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Sammanfattning 
En hyresgäst som hyr en bostadslägenhet har ett direkt besittningsskydd vilket innebär att 

hyresgästen som huvudregel har rätt att få hyresavtalet förlängt. För att hyresgästen i prak-

tiken ska ha en ekonomisk möjlighet att bo kvar i lägenheten, det reella besittningsskyddet, 

finns det en bestämmelse som anger att om tvist avseende hyran uppstår ska denna faststäl-

las till skäligt belopp.  

Den 1 januari 2011 trädde två lagändringar vilka har en väsentlig betydelse för fastställandet 

av skälig hyra i kraft. I samband med lagändringarna förutsågs skälig hyra avseende många 

lägenheter kunna bli väsentligt högre och hyresgästens reella besittningsskydd därav kunna 

urholkas. I syfte att hindra detta infördes därför den 1 januari 2011 en skyddsregel i 12 kap. 

55 § 5st JB. Bestämmelsen ger hyresgästen en möjlighet att, i det fall skälig hyra bestäms till 

ett väsentligt högre belopp än den tidigare satta hyran, begära att hyran under en skälig tid 

ska betalas med lägre belopp.  

Uppsatsen syftar till att analysera huruvida motivet med skyddsregeln i 12 kap. 55 § 5st kan 

anses uppfyllt. För att kunna besvara detta redogörs för när skyddsregeln är tillämplig samt 

vilken möjlighet hyresgästen enligt lag har att motsätta sig hyreshöjningar i andra fall. 

Ett problem är att skyddsregeln inte är tillämplig i det fall skälig hyra bestäms till ett högre 

belopp till följd av standardhöjande åtgärder, till vilka hyresgästen eller hyresnämnden gett 

sitt godkännande till. Praxis visar på att hyresgästen i praktiken många gånger inte har nå-

gon möjlighet att motsätta sig att sådana åtgärder vidtas i samband med en större ombygg-

nation.   

Syftet med skyddsregeln kan därför i sin helhet inte anses vara uppfyllt. En lämplig åtgärd 

är enligt författaren att ge hyresgästen en möjlighet att själv komma med förslag till om-

byggnation, vilka hyresnämnden ska godkänna om dessa är rimliga. 
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Abstract 
A tenant who rents an apartment mainly for private use has a legal protection which means 

that the tenant as a rule has the right to extend the rental agreement. To make it possible in 

practice for a tenant to afford to keep living in the apartment there is a regulation stating 

that if a dispute over the rent arises it shall be determined to an equitable amount.  

The 1st of January 2011, two rules which are of fundamental importance when an equitable 

rent is settled, came into force. In connection with those changes the equitable rent was 

predicted to be considerably raised regarding many apartments and the tenants possibility, 

to afford to keep living in their apartments to be less. In purpose to prevent this and to 

protect the tenant a new rule was introduced. This rule makes it possible for a tenant to re-

quire that the rent over a period of transition is to be paid to a lower amount if it is set 

considerably higher than before.  

The purpose of the essay is to analyse to what extent the new rule has reached its aims. The 

essay will proceed to present in which situations the rule is applicable and what possibilities 

a tenant has to resist a rent increase when rule is not applicable. 

A problem is that the rule does not apply when the equitable rent is set higher as a result of 

actions which has increased the standard of the apartment, and for which the tenant or the 

rent authority has given their approval to. Praxis indicates that the tenant in reality often 

has limited possibilities to resist that such actions are taken in connection with a considera-

ble refurbishment. 

The incentive with the new rule can therefore not be seen as fully regarded. An appropriate 

action, according to the author, is to let the tenants submit their own proposals to refur-

bishment which the rent authorities are to accept if the proposal is reasonable.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En stor del av Sveriges befolkning har sitt hem i en hyrd bostadslägenhet. Till skillnad från 

när någon själv äger hus eller bostadsrätt betalar hyresgästen i stället för månadsavgift, en 

hyresavgift till hyresvärden. Hyran framgår av hyresavtalet och godkänns av hyresgästen i 

samband med att detta skrivs under.1 Om hyresvärden senare vill höja hyran och oenighet 

mellan hyresgästen och hyresvärden uppstår, ska hyran i enlighet med hyreslagen bestäm-

mas till skäligt belopp. Vid bedömningen av om en hyra är att anse som skälig ska en jäm-

förelse göras mot andra lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.2 Vid fast-

ställande av bruksvärdet på en bostadslägenhet ska hänsyn tas till hur hyresgästerna värde-

rar olika boendefaktorer som exempelvis modernitetsgrad, planlösning, reparationsstandard 

samt andra förmåner som till exempel hiss.3 Från och med den 1 januari 2011 ska hyror 

som förhandlats fram genom hyresförhandlingslagen vara normerande vid denna bedöm-

ning av bruksvärdet.4  Förändringen innebär att det i dag är vinstdrivande bolags framför-

handlade hyror som är ledande för bedömningen medan det tidigare var bolag som saknade 

vinstsyfte, allmännyttiga bolag5   

Följden av ändringen är nya bedömningsgrunder vid fastställandet av vad som anses utgöra 

en skälig hyra och därmed fastställande av bruksvärdet, vilket kan leda till höjda hyror. För 

att förhindra att hyror chockhöjs och i sin tur tvingar hyresgäster som inte har råd att bo 

kvar att flytta, infördes också den 1 januari 2011 en ”skyddsregel” mot höjda hyror, till 

förmån för hyresgästen.6 Syftet är att hyresgästens reella besittningsskydd inte ska urhol-

kas.7 Skyddsregeln innebär att vid en väsentlig ökning av hyran, efter skälighetsbedömning 

enligt bruksvärdesprincipen, kan hyresgästen begära hos hyresnämnden att hyran i stället 

under en tid ska trappas upp. Om inte särskilda skäl talar emot det ska hyresnämnden fast-

                                                
1 12 kap 19 § 1st JB. 

2 12 kap 55 § 1st JB. 

3 Prop. 1983/84:137 s. 72. 

4 12 kap 55 § 2st JB. 

5 1 kap 1 § Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag (Lag om bostadsföretag), 1 kap 2 § Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Lag om bostadsaktiebolag).  

6 12 kap 55 § 2st JB. 

7 Prop. 1983/84:137 s. 69. 
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ställa detta. 8 Skyddsregeln är tillämplig på alla hyreshöjningar. Detta för att undvika att fas-

tighetsägare sätter skyddsregeln ur spel genom att vidta begränsade förbättringsåtgärder 

och samtidigt höja hyran väsentligt. 

Dock kan regeln sättas ur spel och större hyreshöjningar göras när detta i det enskilda fallet 

är skäligt. En direkt höjning kan anses skälig i de fall en hyresgäst, alternativt hyresnämn-

den, har godkänt ett förslag på ombyggnad från hyresvärdens sida som bidragit till det 

ökade bruksvärdet. Grunden till detta är att hyresgästen, vid ombyggnationer i form av 

standardhöjande åtgärder, enligt lagstiftaren har ett relativt stort inflytande.9 Hyresgästföre-

ningen ser dock i dag en negativ trend ur hyresgästens perspektiv där hyresnämnden god-

känner de flesta ansökningarna om ombyggnationer från hyresvärdarna.10 I det fallet hyres-

gästen inte ger sitt godkännande men hyresvärden får ett godkännande för ombyggnation 

hos hyresnämnden, kan följden bli att bruksvärdet höjs och hyran chockhöjs men skydds-

regeln ändå inte blir tillämplig.11 När hyresnämnden fattar beslut ska hyresvärdens ansökan 

bifallas om denne har ett beaktansvärt intresse och det inte är oskäligt mot hyresgästen.12   

1.2 Syfte 

Syftet är att analysera huruvida motivet med skyddsregeln i 12 kap. 55 § 5st JB, att bevara 

hyresgästens reella besittningsskydd, kan anses vara uppfyllt. Detta ur hyresgästens per-

spektiv med hänsyn till de bestämmelser i hyreslagen som kan sätta regeln ur spel. Om det 

inte är uppfyllt är en del av syftet att diskutera kring hur det reella besittningsskyddet för 

hyresgästen, i praktiken kan bli större. 

1.3  Avgränsning 

Uppsatsen omfattar bostadslägenheter och således lämnas lokaler utanför. Detta för att reg-

lerna mellan de två olika skiljer sig åt, samt att uppsatsen skrivs utifrån hyresgästens per-

spektiv så som privatperson. 

                                                
8 12 kap 55 § 5st JB. 

9 Prop. 2009/10:185 s. 172. 

10 Hyresgästföreningens arbetsmaterial avseende hyresgästens inflytande vid ombyggnationer (HGF:s arbete), 
s. 5.  

11 12 kap. 18d, 18e, 18f §§ JB.  

12 12 kap. 18f § 1st JB. 



 

 
3 

Vidare redogörs enbart för hyresgästens möjlighet att påverka en eventuell hyreshöjning vid 

ombyggnationer och inte vid sedvanliga reparationsarbeten, då sistnämnda inte behöver 

godkännas av hyresgästen. Det redogörs endast för ombyggnad av den enskilda bostadslä-

genheten, inte gemensamma utrymmen, på grund av utrymmesskäl. Uppsatsen berör inte 

heller ändringsarbeten som kräver hyresnämndens godkännande då dessa inte alltid påver-

kar hyran, vilken ligger i fokus för arbetet.  

Uppsatsen redogör för hyresfrågan med utgångspunkten att hyresvärden och hyresgästen 

är oense om hyran. Detta på grund av att det är först när parterna är oense om hyran som 

hänsyn måste tas till bruksvärdet. Vidare lämnas nybyggda lägenheter  utanför uppsatsen då 

dessa inte omfattas av den sedvanliga bruksvärdesprövningen utan är särskilt reglerade. 

1.4 Metod och material  

För att kunna besvara syftet redogörs vilken möjlighet hyresgästen enligt lag har att påverka 

framtida hyreshöjningar, genom att motsätta sig ombyggnationer som bidrar till ett högre 

bruksvärde. Särskilt analyseras hyresnämndens ställningstaganden och kopplingen mellan 

dessa och skyddsregeln i uppsatsen.   

Främst används lagtext för att beskriva rättsläget, som det ser ut i dag. För att kunna redo-

göra för respektive lags tillämpningsområde, är förarbeten en del av det material som an-

vänds. Praxis från Svea Hovrätt används i första hand. Varför inte praxis från Högsta dom-

stolen används beror på att Svea Hovrätt är högsta beslutande instans för domar som 

överklagats från hyresnämnden. Praxis från hyresnämnden berörs också, i samband med att 

Svea Hovrätts domslut redogörs. Därutöver används till viss del doktrin, främst som refe-

rens till praxis inom området. Varför doktrin används sparsamt beror på att den främst 

hänvisar till lagtext, förarbeten och praxis på området, varvid information i stället hämtas 

från primärkällan. Hyresgästföreningens pågående arbete om hyresgästens inflytande vid 

ombyggnad refereras också till. Detta beror på att de i sitt dagliga arbete ser lagen ur hyres-

gästens perspektiv vilket även denna uppsats avser att göra. Hyresgästföreningens förslag 

på förändringar till förmån för hyresgästen tas därför i beaktande av författaren.  

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel ges läsaren en översiktlig introduktion till hyreslagens bestäm-

melser. Författaren avser att med detta kapitel ge läsaren en allmän förståelse för hyresgäs-

tens och hyresvärdens skyldigheter och rättigheter. I denna del ges också en förklaring till 
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innebörden av bostadslägenhet och hyresgästens besittningsskydd. Här klargörs även skill-

naden mellan det direkta besittningsskyddet och det reella besittningsskydd hyresgästen åt-

njuter.  

I det efterföljande kapitlet redogörs för bruksvärdessystemet och hyresförhandlingslagens 

normerande roll vid fastställande av bruksvärdet. Inledningsvis ges grunden till bestämmel-

serna avseende bruksvärdet, och dess funktion som system för hyressättning. Efter detta 

beskrivs när en prövning av bruksvärdet blir aktuell och vilka faktorer hyresnämnden ska ta 

hänsyn till när en prövning av bruksvärdet görs.  

I kapitel fyra beskrivs de aktuella lagändringar som trädde i kraft 2011, vilka bland annat 

innebär att framförhandlade hyror ska vara normerande när bruksvärdet fastställs och att 

kommunala bostadsaktiebolag numera drivs affärsmässigt. Vidare tar författaren upp möj-

liga effekter av de lagändringar som genomförts.   

I uppsatsens femte kapitel ämnar författaren ge läsaren en inblick i vilka typer av åtgärder 

hyresvärden behöver hyresgästens, alternativt hyresnämndens, godkännande för att genom-

föra. Författaren redogör också kortfattat för vilka åtgärder hyresvärden inte behöver till-

stånd för att utföra och grunden till detta.  

I kapitel sex ges en överblick av vad hyresnämnden ska ta i beaktande när de fattar beslut 

om huruvida en hyresvärds ansökan om att utföra åtgärder ska godkännas eller inte. I detta 

kapitel redogörs för hur bestämmelsen åsyftades att tillämpas när den infördes, förändring-

en i lagen, samt genomgång av praxis för att se huruvida praxis förändrats efter att lydelsen 

i lagen ändrades. Det ges också en kort sammanfattning av den utredning som tillsattes i 

syfte att ge förslag på hur hyresgästens inflytande kan stärkas samt hyresgästföreningens 

förslag på förändringar för att bättre tillgodose hyresgästers intressen. 

I det sjunde kapitlet presenteras den nya skyddsregeln som infördes år 2011, till skydd mot 

för snabba hyreshöjningar. Författaren redogör först syftet med lagen för att sedan beskriva 

gällande rätt och därmed när bestämmelsen blir tillämplig. 

I uppsatsens åttonde kapitel resonerar författaren kring det som framkommit i de tidigare 

kapitlen. Inledningsvis analyseras vilket inflytande hyresgästen i praktiken har då hyresvär-

den önskar vidta standardhöjande åtgärder, samt innebörden av att bedriva en bra fastig-

hetsförvaltning. Efter detta berörs bruksvärdessystemet och vilken hyra som enligt denna 

bestämmelse är att anse som skälig. Efterföljande avsnitt rör skyddsregeln, vilket skydd 
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denna ger samt bestämmelsens tillämpning. Till sist ges en sammanfattning av de olika reg-

lernas tillämpning och vilka situationer som inte omfattas av dessa, samt möjliga åtgärder 

för att utöka hyresgästens reella besittningsskydd. 

Avslutningsvis redovisas författarens ställningstagande avseende, huruvida syftet med 

skyddsregeln i 12 kap. 55 § 5st JB uppfylls eller inte. 
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2 Allmänt om hyreslagen 

2.1 Inledning 

Reglerna avseende hyra finns i 12 kap Jordabalken (hyreslagen) och infördes i svensk lag 

den 1 januari 1972.13 Bestämmelserna i hyreslagen reglerar både lokalhyra och hyra av bo-

stadslägenhet.14 År 2006 tillsatte regeringen en utredning av hyreslagen där vissa bestämda 

frågor behandlades, samt en mer översiktlig genomgång av hyresreglerna gjordes.15 I slutbe-

tänkandet framfördes att bestämmelserna i hyreslagen fått kritik för att vara svårförstådda, 

otydliga och till antalet väldigt många. I syfte att göra lagen mer överskådlig och underlätta 

för förståelsen, föreslogs att det endast ska finnas grundläggande bestämmelser om vad 

hyra är i hyreslagen. Andra bestämmelser ska finnas i två lagar, bostadshyreslagen och lo-

kalhyreslagen.16 Reglerna förväntades kunna träda i kraft år 2010 men i dag år 2012 har det 

ännu inte införts några nya lagar.   

2.2 Hyresavtalet 

Ett hyresavtal föreligger när ett hus, alternativt en del av ett hus, upplåtits till någon att 

nyttja det mot ersättning.17 Huruvida ett avtal föreligger avgörs med ledning av, lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Hy-

resavtalet kräver ingen särskild form om inte någon av parterna begär det.18 Det framgår 

inte klart av lagtexten vad som avses med hus, men ett hus bör ha både tak och väggar.19 

Hyresobjektet, det hus eller del av hus som hyrs ut kallas i hyreslagen för lägenhet20. Enligt 

lagtexten är bostadslägenhet en lägenhet som helt och hållet eller, till en del som inte är 

oväsentlig, ska användas som bostad.21 Samtliga privatpersoner som enskilt eller tillsam-

mans med sin familj hyr en lägenhet att ha som sitt hem, hyr således en bostadslägenhet en-

                                                
13 SFS 1970:1994. 

14 12 kap 1 § 3st JB. 

15 SOU 2008:47 s. 3. 

16 SOU 2009:35 s. 9f. 

17 12 kap 1 § 1st JB. 

18 12 kap 2 § 1st JB. 

19 Holmqvist, L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009, s. 4. 

20 12 kap 1 § 1st JB. 

21 12 kap 1 § 3st JB. 



 

 
7 

ligt lagtextens mening. I det följande åsyftas med lägenhet, om inget annat anges, bostads-

lägenhet och med hyresgäst, en person som hyr en bostadslägenhet.  

I ett hyresförhållande finns skyldigheter och rättigheter för hyresgästen respektive hyres-

värden. Hyresvärden har främst som skyldighet att tillhandahålla en bostadslägenhet i bruk-

ligt skick till hyresgästen och dennes skyldighet är främst att betala hyra för lägenheten.22 

2.3 Besittningsskydd 

2.3.1 Direkt besittningsskydd 

Bostadshyresgästen har ett direkt besittningsskydd vilket innebär att en hyresgäst som huvud-

regel har rätt att förlänga sitt hyresavtal även om hyresvärden vill säga upp avtalet att upp-

höra vid utgången av hyrestiden.23 Regeln går emot huvudregeln avseende avtal inom civil-

rätten, nämligen att avtal som träffats för viss tid upphör att gälla när tiden utgått. Undan-

taget motiveras av sociala faktorer, däribland hyresgästens behov av trygghet.24  

För att tillgodose behovet behöver hyresvärden om han vill få hyresavtalet att upphöra, ett 

objektivt godtagbart skäl av viss tyngd.25 Bestämmelserna bygger således på en intresseav-

vägning mellan å ena sidan hyresgästens behov av skydd och å andra sidan ägarens intresse 

av att få disponera över sin fastighet.26 

2.3.2 Reellt besittningsskydd 

Reglerna om besittningsskydd som redogjorts för ovan avser det besittningsskydd som 

hindrar att hyresgästen förlorar möjligheten till förlängning av hyresavtalet. Det reella besitt-

ningsskyddet å sin sida avser i stället hyresgästens faktiska möjlighet att bo kvar i lägenheten, 

exempelvis efter en hyreshöjning till följd av att bruksvärdet höjts.27  

Förenklat kan sägas att hyresvärden får ta ut en hyra som är skälig. För att bedöma om en 

hyra är skälig görs en jämförelse med andra lägenheter vars standard motsvarar det aktuella 

                                                
22 12 kap 9, 20 §§ JB. 

23 12 kap 46 § JB. 

24 Holmqvist, L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009, s. 367. 

25 Bengtsson, B, Victorin, A, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, uppl 7, 2007,  s. 61. 

26 Bengtsson, B, Victorin, A, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, uppl 7, 2007 s. 61f. 

27 Prop. 2009/10:185 s. 70. 
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objektet.28 Det som händer när hyresvärden vidtar en ombyggnation är att standarden på 

lägenheten i regel höjs och därmed bruksvärdet.29 Till följd av ett högre bruksvärde får hy-

resvärden en möjlighet att ta ut högre hyra. Effekten blir i vissa fall att hyresgästen inte har 

råd att bo kvar i lägenheten till följd av hyreshöjningen.  I det fallet hjälper det direkta be-

sittningsskyddet inte hyresgästen då denne på grund av hyreshöjningen inte har någon fak-

tisk möjlighet att ha kvar lägenheten. 

2.4  Fastställande av hyra 

Hyran för en bostadslägenhet bestäms i hyresavtalet eller, om avtalet innehåller en förhand-

lingsklausul, enligt hyresförhandlingslagen.30 Vill hyresvärden alternativt hyresgästen att 

villkoren för hyran ska ändras ska detta meddelas motparten skriftligt. I de fall parterna inte 

kommer överens kan ansökan om att hyran ska ändras lämnas hos hyresnämnden.31  Om 

hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek ska denna bestämmas till skäligt be-

lopp med ledning av bruksvärdet.32 

                                                
28 12 kap 55 § 1st JB. 

29 12 kap 18d § 1st 1p. 

30 12 kap 19 § 1st JB. 

31 12 kap 54 § JB. 

32 12 kap 55 § JB. 
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3 Bruksvärdet 

3.1 Inledning och införandet av bruksvärdessystemet 

Bestämmelserna avseende bruksvärdet bildar ett system för hyressättning och bildar en länk 

mellan hyresgästens direkta besittningsskydd och fastställande av hyran. Medan reglerna 

om direkt besittningsskydd ger hyresgästen en rätt till förlängning av hyresavtalet ger bruk-

svärdesbestämmelsen hyresgästen ett skydd i form av en hyresspärr. Regeln ansågs nöd-

vändig för att hyresvärden inte ska kunna kräva en höjning av hyran som omöjliggör för 

hyresgästen att bo kvar på grund av ekonomiska skäl.33 Det ansåg således nödvändigt att 

hyresgästen, utöver ett direkt besittningsskydd också har ett reellt besittningsskydd.  

Den ursprungliga bestämmelsen innebar att hyresgästen var tvungen att acceptera den hyra 

som hyresvärden angav i den mån den inte var oskälig. Hyran ansågs oskälig om den väsent-

ligt översteg hyran för lägenheter som är likvärdiga till bruksvärdet.34 Vid prövningen av 

bruksvärdet skulle hyran för lägenheter som ägdes och förvaltades av kommunala bostads-

företag vara normerande.35 Kommunala bostadsföretag drevs utan vinstsyfte36 vilket inne-

bar att företagen tog ut en hyra anpassad efter de kostnader som behövde täckas samt där-

utöver ge förräntning på insatt kapital.37  

3.2 De lege lata 

Enligt nuvarande lydelsen anges att vid en eventuell tvist om hyran, ska denna bestämmas 

till skäligt belopp. Hyran är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för andra lägen-

heter som har ett likvärdigt bruksvärde.38  När bruksvärdet fastställs ska hyror som be-

stämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen vara normerande. 

Kan en jämförelse inte göras med lägenheter på den ort den aktuella lägenheten är belägen, 

får hänsyn i stället tas till hyran för lägenheter på en annan ort. En förutsättning är dock att 

                                                
33 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009, s. 581. 

34 48 § Lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s1) om nyttjanderätt till fast egendom. 

35 SFS 2006:408. 

36 1 kap 1 § Lag om bostadsföretag. 

37 Prop. 2009/10:185 s. 64. 

38 12 kap 55 § 1st JB. 
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hyresläget i stort är detsamma och lägenheterna i övrigt har ett likartat förhållande på hy-

resmarknaden.39 

3.3 Hyresnämndens prövning 

För att en jämförelse av bruksvärdet ska bli aktuell måste påtaglighetsrekvisitet vara upp-

fyllt. I normalfallet anses en hyra påtagligt högre om den överstiger de jämförliga lägenhet-

ernas hyra med mer än 5 %.40  

Vid en prövning av bruksvärdet är den grundläggande tanken att lägenhetens värde ska re-

flektera vad lägenheten, med hänsyn till dess beskaffenhet, kan anses vara värd ur hyresgäs-

tens synpunkt, i förhållande till likvärdiga lägenheter på samma ort.41 Jämförelsen ska vara 

översiktlig och inte göras på detaljnivå, utan lägenheterna ska i grova drag motsvara 

varandra.42Vid fastställande av lägenhetens beskaffenhet ska hänsyn tas till faktorer som 

dess storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard och ljudi-

solering. Utöver dessa faktorer ska förmåner som tillhandahålls hyresgästen, också beaktas 

då bruksvärdet bestäms. Exempel på förmåner är tillgång till hiss, sopnedkast, tvättstuga, 

särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, garage och biluppställningsplats. Det 

anges också att husets läge, närheten till kommunikation och boendemiljön i stort också 

påverkar. Dock ska hänsyn inte tas till byggnadsåret.43 

Något som diskuterats är huruvida lägenhetens läge utifrån hyresgästens värdering borde få 

en större genomslagskraft vid bruksvärdesprövningen. Vilken betydelse denna faktor, till-

sammans med andra faktorer, ska ha vid en prövning av bruksvärdet anses enligt förarbe-

tena vara upp till parterna på marknaden att bestämma.44 

                                                
39 12 kap 55 § 2st JB. 

40 SOU 2008:38 s. 457. 

41 Prop. 1983/84:137 s. 72. 

42 Prop. 1968:91 Bihang A s. 54. 

43 Prop. 1983/84:137 s. 68. 

44 Prop. 2009/10:185 s. 67. 



 

 
11 

4 Hyresförhandlingslagen normerande 

4.1 Inledning 

Från och med den 1 januari 2011 ska hyresnämnden vid en jämförelse av bruksvärdet 

främst ta i beaktande hyrorna för de lägenheter som omfattas av en förhandlingsöverens-

kommelse enligt hyresförhandlingslagen.45 Överenskommelser enligt nämnda lag kan slutas 

mellan en organisation av hyresgäster, gentemot antingen hyresvärd eller hyresvärd till-

sammans med en organisation av fastighetsägare, vilken denne är medlem i. Både privata 

och kommunala bostadsföretag kan sluta en förhandlingsöverenskommelse enligt nämnda 

lag.  

Den 1 januari 2011, trädde även den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktie-

bolag i kraft.46 Enligt lagtexten ska dessa bolag drivas affärsmässigt.47  Det innebär att samt-

liga förhandlingsöverenskommelser, oavsett om de förhandlas fram av privata eller kom-

munala bostadsföretag, sluts av bostadsföretag som får vara vinstdrivande. 

4.2 Effekter av hyresförhandlingslagens normerande roll 

En möjlig konsekvens av ändringen förutsågs enligt förarbetena kunna uppkomma på de 

orter där utbudet av lägenheter understiger efterfrågan, exempelvis större städer. Där brist 

på lägenheter föreligger är hyran inte alltid marknadsmässig. Vid en eventuell tvist om hy-

ran, kan ett privat bostadsföretag antas leta upp de lägenheter med högst hyra för att ha 

som jämförelseobjekt vid en prövning i hyresnämnden. Är dessa till bruksvärdet likvärdiga 

anses hyra som överstiger jämförelselägenheterna med max 5 % som skälig. När hyresvär-

den, som innehar de jämförande lägenheterna senare vill höja hyran, kan denne hänvisa till 

de först nämnda lägenheterna som jämförelseobjekt. En höjning med max 5 % översti-

gande dessa anses då vara skälig. Detta kan leda till att hyrorna trappas upp som i en, ur hy-

resgästens perspektiv, ond spiral.48  En spiral som denna kan i sin tur leda till ekonomiska 

svårigheter för hyresgästen och en risk för att det reella besittningsskyddet urholkas.49 

                                                
45 12 kap 55 § 2st JB. 

46 Lag om bostadsaktiebolag. 

47 1 kap 2 § Lag om bostadsaktiebolag.  

48 SOU 2008:38 s. 458. 

49 SOU 2008:38 s. 460. 
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4.3 Effekter av att kommunala bostadsaktiebolag numera 

drivs affärsmässigt  

Att de kommunala bostadsföretagen i dag drivs affärsmässigt ger privata bostadsföretag en 

större möjlighet att etablera sig och utöka sina verksamheter där efterfrågan finns.50 Det bi-

drar också till att de kommunala bostadsföretagen måste konkurrera med andra aktörer om 

att utföra bostadsförsörjningsåtgärder vilket öppnar upp för privata bostadsföretag att ta 

sig in på marknaden.51 

 

 

                                                
50 Prop. 2009/10:185 s. 75. 

51 Prop. 2009/10:185 s. 76. 
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5 Hyresgästens inflytande vid ombyggnationer  

5.1 Inledning  

Bestämmelsen om hyresgästens inflytande vid standardhöjande åtgärder infördes år 1997 i 

syfte att stärka hyresgästens inflytande vid ombyggnationer och på så sätt utjämna balansen 

mellan hyresgästen och hyresvärden.52  Ombyggnationer som bidrar till att standarden höjs 

leder ofta till att bruksvärdet påverkas och därmed kan i sin tur en höjning av hyran bli ak-

tuell.53 Regeln innebär att hyresvärden när denne vill utföra ombyggnationer måste få hy-

resgästens alternativt hyresnämndens godkännande.54  

Som exempel på standardhöjande åtgärder anges i förarbetena installation av tvättmaskin 

eller diskmaskin i lägenheter där sådana tidigare inte funnits, installation av centraldammsu-

gare eller installation av ett bubbelbad i lägenheten.55 

Från regelns tillämpning undantas åtgärder som syftar till att lägenheten ska uppnå lägsta 

godtagbara standard, även om dessa kan påverka bruksvärdet.56 Även vanliga reparations 

och underhållsarbeten faller utanför tillämpningen. En hyresvärd har därmed rätt att utan 

medgivande från hyresgästen exempelvis tapetsera eller måla om lägenheten i enlighet med 

en plan för fastighetsunderhåll.57  

5.2 De lege lata 

Bestämmelsen anger att hyresvärden måste ha hyresgästens godkännande, alternativt hy-

resnämndens tillstånd, för att få utföra vissa ombyggnationer. Regeln omfattar åtgärder 

som höjer standarden och som har en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet.58 

                                                
52 Prop. 1996/97:30 s. 1. 

53 Prop. 1996/97:30 s. 68. 

54 12 kap. 18d, 18e, 18f §§. 

55 Prop. 1996/97:30 s 90. 

56 12 kap 18d § 2st JB. 

57 Prop. 1996/97:30 s. 90. 

58 12 kap 18d § 1st 1p JB.  
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I det fall en hyresvärd vill utföra en ombyggnation måste denne skriftligen meddela berörd 

hyresgäst. Väljer hyresgästen att inte godkänna den planerade ombyggnationen kan hyres-

värden i stället ansöka om tillstånd för åtgärden hos hyresnämnden.59 

 

                                                
59 12 kap 18e § 1-2st JB. 
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6 Hyresnämndens godkännande 

6.1 Inledning 

När hyresnämnden får in en ansökan om ombyggnation från hyresvärden ska ställning tas 

till huruvida ansökan ska godkännas eller inte. Om hyresvärden har ett beaktansvärt in-

tresse av att åtgärden genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen ska ansökan bifal-

las.60  

Hyresnämnden ska i det första steget pröva huruvida hyresvärden har ett beaktansvärt in-

tresse av att åtgärden genomförs. För att en sådan prövning över huvud taget ska aktuali-

seras krävs dock att hyresgästen ifrågasätter att ett sådant intresse föreligger.61 

Lagens utformning avseende hyresnämndens prövning av oskälighetsrekvisitet ändrades år 

2002. Enligt den tidigare utformningen som trädde i kraft år 1997, ska hyresnämnden vid 

oskälighetsprövningen väga hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs mot ”det in-

tresse som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte genomförs”. Omständigheter som 

endast angår den enskilda hyresgästen får beaktas om det finns särskilda skäl.62  

Det grundläggande syftet med reglerna om hyresgästernas inflytande vid ombyggnad var 

vid införandet att stärka hyresgästens ställning. Även om detta till viss del uppfylldes ansågs 

den inte ha fått önskad effekt. Det objektiva hyresgästintresset likställdes i stort med en mo-

dern nybyggnadsstandard. Följden blev att vid större ombyggnationer, som exempelvis stam-

byte, gavs hyresvärdarna tillstånd att samtidigt rusta upp lägenheterna med modern inred-

ning.63 Anförda argument som inte föll inom intresset av en modern nybyggnadsstandard 

tog hyresnämnden vid sin prövning inte hänsyn till.64 Hyresgästens inflytande omfattade på 

grund av detta i stort sett enbart lyxåtgärder.65   

                                                
60 12 kap 18f § 1st JB. 

61 Prop. 1996/97:30 s. 73. 

62 SFS 1970:994, 12 kap 18f § JB. 

63 Prop. 2001/02:41 s. 24. 

64 Prop. 2001/02:41 s. 25. 

65 Prop. 2001/02:41 s. 24. 
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I syfte att stärka hyresgästens inflytande vid ombyggnationer ändrades lagen. Ett förslag 

som framfördes var att det objektiva hyresgästintresset helt slopades vid oskälighetspröv-

ningen. I stället skulle hyresgästens enskilda intresse vägas mot hyresvärdens.  

Regeringen ansåg att en sådan utformning av lagen inte var lämplig. Som skäl anfördes den 

höga omsättningen av hyreslägenheter, som bidrar till att en ombyggnation kan komma att 

beröra flera generationer av hyresgäster. Även om en enskild hyresgäst kan ha intresse av 

att äldre inredning inte byts ut mot ny, ansågs det vara av stor vikt att lägenheterna löpande 

hålls i ett bra skick. Ett annat skäl som framfördes var att en sådan intresseavvägning kan 

försvåra för hyresvärden att i ett längre perspektiv bedriva en rimlig fastighetsförvaltning.66 

Regeringen föreslog i stället att det objektiva hyresgästintresset fortsättningsvis skulle ligga 

till grund vid en intresseavvägning, men att utformningen av lagen ändrades. Hyresgästen 

skulle med den nya lydelsen få större inflytande vid ombyggnationer, samtidigt som hyres-

värden, fortsättningsvis kommer ha en god möjlighet att på sikt bedriva en bra fastighets-

förvaltning.67 Som exempel på hur hyresgästens inflytande kan utökas samtidigt som god 

fastighetsförvaltning bedrivs, angav regeringen att åtgärdernas omfattning skiljer sig mellan 

de allmännyttiga och de privata hyresvärdarna. De förstnämnda tillåter ibland att hyresgäs-

terna själva får bestämma om de vill att köken ska rustas upp, medan de privata ofta kräver 

att köken rustas upp.68   

Syftet med den nya utformning av lagtexten är att även andra intressen som hyresgäster i 

allmänhet för fram ska tas i beaktande vid en intresseavvägning, även om dessa inte är det 

dominerande intresset. Som exempel anges att bevara en äldre inredning eller att undvika en 

höjning av hyran. Avgörande för vilken tyngd hyresintresset ska få vid en intresseavvägning 

är beroende av hur mycket hyran kan antas komma att höjas efter åtgärden.69  

6.2 De lege lata 

När hyresnämnden prövar huruvida genomförandet av åtgärden är oskäligt mot hyresgäs-

ten, ska hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs vägas mot de intressen av skilda slag 

som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att ombyggnationen inte genomförs. Föreligger 
                                                
66 Prop. 2001/02:41 s. 24f. 

67 Prop. 2001/02:41 s. 25f. 

68 Prop. 2001/02:41 s. 24. 

69 Prop. 2001/02:41 s. 25. 
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särskilda skäl får också omständigheter som endast hänför sig till den enskilda hyresgästen 

tas i beaktning.70  

Det objektiva hyresgästintresset utvidgades således vid införandet av den nya lydelsen till 

att omfatta intressen av skilda slag. Lagrådet anser att den nya utformningen liknar den gamla 

och att det utifrån lagtexten kan vara svårt att utläsa vilken förändring som åsyftas. Lagtex-

terna ger också enligt lagrådet möjlighet till skilda bedömningar. Regeringen stod som 

framkommit fast vid den föreslagna utformningen av lydelsen. Dock angavs att om praxis 

inte får önskad utveckling kan anledning finnas till att företa fler lagstiftningsåtgärder, ut-

vecklingen av praxis på området kommer därför att följas.71     

6.3 Justitiedepartementets utredning av den nya bestämmel-

sens utveckling 

Efter det att lydelsen ändrades kom kritik från bland andra hyresgästföreningar om att ut-

vecklingen i praxis inte förändrats något nämnvärt. Justitiedepartementet kom efter en ge-

nomgång av olika avgöranden, i hovrätten och olika hyresnämnder, fram till samma slut-

sats.72 I syfte att ta fram förslag på hur reglerna kan ändras för att stärka hyresgästens infly-

tande tillsatte därför regeringen en utredning. I utredningen skulle det övervägas om hyres-

värden i sitt meddelande till hyresgästen angående ombyggnad, ska ange den hyra som kan 

bli aktuell efter åtgärden, samt om eventuell hyreshöjning skulle tillmätas större vikt vid hy-

resnämndens prövning.73 

Med hänvisning till att reglerna började tillämpas år 2002 och utformningen ger hyresgäst-

intresset ett lagom stort inflytande gentemot hyresvärdens intressen återkallades uppdra-

get.74  

6.4 Avgöranden i praxis 1997-2002 

Nedan sammanfattas de åtgärder som hyresnämnderna och Svea hovrätt gett tillstånd till, 

från bestämmelsens införande till 2002 års lagändring, samt skälen för att tillstånd givits. 

                                                
70 12 kap 18f § JB. 

71 Prop. 2001/02:41 s. 26. 

72 Dir. 2006:85 s. 3. 

73 Dir. 2006:85 s. 4. 

74 Dir. 2007:9 s. 2. 
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I samband med stambyten har, avseende badrum, tillstånd givits till att kakla väggar och 

lägga klinker på golv. Det har också getts tillstånd till installation av badrumsskåp med be-

lysning och nya beslag, samt till installation av ettgreppsblandare i badkar, dusch och tvätt-

ställ. Skälen för tillstånd har varit att upprustningarna i samband med stambyte ansetts eko-

nomiskt motiverade, samt att kakel och klinker har längre livslängd än våtrumstapet och 

våtrumsmatta.  

Avseende kök har i samband med stambyte getts tillstånd till att byta ut gamla köksskåp 

mot moderna sådana, sätta in ny diskbänk och nya bänkskivor. Godkännande har också 

getts till installation av köksfläkt och utbyte av gasspis till elspis. Liksom för badrum har in-

stallation av ettgreppsblandare getts tillstånd till. Utöver detta har installation av diskbänks-

belysning samt att kakla ovanför diskbänk och spis godkänts. Som skäl har framförts att 

köksskåpen inte kunnat bevaras vid stambytet då dessa varit platsbyggda. Att ytor såsom 

diskbänk och bänkskivor bör höjas till standardhöjd var andra faktorer som låg till grund 

för ställningstagandet. Likaså att det ansetts ekonomiskt motiverat att genomföra åtgärder-

na i samband med stambytet. 

I andra utrymmen har hyresvärdar fått tillstånd att byta ut dörrar till så kallade säkerhets-

dörrar, lägga klinker i kapprum samt bygga ut balkong.75 

6.5 Avgöranden i praxis från 2002 och framåt 

6.5.1 Bevara äldre inredning 

I ett fall från Svea hovrätt gavs hyresvärden i samband med stambyten tillstånd att utföra 

åtgärder som varit vanliga vid senare års renoveringar. Hyresgästens intresse, att bevara 

köksutrustning från 1930-talet, ansågs inte motsvara ett allmänt förekommande hyresgäst-

intresse.76  

I två andra avgöranden har hyresgästens intresse av att behålla gammal inredning inte gett 

hyresgästen bifall. Det ena avsåg ett intresse av att behålla köket från 1940. 77 I det andra 

fick hyresgästen inte ha kvar den 60-talsinredning som fanns i ett 30-tals hus. 78  

                                                
75 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 upl, 2009, s. 149. 

76 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 151 mht (ÖH 3533-04;2004-09-16). 

77 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 152 mht (ÖH 3982-04;2004-06-16). 

78 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 152 mht (ÖH 2561-04;2004-06-08). 
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6.5.2 Hyreshöjning 

Hyresnämnden ansåg i ett fall avseende en hyresvärds begäran om tillstånd för upprust-

ning, att den standard hyresvärden sökte tillstånd för var sådan som är allmänt förekom-

mande. Att hyrorna i snitt skulle komma att höjas med 1100 : - till 1200 : - per månad hind-

rade inte bifall i vare sig hyresnämnden eller hovrätten.79 

Hyresvärden avsåg i ett fall att sätta upp balkonger samt bygga ut befintliga sådana. Hyres-

gästen godkände inte åtgärden främst med hänvisning till att balkongerna bidrog till större 

insyn och att han inte hade råd med en hyreshöjning. Hyresnämnden gav hyresvärden till-

stånd till åtgärderna dels med hänvisning till att hyreshöjningen som var begränsad till mel-

lan 50-250:- per månad fick anses tålas, dels att 98 % av hyresgästerna godkänt åtgärden 

och det skulle vara svårt att inte sätta upp balkonger i de fall hyresgästen motsatt sig åtgär-

den, då dessa lägenheter var utspridda i fastigheten. Det gjordes ingen ändring av beslutet i 

hovrätten.80 

En hyresvärd fick i samband med stambyten tillstånd till att vidta olika åtgärder i badrum-

met, vilka skulle komma att medföra en hyreshöjning för hyresgästerna. Upprustningen av-

såg helkakling av väggar, utbyte av toalett och handfat, installation av ettgreppsblandare, 

utbyte av badrumsskåp, toalettpappershållare och handdukshängare. Hyresnämnden ansåg 

att åtgärderna även med hänsyn till hyreshöjningen, inte kunde anses strida mot de skilda 

intressen hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärderna inte utförs. Hyresgästens 

överklagan lämnades utan bifall.81 

I ett annat avgörande avsåg hyresvärdens ansökan enbart att helkakla badrum i samband 

med stambyten. Hyresnämnden godkände inte åtgärden med hänsyn till hyresgästens in-

tresse av att undvika en hyreshöjning. Hovrätten ansåg att hyresgästens önskemål inte ut-

gjorde ett objektivt hyresgästintresse som avses i bestämmelsen. Som argument framhölls 

att hyreshöjningen endast blev 12 :- per månad och att kakling var det bästa ur fastighetse-

konomiskt perspektiv, samt fick anses utgöra standard i samband med ombyggnad.82 

                                                
79 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 152 mht (ÖH 9469-04;2005-02-01). 

80 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 156f mht (ÖH 5367-03;2003-08-27). 

81 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 155 mht (ÖH 10430-02;2003-02-18). 

82 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 151 mht (ÖH 3769-04;2001-09-21). 
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6.6 Hyresgästföreningens förslag till förändringar 

Hyresgästföreningen har i en påbörjad rapport lyft fram vad de anser är problematiken 

kring ombyggnad. De anser att hyresgästen i praktiken inte kan motsätta sig en ombyggnad 

och inte heller har något inflytande över utformningen av den. Ombyggnationerna leder 

ofta till stora hyreshöjningar som hyresgästen inte kan påverka och det reella besittnings-

skyddet är därav i praktiken satt ur spel. 

 I syfte att stärka hyresgästens inflytande har hyresgästföreningen i den påbörjade rapporten 

gett förslag på ändringar i hyreslagen. Ett förslag angår hyresnämndens hänsyn till hyresgäs-

ternas intresse vid en intresseavvägning. Det föreslås att om hyresgästerna kan redogöra för 

fullt rimliga förslag till ombyggnad ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv, som alternativ 

till hyresvärdens förslag, måste hyresnämnden ta hänsyn till detta i intresseavvägningen. 83 

 

                                                
83 HGF:s arbete, s. 4. 
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7 Skyddsregeln 

7.1 Inledning 

Den 1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft.84 

En väsentlig skillnad från tidigare gällande lag är att de kommunala bostadsaktiebolagen nu 

ska drivas affärsmässigt och därmed får ha ett vinstsyfte.85 I samband med att den nya lagen 

om kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft ändrades bestämmelsen avseende vilka hy-

ror som ska vara normerande vid en bruksvärdesprövning,86 Ändringen innebär att det i 

stället för icke vinstdrivande bostadsbolags satta hyror ska vara hyror som förhandlats fram 

genom en förhandlingsöverenskommelse.87 Som en följd av dessa ändringar förutspåddes 

att hyrorna på vissa orter kunde komma att höjas till följd av ändrat bruksvärde.88 

 I syfte att skydda hyresgästen från sådana kraftiga hyreshöjningar att denne ekonomiskt 

sett inte har råd att bo kvar infördes en skyddsregel. Denna hindrar att stora hyreshöjningar 

får ett för snabbt genomslag och därmed urholkar det reella besittningsskyddet.89       

7.2 De lege lata 

Bestämmelsen blir tillämplig om en hyra som anses vara skälig vid en prövning av bruks-

värdet är väsentligt högre än den tidigare satta hyran. Om hyresgästen i ett sådant fall begär 

det ska hyresnämnden, om inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyran under skä-

lig tid ska betalas med lägre belopp.90 

Innebörden av väsentligt högre framkommer inte klart i förarbetena. Det framkommer dock 

att påtagligt högre innebär en årlig höjning av hyran med mer än 5 % och att väsentligt högre, är 

                                                
84 Lag om bostadsaktiebolag. 

85 1 kap 2 § Lag om bostadsaktiebolag. 

86 12 kap 55 § 2st JB. 

87 12 kap 55 § 2st JB, SFS 2006 s 408., 1 kap 1 § Lag om bostadsföretag. 

88 Prop. 2009/10:185 s. 69. 

89 Prop. 2009/10:185 s. 70. 

90 12 kap 55 § 5st JB. 
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något högre än detta.91 Den successiva höjningen av hyran bör vanligtvis inte vara längre än 

några år men i undantagsfall kan den, om det är motiverat uppgå till max tio år92. 

Regeln är som synes generellt utformad till att omfatta samtliga väsentliga hyreshöjningar, 

om inte särskilda skäl talar emot det. Detta ansågs motiverat då regeln syftar till att skydda 

hyresgästen oavsett grunden till höjningen.93 Ett skäl anges kunna vara när hyresvärden vid-

tagit standardhöjande åtgärder som kräver hyresgästens eller hyresnämndens godkännande. 

I dessa fall anses hyresgästen ha ett relativt stort inflytande och det är därför ofta skäligt att 

väsentliga hyreshöjningar får genomslag direkt.94  

7.3 Hyresgästföreningens förslag till ändringar 
I hyresgästföreningens påbörjade rapport har, utöver ändringar i hyresnämndens bedöm-

ning avseende ombyggnationer, förslag också givits angående utvidgning av skyddsregelns 

tillämpning. Förslaget anger att skyddsregeln ska vara tillämplig även vid ombyggnationer.95 

                                                
91 Prop. 2009/10:185 s. 71. 

92 Prop. 2009/10:185 s. 71. 

93 Prop. 2009/10:185 s. 72. 

94 Prop. 2009/10:185 s. 72. 

95 HGF:s arbete, s. 4. 
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8 Analys av hyresgästens reella besittningsskydd 

8.1 Hyresgästens inflytande vid standardhöjande åtgärder 

Som visats godkände hyresnämnden i stor utsträckning standardhöjande åtgärder i sam-

band med större ombyggnationer, exempelvis stambyte, innan lagändringen år 2002. An-

ledningen till detta var att det allmänna hyresgästintresset i stort sett ansågs motsvara mo-

dern nybyggnadsstandard. Hyresgästens inflytande begränsades till att i princip enbart om-

fatta så kallade lyxåtgärder. Att det här var ett problem konstaterades redan i förarbetena till 

den nya lydelsen.96 Bestämmelsen så som den kom att utformas ansågs vara en bra avväg-

ning mellan hyresgästens behov av större inflytande och hyresvärdens möjlighet att fort-

sättningsvis, på längre sikt kunna bedriva en bra fastighetsförvaltning.97 

Regeringens ställningstagande, att hyresgästens individuella intresse inte bör beaktas vid en 

intresseavvägning, kan enligt författaren ses som naturligt. Varje enskild individ har ju en 

egen uppfattning om vad som utgör en bra standard på lägenheten och som uppfyller just 

dennes boendekrav. En person kan anse att 50-tals inredning ur inredningssynpunkt är det 

bästa, medan en annan individ, högt värderar att allt ska vara toppmodernt. Det författaren 

åsyftar här är att människor i allmänhet har olika smak, vilket hyresvärden inte ska behöva 

ta hänsyn till. Det som kan ifrågasättas är dock vad regeringen faktiskt avser med hyresvär-

dens möjlighet att på längre sikt kunna bedriva en bra fastighetsförvaltning. 

Det framhölls vid införandet av den nya bestämmelsen att hänsyn skulle tas till de skilda 

hyresgästintressen som i allmänhet kan antas föreligga, exempelvis att behålla gammal in-

redning och att undgå en hyreshöjning.98 Problemet är dock att det i praxis inte går att ur-

skilja någon definierbar förändring i praktiken efter lagändringen.99  

Hyresgästens intresse av att bevara gammal inredning och undkomma hyreshöjningar har i 

de refererade fallen inte ansetts väga tyngre än hyresvärdens intresse av att genomföra åt-

gärderna. Hovrätten har i flera domar angett skäl som att åtgärderna varit vanliga vid senare 

                                                
96 Prop. 2001/02:41 s. 24. 

97 Prop. 2001/02:41 s. 24f. 

98 Prop. 2001/02:41 s. 25. 

99 Dir. 2006:85 s. 3. 
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års renoveringar,100 den standard som lägenheten åtnjuter efter ombyggnationen är allmänt 

förekommande,101 samt att åtgärden fick anses utgöra standard i samband med en ombygg-

nation. Att åtgärden är det bästa ur fastighetsekonomiskt perspektiv, att hyreshöjningen ef-

ter åtgärden endast var marginell,102 och att hyreshöjningen fick anses tålas av hyresgästen 

är andra skäl som angetts. Avseende att tillföra lägenheter balkonger ansågs det svårt för 

hyresvärden att inte sätta upp balkonger på endast några få utspridda lägenheter i fastighet-

en.103 

Innebörden av att på längre sikt kunna bedriva en bra fastighetsförvaltning anges inte ut-

tryckligen i förarbetena till vare sig den tidigare bestämmelsen eller den nuvarande. Rege-

ringen belyste dock hur det i praktiken såg ut. Hyresvärdar i allmännyttiga företag gav hy-

resgästerna större möjlighet att själva vara med och besluta om upprustande åtgärder, me-

dan privata hyresvärdar ofta krävde en upprustning. Genom att beakta hyresgästernas 

skilda intressen ansågs en bra fastighetsförvaltning kunna bedrivas samtidigt som hyresgäs-

tens inflytande blev större.104    

Innebörden torde således vara att hyresvärden ska ha en möjlighet att utföra åtgärder som 

är nödvändiga för att hålla lägenheten i ett gott skick. Därmed är det dock inte sagt att hy-

resvärden ska kunna kräva att en upprustning sker om detta inte är motiverat, vilket avgörs 

vid en intresseavvägning. Som författaren tolkar det är problemet dock att begreppet, att på 

längre sikt bedriva en bra fastighetsförvaltning, i praxis har givits allt för stor tyngd vid in-

tresseavvägningen. Även om hyresgästen anför argument som att undvika en hyreshöjning 

eller att inredningen inte är i behov av upprustning, väger hyresvärdens argument tyngre 

och de planerade åtgärderna får därför genomföras.  

Något som författaren ser kritiskt på är uppföljningen av utvecklingen i praxis efter lagänd-

ringen. Regeringen uttalade klart och tydligt i propositionen till den nya lydelsen att det kan 

finnas anledning att vidta fler lagstiftningsåtgärder om praxis inte utvecklas så som åsyf-

tas.105 Löftet om uppföljning hölls förvisso och justitiedepartementet konstaterade att nå-

                                                
100 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 151 mht (ÖH 3533-04;2004-09-16). 

101 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 152 mht (ÖH 9469-04;2005-02-01). 

102 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 151 mht (ÖH 3769-04;2001-09-21). 

103 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009 s. 156f mht (ÖH 5367-03;2003-08-27). 

104 Prop. 2001/02:41 s. 24. 

105 Prop. 2001/02:41 s. 26. 
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gon nämnvärd förändring i praxis inte skett.106 Utredningen som tillsattes i syfte att utreda 

hur hyresgästens inflytande kunde stärkas lades dock ner med argumenten att lagen ändra-

des år 2002 och hyresgästintresset i dag har ett lagom stort inflytande.107 

Trots att justitiedepartementet konstaterat att den förändring som åsyftades med lydelsens 

ändring inte fått genomslagskraft i praxis, anges att hyresgästens intresse har ett lagom stort 

inflytande. Det torde innebära att utformningen enligt utredningen tillgodosåg hyresgästens 

intresse på ett fullgott sätt redan innan lydelsen ändrades år 2002, då ingen nämnvärd för-

ändring efter denna visats i praxis. Hur utredningen kan komma fram till den slutsatsen när 

tidigare genomgång av praxis klart påvisar avsaknaden av förändring är enligt författaren 

något av en gåta. Inte heller torde argumentet att lagen ändrades år 2002 vara tillfredsstäl-

lande. Hur länge sedan en lagändring gjordes, synes ligga i fokus snarare än det faktiska be-

hovet av att en åtgärd vidtas.   

8.2 Bruksvärdessystemet 

Bestämmelsen avseende bruksvärdet syftar till att bevara hyresgästens reella besittnings-

skydd och utgör som nämnts en länk mellan hyresgästens rätt, att som huvudregel få hyres-

avtalet förlängt, och fastställande av hyra. Regeln ger ett skydd till hyresgästen genom dess 

funktion som hyresspärr.108 Spärren hindrar hyresvärden från att ta ut en hyra som är påtag-

ligt högre än hyran för andra lägenheter som till bruksvärdet är likvärdiga, och därmed 

oskälig.109      

Vid en prövning av bruksvärdet är tanken att lägenhetens bruksvärde ska reflektera vad hy-

resgästen anser att denna är värd med hänsyn till andra jämförbara objekt.110 Faktorer som 

tas hänsyn till vid en bruksvärdesprövning är dels sådana som avser lägenheten i sig, bland 

annat modernitetsgrad och planlösning. Härutöver ska hänsyn också tas till förmåner som 

hyresgästen tillhandahålls, exempelvis garage och biluppställningsplats.111 Det har även dis-

                                                
106 Dir. 2006:85 s. 3. 

107 Dir. 2007:9 s. 2. 

108 Holmqvist L, Thomson R, Hyreslagen En kommentar, 9 uppl, 2009, s. 581. 

109 12 kap 55 § 1st JB. 

110 Prop. 1983/84:137 s. 72. 

111 Prop. 1983/84:137 s. 68. 
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kuterats huruvida lägenhetens läge ska kunna påverka en prövning av bruksvärdet, detta 

lämnades dock till parterna på marknaden att bestämma.112 

Att hänsyn ska tas till faktorer som rör lägenheten i sig ser författaren inga konstigheter 

med. Det som kan vara aktuellt att ifrågasätta är huruvida en förmån som parkeringsplats 

alternativt biluppställningsplats, ska kunna bidra till att bruksvärdet sätts högre än bruks-

värdet för jämförliga lägenheter, som saknar denna förmån. För de hyresgäster som inte 

innehar en bil är en biluppställningsplats eller ett garage knappast att se som en förmån, 

men kan ändock påverka bruksvärdet. En svårighet med att låta läget påverka bruksvärdet 

är enligt författaren att hålla prövningen objektiv. Vad som utgör ett bra läge i en persons 

ögon kan uppfattas som mindre bra ur någon annan individs synvinkel.      

Fram till år 2011 var det kommunala bostadsföretags satta hyror som innehade rollen som 

ledstjärna när bruksvärdet fastställdes.113 Det innebar att de privata hyresvärdarna som drev 

bostadsbolag i syfte att gå med vinst var tvungna att anpassa sig till de hyror som togs ut av 

kommunala bostadsföretag, vilka saknade vinstsyfte.114 Även om hyresvärdarna kunde ta ut 

en hyra som översteg hyran för jämförliga hyresobjekt med upp till 5 % kunde hyrorna ald-

rig trappas upp, då de privata hyresobjekten i sin tur aldrig kunde bli normerande vid en 

bruksvärdesprövning.   

En nackdel med den nuvarande utformningen av lagen, är att hyrorna i realiteten kan trap-

pas upp men ändå anses vara skäliga.115 Enligt det tidigare angivna exemplet innebär en 

höjning om 5 % per år under en femårsperiod att hyran som ursprungligen här antas vara 

1000 :-, vid utgången av det femte året är ca 1276 :-. Det är en höjning med närmare 28 % 

från den ursprungliga hyran. En sådan utvidgning av vad som anses vara skälig hyra är en-

ligt författaren inte lämplig.  

8.3 Skyddsregeln 

Som en följd av att bruksvärdet förväntades bli högre efter lagändringarna år 2011 ansågs 

hyresgästerna vara i behov av ett kompletterande skydd mot snabba hyreshöjningar. 

Skyddsregeln avser att skydda hyresgästen mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt 
                                                
112 Prop. 2009/10:185 s. 67. 

113 SFS 2006:408. 

114 1 kap 1 § Lag om bostadsföretag. 

115 SOU 2008:38 s. 458. 
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genomslag och därmed bidrar till att hyresgästen ekonomiskt sett inte har råd att bo kvar. 

Bestämmelsen hindrar således att hyresgästens reella besittningsskydd urholkas.116 

Även om regeln inte hindrar att en hyreshöjning på sikt är väsentlig möjliggör den för hy-

resgästen att få en successiv hyreshöjning under en skälig tid. Författaren anser att ett så-

dant system i sig inte skyddar alla hyresgäster från att behöva flytta på grund av ekonomiska 

skäl, men den ger åtminstone hyresgästen möjlighet att under en övergångsperiod hitta ett 

nytt boende. Författaren tänker främst på de pensionärer som idag lever med en begränsad 

ekonomi. Pensionen är i regel en fast bestämd summa utan möjlighet till påökning näst-

kommande år. Om pensionären ekonomiskt sett inte har utrymme för en hyreshöjning spe-

lar det ingen roll att denna sker successivt, personen i fråga kommer ändå behöva flytta. 

Det är dock så i dagens samhälle att de ekonomiska förutsättningarna varierar. Ett system 

som innebär att samtliga hyresgäster ges en möjlighet att bo kvar i lägenheten skulle leda till 

att hyran i vissa fall inte kan höjas alls, detta är i sig orimligt.  

 För att bestämmelsen ska bli tillämplig, krävs att hyran efter en ny bruksvärdesprövning 

överstiger den tidigare satta hyran med mer än 5 %.117 Det innebär således att skyddsregeln 

inte blir tillämplig på en eventuell upptrappning av hyrorna som gavs exempel på tidigare. I 

exemplet som angavs blev hyreshöjningen cirka 28 % under en femårsperiod. Utslaget på 

antal år det en höjning om cirka 5,6 % och kan därigenom anses vara väsentlig, men ham-

nar trots detta utanför regelns omfattning.  

En annan problematik med skyddsregelns utformning är att den inte blir tillämplig när 

bruksvärdet höjs på grund av vidtagna åtgärder som kräver hyresgästens alternativt hyres-

nämndens godkännande. I dessa fall anses hyresgästen redan ha ett relativt stort inflytande 

och en väsentlig hyreshöjning anses därför skälig.118   

Både utvecklingen i praxis och justitiedepartementets uttalande om att någon nämnvärd 

förändring inte skett, talar dock för att hyresgästens inflytande i praktiken inte är särskilt 

stort. Trots att hyresgästen motsätter sig de planerade åtgärderna ger hyresnämnden och 

hovrätten i stor utsträckning hyresvärden bifall.   

                                                
116 Prop. 2009/10:185  s. 70. 

117 Prop. 2009/10:185 s. 71. 

118 Prop. 2009/10:185 s. 72. 
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8.4 Sammanfattning av hyresgästens reella besittningsskydd i 

praktiken 

Skyddsregeln ger ett skydd i det fall en ny bruksvärdesprövning leder till, att bruksvärdet 

höjs och hyran sätts väsentligt högre än den tidigare satta hyran, till följd av att hyresför-

handlingslagen i dag är normerande vid bruksvärdesprövningen. Problemet ligger dock i att 

hyran många gånger kan komma att höjas på grund av att hyresvärden i samband med ex-

empelvis stambyten, utför standardhöjande åtgärder som leder till att bruksvärdet höjs. Så-

dana åtgärder anses utgöra särskilda skäl enligt lagstiftarens mening vilket gör att skyddsre-

geln inte blir tillämplig.  

Att hyresgästen alternativt hyresnämnden måste ge sitt godkännande innan standardhö-

jande åtgärder utförs, kan i sig anses utgöra ett skydd till förmån för hyresgästen och even-

tuellt höjda hyror. Dock är hyresgästens inflytande trots 2002 års lagändring inte så starkt 

som lagstiftaren åsyftat. Fortfarande väger hyresvärdens intresse i stor utsträckning tyngre 

än hyresgästernas skilda intressen vid en intresseavvägning. I dessa fall ges således hyresgäs-

ten inget skydd mot väsentliga hyreshöjningar, samtidigt har hyresgästen i praktiken inte 

heller någon möjlighet att motsätta sig att åtgärderna utförs. 

Regeln tillämpas inte heller på hyreshöjningar som inte ger en påtagligt högre hyra än den 

som var aktuell innan höjningen. Det innebär att en hyresvärd i praktiken kan ta ut en hyra 

som är upp till 5 % högre än den satta hyran för jämförliga objekt. De aktuella objektens 

hyra kan i sin tur utgöra jämförelseobjekt för en bruksvärdesprövning och hyran får då sät-

tas till 5 % över den första hyresvärdens satta hyra. För varje år sker en höjning som inne-

bär att hyran anses skälig. Om höjningen efter exempelvis fem år slås ihop och fördelas 

över åren, kan dock ökningen sedd i procent per år, vara väsentlig men skyddsregeln än-

dock inte bli tillämplig. Vid en sådan möjlig upptrappning av hyran ges således inte heller 

något skydd till förmån för hyresgästen och dess ekonomiska möjligheter att bo kvar i lä-

genheten. 

8.5 Möjliga åtgärder 

Som författaren ser det finns det i huvudsak två möjliga åtgärder som ger hyresgästen en 

större möjlighet att faktiskt ha råd att bo kvar i lägenheten.  

Den första åtgärden avser att ändra utformningen av lagtexten så att hyresgästen vid stan-

dardhöjande åtgärder ges det inflytande som faktiskt avsågs. Svårigheten ligger i hur ut-
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formningen ska se ut. En möjlig lösning torde vara att i lagtexten utveckla vilken tyngd 

skilda intressen ska ges vid en intresseavvägning. En annan lösning är att, som hyresgäst-

föreningen föreslagit, ge hyresgästen möjlighet att komma med egna förslag till ombyggnat-

ioner. Om dessa är rimliga ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv måste hyresnämnden ta 

dessa i beaktande vid en intresseavvägning.119 

Problemet med att ange vilken tyngd olika intressen ska ha vid en intresseavvägning är en-

ligt författaren att tyngden varierar. En hyreshöjning som i förhållande till den tidigare satta 

hyran endast är marginell bör inte väga lika tungt som en mera betydande höjning. Likale-

des bör inte ett intresse av att behålla 50 år gammal inredning väga lika tungt som att be-

hålla 5 år gammal inredning.  

Att i lagtexten ge hyresgästen möjlighet att själv komma med förslag till rimliga ombyggnat-

ioner kan vara en lämplig komplettering. Viktigt är dock att fastställa, dels vilket inflytande 

ett sådant förslag ska ges vid en intresseavvägning, dels hur utförligt ett sådant förslag 

måste vara utformat. Vilket inflytande förslaget ska ha är av vikt för att försäkra att hyres-

gästens inflytande i praktiken faktiskt blir större. I syfte att ge samtliga hyresgäster möjlig-

het att inkomma med förslag till ombyggnationer, krävs enligt författaren att kravet på ut-

förlighet inte ställs för högt.  

Den andra möjliga åtgärden är att utvidga skyddsregeln till att omfatta väsentliga hyreshöj-

ningar även vid ombyggnationer där godkännande krävs, vilket också är något hyresgäst-

föreningen föreslår.120 Med denna lösning skyddas hyresgästen mot att en väsentlig höjning 

av hyran sker för snabbt, oavsett grunden till höjningen. En möjlig nackdel enligt författa-

ren kan dock vara att hyresvärdar inte har ekonomisk möjlighet att vidta större ombyggnat-

ioner om en väsentlig höjning av hyran inte är möjlig direkt. Många fastigheter är i dag i 

behov av större ombyggnationer och för bostadsföretag, liksom andra företag, måste utgif-

ter vägas upp av inkomster för att företaget ska ha en möjlighet att gå med vinst. 

Om hyrorna i praktiken trappas upp bör en komplettering av lagtexten ske i syfte att mot-

verka kringgående av skyddsregeln. Som författaren ser det skulle en ny utformning av lag-

texten där väsentlighetsbegreppet utsträcks till en längre period, vara ett sätt att hindra ett 

sådant kringgående. 

                                                
119 HGF:s arbete, s. 4. 

120 HGF:s arbete, s. 4. 
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Avseende huruvida faktorer som garage och biluppställningsplats ska kunna påverka 

bruksvärdet är författaren av den åsikten att även om enskilda individer väljer att inte ha 

någon bil, torde majoriteten av människor fortfarande anse att detta är en förmån. Vid en 

objektiv bedömning är det därför helt rimligt att denna förmån påverkar bruksvärdet.  
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9 Slutsats 

Syftet med skyddsregeln i 12 kap 55 § 5st JB, att inte hyresgästens reella besittningsskydd 

ska urholkas, uppfylls enligt författaren endast till viss del. När väsentliga hyreshöjningar 

sker på grund av exempelvis en större ombyggnation har hyresgästen i många fall ingen 

möjlighet att motsätta sig detta, samtidigt som skyddsregeln i dessa fall inte blir tillämplig. 

Härav kan skyddsregelns syfte generellt sett inte anses vara uppfyllt. 

Författaren anser att problemet i dag ligger i hyresnämndens prövning av huruvida hyres-

värden ska ges godkännande till att utföra standardhöjande åtgärder, i samband med en 

ombyggnation. I syfte att skydda hyresgästens reella besittningsskydd när skyddsregeln inte 

blir tillämplig bör därför en förändring ske. 

Förslagsvis bör lagtexten utformas på ett sätt som gör att hyresgästernas skilda intressen 

ges det inflytande som åsyftades när lagen ändrades år 2002. Författaren anser att detta till-

godoses bäst genom att lagstifta om en möjlighet för hyresgästen att själv komma med för-

slag till hur ombyggnaden kan genomföras, samt att förslaget ska få genomslag om detta är 

rimligt ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. I syfte att ge samtliga hyresgäster möjlighet 

att inkomma med förslag bör kravet på utförlighet inte ställas särskilt högt. Har hyresgästen 

lagt fram ett eget förslag till ombyggnation bör därför ansvaret, att utreda huruvida detta är 

rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv åligga hyresvärden.    

Härigenom skyddas hyresgästen från att dennes reella besittningsskydd urholkas även om 

skyddsregeln inte är tillämplig.  

Ger en sådan ändring önskat resultat i praxis torde något behov av att ändra skyddsregelns 

utformning inte föreligga. Hyresvärden ges också större ekonomisk möjlighet att genom-

föra stora ombyggnationer samt väsentliga hyreshöjningar när detta är nödvändigt i syfte att 

bedriva en god fastighetsförvaltning. 

Så länge det inte i praktiken visar sig att hyrorna trappas upp tillgodoser skyddsregeln hy-

resgästens behov av skydd. Skulle motsatsen visa sig bör en komplettering tillföras skydds-

regeln som hindrar hyresvärdar från att systematiskt kringgå denna.     
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