtal och kan föra med sig en del problem när hyresgästen av någon anledning inte 

är intresserad av den service eller nyttjanderätt som går utöver själva nyttjandet av 

bostadslägenheten. Frågan behandlades i SOU 1981:177.    

 

Jag kommer också här att göra kortare sammanfattningar efter avsnitten. 

 

 

4.2 Uppbyggnad av kopplade avtal eller villkor 
 

De kopplade avtalen är inte en homogen grupp. Det finns dels de hyresavtal i vilka t ex rätten 

till parkeringsplats ingår och är fast knuten till bostadslägenheten på samma sätt som ett 

vindsförråd. Under dessa omständigheter skall nyttjandet av parkeringsplatsen falla under 

hyresreglerna. Man kan jämföra det med att det i olika fastigheter finns olika nivå på service 

och modernitet och att hyresvärden i detta fall tillhandahåller en något högre grad av service 

än vad som alltid kan krävas. Det kan också vara så att avtalet om en service eller extra 

nyttjanderätt är fristående till själva hyresavtalet. Om detta fristående avtal är helt frivilligt 

uppstår inga problem. Hyresgästen sluter då bara avtal med hyresvärden om de nyttjanderätter 

han vill utnyttja och kan säga upp avtalet om behovet upphör men ändå behålla sitt 

bostadshyresavtal. Problem uppkommer först om det är ett villkor för upplåtandet av 

bostadslägenheten att hyresgästen också sluter avtal om den extra servicen eller 

nyttjanderätten. En hyresgäst utan bil eller ens körkort uppskattar knappast att behöva erlägga 

månatliga hyror för en parkeringsplats som han aldrig kommer att kunna använda. 

Hyresvärden å sin sida har givetvis ett behov att erhålla täckning för de utgifter han haft i 

samband med anläggandet av parkeringsplatsen, för fastighetsskatt som belöper på marken 

och skötsel av densamma. Ofta har hyresvärden för att erhålla byggnadslov varit tvungen att 

anlägga ett antal parkeringsplatser på sin fastighet. Intressekonflikten är uppenbar. 
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I utredningen om kopplade avtal102  kom man fram till att problemet var så komplext att det 

var svårt att lagstifta om en regel som skulle omfatta alla fall som kan tänkas uppkomma. 

Därför beslutade man i stället att föreslå att parterna i första hand skulle försöka förhandla om 

villkoren och i andra hand att frågan skulle överlämnas åt rättspraxis. Någon speciell regel om 

kopplade avtal skall tillåtas gälla eller inte finns inte i dagsläget. 

 

Sammanfattning: Kopplade avtal är avtal som i det här fallet har samband med hyresavtalet 

men inte med nyttjandet av själva lägenheten. Det finns inte någon regel om kopplade avtal i 

Hyreslagen. 

 

 

4.3 Prövning av kopplade avtal/villkor 
 

Hur ska man då veta om dessa, på ett eller annat sätt, kopplade avtal får tillämpas?  I en 

tidigare version av jordabalkens 12 kap. 48 § JB framkom att 

 

”annat av hyresvärden uppställt villkor skall gälla , om det ej strider mot god sed i 

hyresförhållanden eller eljest är obilligt.” 

 

Paragrafen upphävdes emellertid den 1 januari 1988.  En hyresvärd eller hyresgäst som vill få 

till stånd en ändring av ett villkor i ett hyresavtal, men inte får gehör för detta hos motparten 

kan ansöka hos hyresnämnden om en prövning av villkoret med stöd av 12 kap 54 § samt 55 § 

5 stycket JB. Rätten till prövning föreligger emellertid endast för redan ingångna avtal. Det är 

inte möjligt att redan vid avtalsförhandlingarna få frågan prövad huruvida ett avtalsvillkor är 

skäligt. Det får också förmodas att ett hyresavtal aldrig skulle komma till stånd om hyresvärd 

och potentiell hyresgäst redan vid förhandlingarna är så pass oense att en av parterna skulle 

vilja få villkoret prövat av en utomstående part.  En ändring av ingångna villkor kan komma 

till stånd först sex månader efter ingånget avtal enligt 12 kap. 55 c § JB. Eftersom många 

andrahandsuthyrningar inte sträcker sig över så pass lång tid kan alltså andrahandshyresgästen 

tvingas acceptera ett kopplingsvillkor, som den egentligen inte vill ha.  Äldre praxis har i två 

fall visat att krav på garageplats inte har varit ett obilligt villkor, trots att hyresgästen i det ena 

fallet saknade bil. 103  Vad beträffar tvång att lösa matkuponger i kollektivhus har 

                                                           
102 SOU 1981:177 
103 Rättsfall 1:74/75 till 54 § hyreslagen i statens hyresråds rättsfallsamling samt RBD 1976:32 
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hyresnämnden i ett fall funnit tvånget obilligt gentemot hyresgästerna emedan detta utgjorde 

en betydande ekonomisk belastning för dem.104 Till den motsatta lösningen kom Stockholms 

tingsrätt i en dom från år 1974.105  Den något märkliga motiveringen till  ståndpunkten i det 

sistnämnda rättsfallet var att  en majoritet av de boende i huset funnit att det var väsentligt att 

ha en restaurang i huset, att de egna köken hade bristfällig utrustning samt att utomstående 

också kunde lösa matkuponger till restaurangen. Möjligen kan man säga att det måste vara en 

förutsättning när en hyresgäst flyttar in i ett kollektivhus av detta slag att denne också avser 

att leva kollektivt och vara delaktig i gemensamma aktiviteter. Den inställningen hade 

Bostadsdomstolen i ett annat mål gällande villkor om inköp av matkuponger för de boende i 

ett kollektivhus.106 Potentiella hyresgäster hade informerats om det aktuella villkoret innan de 

ingick hyresavtalen och villkoret kunde av den anledningen inte anses som oskäligt. 

 

Sammanfattning: En hyresgäst kan få hyresvillkor prövade först sex månader efter ingånget 

avtal. I praxis har kopplade avtal godkänts om de ej varit obilliga mot hyresgästerna och om 

hyresgästerna borde ha förstått kravet när de accepterade den aktuella typen av boende.  

 

 

4.4 Separata avtal 
 

Med separata avtal avser jag ett avtal som - i det här fallet - andrahandshyresvärd och 

andrahandshyresgäst överenskommer vid sidan av avtalet om nyttjanderätt till bostaden. Man 

skriver alltså ett hyresavtal och ett separat avtal. Separata avtal i hyresförhållanden är mycket 

styvmoderligt behandlade i doktrinen. Sådana avtal är inte heller frekvent rapporterade i 

praxis. Jag skall nedan redogöra för två rättsfall med anknytning till denna problematik.  

 

I ett mål107 i Svea Hovrätt hade en andrahandshyresvärd och andrahandshyresgäst skrivit två 

separata avtal; ett om förhyrning av en bostadslägenhet och ett om förhyrning av diverse 

möbler till lägenheten. När andrahandshyresgästen begärde återbetalning enligt 12 kap. 55 d § 

JB betraktade hovrätten bägge avtalen som ett avtal och slog samman den summa som 

andrahandshyresgästen betalat. Därefter kom hyresnämnden fram till att den samlade summan 

                                                           
104 Hyresnämndens i  Stockholm beslut i ärende AB 4069/71 
105 Rättsfall 17:74/75 till 48 § 2 stycket hyreslagen i statens hyresråds rättsfallssamling 
106 RBD 1986:7 
107 Svea Hovrätts beslut  SÖH 275 den 27 augusti 1997  
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översteg bruksvärdeshyran för lägenheten och ålade andrahandsuthyraren att återbetala en del 

av den erhållna hyran.  

 

I ett senare mål108 i Svea Hovrätt om återbetalning av för högt erlagd hyra enligt 12 kap 55 d § 

JB hade andrahandshyresvärden accepterat att flytta ut sina möbler och magasinera dem av 

den anledning att andrahandshyresgästen hellre ville nyttja sina egna möbler.  

Magasineringsavgiften hade andrahandshyresgästen sedan debiterat hyresgästen tillsammans 

med den hyra, som han själv erlade till hyresvärden. Det fanns inget explicit avtalat mellan 

parterna om vad som skulle gälla för magasineringskostnaden. Andrahandshyresvärden ålades 

att betala tillbaka vad han erhållit utöver den hyra som han erlagt till hyresvärden. Hovrätten 

skrev i sitt beslut:  

 

”Avtalsförpliktelser som ligger vid sidan om hyresavtalet kan inte prövas inom ramen för 

hyresnämndsprocessen i en tvist av förevarande slag”. 

 

Det är inte helt enkelt att tolka detta uttalande. Det kan innebära att avtal som är skrivna på 

sidan om själva hyresavtalet – oavsett innehållet - inte kan prövas i återbetalningsärenden. 

Hyresnämnd och Svea Hovrätt kan då endast pröva om den hyra som andrahandshyresgästen 

har erlagt för nyttjanderätten till bostaden är skälig eller inte. Det skulle innebära att ett 

separat avtal om någon nyttjanderätt i samband med förhyrningen av bostadslägenheten inte 

skulle kunna komma att prövas i ärenden om återbetalning. Om det är på det viset som 

hovrätten i detta fall har avsett, går det emot det ovan nämnda beslutet i SÖH 275109, där 

avgiften för möblerna i ett separat avtal lades ihop med hyran. Konsekvenserna av detta skulle 

bli att en andrahandshyresvärd genom separata avtal om nyttjanderätt till exempelvis möbler, 

TV, kaffebryggare och handdukar skulle kunna kräva stora månatliga avgifter av sin 

andrahandshyresgäst, som inte skulle ha möjlighet att utnyttja återbetalningsregeln i 12 kap. 

55 d § JB. Det vore alltså en möjlighet för andrahandsuthyraren att tjäna pengar på 

uthyrningen men ändå slippa en prövning om återbetalning. Resonemanget strider mot 

ändamålet med den aktuella paragrafen och ter sig mycket tveksamt. 

 

Min försiktiga tolkning av hovrättens inställning är i stället att man menar, att avtal som inte 

har med själva nyttjandet av lägenheten att göra inte kan prövas i ett återbetalningsärende i en 

                                                           
108 Svea Hovrätts beslut ÖH 2092-03den 22 maj 2003 
109 Svea Hovrätts beslut SÖH 275 den 27 augusti 1997  
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hyresnämndsprocess. I det aktuella fallet erhöll inte andrahandshyresgästen någon extra 

nyttjanderätt till något. Hon fick endast tillträde till den bostadslägenhet som hon erlade hyra 

för. Hyran motsvarade vad hyresvärd och hyresgästorganisation överenskommit om. Det går 

att uttrycka sig som så, att hon slapp hysa värdens möbler. Det var i stället 

andrahandshyresvärden som genom en avgift fick nyttjanderätten till ett rum i en lägenhet 

tillhörig en vän. Med en sådan tolkning av hovrättens beslut bör slutsatsen vara att separata 

serviceavtal, som inte har absolut närhet till själva förhyrningen av bostadslägenheten inte 

skall kunna prövas i ett återbetalningsärende.    

 

Slutsats: I praxis har Svea Hovrätt vid ett tillfälle bedömt ett möbelhyresavtal som en del av 

hyresavtalet och lagt ihop avgift för möbler med hyra och bedömt om det förelåg 

återbetalningsskyldighet av för högt erlagd hyra. I ett senare fall har hovrätten sagt att ett avtal 

om magasinering av andrahandshyresgästens möbler inte kan prövas i ett återbetalningsärende. 

 

 

4.5 Andra möjligheter att få villkor prövade 
 

När de två parterna är två näringsidkare, vilket skulle vara fallet när ett hyresvärdsbolag sluter 

avtal med ett industriföretag, kan i stället Lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare vara tillämplig beträffande kopplade avtal. Enligt 1 § kan ett avtalsvillkor som 

en näringsidkare ställer upp för att ingå ett avtal med en annan näringsidkare vara oskäligt och 

förbjudas av Marknadsdomstolen. Vid bedömningen av om ett villkor är oskäligt skall 

särskild hänsyn tas till om den parten, mot vilken villkoret ställts upp, är i behov av skydd, 

enligt 2 § samma lag. Ett villkor i ett hyreskontrakt mellan två näringsidkare, som säger att 

hyresgästbolaget för att erhålla kontraktet på bostadslägenheten också är skyldig att teckna ett 

serviceavtal skulle alltså kunna prövas enligt denna lag. Ett avtalsvillkors skälighet kan också 

prövas av allmän domstol enligt generalklausulen, 36 § i Lagen (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, vanligen kallad Avtalslagen. 

Generalklausulen i avtalslagen lyder som följer: 

 

”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 

avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt….” 
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Jag har dock inte funnit några rättsfall där sådana villkor har prövats med stöd av någon av 

dessa lagar. 

 

Slutsats: Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare skulle kunna tillämpas av allmän 

domstol när tvisten mellan två näringsidkare gäller kopplade avtal eller villkor. Ett 

hyresvillkors skälighet skulle också kunna prövas med hjälp av 36 § Avtalslagen. 

 

Jag återkommer till kopplade avtal senare i avsnittet om hur hyresvärdsbolag kan tänkas 

utforma sina avtal för att minska risken för återbetalningsskyldighet. 
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5. Analys och egen diskussion 

 

5.1 Tillämpligheten av 12 kapitlet 55 d § jordabalken 
 

Som framkommit anser jag alltså att återbetalningsregeln i 12 kapitlet 55d § JB bör tillämpas 

även i de fall där andrahandshyresgästen är en juridisk person. Jag grundar min inställning på 

följande punkter: 

 

•  paragrafens lydelse 

•  förarbetena till paragrafen 

•  jämförelse med vad praxis utvisat beträffande andra paragrafer i Hyreslagen 

•  syftet med paragrafen 

 

Vad beträffar paragrafens lydelse finns det inget som vid en bokstavstolkning säger att en 

juridisk person inte har rätt att åberopa återbetalning eller att paragrafen endast är tillämplig 

när andrahandshyresgästen är en fysisk person. Det finns inte heller i Hyreslagen något som 

säger att juridiska personer skall behandlas på ett annorlunda sätt. 

 

I förarbetena till regeln sägs att paragrafen bör införas för att skydda grupper i samhället som 

kan ha svårt att erhålla ett förstahandskontrakt på en bostadslägenhet och som p g a detta kan 

bli ekonomiskt utnyttjade när de tvingas hyra i andra hand. Som exempel på grupper som 

behöver skyddas räknas invandrare och ungdomar upp. Uppräkningen kan inte anses vara 

uttömmande med tanke på att det finns andra grupper som också har svårt att få ett 

förstahandskontrakt till en lägenhet. I dag är det sannolikt att alla i åtminstone 

Stockholmstrakten utan kontakter i fastighetsbranschen eller som inte har tillräckligt mycket 

pengar för att kunna köpa ett svart kontrakt, alternativt har moraliska invändningar mot den 

formen av agerande, har mycket svårt att få en bostad.  Jag tror inte att någon hyresnämnd, 

efter att i förarbetena upptäckt att barnfamiljer inte finns uppräknade där, ens skulle tveka på 

om regeln skulle vara tillämplig för en sådan familj, om denna skulle vilja få hyran i ett 

andrahandskontrakt prövad. Argumentet att juridiska personer inte har ett skyddsvärt intresse 

vill jag bemöta genom att påstå att inte heller alla fysiska personer har ett egentligt behov av 

ett skydd i bostadshänseende. Det finns många fysiska personer i det här landet som har 

förmögenheter, som vida överskrider de tillgångar som många juridiska personer har. Trots 

det har inte dessa personers rätt att få andrahandshyran prövad ifrågasatts. Det finns inte 
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någon förmögenhetsgräns för när någon ska ha rätt att söka hjälp av hyresnämnder. Det är att 

jämföra med principen om likhet inför lagen.  Därför kan inte heller juridiska personer eller 

någon annan grupp av personer frånerkännas denna rätt. 

 

Juridiska personer har i flera fall tidigare fått sin rätt prövad i förhållande till fastighetsägare 

beträffande bostadshyresavtal. Det har då gällt besittningsskydd till bostadslägenheter trots att 

juridiska personer inte själva kan bo någonstans. Detta stärker min tro på att fysiska och 

juridiska personer ska ha samma rätt till prövning när föremålet för uthyrningen är densamma.  

 

Till sist måste det sägas att en tillämpning av paragrafen även på juridiska personer som 

andrahandshyresgäster är bäst förenlig med regleringens allmänna syfte. Om också dessa kan 

få andrahandshyran prövad och eventuellt delvis återbetald minskar incitamentet att ta ut 

överhyror och att välja enbart företag som hyresgäster. Utan möjlighet att göra vinst på 

andrahandsuthyrning kan med stor sannolikhet fler lägenheter komma ut på marknaden igen 

till gagn för alla bostadssökande.  

 

 

5.2 Är det rimligt att ett stort företag kan begära återbetalning? 
 

Det finns anledning att fundera på om det verkligen ska vara på det sättet, att ett stort företag 

skall kunna avtala med ett bostadsuthyrningsföretag – mindre eller större – för att sedan ångra 

sig och begära återbetalning av en del av den avtalade hyran. Faktum är att företag hittills inte 

har gjort detta. Undantag är det tidigare nämnda ärendet i Hyresnämnden i Linköping110 där 

ett av våra multinationella företag krävde återbetalning från ett litet enmansaktiebolag, ägt av 

en tidigare anställd, trots att det var det stora företaget som självt utformat avtalet. 

Anledningen till den aktionen kan man bara spekulera i. Här kan man tänka sig att det i 

aktuell paragraf skulle kunna behövas en allmän jämkningsregel av den typ som finns i 36 § 

Avtalslagen. För rättvisans skull vore det kanske bra om hyresnämnderna skulle kunna ta 

hänsyn till åtminstone omständigheterna vid avtalets tillkomst, möjligen också senare 

inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Nackdelen med en sådan formulering 

är att osäkerheten för hur regeln skall tillämpas ökar. En sådan regel ställer också högre krav 

på parterna i ärendet vad gäller bevisföring. Motsvarande regel finns redan i 12 kap. 55 § JB, 

men den gäller prövning av villkor vid uppsägning för villkorsändring, alltså under bestående 

                                                           
110 Hyresnämndens i Linköping beslut den 24 oktober 2002 i ärende H-482-489/00 
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hyresavtal och gäller inte återbetalning. Det finns dock risk med en sådan jämkningsregel, 

nämligen den att återbetalningsregeln urvattnas. Jag tror emellertid inte att det är omöjligt att 

formulera en sådan regel på så sätt, att det tydligt framgår att den skall tillämpas restriktivt av 

hyresnämnderna.   

 

De flesta företag har emellertid uppenbarligen så pass goda relationer med sitt 

bostadsuthyrningsföretag och är i behov av att fortsätta kunna hyra av detta att de inte vill 

eller törs riskera samarbetet med detta genom krav på återbetalning. Behovet av goda 

relationer rättfärdigar emellertid inte hyresvärdsbolagen att ta ut fantasisummor i hyra. Så 

länge det råder bostadsbrist på många orter i landet fungerar inte konkurrensen och detta 

påverkar behovet av regler som dämpar hyrorna på andrahandsmarknaden. Reglerna gynnar 

också de företag som av rädsla för att bli uppsagda från sina andrahandskontrakt, inte törs 

ifrågasätta hyran. 

 

 

5.3 Finns det behov av företagsbostadslägenheter? 
 

Jag har inte gjort någon större undersökning av behovet av företagsbostadslägenheter utan 

enbart haft kontakt med ett mindre antal bostadsföretag samt med några företag och sjukhus 

inom Östergötlands län.111 Av dessa kontakter framgår tydligt att det finns ett visst behov av 

sådana lägenheter även om det kan variera med tanke på konjunkturen i landet. Vanligtvis rör 

det sig om behov att kunna erbjuda lägenheter till personer som hyrs in på tillfällig basis från 

ett annat företag. Upplåtelsetiderna varierar från några veckor till upp emot något år. Ibland 

behöver företag och sjukhus också lägenheter till nyinflyttade nyanställda som inte hunnit 

skaffa sig en permanent bostad i staden. På orter med bostadsbrist kan detta vara en 

nödvändighet för att överhuvudtaget kunna rekrytera personal till företaget. Detta 

framkommer också av en stor landsomfattande undersökning som Hyresgästföreningen gjort 

under april och maj 2003.112  Personalrekryterare hos fem arbetsgivare med totalt 267 000 

anställda i femton kommuner med bostadsbrist hade tillfrågats om personalsituationen. 56 

procent av de tillfrågade arbetsgivarna uppgav att de på grund av bostadsbristen hade problem 

att rekrytera personal till sina verksamheter.  

                                                           
111 Botrygg AB, Malmstaden AB, LandstingsFastigheter Östergötland, AB Stångåstaden, Saab AB, 
Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset 
112 Hyresgästföreningen, Bostadsbrist och arbetsmarknad 
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För den enskilde tillfälligt anställde kan ett boende i lägenhet ge en bättre tillvaro i den nya 

staden än ett boende på hotell, åtminstone om det rör sig om en längre period. I en lägenhet 

finns möjlighet att ta emot familj och vänner, det finns större utrymme och ger en annan 

avskildhet än vad ett hotellboende gör. För arbetsgivaren handlar det  om ett billigare 

alternativ än hotell men i ett längre perspektiv gynnas också arbetsgivaren av att dess 

anställda trivs med sin tillvaro. 

 

Svaret på frågan är ja, företagsbostadslägenheter behövs, men behovet hänger starkt samman 

med det allmänna behovet av bostäder. Om det för den enskilde arbetstagaren vore enklare att 

finna en passande bostad skulle företagens behov av att i rekryteringshänseende kunna 

erbjuda lägenheter minska. 

 

 

5.4 Vem har ansvar för att det finns företagsbostadslägenheter? 
 

Det yttersta ansvaret för att det finns bostäder till människorna på orten har kommunen. Dock 

kan det kanske vara tveksamt att säga att det åvilar kommunen att ha ett reservlager med 

möblerade lägenheter, som företag kan utnyttja till och från alltefter behov. I stället är det 

möjligt att tänka sig tre lösningar: 

 

•  Företagen äger eller hyr själva lägenheter som de möblerar och förvaltar som 

personalbostäder. 

•  Fastighetsföretagen har en verksamhetsgren med inriktning på att tillhandahålla 

möblerade lägenheter för tillfälliga upplåtelser. 

•  Särskilda företag bildas, vilkas verksamhet består i att hyra, eventuellt blockhyra, ett antal 

lägenheter från fastighetsägare, möblera dessa och hyra ut dem till företag. 

 

Jag skall gå igenom vart och ett av dem och peka på för- och nackdelar.  

 

 
5.4.1   Företagen hyr själva ut personalbostäder 
 

Företagen äger eller hyr själva lägenheter som de förvaltar, möblerar och upplåter i andrahand. 

SAAB i Linköping är ett exempel på företag som använder detta sätt för att kunna erbjuda 
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personer inom företaget tillfällig bostad. 113  SAAB hyr på lång tid hela fastigheter, 

administrerar hyreskontrakt, möblerar lägenheterna vid behov och hyr ut till i första hand 

personer med anknytning till företaget. Fördelar med denna form av uthyrning är givetvis att 

företaget ständigt har kontroll över hur många lägenheter som finns att tillgå och kan ha 

framförhållning i förhållande till företagets behov. På det här sättet kan det aldrig bli tal om 

att företaget eller de anställda behöver betala överhyror för lägenheterna. Dock måste man 

komma ihåg att det krävs personalresurser för att administrera förhyrningen. Företagets behov 

av bostadslägenheter, bostads- och hotellmarknaden i staden med mera avgör om det är 

lönsamt att förvalta sina egna personalbostäder. 

 

 

5.4.2. Fastighetsbolagen har en verksamhetsgren med företagsbostadslägenheter 
 

Den andra möjligheten är att en fastighetsägare avsätter en del av sina lägenheter till den här 

typen av verksamhet. Detta kräver givetvis ett annat ansvar och förmodligen också mer 

resurser än att hyra ut i första hand till en privatperson som förhoppningsvis stannar i samma 

lägenhet under flera år och tar med sig sina egna möbler till lägenheten. Å andra sidan har 

fastighetsägaren möjlighet att ta ut en högre hyra för en sådan lägenhet under förutsättning att 

det inte finns en förhandlingsordning för de aktuella lägenheterna i huset.  

 

Om fastighetsägaren hyr ut direkt till hyresgästföretaget tecknas ett förstahandskontrakt 

mellan parterna. Då kan aldrig återbetalningsregeln i 12 kap. 55 d § JB aktualiseras, 

åtminstone inte så länge det rör sig om lägenheter och inte enbart möblerade eller omöblerade 

rum.114 Det innebär att en fastighetsägare på detta sätt kan komma i ett gynnsammare läge än 

ett hyresvärdsbolag, vilket kan bli återbetalningsskyldigt. Förstagångshyran är ju, som tidigare 

nämnts fri och kan prövas först efter det att 6 månader gått sedan avtalet ingicks, 12 kap. 55 c 

§ JB. Eftersom det inte är vanligt att de tillfälligt anställda stannar så pass lång tid kan alltså 

fastighetsägaren undgå att få hyran prövad och sänkt av hyresnämnden för det fall att 

hyresgästföretaget skulle vända sig dit. Även om hyresgästföretaget hyr i flera år kan det inte 

kräva prövning av hyran eller andra avtalsvillkor så länge inte hyrestiden för samma lägenhet 

överstiger 6 månader Det räcker alltså inte med att parterna är desamma utan också 

hyresobjektet, d v s lägenheten, måste vara samma under dessa månader. En seriös 

                                                           
113 Inga-Lill Ahlsén, Saab AB 
114 Se 3.8.2 
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fastighetsägare agerar givetvis inte på det här sättet. Det skadar företagets renommé att ta ut 

kraftiga överhyror och är knappast hållbart i längden. Jag vill dock peka på att den 

möjligheten och risken finns. 

 

För hyresgästföretaget finns förstås också en del fördelar med att hyra färdigmöblerade 

lägenheter av en fastighetsägare eller bostadsuthyrningsföretag. Hyresgästföretaget behöver 

inte självt lägga resurser på att söka lägenhet, möblera, underhålla och kanske inte heller  

flyttstäda sådana lägenheter som behövs för tillfälligt anställda. Det behöver inte heller riskera 

att stå med tomma lägenheter i perioder och betala för dessa i onödan. Antalet lägenheter som 

ett företag behöver kan variera över året och det behöver då inte vara ett bekymmer för 

hyresgästföretaget om det kan lita på att fastighetsägaren eller bostadsuthyrningsföretaget kan 

tillhandahålla tillräckligt med lägenheter konstant.  

 

 
5.4.2.1 Kan också de allmännyttiga bostadsföretagen ägna sig åt uthyrning av företagsbostäder?  
 

På senare tid har allmännyttans roll på bostadsmarknaden diskuterats. Det som diskussionerna 

framför allt rört är den vinst som de allmännyttiga bostadsföretagen genererar samt 

utförsäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar eller privata fastighetsägare. När det 

hösten 2002 blev känt att det allmännyttiga bostadsföretaget i Linköping ägnar sig åt 

uthyrning av företagsbostäder väckte det viss uppståndelse.115 Chefsjuristen Pär Cronhult på 

föreningen ”Den nya välfärden” 116  hävdar i artikeln att verksamheten strider mot 

kommunallagen och att den konkurrerar med annan verksamhet, vilket inte är tillåtet. 

Eftersom detta ligger något utanför huvudsyftet med uppsatsen kommer jag bara ytligt att 

beröra frågan. 

 

Allmännyttans verksamhet styrs dels av Kommunallagen (1991:900), dels av Lagen 

(2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. Inom den kommunala kompetensen – alltså vad 

som åligger kommunen - faller enligt 2 kapitlet 1 § Kommunallagen angelägenheter av 

allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess medlemmar. 

Kommunmedlemmar är, enligt 1 kapitlet 4 § Kommunallagen, bland annat den som äger fast 

egendom i en kommun. Också juridiska personer och offentligrättsliga personer betraktas i 

                                                           
115 Östgöta Correspondenten den 20 oktober 2002 
116 Förening som arbetar för ett bättre företagarklimat 
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sådana fall som kommunmedlemmar. 117  Man skulle därför kunna säga att det åligger 

kommunerna - och därmed indirekt de allmännyttiga bostadsföretagen - att tillhandahålla 

företagsbostadslägenheter men endast till företag som äger fast egendom inom kommunen.  

Situationen blir något märklig om vissa företag skulle få hyra bostadslägenheter av det 

kommunala bostadsbolaget medan andra företag, som inte var fastighetsägare i kommunen, 

skulle nekas detta. Frågan är oklar och skulle behöva utredas mer, speciellt med tanke på att 

det råder bostadsbrist på många orter. 

 

Faktum är dock att flera kommunala bostadsbolag har hyrt ut eller fortfarande hyr ut 

möblerade bostadslägenheter till företag. Till dessa hör de allmännyttiga bostadsföretagen i 

Haninge,118 Mariestad och Linköping.119 I vissa fall erbjuds också service i form av hyra av 

TV/video, städning med mera. Hyrorna har hos åtminstone bolaget i den sistnämnda staden 

hamnat upp mot de nivåer som hyresvärdsbolagen tar för motsvarande tjänst.120 Hur detta går 

ihop med bruksvärdeshyran är svårt att förstå. För såväl allmännyttan som för privata 

fastighetsägare gäller den tidigare refererade paragrafen i 12 kap. 55 c § JB, vilken säger att 

hyran kan prövas först sex månader efter ingånget avtal. Troligen kommer dock hyran i detta 

fall aldrig att bli prövad. Det företag som hyr av det kommunala bostadsföretaget 

Stångåstaden vill inte med någon utomstående diskutera sin förhyrning eller ens medge att 

företaget hyr bostadslägenheter. Förhyrningen av kommunala bostadslägenheter är 

uppenbarligen känslig. Här bör återigen påpekas att det aldrig kan bli fråga om återbetalning 

av för högt erlagd hyra till hyresgästbolaget eftersom det inte rör sig om ett 

andrahandsförhållande. Däremot kan den tillfälligt anställde eller dennes företag kräva 

återbetalning av hyresgästföretaget under förutsättning att det är någon av dessa som i 

slutändan betalat hyran. I det förhållandet råder det nämligen ett andrahandsförhållande. 

 

Jag kan inte påstå att någon av parterna gör fel vid denna form av förhyrning av allmännyttiga 

bostäder – det har jag inga som helst belägg för – men med tanke på de hyror som tas ut samt 

förbudet mot vinstsyfte vore det intressant att vidare undersöka möjligheterna för ett 

allmännyttigt bostadsföretag att ägna sig åt dylik verksamhet. Den undersökningen får 

emellertid vänta till ett annat tillfälle eftersom en sådan inte har omedelbar anknytning till 

uppsatsens huvudämne. 

                                                           
117 Karnov, band 1, s 297 
118 Manfred Baumgardt, SABO 12 maj 2003 
119 Östgöta Correspondenten den 20 oktober 2002 
120 Östgöta Correspondenten den 20 oktober 2002 
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5.4.3  Hyresvärdsbolag 
 

Den tredje möjligheten är att ett hyresvärdsbolag går in emellan fastighetsägare och 

hyresgästbolag. Fastighetsägaren kan skriva ett blockhyresavtal med hyresvärdsbolaget om 

antalet lägenheter som förhyrs överstiger tre, vilket  är troligt om bolaget skall kunna generera 

någon betydande vinst. Effekterna för bostadshyresgästen bör bli desamma som om det är 

fastighetsägaren som hyr ut möblerat, dock med den skillnad att risken för att hyran ska bli 

högre är påtaglig. Hyresvärdsbolagen kan också skapa ett mervärde för bostadshyresgästen 

och dess arbetsgivare genom att erbjuda tjänster och service vid sidan om hyresavtalet. Svea 

Hovrätt gav i ett mål om återbetalning enligt 12 kapitlet 55 d § JB ett sådant bolag rätt att på 

hyran lägga en avgift för den service det erbjöd och hyresgästen utnyttjade.121 Bolaget kunde 

visa vilken service det erbjöd, hur mycket personal som fanns tillgänglig för de boende o s v 

och hovrätten fann därmed att värdet på boendet var högre än för andra, för övrigt likvärdiga, 

lägenheter. Svea Hovrätt medgav dock inte bolaget rätt att ta ut så pass mycket som det hade 

gjort, utan fastslog att bolaget skulle återbetala en del av den hyra som hyresgästen hade 

erlagt. Det finns alltså rättsliga möjligheter att driva ett uthyrningsföretag om hyrorna hålls på 

en rimlig nivå.  

 

Ytterligare en fördel med hyresvärdsbolag förutom utökad service till de boende, är att 

lägenheterna genom dessa bolag effektivare kan utnyttjas eftersom en lägenhet som företag A 

för tillfället inte behöver kan utnyttjas av företag B. En lägenhet som administreras genom 

den tillfälligt anställdes arbetsgivare och endast hyrs ut till det företagets anhöriga, riskerar att 

bli outnyttjad vissa perioder. Man kan alltså säga att tack vare den samordningsmöjlighet som 

ett hyresvärdsbolag har, detta också kan skapa samhällsnytta.  

 

 
5.5 Blockhyresavtalens roll  
 

Blockhyresavtalen har i de allra flesta fall ingen större betydelse för den boende. För 

fastighetsägare och blockhyresgäst ger de en möjlighet att skapa hyresavtal som bättre passar 

in på de förhållanden som råder när lägenheterna skall användas för andrahandsuthyrning. Det 

är sannolikt att slitaget ökar när flera personer under kortare tid nyttjar samma lägenhet, vilket 

är till nackdel för fastighetsägaren om denne inte skulle ha möjlighet att kompensera sig för 

dessa kostnader genom att ta ut en högre än för motsvarande lägenheter som uthyrs till 
                                                           
121 Svea Hovrätts beslut den 31 oktober 2001 i ärende SÖH 394 
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enskilda hyresgäster. Genom blockhyresavtalet kan blockhyresgästen ta över ansvaret för det 

inre underhållet, vilket kan vara logiskt med tanke på att det är denne som har möjlighet att 

påverka vilka personer som lägenheterna sedan skall upplåtas till. Möjligheten att avtala om 

längre förhyrningstider underlättar planeringen och kalkylering för såväl fastighetsägare som 

blockhyresgäst. 

 

Den friare möjligheten att avtala om hyrorna ger emellertid också fastighetsägaren tillfälle att 

vida överskrida de hyror som normalt tillämpas på bostäder. Detta förutsätter givetvis en 

bostadsbrist som tvingar den tilltänkte blockhyresgästen att acceptera den högre hyran. Hyran 

behöver dock inte höjas särskilt mycket utöver den hyra som vanliga hyresgäster betalar för 

att det ska bli en god affär. Det kan då verka lockande att i så hög grad som möjligt övergå till 

denna typ av verksamhet. Konsekvensen kan bli att antalet tillgängliga hyreslägenheter för 

vanliga bostadssökande minskar. Om det visar sig att trenden går åt det hållet att allt fler 

hyreslägenheter försvinner till bostadsuthyrningsföretagen kan det vara idé att börja fundera 

på om det skall finnas någon form av gräns för hur många lägenheter som skall få 

blockuthyras. Hur denna gräns skall se ut har jag inget utarbetat förslag på, men ett exempel 

kan vara att endast x procent av ortens hyreslägenheter skall få blockuthyras. Ett annat 

alternativ kan vara att fastighetsägaren endast får hyra ut en viss andel av sina 

bostadslägenheter genom blockhyresavtal. Frågan uppkommer då vem som skall kontrollera 

det när det inte alltid krävs hyresnämndens tillstånd för blockhyresavtalen. Möjligheten att 

lägga fastigheterna i olika bolag gör att det dessutom inte är särskilt besvärligt att komma runt 

en sådan regel. Gränser av det här slaget leder till stora ingrepp i äganderätten och måste 

givetvis utredas mycket noggrant. Min avsikt är endast att här väcka några tankar.  

 

I en interpellation skriver Anders Ygeman (s) att han, på grund av den utbredda förekomsten 

av blockhyresavtal till hyresvärdsbolag, är rädd för att hyresrätterna i Stockholms innerstad 

endast kommer att vara tillgängliga för företag som är beredda att betala marknadshyra för 

lägenheterna där. 122  Han menar att blockhyresavtalen missbrukas av företag som bildar 

lägenhetshotell och hyr ut till marknadshyra och att dessa knappast kan anses vara seriösa i 

den mening som avsågs vid tillkomsten av blockhyresregeln. Jag vill inte gå så långt att jag 

kallar hyresvärdsbolag oseriösa, men jag anser att det är dags att gå till botten med vilken typ 

av verksamhet som var avsedd med regeln och ge hyresnämnderna ett verktyg i sin 

bedömning för vad som är och vad som inte är seriöst. Det kan vara en annan väg att gå för att 
                                                           
122 Interpellation 1999/2000:399 
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inte antalet blockuthyrda lägenheter ska öka till förfång för vanliga potentiella 

bostadshyresgäster. 

 

För blockhyresgästerna å sin sida kan blockhyresavtalen innebära en ekonomisk risk. Om 

fastighetsägaren kräver en hyra som överstiger bruksvärdeshyran och blockhyresgästen i sin 

tur också begär en hyra som överstiger denna finns en risk att andrahandshyresgästen genom 

12 kap. 55 d § JB kräver återbetalning av för högt erlagd hyra. Svea Hovrätt slog i ett ärende 

från 1996 fast att den hyra som blockhyresgästen hade erlagt till fastighetsägaren var 

ointressant i bedömningen om hyran för andrahandshyresgästen översteg bruksvärdeshyran.123 

I det fallet var blockhyresgästen en kommun, som hade hyrt en fastighet med 

bostadslägenheter till lokalhyra. Kommunen hade inte rätt att ta ut lika mycket som den hade 

erlagt till fastighetsägaren. Det här kan tyckas vara något märkligt resonemang men har sin 

förklaring i att det annars skulle gå att via andra bolag – dock ej närstående – nonchalera 

regeln om bruksvärdeshyra. Blockhyresgästen måste alltså i dylika fall vara noga med att inte 

påtagligt avvika från bruksvärdeshyran utan i stället söka täckning för sina kostnader på annat 

sätt alternativt förhandla till sig ett bättre avtal med fastighetsägaren.  

 

 

5.6 Hur ska problemet med överhyror undvikas? 
 

Den grundläggande orsaken till problemet med överhyror är givetvis bristen på bostäder. I 

orter med gott om lediga lägenheter finns knappt andrahandsuthyrning och därmed finns inte 

heller någon möjlighet att ta ut överhyror. Utan bostadsbrist finns oftast inte heller någon 

anledning att behålla sin lägenhet under frånvaro från orten eftersom det då är möjligt att 

erhålla en annan lägenhet om man vid ett senare tillfälle skulle vilja flytta tillbaka. Det går 

utanför ämnet för denna uppsats att beskriva vilka insatser som skulle behövas för att 

underlätta byggandet av nya lägenheter. För den som är intresserad av ämnet bostadsbrist och 

tänkbara varianter för att komma ifrån det förhållandet vill jag rekommendera två böcker av 

Bo Bengtsson nämligen ”Bostadsbrist –på marknaden och i politiken” och ”Hyra och 

bruksvärde – om hyrespolitikens intentioner”. De ger båda en bra insikt om begreppet 

bostadsbrist och hyresproblematiken. 

 

                                                           
123 RH 1996:107 
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Problemet skulle också kunna undvikas om allmänheten och företrädare för hyresgästbolagen 

i större utsträckning upplystes om möjligheten att begära återbetalning av för högt erlagd hyra. 

Jag är övertygad om att en del av problemet med överhyror hör samman med ren okunnighet 

om lagstiftningen och den möjlighet som återbetalningsregeln erbjuder. Ett ökat antal 

återbetalningsärenden hos hyresnämnderna skulle genom publicitet i media möjligen kunna 

leda till att andrahandshyrorna började hållas på en rimligare nivå än idag. Detta kräver att 

hyresnämnderna tillämpar återbetalningsregeln både för fysiska och juridiska personer som 

hyresgäster. 

 

 

5.7 Obehörig vinst 
 

En konsekvens av att ett hyresvärdsbolag åläggs att till hyresgästbolaget återbetala för högt 

erlagd hyra kan bli att pengarna hamnar i fel kassa. 124  Det kan inträffa om det är 

hyresgästbolagets tillfällige anställde eller dennes företag som till hyresgästbolaget har erlagt 

hyran. Som tidigare nämnts gäller att en anmälan till hyresnämnden om prövning av 

återbetalning skall ske senast tre månader efter det att  hyresgästen lämnat lägenheten.125 Har 

den tiden förflutit har hyresgästen alltså försuttit sin möjlighet att få frågan prövad.  

 

I goda förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare uppstår kanske inte det här 

problemet utan att båda parter är införstådda med vad den andra gör och att de ekonomiska 

förhållandena regleras om arbetsgivaren tillerkänns återbetalning. Dock är inte förhållandena 

mellan parterna alltid goda, varför det skulle kunna finnas en risk att arbetsgivaren 

(hyresgästbolaget) väljer att behålla de återbetalade medlen och på så sätt gör en obehörig 

vinst. Hur en sådan vinst skall behandlas framkommer inte i Hyreslagen. Möjligen kan 

anledningen till detta vara att lagstiftaren ansett att var och en har att ta ansvar för sina 

handlingar, det vill säga att den som slutligen betalar faktiskt har möjlighet att själv begära 

återbetalning av sin hyresvärd inom den angivna fristen. Det är inte heller omöjligt att 

lagstiftaren helt enkelt förbisett detta scenario. Jag anser dock att den här regeln behöver 

utvecklas. Det är inte rimligt att en mellanliggande hyresgäst skall kunna tjäna pengar genom 

ett dylikt agerande. Ett alternativ för att minska den risken vore att fristen för när den slutligt 

betalande hyresgästen kan begära återbetalning hade samband med hyresnämndens beslut. För 

                                                           
124 Konsekvensen föreligger för övrigt också när privatpersoner vidareuthyr bostadslägenheter i flera led. 
125 12 kap.55 d § 4 stycket JB 
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att kunna utnyttja den möjligheten krävs förvisso att den hyresgäst som verkligen har betalat 

hyran får kännedom om att återbetalning kommer att ske. Jag förordar emellertid inte någon 

sorts upplysningsplikt eller officiellt tillkännagivande utan anser det åligger den enskilde att 

hålla sig informerad om de regler som finns beträffande de avtal denne ingår. Ett annat 

alternativ vore att hyresgästen av hyresnämnden ålades att uppge uppgifter om personer som 

eventuellt varit dennes hyresgäster. Möjligheten att kontrollera om någon mer befunnit sig i 

upplåtelsekedjan kan eventuellt vara svår. 

 

 

5.8 Vad talar emot en tillämpning av 12 kap. 55 d § JB för juridiska personer? 

 

Finns det något som talar emot en tillämpning av återbetalningsregeln när hyresgästen är en 

juridisk person? Det enda som jag kan se talar emot en sådan tillämpning är att juridiska 

personer i andra sammanhang inte brukar betraktas som skyddsvärda. Juridiska personer 

anses kunna vara i position att kunna förhandla sig fram till villkor som de kan acceptera.  Jag 

anser emellertid inte att det resonemanget håller ända fram i det här fallet. Det beror på att det 

faktum att inom gruppen juridiska personer också finns många små företag som helt enkelt 

inte kan ställa de krav de skulle behöva. Det beror också på att det råder bostadsbrist i många 

kommuner i Sverige, vilket gör att inte ens stora företag har en möjlighet att förhandla med ett 

tillfredsställande resultat. Därför går det inte att utesluta de juridiska personernas 

skyddsbehov i den här situationen. 

 

I nästa kapitel skall jag ge exempel på hur ett uthyrningsföretag skall gå tillväga för att 

minska risken för att råka ut för krav på återbetalning. 
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6. Hur ska hyresvärdsbolagen fungera bättre på bostadsmarknaden?  

 

Av ovanstående följer att jag anser att hyresvärdsbolagen kan driva en värdefull verksamhet. 

Trots det kan inte ”djungelns lag” gälla för dem. Hyreslagen skall gälla för dessa bolag, som 

för alla andra, och därmed en begränsning av storleken på hyran. 

 

Hur ska då dessa företag agera för att inte råka ut för ett återbetalningsärende i 

hyresnämnden? Svaret är mycket enkelt: Det skall inte avvika ifrån bruksvärdeshyran eller 

åtminstone inte kräva en hyra som påtagligt överstiger denna. Så länge hyran hålls på en 

rimlig nivå är det knappast värt för hyresgästbolagen att ta strid om hyran vid hyresnämnden. 

 

Vad skall hyresvärdsbolagen göra om fastighetsägaren genom blockhyresavtal kräver en hyra 

som överstiger bruksvärdeshyran? Som jag ser det är detta endast möjligt så länge det finns 

någon som är beredd att betala en överhyra. Alltså så länge 

blockhyresgästen/hyresvärdsbolaget har möjlighet att ta ut en högre hyra av sina 

andrahandshyresgäster kan det i sin tur betala högre förstahandshyra till fastighetsägaren. Det 

är alltså en förhandlingsfråga. För blockhyresgästen underlättas förhandlingarna om 

hyresnämnder och Svea Hovrätt upprätthåller återbetalningsregeln och tillämpar den också 

när juridiska personer är andrahandshyresgäster samt inte är alltför generösa vid godkännande 

av blockhyresavtal. 

 

Ett företags mål är givetvis att generera vinst och när möjligheterna till detta är små genom 

själva andrahandsuthyrningen måste företaget nå detta mål på annat vis. Det kan företaget 

göra genom att erbjuda separata serviceavtal, där man tydligt specificerar och prissätter olika 

tjänster  eller paket av tjänster. Ett sådant separat, frivilligt serviceavtal bör inte kunna prövas 

hos hyresnämnden. I stället kan villkoren prövas antingen i allmän domstol med åberopande 

av 36 § Avtalslagen eller av Marknadsdomstolen genom Lagen (1984:292) om avtalsvillkor 

mellan näringsidkare, se avsnitt 4.5 

 

Vad beträffar separata avtal om att bistå andrahandshyresgästen med möbler har Svea Hovrätt 

prövat frågan i samband med ett ärende om återbetalning av för högt erlagd hyra.126  

                                                           
126 Svea Hovrätts beslut den 27 augusti 1997i ärende SÖH 275 
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Hyresnämnden i Stockholm skrev: 

 

”Den omständigheten att upplåtelse av en prövningslägenhet och möbler den varit utrustad 

med under hyrestiden skett i två separata avtal hindrar inte att skäligheten av den totala 

ersättningen enligt avtalen kan prövas enligt 12 kap 55 d § jordabalken, när som i detta fall 

fråga är om samma parter i båda avtalen. TM:s invändning att hyresnämnden inte kan ta upp 

frågan om ersättning för möblerna till prövning kan därför inte vinna beaktande.” 

 

Hovrätten instämde i detta. Om man genom att skriva ett separat möbelavtal skulle kunna 

undgå prövning om återbetalning i hyresnämnden skulle det givetvis påverka 

andrahandshyresgästen negativt och kanske rent av förta syftet med återbetalningsregeln. 

Andrahandsuthyraren skulle då kunna ta ut bruksvärdeshyra för lägenheten och lägga på en 

betydligt större avgift än vad som kan betraktats som skäligt för möblerna. Jag vill återigen 

betona att hyresnämnden endast kan ålägga andrahandsuthyraren att betala tillbaka det som 

kan anses som oskäligt. Det finns ingen gräns i krontal eller i procent som hyresnämnderna 

måste hålla sig till i de påslag som ändå får göras för själva möblemanget och andra 

värdehöjande nyttigheter. Om andrahandsuthyraren tydligt kan visa vilka nyttigheter som 

ingått, klassen på möbler och övrig utrustning, som andrahandshyresgäst erhållit har också 

hyresnämnderna i de många fall som jag studerat beaktat detta när man bestämt om och i 

vilken grad återbetalning skall ske. Ett exempel på detta är Svea Hovrätts beslut SÖH 394 

från den 31 oktober 2001.  

 

Ett problem blir då vad uthyrningsföretaget skall göra om hyresgästföretaget endast vill hyra 

lägenheterna och inte nyttja varken service eller möbler. Detta skulle kunna leda till att 

hyresvärdsbolaget inte kan göra någon vinst, kanske inte ens få sina kostnader täckta och 

därmed göra förlust på uthyrningen. Det finns då en möjlighet att i hyresavtalet lägga in 

villkor att det hyrande företaget i samband med att det tecknar avtal om lägenhetshyra också 

tecknar ett serviceavtal. En sådan klausul kan givetvis prövas av hyresnämnden med stöd av 

12 kap. 55 § 5 stycket JB. Hyresnämnden ska då ta ställning till om villkoret är skäligt med 

hänsyn till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. Som tidigare nämnts kan dessa villkor prövas 

tidigast när avtalet varat sex månader, 12 kap. 55 c § JB. Företrädare för ett hyresgästbolag, 

som tillämpar tvivelaktiga villkor bör med andra ord inte hyra ut en och samma lägenhet till 

samma hyresgäst eller hyresgästbolag på obestämd tid utan tillämpa tidsbestämda avtal om 
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maximalt sex månader. Utan tidsbegränsning i avtalet uppnår, som tidigare nämnts, en 

blockhyresgästs hyresgäst omedelbart besittningsskydd numera, vilket skulle kunna innebära 

att hyresvärdsbolaget kräver förlängning av hyresavtalet och därmed får en möjlighet att få 

villkoren prövade. Här ska dock påminnas om att en juridisk person kan tillerkännas 

besittningsskydd men att det i praxis har setts vara beroende av den fysiska person som bebor 

lägenheten.  

 

Ovanstående tillvägagångssätt är emellertid inget som jag rekommenderar. Min bedömning är 

att ett sådant hyresvärdsbolag inte blir särskilt långlivat. Med rimliga villkor och avgifter 

däremot har det hyrande företaget knappast någon anledning att vända sig till hyresnämnden 

för att få dessa prövade.  

 

Sålunda tror jag att det finns en viss plats för uthyrningsföretag i Sverige och att dessa skall 

kunna drivas med lönsamhet. Företagen måste dock hålla sig till Hyreslagens regler och trots 

bostadsbrist visa en måttlighet beträffande uttagen av hyror. På så sätt gynnas såväl 

fastighetsägare som uthyrningsföretag, hyresgästföretagen och deras tillfälligt anställda 

samt ”vanliga” bostadshyresgäster. 
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7 Sammanfattning och avslutande kommentarer 

 

Min uppfattning om tillämpligheten av återbetalningsregeln i 12 kap. 55 d § JB när 

hyresgästen är en juridisk person, är att det inte finns något i nuvarande lagstiftning som 

hindrar att hyresgästen får hyrans skälighet prövad hos en hyresnämnd. Den tolkningen 

stämmer bäst överens med regelns allmänna syfte, vilket är att skydda de grupper i samhället 

som har svårt att erhålla ett förstahandskontrakt till en bostadslägenhet. Även om juridiska 

personer inte alltid är i behov av ett samhälleligt skydd, leder upprätthållandet av regeln till att 

de svaga grupperna indirekt skyddas. Det sker genom att andrahandsuthyrare inte tillåts att 

utan risk för återbetalning begära hur höga hyror som helst, inte ens av företag som har 

ekonomiska möjligheter att acceptera betydligt högre hyror än de flesta fysiska personer kan. 

Utan möjlighet att så att säga ”dammsuga” bostadsmarknaden på hyresrätter för att till 

överhyror hyra ut dem till juridiska personer, ökar möjligheterna att hyresrätterna finns kvar 

hos fastighetsägarna tillgängliga för alla som är i behov av en bostadslägenhet. I det här 

sammanhanget måste också tydliggöras att det förhållandet att andrahandsuthyraren är en 

fysisk person och inte ett hyresvärdsbolag inte förtar andrahandshyresgästens rätt att få frågan 

om återbetalning prövad. 

 

De hyresvärdsbolag som vill fortsätta att vara verksamma i den här branschen bör vara 

mycket noggranna med hur avtalen skrivs för att inte hamna i en återbetalningssituation. 

Genom att acceptera Hyreslagens bruksvärdessystem, hålla rimliga hyror och kalkylera med 

att göra vinst på sin service i stället bör dessa bolag fortsätta kunna ha en framtid i Sverige. 

Det bör påpekas att bolagen bör erbjuda servicen i avtal separerade från hyresavtalen och att 

avtalen ska vara tydligt specificerade och frivilliga. 

 

Jag har också diskuterat vems ansvar det är att det finns företagsbostadslägenheter tillgängliga 

och sett att det finns åtminstone tre möjligheter. Den första är att företagen själva ansvarar för 

detta genom att antingen äga eller hyra bostadsfastigheter eller lägenheter. Den andra 

möjligheten är att fastighetsbolagen avsätter en del av sina lägenheter till den här typen av 

verksamhet och den tredje möjligheten att seriösa hyresvärdsbolag vidareuthyr 

bostadslägenheter tillsammans med viss service. 

 

De ovan angivna slutsatserna bygger på att hyressättningen inte är fri. De senaste åren har det 

framförts önskemål om marknadshyra även på bostadslägenheter. Många befarar emellertid 
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att ett sådant system skulle leda till kraftiga hyreshöjningar på de flesta håll och en 

segregation i boendet. Ännu är vi inte där och skulle vi komma dit måste givetvis reglerna om 

andrahandsuthyrning också ses över. Det finns emellertid ingen anledning att i dagsläget 

spekulera i hur dessa då skulle se ut, men jag förmodar att stora delar av Hyreslagen då skulle 

få skrivas om. Jag överlämnar det - åtminstone tillsvidare – till någon annan!    
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