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Sammanfattning 

 

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB) trädde ikraft den 1 februari 2013 och 

är tillämplig när en privatperson hyr ut sin bostad. Lagens förmånliga regler tillkom för att 

stimulera privatpersoner att hyra ut sin bostad som de för tillfället inte nyttjar. Reglerna är 

förmånliga för hyresvärden men desto mindre förmånliga för hyresgästen. Den sistnämnda 

får aldrig något besittningsskydd och kan när som helst under hyresförhållandet, utan saklig 

grund, sägas upp till det månadsskifte som inträffar närmast om tre månader. Hyresvärden 

tillåts även att säga upp tidsbestämda avtal i förtid trots att längre avtalstid överenskom-

mits. 

Hyreslagen (12 kap JB) var tidigare uteslutande tillämplig på rättsområdet. Enligt lagens 

huvudregel krävs saklig grund för uppsägning men det finns undantag. Uppsatsen syftar till 

att analysera motiven till hyreslagens besittningsskydd och jämföra med motiven till avsak-

nad av sådant skydd enligt UEB samt rätten att säga upp tidsbestämda avtal i förtid. Förar-

betena till UEB granskas kritiskt för att fastställa vilka skäl samt vilka undersökningar som 

ligger till grund för hyresvärdens uppsägningsrätt. 

Utredningarna som ligger till grund för UEB anses av författaren vara bristfälliga och det 

saknas underlag som visar att fler bostäder skulle hyras ut om reglerna blir förmånligare. 

Främst saknas undersökningar som visar att dispositionsrätten ses som ett hinder. En 

lagändring av sådan här karaktär bör omfattas av grundligare utredningar. 

Hyresvärdens rätt att utan saklig grund säga upp hyresgästen sätter denna i en osäker ställ-

ning, särskilt rätten att säga upp tidsbestämda avtal i förtid. Hyresgästen har svårt att göra 

sina rättigheter gällande. Lämplig åtgärd är enligt författaren att saklig grund ska krävas för 

uppsägning vid längre hyresförhållande, som varat i två år eller mer. Hyresvärden bör inte 

heller få säga upp tidsbestämda avtal i förtid - avtal skall hållas.  



 

 

Summary 

The Act (2012:978) on renting of own property (UEB) came into force on 1 February 

2013. The law applies where a private individual rents out his home. The beneficial rules of 

the act are created to encourage private individuals to rent out their homes as they currently 

do not use. The rules are beneficial to the landlord but less beneficial to the tenant. The lat-

ter should never have any security of tenure and may at any time during the tenancy, with-

out objective reason, be terminated with three month notice. The landlord is even allowed 

to terminate fixed term contracts premature, although longer agreement period is agreed. 

Tenancy Act was previously exclusively applicable to the legal field. According to the prin-

cipal rule objective reasons are required for termination but there are exceptions. The thesis 

aims to analyze the motives of the security of tenure according to the Tenancy Act and 

compare with the motives for the absence of such protection according to UEB and the 

right to terminate fixed term contracts prematurely. The preparatory work for UEB is criti-

cally examined to identify the reasons and what studies that underlies the landlord's right of 

termination. 

The investigations which form the basis for UEB is considered by the author to be inade-

quate and there is no data showing that more housing units would be rented out if the rules 

becomes more beneficial. Mainly no studies show that the right of disposal is seen as an 

obstacle. A change in the law of such a character should be subject to more thorough in-

vestigation. 

Landlord's right, without objective reasons to terminate the tenant puts this in a precarious 

position, especially the right to terminate fixed contracts prematurely. It is difficult for the 

tenant to assert its rights. Action is according to the author that objective reasons shall be 

required for termination of longer rental relationship, which lasted for two years or more. 

The landlord should never have the right to terminate temporary contracts prematurely. 
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Förkortningslista 

 

Hyresgäst  Fysisk person som innehar en bostadslägenhet 

Hyreslagen  12 kap JB 

JB   Jordabalken (1970:994) 

Lägenhet  Bostadslägenhet 

Privat uthyrning  Privatperson som i andra hand upplåter bostadsrätt el-

ler hyr ut en- eller tvåfamiljshus eller ägarlägenhet  

Prop.   Regeringens proposition 

SOU   Statens offentliga utredningar 

UEB Lag (2012:978) om uthyrning av egen bstad 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens bostadsmarknad fungerar inte väl och det råder stor bostadsbrist i tillväxtregioner-

na. En välfungerande bostadsmarknad är viktig för Sveriges ekonomiska tillväxt. För att det 

ska råda rörlighet på arbetsmarknaden krävs god tillgänglighet på bostäder. Arbetstagaren 

kan annars hindras att anta erbjudande om arbete på annan ort på grund av bostadsbrist. 

Av samma anledning kan studenter hindras att studera på annan ort. Regeringen tillsatte 

den 8 december 20111 en utredning som kom att kallas Hyresbostadsutredningen. Utred-

ningens syfte var att analysera hyresmarknaden och komma med förslag på hur denna kan 

utvecklas.  En långsiktig lösning är att bygga fler bostäder men det tar tid. I hyresbostadsut-

redningens delbetänkande (SOU 2012:25) – Enklare för privatperson att hyra ut sin bostad med 

bostadsrätt eller äganderätt 2 - utreds hur befintliga privatägda bostäder kan utnyttjas mer effek-

tivt för att, på kort sikt, skapa fler bostäder. Syftet med SOU 2012:25 var att analysera vilka 

faktorer som begränsar uthyrning av privatägda bostäder samt vilka förändringar som kan 

stimulera att sådan uthyrning ökas. Utredningen hade även i uppgift att inventera uthyr-

ningspotentialet, d.v.s. inventera hur många bostäder som vid det tillfället stod tomma. Ut-

redningen resulterade i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, UEB, som trädde 

ikraft den 1 februari 2013.  

UEB är fördelaktig för den bostadsinnehavare/privatperson som vill hyra ut sin bostad ut 

tre aspekter:  

 Bostadsinnehavaren får ta ut en högre hyra (kapital hyra) än vad som tidigare var tillåtet.  

 Hyresgästen får aldrig besittningsskydd utan riskerar alltid att bli uppsagd vid det månads-

skifte som inträffas närmst om tre månader. 

 Bostadsinnehavaren har rätt att säga upp tidsbestämda avtal i förtid trots att längre kon-

traktstid har avtalats.   

 

 

                                                 
1 S 2011/12. Direktiv 2011:108. 

2 SOU Delbetänkande av Hyresbostadsutredningen. 
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De uppräknade aspekterna är som sagt fördelaktiga för bostadsinnehavaren men desto 

mindre fördelaktiga för hyresgästen. Lagen innebär att en hyresgäst kan få betala en betyd-

ligt högre hyra för en bostadsrätt upplåten i andra hand än vad denne behöver betala för ett 

vanligt förstahandskontrakt för en likvärdig hyreslägenhet. Detta beror på att bostadsinne-

havaren får ta ut en kostnadshyra som är baserad på bostadens marknadsvärde till skillnad 

från hyreslagens regler där hyran baseras på bruksvärdet3. Att en hyresgäst enligt UEB ald-

rig får besittningsskydd samt att hyresvärden tillåts säga upp tidsbestämt avtal i förtid, trots 

att längre avtalstid överenskommits, gör det väldigt osäkert för en hyresgäst som aldrig kan 

veta hur länge denna får bo kvar i bostaden.4 Hyreslagen som tidigare var uteslutande gäl-

lande på detta rättsområde är uppbyggd kring besittningsskydd, JB 12:45-52 §§, för att 

trygga hyresgästens rätt till sitt hem och till sin bostad. Vid uthyrning av privatägd bostad är 

besittningsskyddet svagare och bryts endast om bostadsinnehavaren har en saklig grund för 

sin uppsägning. Det finns även undantag då besittningsskyddet inte gäller samt situationer 

när det kan avtalas bort vilket redogörs för senare i uppsatsen.  

Författaren anser att UEB innebär en genomgripande lagändring då hyresgästen helt saknar 

besittningsskydd.  Särskilt anmärkningsvärt anser författaren det vara att tidsbestämda avtal 

får sägas upp i förtid. Författaren kommer att granska vilka motiv som ligger bakom lagför-

slaget.  

Det har gjorts ytterligare en lagändring för att öka antalet upplåtelse i andra hand av bo-

stadsrätter. Skälet för att bostadsrättsinnehavaren ska få hyra ut sin bostadsrätt har blivit 

generösare. Det krävs enligt Bostadsrättslag (1991:614) 7:10 § bostadsrättsföreningens sam-

tycke för upplåtelse i andra hand. Om det vägras kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. 

Det ska, från den 1 juli 2014, lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för att upplåta i 

andra hand samt om bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra 

samtycke. Tidigare krävdes att bostadsrättshavaren hade beaktansvärt skäl. Även denna 

lagändring ska bidra till att befintliga bostäder utnyttjas mer effektivt.5 Bostadsrättsför-

eningen ska även få ta ut en avgift för sådana merkostnader som kan uppkomma vid upplå-

telse i andra hand.6  

                                                 
3 Jordabalken 12 kap 45 §.  

4 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 3 §. 

5 Prop 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter sid. 1. 

6 Prop 2013/14:142  sid. 1. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att fastställa gällande rätt beträffande hyresgästens besittningsskydd enligt 12 kap 

JB när privatperson upplåter lägenhet belägen i ett en- eller tvåfamiljshus, i en ägarlägenhet 

eller vid upplåtelse i andra hand av en bostadsrätt. Jämförelse görs med motsvarighet enligt 

lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB). Förarbetena till UEB granskas kritiskt 

för att fastställa vilka skäl samt vilka undersökningar som ligger till grund för tillkomsten av 

UEB, främst anledningen till varför en hyresvärd ska få säga upp ett tidsbestämt avtal i för-

tid samt varför inte hyresgästen ska ha besittningsskydd. Slutligen diskuteras om UEB in-

nebär att hyresgästers ställning gentemot hyresvärden blir för osäker då hyresgästens rättig-

heter urholkas. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte behandla uthyrning av möblerade rum, fritidsbostad eller del av lä-

genhet.7 Inte heller behandlas upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Författaren har valt att i 

inledningen beskriva införandet av den lagändring som innebär generösare regler vid ut-

hyrning av bostadsrätt som gäller från 1 juli 20148 då lagändringen berör det rättsområde 

uppsatsen behandlar. Regeln berörs inte i övrigt i uppsatsen. Begränsningarna motiveras av 

att det skulle kräva alltför mycket utrymme att utreda även dem.  

Uppsatsen analyserar införande av UEB och vilka utredningar samt motiv som ligger 

bakom lagen. Författaren har valt att koncentrera sig på avsaknad av besittningsskydd och 

uppsägning av tidsbestämda avtal i förtid. Uppsatsen behandlar inte i någon större ut-

sträckning införandet av kapitalhyra. Det enda ärende som prövats i hyresnämnden sedan 

införandet av UEB avser prövning av oskälig hyra varför författaren har valt att i uppsatsen 

inte behandla ärendet. Nämnden avslår ansökan då hyran ligger under kapital och drifts-

konstad. 9 Inte heller har författaren gjort någon analys över ärenden som prövats i hyres-

nämnderna samt i Svea Hovrätt angående åtgärdsföreläggande och villkorsändring vid ut-

hyrning av privatägda bostäder innan införandet av UEB. Även dessa begränsningar motiv-

eras av att det skulle kräva alltför mycket utrymme.  

                                                 
7 Jordabalken (1970:944) 12 kap 45 § p. 2-3. 

8 Bostadsrättslag (1991:614) 7:10 §. 

9 Hyresnämnden i Stockholm ärende nummer 1860-14. 



 

 
7 

1.4 Metod och avgränsning 

I denna framställning används en traditionell rättsdogmatisk metod, vilket innebär en tolk-

ning och systematisering av de lege lata  utifrån rättskällehierarkin i ordning efter juridisk dignitet; 

lag, förarbeten, praxis och doktrin.En deskriptiv metod används för att fastställa gällande rätt 

beträffande uthyrning av egen bostad. En jämförande metod används för att jämföra gäl-

lande rätt enligt UEB med hyreslagen som tidigare uteslutande var gällande på rättsområ-

det. Predecensregler tas i beaktande för att avgöra om avtalslagens regel om att avtal skall 

hållas - pacta sunt servanda- ska ge vika för lagregeln i UEB som ger hyresvärdens rätt att 

säga upp det tidsbestämda avtalet i förtid. Framställningens primära rättsskälla är lagtext. 

UEB trädde kraft 1 februari 2013 och det finns endast ett ärende som prövats i hyres-

nämnden som valt att inte behandlas inom ramen för denna uppsats (se avgränsning ovan).  

Även tillgång på doktrin inom område är knapphändig. För att analysera gällande rätt an-

vänds främst förarbetena som sekundär rättsskälla. Remissinstansernas yttrande om UEB 

används som underlag för diskussion. För att få en verklighetsförankring inom rättsområ-

det förs samtal med hyresnämnden i Malmö samt Hyresgästföreningens Riksförbund. Hy-

resnämnden i Malmö var kritiska till hyresvärdens rätt att säga upp tidsbestämt avtal i för-

tid. Informationen vid samtalen används främst av författaren för att fastställa att uppsats-

ämnet är relevant. För att få en överblick av resultaten av införandet av UEB används det 

enda materialet som finns att tillgå i form av hyresgästföreningens medlemstidning Hem och 

Hyra. 

Ett rättspolitiskt resonemang används för att värdera och argumentera för rättsläget som 

framställts i uppsatsen.  

1.5 Disposition 

Kapitel två redogör för UEB. I kapitel tre behandlas innebörden av hyreslagens besitt-

ningsskydd. I uppsatsens fjärde kapitel utreds de motiv som ligger bakom hyreslagens be-

sittningsskydd. I kapitel fem behandlas huruvida tidsbestämda avtal går att säga upp enligt 

hyreslagen. I uppsatsens sjätte kapitel utreds de motiv som ligger bakom avsaknad av be-

sittningsskydd enligt UEB. I sjunde kapitlet granskas kritiskt de utredningar och undersök-

ningar som lagförslaget till UEB grundas på. I kapitel åtta redogörs för förarbetenas jämfö-

relse av andra länders villkor vid uthyrning av privatägd bostad. Effekterna av införandet av 

UEB undersöks i kapitel nio. I det tionde kapitlet görs en analys av rättsläget utifrån vad 
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som tidigare redovisats i uppsatsen. I kapitel elva delges författarens åsikter i en slutsats. I 

det tolfte kapitlet ger författaren förslag till hur lagen kan ändras – de lege ferenda.  
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2  Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad blir aktuell när någon utanför näringsverk-

samhet upplåter bostad åt en hyresgäst. Lagen är tillämplig vid upplåtelse av bostadsrätt, 

ägarlägenhet samt en- eller tvåfamiljshus,10 men inte vid upplåtelse av hyresrätt i andra 

hand. Om en person upplåter mer än en bostad gäller UEB endast den första upplåtelsen. 

Lagen i fråga innehåller endast sex paragrafer och den kompetteras av jordabalken kap 12, 

nedan även kallad hyreslagen, vilken är tillämplig om inte annat anges.11 UEB är tvingande 

till hyresgästens fördel, dvs. hyresvillkor som är till nackdel för denna är utan verkan.12  

2.1 Besittningsskydd och uppsägning i förtid 

Hyresavtalet gäller för obestämd tid om inget annat avtalas och ska sägas upp för att upp-

höra. Avtalet kan även ingås på bestämd tid och upphör då att gälla vid hyrestidens slut13 

till skillnad från hyreslagen,14 utan uppsägning. Ett tidsbestämt avtal kan sägas upp till upp-

hörande som inträffar innan hyrestidens slut.15 Om hyresgästen väljer att säga upp hyresav-

talet kan denna göra det till det månadsskifte som inträffar en månad efter uppsägningen. 

Hyresvärden har längre uppsägningstid och kan säga upp avtalet till det månadsskifte som 

inträffar tre månader efter uppsägningen.16 Till skillnad från hyreslagen får hyresvärden om 

inte annat är avtalat, enligt UEB, säga upp avtalet i förtid trots att det inte är förverkat. 

Dessutom har hyresgästen inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om inte parterna avtalar 

något annat. Det innebär att hyresgästen inte har något besittningsskydd och måste flytta 

om hyresvärden gör en korrekt uppsägning. 17 

2.2 Kapitalhyra 

Precis som enligt hyreslagen18 kan parterna enligt UEB fritt avtala om hyran. Om en av par-

terna önskar ändra hyran eller ändra villkoren ska denna meddela motparten detta. Kan 

                                                 
10 Jordabalken kap 12 § 1. 

11 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1 §. 

12 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 2 §. 

13 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 3 § 1 st. 

14 Jordabalken 12 kap 3 § 2 stycket. 

15 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 3 § 1 st. 

16 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 3 § 2 st. 

17 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 3 § 3 st. 

18 Jordabalken (1970:994) 12 kap 55 §. 
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överenskommelse inte träffas kan part ansöka om villkorsändring hos hyresnämnden. Vid 

tvist om hyran ska nämnden enligt UEB fastställa denna till ett belopp som inte påtagligt 

överstiger kapital och driftskostnad för bostaden.19 Den beräknas som en skälig avkast-

ningsränta på bostadens marknadsvärde. Kapitalkostnaden beräknas utifrån en objektiv be-

dömning av marknadsvärdet. Om bostaden nyligen har förvärvats är priset en indikation på 

marknadsvärde. En jämförelse kan annars göras med vad liknande lägenheter överlåtits för. 

Det saknar betydelse om ägaren till bostaden har lånat kapital för att förvärva bostaden el-

ler ej. Räntekostnaden har inget att göra med den faktiska kostnaden utan är en uppskattad 

kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Vad som är en skälig avkastningsränta av-

görs av rättstillämpningen. Propositionen anger att en riktpunkt kan vara en avkastnings-

ränta som är ett par procent över Riksbankens referensränta. När propositionen överläm-

nades var referensräntan 1,5 procent och då bedömdes en ränta på cirka fyra procent vara 

skälig. Driftskostnaden beräknas däremot på faktiska kostnader som el, vatten och avgiften 

till bostadsrättsföreningen. Hyrs lägenheten ut möblerad har hyresvärden rätt att ta viss er-

sättning för slitage av möbler.20   

Om hyresnämnden bedömer att hyran påtagligt, 2-10 procent,21 överstiger kapital och 

driftskostanden blir hyresvärden återbetalningsskyldigt. Men till skillnad från hyreslagen22 så 

blir inte hyresvärden retroaktivt återbetalningsskyldig, utan den skyldighet gäller endast från 

den dag ansökan inlämnades till hyresnämnden.23 

 

                                                 
19 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 4 §. 

20 Proposition 2012/13:1 Utgiftsområde 18, sid. 78. 

21 L. Holmqvist, R. Thomsson Uthyrning av egen bostad sid. 29. 

22 Jordabalken (1970:994) 12 kap 55 e §. 

23 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 5 §. 
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3 Besittningsskydd  

Huvudregeln inom civilrätten är att ett avtal som är upprättat för bestämd tid upphör att 

gälla när den avtalade tiden har löpt ut. Ett avtal som är upprättat för obestämd tid kan sä-

gas upp om någon av parterna så önskar. Uppsägningstiden kan vara reglerad i avtalet, an-

nars gäller lagfäst uppsägningstid. För att ge hyresgäster besittningsskydd har lagstiftaren 

frångått huvudregeln i syfte att trygga hyresgästen rätten till sitt hem och sin bostad.24 Be-

sittningsskyddet innebär en urholkning av äganderätten. 

Besittningsskyddets huvudregel enligt JB 12:45-52 25 innebär att en hyresgäst har rätt till 

förlängning av hyresavtalet vid hyrestidens utgång. Säger hyresvärden upp hyresgästen till 

avflyttning har denna rätt att sitta kvar i lägenheten utan att vidta någon åtgärd. Accepterar 

inte hyresvärden det får ärendet prövas hos hyresnämnden.26 

Det finns enligt JB 12:45, 12:45 a och 12:46 undantag från besittningsskyddets huvudregel, 

dvs. när hyresgästen inte har besittningsskydd och därmed inte har rätt att sitta kvar i lä-

genheten, vilket behandlas nedan. 

3.1 Undantag från besittningsskydd vid uthyrning av bo-
stadsrätt och privatägt boende  

Enligt JB 12:45 får hyresgästen inte besittningsskydd vid upplåtelse av en bostadsrätt27 i 

andra hand förrän hyresförhållandet varat längre än två år i följd. Vill bostadsrättsinnehava-

ren inte att hyresgästen ska få besittningsskydd efter att dessa två år har passerat kan par-

terna välja att avtala bort det.28 När en privatperson ska hyra ut sitt en- eller tvåfamiljshus 

eller ägarlägenhet bör denna alltid avtala bort besittningsskyddet om anspråk på boendet 

önskas längre fram. Dessa är inte undantagna enligt JB 12:45 då det inte gäller upplåtelse i 

andra hand. Ägaren till en- eller tvåfamiljshus samt ägarlägenhet hyr inte sin egen bostad 

utan äger den. Därför kan det inte bli fråga om en upplåtelse i andra hand. 

 

                                                 
24 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid 381. 

25 Jordabalken (1970:994) 12 kap. 45-52 §§. 

26 N. Larsson m.fl. Bostadshyresavtal i praktiken sid. 181. 

27 Gäller även hyresrätt som hyrs ut i andra hand vilket inte behandlas i denna uppsats. 

28 Jordabalken  (1970:994) 12 kap 46 §. 
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3.2 Avtala bort besittningsskydd 

Enligt JB 12:45 a § kan hyresvärd och hyresgäst i en särskilt upprättad handling komma 

överens om att hyresrätten inte ska vara förenad med rätt till förlängning. Lagregeln har 

tillkommit i syfte att stimulera uthyrning av sådana lägenheter som annars inte skulle hyras 

ut på grund av att hyresvärden behöver ta lägenheten i anspråk längre fram.29 Ett sådant av-

tal ska godkännas av hyresnämnden för att vara gällande. Överenskommelse om att hyres-

rätten inte ska vara förenad med förlängning gäller utan hyresnämndens godkännande om 

följande tre kriterier uppfylls:  

1. Den gäller för en tid om högst fyra år från det att hyresförhållandet inleds.  

2. Det ska vara frågan om privat uthyrning då upplåtaren innehar bostaden med bo-

stadsrätt, en- eller tvåfamiljshus eller ägarlägenhet.   

3. Besittningsskyddet bryts endast om hyresvärden ska bosätta sig i bostaden eller 

överlåta densamma. 30 

3.3 Besittningsbrytande grunder 

Enligt JB 12:46 finns det tio besittningsbrytande grunder då hyresgästen inte har rätt till 

förlängning av avtalet. JB 12:46 Punkt 6 och 7 innebär att hyresgästen inte har rätt till för-

längning om det avser en privatägd bostad och bostadshavaren har sådant intresse att för-

foga över bostaden att hyresgästen skäligen bör flytta. Sådan grund kan vara om bostads-

havaren vill bosätta sig i bostaden eller försälja densamma. I dessa fall får hyresgästens in-

tresse vika.31 En prövning kan även göras enligt lagrummets generalparagraf, JB 12:46 

punkt 10, varav följer att besittningsskyddet får ge vika vid en intresseavvägning, om det 

inte strider mot god sed eller skulle vara oskäligt mot hyresgästen. För att uppsägning ska 

vara aktuell krävs ett sakligt skäl.32 Bostadsägaren får eventuellt inte omedelbar disposit-

ionsrätt över bostaden då det kan krävas avvecklingstid.33  

 

                                                 
29 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 389. 

30 Jordabalken  (1970:994) 12 kap 45 a §. 

31 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 486-487. 

32 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 513. 

33  A. Victorin Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt. sid.187. 



 

 
13 

3.4 Praxis – hyresgästen har förlängningsrätt 

Nedan ges exempel på när hyresgästen enligt praxis från Svea Hovrätt och Bostadsdomsto-

len har fått förlängningssrätt.34 Rättsfallen är tagna från litteraturen Hyreslagen – en kommen-

tar35. Prövning har skett enligt JB 12:46 punkt 6 och 7. Om det inte är bostadshavaren själv 

som ska bosätta sig i bostaden har istället en intresseavvägning enligt generalparagrafen 

gjorts, JB 12:46 punkt 10. Enligt praxis beaktas hur länge hyresförhållandet bestått. Har det 

bestått under en längre tid ska hyresgästen ofta erbjudas en ersättningsbostad som denna 

skäligen kan nöja sig med. Då det är frågan om privata uthyrare så har de sällan någon så-

dan bostad att erbjuda. Har hyresförhållandet varat kortare tid räcker det i regel med att hy-

resgästen får skäligt rådrum att hitta ny bostad.36 Enligt praxis har det även betydelse hur 

länge hyresgästen känt till att hyrevärden vill disponera över bostaden. 37 Nedan följer fyra 

rättsfall där hyresgästen har ansetts ha förlängningsrätt. 

En 80 år gammal hyresgäst ansågs ha förlängningsrätt trots att ägaren ville bosätta sig i lä-

genheten, RH 1998:4. Ägaren hade förvärvat fastigheten genom gåva som var villkorad 

med att den äldre hyresgästen skulle få sitta kvar i bostaden tills denne inte längre klarade 

att bo på egen hand.38 

Även en 76 år gammal man ansågs ha förlängningsrätt trots att ägaren ville göra en sjöbod 

av fritidsbostaden, SÖH 303/1995. Hyresgästen ansågs ha stark anknytning till bostaden 

som han hyrt i 40 år och dessutom själv iordningsställt. Vid en intresseavvägning enligt JB 

12:46 § p. 10 ansågs hyresgästens intresse att bo kvar i bostaden väga tyngre än hyresvär-

dens intresse att nyttja den som en sjöbod.39  

Även det tredje fallet gäller en fritidsbostad där hyresgästen får förlängningsrätt, SÖH 

406/2000. Prövningsbostaden är beläggen på en jordbruksfastighet och ägaren vill upplåta 

den åt sin bror som ska arbeta på gården ett par månader per år. Hyresvärden anses ha ett 

sakligt skäl för uppsägningen, men broderns bostadssituation kan tillgodoses genom att han 

istället bor i en annan närliggande bostad. Hyresgästens intresse sammantaget bedöms väga 

                                                 
34 Svea Hovrätt är högsta instans när mål som prövats i hyresnämnden överklagas. 

35 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. Sid. 483 ff. 

36 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 489. 

37 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 498. 

38 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 489. 

39 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 495. 
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tyngre än hyresvärdens. Hyresgästen har hyrt bostaden i 40 år och har skött underhållet 

som om de ska få bo där under resten av sin livstid. Hyresgästen har en stark anknytning 

till bostaden och stort intresse att få bo kvar.40 

Det sista fallet som tas upp gäller när en hyresvärds barn ska bosätta sig i bostaden, SÖH 

385/2001. Enligt hovrätten väger intresset inte lika tungt i ett sådant fall jämfört med om 

hyresvärden själv skulle bosätta sig där eller sälja. Prövningslägenheten hade använts som 

permanentbostad under 13 år av en man och hans barn. Barnen bedömdes ha stark an-

knytning till bostaden, eftersom de i närheten hade såväl skola som kamrater. Dessutom 

var modern bosatt i närheten. Barnfamiljens intresse vägde tyngre än hyresvärdens och de 

fick förlängningsrätt. 

3.5 Praxis – hyresgästen har inte förlängningsrätt 

Nedan ges exempel på praxis när hyresgästen inte har fått förlängningsrätt. Praxis visar att 

hyresgästen kan tvingas flytta trots att bostadsägaren själv inte ska bosätta sig i bostaden, 

utan istället dennes familj. Vidare framgår att hyresgästen kan tvingas flytta även när ägaren 

inte ska använda bostaden som permanentbostad utan som övernattningsbostad. 

Ägaren till ett familjehus ville låta dottern och hennes barn bosätta sig i bostaden som var 

uthyrd, SÖH 274/1998. Hyresförhållandet hade endast varat en kort tid och hyresgästen 

hade möjligt att finna ny bostad. Denne fick inte förlängningsrätt.41 

Ytterligare ett annat fall handlar om när ägaren vill låta sin dotter bosätta sig i prövningslä-

genheten som ingår i ett större bestånd, BD 205/1992. Vid en intresseavvägning enligt JB 

12:46 punkt 10 ansågs dotterns skäl väga tyngre än att hyresgästens som hade hyrt bostaden 

som fritidsbostad under flera år. Hyresgästen hade dessutom erbjudits erstättningsbostad.42 

 Ägaren till ett enfamiljshus ville låta sin syster bo i bostaden som övernattningslägenhet för 

att hjälpa till att ta hand om deras sjuka mor, ÖH 9190-02;2003-06-29. Hyresförhållandet 

                                                 
40 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 496. 

41 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 494. 

42 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 494. 
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hade endast varat kort tid och bostaden användes som fritidsbostad. Hyresgästens intresse 

fick ge vika.43 

Prövningsbostaden hade hyrts ut i 33 år när ägaren avled, ÖH 1702-06;2006-10-25. Döds-

boet hade för avsikt att sälja bostaden. Hyresgästen hade uppmanats att söka ny bostad 

men varken denna eller dödsboet hade försökt att hitta ersättningsbostad. Hyresgästen fick 

inte förlängningsrätt men uppskov med avflyttning.44 

Prövningsbostaden hade utgjort hyresgästens hem i över 40 år, ÖH 9463-08; 2009-06-04. 

Den nya ägaren hade för avsikt att rusta upp den omoderna bostaden och själv bosätta sig 

där. Hyresgästens intresse fick ge vika men denna fick uppskov med avflyttning.45 

Det sista rättsfallet handlar om en bostadsrätt som hyrts ut under 3 års tid för att användas 

som permanentbostad åt en man i 30 års ålder, RBD 6:75. Hyresgästens intresse får ge vika 

för bostadshavarens intresse att använda bostaden som övernattningslägenhet 5-10 gånger 

per månad.46 

 

  

 

 

                                                 
43 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 949. 

44 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 945. 

45 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 945. 

46 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 499. 
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4  Besittningsskyddets bakgrund och motiv 

Permanent besittningsskydd infördes i 1968 års hyreslag men besittningsskyddet har anor 

längre tillbaka i form av provisoriskt besittningsskydd. Indirekt besittningsskydd infördes i 

samband med att första världskriget bröt ut 1917. Vid denna tid flyttade många från gles-

bygden in till städerna, vilket ledde till bostadsbrist och trångboddhet. Fastighetsägaren 

hade vid denna tid rätt att säga upp en hyresgäst som klagade och lagstiftaren införde då ett 

provisoriskt indirekt besittningsskydd. Syftet med besittningsskyddet vid denna tid var att 

bromsa befarade hyreshöjningar och på detta sätt begränsades fastighetsägarens uppsäg-

ningsrätt. Den provisoriska krislagen upphörde 1923.47  Återigen infördes ett nytt proviso-

riskt besittningsskydd genom 1942 års hyresregleringslag. Anledning var att bostadspro-

duktionen minskade drastiskt till följd av andra världskrigets utbrott 1939. Regeringen befa-

rade påtagliga hyreshöjningar. Det primära var även vid detta tillfälle att säkra rimliga hy-

resnivåer och inte i sig att ge hyresgästen besittningsskydd.48  

När 1942 års hyresregleringslag skulle avvecklas tillkom 1956 besittningsskyddslag som 

även den var en provisorisk lag. Den första hade inneburit ett starkt besittningsskydd och 

enligt propositionen49 sågs det som naturligt att ett sådant skydd även skulle finnas vid 

normala förhållanden.  Regeringen såg tiden som mogen att lagfästa rättighet för den lojala 

hyresgästen att i princip få behålla hyresrätten till sitt hem.50 Besittningsskyddslagen hade 

ett vidare tillämpningsområde än vad hyresregleringslagen hade haft då denna var tillämplig 

på alla bostäder.51 

4.1 Permanent besittningsskydd införs i 1968 års hyreslag 

Som tidigare nämnt var det  i 1968 års hyreslagstiftning som permanent direkt besittningsskydd 

infördes. Enligt förarbetena är det av synnerlig betydelse att hyresgästen regelmässigt kan 

utgå från att få bo kvar i lägenheten, om inte hyresförhållandet av särskild anledning måste 

upplösas. Grund till besittningsskydd är det oberoende och den trivsel som trygghet att få bo kvar i 

                                                 
47 A. Christensen Hemrätt i hyresrätt sid. 25. 

48 A. Christensen Hemrätt i Hyresrätt sid. 41. 

49 Prop 1956:168 sid. 70. 

50 A. Christensen Hemrätt i Hyresrätt sid. 44. 

51 A. Christensen Hemrätt i Hyresrätt sid. 46. 
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sitt eget hem innebär.52 Hyresgästen ska känna sig säker på att inte behöva lämna lägenheten 

utav vilken anledning som helst. Vidare ska inte denna drabbas av en sakligt omotiverad upp-

sägning från hyresvärden.53 Motivet är att besittningsskydd inte enbart behövs när det råder 

stor bostadsbrist utan även vid en mer balanserad hyresmarknad. 54 

 

Två utredningar ligger till grund för införandet av besittningsskydd i 1968 års hyreslag, 

SOU 1961:47 och SOU 1966:14.  Förslaget som den förstnämnda utredningen resulterade i 

var många tunga remissinstanser emot. Den senare, som gjordes av sakkunniga, resulterade 

i besittningsskydd enligt 1968 års hyreslag. De sakkunniga ansluter sig i stora delar till det 

som uttalades i den första utredningen. Därutav behandlas även delar av första utredningen 

nedan när motiv till besittningsskydd utreds. 

4.2 Motiv till besittningsskydd enligt 1968 års hyreslag 

Huvudregeln enligt SOU 1966:14 innebär att hyresgästen skall åtnjuta besittningsskydd, det 

vill säga äga rätt till förlängning av hyresavtalet, om inte hyresvärdens skäl för att upplösa 

hyresförhållandet väger tyngre än hyresgästens intresse att bo kvar. Huvudregeln lyder en-

ligt 45 §: 

Har hyresvärden uppsagt hyresavtalet, är hyresgästen berättigad till förlängning av hyresavtalet, om 

ej annat följer av vad nedan i denna paragraf eller eljest finnes stadgat. 

Rätt till förlängning av avtalet tillkommer ej hyresgästen 

1. Om hyresrätten är förverkad: eller 

2. Om hyresvärden i annat fall har ett väsentligt intresse av att upplösa hyresförhållandet och 

det icke strider mot god sed i hyresförhållandet eller eljest är obilligt mot hyresgästen att 

han måste flytta.
 55

 

I förarbetena anges att det måste finnas inskränkningar i förlängningsregeln och att en hel 

del sådana inskränkningar görs med hänsyn tagen till det enskilda fallet. Hyresgästens öns-

                                                 
52 Prop. 1967:141 sid. 38. …hyresgästen vid förhyrningen regelmässigt utgår från att han skall 
få bo kvar i lägenheten om inte hyresförhållandet av särskilda skäl måste upplösas. Denna för-
utsättning är i själva verket av synnerlig betydelse för hyresgästen, och dess uppfyllande utgör 
grunden för att han skall känna det oberoende och den trivsel som trygghet i besittningen av 
hemmet ger. 
 
53 SOU 1961:147 sid. 77 och A. Christensen Hem i hyresrätt sid. 57. 

54 SOU 1966:14 sid. 100. 

55 SOU 1966:14 sid 38 & 39. 
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kan att bo kvar måste vägas mot exempelvis ”lägenhetens karaktär, fastighetsförvaltningens 

ändamålsenlighet, trivseln och ordningen i huset samt andra mer personliga förhållan-

den.”56 Gällande nästan alla besittningsskyddssituationer behövs ett starkare skydd när det 

råder bostadsbrist men dock inte motsatsvis att ett svagare skydd behövs vid ett bättre 

marknadsläge. Hyresgästen skall alltså även vid en balanserad hyresmarknad ha besittnings-

skydd. …”hyresgästen ska vara skyldig att flytta endast om hyresvärden har saklig anled-

ning att påfordra att hyresförhållandet upphör. Obefogad uppsägning skall, liksom chika-

nös uppsägning, alltid leda till att besittningsskyddet träder i verksamhet.”57 Detta ska inne-

bära att en skötsam hyresgäst ska ha fortlöpande rätt till en förhyrd lägenhet. Besittnings-

skyddet ska inte vara ett hyresregleringsskydd utan ett hemskydd. 58 

4.2.1 SOU 1961:47 

I förarbetena till 1968 års hyreslag (SOU 1966:14) ansluter sig de sakkunniga bland annat 

till nedanstående delar av vad som tidigare uttalats i SOU 1961:47 angående besittnings-

skydd.59 

Till en början påpekas att det tidigare rådde fri kontraktsfrihet på hyresmarknaden. Lagen 

har successivt förändrats i syfte att förbättra hyresgästens ställning och göra hyresgästen till en 

mer jämbördig part samt att ge denna ökad trygghet i sin besittning av förhyrd lägenhet. Det 

första steget mot besittningsskydd var att en hyresvärd skulle hindras att säga upp ett hyresavtal 

i förtid, det vill säga innan kontraktstidens utgång. Senare blev strävan högre och innebar att 

hyresgästen skulle ha företrädesrätt att få hyra lägenheten på nytt efter kontraktstidens ut-

gång.60  

Att hyresgästen enligt huvudregel i princip ska ha rätt till att erhålla nytt hyresavtal vid hy-

restidens utgång sågs som ett naturligt inslag i ett samhälle som försöker sörja för den en-

skildes trygghet och sociala trivsel. Hyresgästen ska inte riskera att drabbas av en sakligt 

omotiverad uppsägning. Hyresvärdens rätt att godtyckligt vägra förlängning av hyresavtalet 

innebär osäkerhet hos hyresgästen. Dessutom så har denna svårt att göra sina rättigheter 

                                                 
56 SOU 1966:14 sid. 109 

57 SOU 1996:14 sid. 110. 

58 SOU 1966:14 sid. 110. 

59 SOU 1966:14 sid. 107. 

60 SOU 1966:14 sid. 98. 



 

 
19 

gällande gentemot hyresvärden om denna godtyckligt kan vägra förlängning av hyresavta-

let.61  Följande uttalande görs i förarbetet: 

”Även om det icke hör till vanligheten, att en hyresvärd utan rimliga skäl motsätter sig förlängning, 

får likväl hans rätt att så förfara den effekten, att den enskilde hyresgästen icke kan känna sig säker 

på att icke just han kommer att drabbas av en sakligt omotiverad uppsägning. Hyresvärdens rätt att 

godtyckligt vägra förlängning är alltså i sig själv ägnad att hos hyresgästen framkalla ett visst osä-

kerhetstillstånd. Härpå vill optionsrätten så långt möjligt råda bot. Att hyresgästen erhåller en viss 

rättslig säkerhet för att han icke skall behöva lämna lägenheten av vilken anledning som helst, bety-

der för hans del vidgad handlingsfrihet, ökat oberoende och förhöjd trivsel. Det värde, som ligger 

däri, att man känner trygghet i besittningen av sitt hem kan således sägas vara optionsrättens cen-

trala skyddsobjekt. Utan en tryggad besittningsrätt synes det över huvud svårt att uppnå den likstäl-

lighet mellan hyresvärd och hyresgäst, vartill lagstiftningen sedan sekelskiftet syftat. Det ligger 

sålunda i öppen dag, att hyresgästens faktiska möjlighet att hävda sina rättigheter, vare sig dessa 

fastslagits i tvingande lagbud eller vila på avtalsmässig grund, måste bliva begränsande, så länge de 

ligger i hyresvärdens fria skön att vägra förlängning. Regler, som tillägga hyresgästen rättigheter av 

olika slag gentemot hyresvärden, kunna nämligen knappast väntas få åsyftat värde för hyresgästen, 

därest denna måste räkna med att få lämna lägenheten, om han gör bruk av sina rättigheter.”62 

4.2.2 Lägenhet i en- och tvåfamiljshus samt bostadsrätt 

Ur förarbetena63 utläses att lägenhet i en- och tvåfamiljshus samt bostadsrätt inte är undan-

tagna från besittningsskydd. Däremot bör inte hyresgästen åtnjuta besittningsskydd i vidare 

mån än vad som är motiverat av upplåtelsen och lägenhetens karaktär. Utgångspunkten är 

att hyresgästens intresse att få hyresavtalet förlängt får vika för ägarens krav att disponera 

över bostaden för att själv bosätta sig där eller vid försäljning av den samma. 64  

”Hyresvärdens intresse att upplösa hyresförhållande beträffande lägenhet, varom nu är fråga, bör i 

första hand betraktas på så sätt, att den som hyr lägenhet i en- och tvåfamiljshus eller lägenhet som 

uthyraren innehar med bostadsrätt icke skall vara berättigad förlängning av hyresavtal, om uthyraren 

har för avsikt att bosätta sig i lägenheten samt har tillkännagivit denna avsikt i så god tid före den 

påyrkande avflyttningen, att hyresgästen haft skäligt rådrum att skaffa annan bostad…”   

                                                 
61 SOU 1966:14 sid. 100. 

62 SOU 1966:14 sid.100. 

63 SOU 1966:14. 

64 SOU 1966:14 sid. 165. 
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Likaså ska inte den som hyr bostaden har rätt till förlängning om uthyraren har för avsikt 

att sälja bostaden. För att överlåta en- eller tvåfamiljshus eller bostadslägenhet krävs det 

vanligtvis att den friställs från hyresgäster. 

Om hyresvärden vill förfoga över bostaden ska en intresseavvägning göras. Vid en sådan 

avvägning ska riktpunkten vara att hyresförhållandet ska upplösas. 

”Ovan har uttalats att hyresgästen måste ges skäligt rådrum att skaffa annan bostad. Redan härige-

nom tillgodoses billighetskravet. Denna hänsyn måste under alla förhållanden visas hyresgästen, för 

såvitt han icke genom tidigare överenskommelse eller kännedom om hyresvärdens planer kan vara 

skyldig att flytta med det varsel som ges genom den avtalade uppsägningstiden. Vad som är skäligt 

rådrum måste bedömas med beaktande av den lokala bostadssituationen och hyresgästens be-

hov….Intresseavvägning mellan parterna bör med andra ord ske efter en vid skala, där dels hyres-

gästens vetskap om hyresvärdens avsikter, dels bostadssituationen ger utslag. Men riktpunkten bör 

vara, icke såsom vid >normala> hyresavtal, att hyresgästen skall få sitta kvar, utan att hyresförhål-

landet skall upplösas….Det är till fördel för båda parter att avsikten65 att framledes disponera över 

bostaden för eget behov kommer till uttryck snarast möjligt. Föreligger den redan vid avtalsslutet, 

får en anteckning härom stort framtida bevisvärde. I andra fall är det att rekommendera att hyres-

värden tydligt tillkännager sin avsikt på lämpligt sätt.” 

Vidare behandlas i förarbetena vissa situationer där besittningsskyddet inte ska kunna bry-

tas. En sådan situation är när upplåtaren vägrar att medge nytt hyresavtal och det uppen-

barligen strider mot god sed i hyresförhållandet. 66 I förarbetena exemplifieras situationer 

där hyresgästens besittningsskydd inte ska brytas.67 Ett sådant exempel är om hyresvärden 

redan vid tecknande av hyreskontratet vetat om att kontraktet inom kort kommer att upp-

lösas men förtigit detta. Ett annat exempel är att hyresvärden inte får säga upp en hyresgäst 

för att utnyjtta att hyresgästen, med godkännande från hyresvärden, själv bekostar förbätt-

ringsarbete i bostaden. För att besittningsbrytande grund ska föreligga krävs det att det 

finns ett sakligt skäl. En uppsägning får inte ske på grund av hyresgästens nationalitet eller 

av den anledningen att hyresgästen har en barnrik familj. Inte heller får besittningsskyddet 

brytas för att hyresvärdens såsom hämnd vill säga upp hyresgästen för att denna har velat göra sina rät-

tigheter gällande gentemot hyresvärden.68  

                                                 
65 Hyresvärdens avsikt. 

66 SOU 1966:14 sid. 166. 

67 SOU 1966:14 sid. 166. 

68 SOU 1961:47 sid. 89-90 
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5  Hyreslagen - uppsägning av tidsbestämda avtal  

I detta kapitel utreds huruvida en hyresvärd kan säga upp ett tidsbestämt avtal att upphöra i 

förtid enligt hyreslagens regler.69  Då författaren inte anser att hyreslagen, vilken i det här 

fallet är lex specialis, ger tydlig vägledning söks även svar i avtalslagen, lex generalis. 

5.1 Hyreslagen 

JB 12:3, 12:4 och 12:5 behandlar hyrestid och uppsägning av hyresavtal. Inte i något utav 

dessa lagrum står det uttryckligen att hyresvärden har rätt eller inte har rätt att säga upp ett 

tidsbestämt avtal i förtid. Det som stipuleras är att tidsbestämda avtal gäller till hyrestidens 

utgång. Lagtexten i JB 12:3 2 st. lyder enligt följande: 

”Hyresavtal kan även ingås på bestämt tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om 

inte annat avtalats. Har hyresförhållanden varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid 

sägas upp för att upphöra att gälla.” 

Lagrum ovan anger att ett tidsbestämt avtal upphör vid hyrestidens slut ”om inte annat av-

talats”. Det syftar enligt lagkommentar70 till huruvida det är angivet att förlängning ska ske 

om uppsägning uteblir. I förarbetet71 till ovan citerade lagrum nämns inte att hyresvärden 

skulle ha rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid.72  

JB 12:4 2 st. stipulerar minimitider för uppsägning av sådana tidsbestämda avtal som kräver 

uppsägning för att upphöra vid hyrestidens utgång. I paragrafen anges inte att hyresvärden 

ska ha rätt att säga upp sådant avtal i förtid utan endast till hyrestidens utgång. 

 Hyresgästen har, till skillnad från hyresvärden, alltid rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal 

att upphöra i förtid enligt JB 12:5. 

Vid en e contrario tolkning av JB 12:3 2 st, JB 12:4 2 st. samt JB 12:5 går det enligt författa-

ren att utläsa att hyresvärden inte kan säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid. Sådan tolk-

ning ska göras med försiktighet och därför söker författaren svar i avtalslagen. 

                                                 
69 Jordabalken (1970:994) kapitel 12. 

70 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 33. 

71 Prop 1983/84:137. 

72 Prop 1983/84:137 sid. 95-98. 
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5.2 Avtalslagen 

Avtalslagen reglerar generellt vad som gäller vid ingående av avtal, avtals innehåll m.m. Hu-

vudregeln inom civilrätt är att avtal som träffats på bestämd tid upphör att gälla vid avtalets ut-

gång. Avtal ingångna på obestämd tid upphör att gälla genom att någon av parterna säger 

upp det.73 Författaren hävdar att ingås ett hyresavtal på bestämd tid så har inte hyresvärden 

rätt att säga upp det i förtid.  Avtalets mest grundläggande funktion är partsbindningsfunkt-

ionen, dvs. att binda parterna. Att avtal ska hållas – pacta sunt servanda- är en allmän rätts-

princip samt en hörnsten i marknadsekonomin. Att det är bindande ska inte behöva ut-

tryckas i avtalet snarare ska det uttryckas om avtalet inte är bindande. Bryts avtalet kan rätts-

liga sanktioner vidtas. Att avtalet är rättsligt sanktionerat innebär att om det bryts kan part 

som vill tvinga motpart att följa avtalet eller få ersättning för att det brutits få ersättning för 

detta genom rättsmaskineriet, domstolar och exekutionsmyndigheter.74  

5.3 Sammanfattning 

Hyresvärden har följaktligen ingen rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal att upphöra i förtid. 

Detta kommer författaren fram till genom e contrarietolkning av hyreslagen samt genom 

tillämpning av avtalslagen, lex generalis.  

 

 

                                                 
73 L. Holmqvist, R. Thomsson Hyreslagen – En kommentar. sid. 381. 

74 A Adelcreutz & L. Gorton Avtalsrätt I sid. 26-27. 
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6  Motiv till avsaknad av besittningsskydd enligt UEB  

I det följande utreds det bakomliggande motivet till UEB 3 §. Vilket motiv som stödjer hy-

resvärdens rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid75 samt hyresgästens avsaknad av 

förlängningsrätt (besittningsskydd).76 

Motiv till UEB finns i förarbetet, dvs. i SOU 2012:25 och Prop. 2012/13:1. Författaren be-

lyser även promemorians lagförslag77 då remissinstansernas yttrande baserades dels på  

SOU 2012:25  men även på promemorians lagförslag. Förarbetena behandlas i kronologisk 

ordning. 

6.1 SOU 2012:25 

Förslaget enligt SOU 2012:25 är att ägaren till en privatbostad/bostadsrätt ska disponera 

sin bostad vid hyrestidens utgång. I utredningen görs en bedömning av om det är riskfyllt 

att hyra ut sin privabostad. Följande resonemang/argument ligger till grund för att disposit-

ionsrätten ska ökas. Notera att det inte gjorts någon undersökning som visar att ökad dis-

positionsrätt motsvarar ett behov hos privatuthyrarna samt att det inte finns någon utred-

ning som visar att ökad dispositionsrätt stimulerar till fler uthyrningar:   

Innan tillkomsten av UEB var hyreslagen gällande när en privatperson hyrde ut sin bostad, 

vilken av utredningen ansågs alltför krånglig för en lekman. Syftet med SOU 2012:25 är att 

föreslå förändringar som kan stimulera uthyrning av privata bostäder.78 Enligt ett förmed-

lingsföretag är oklarhet angående dispositionsrätten det område de flesta potentiella uthy-

rare rådfrågar om. Hyreslagen tillförsäkrar, i regel privatpersoner som hyr ut sin bostad, 

dispositionsrätt i det flesta fall men det finns undantag och det är dessa som ger upphov till 

osäkerhet. Till skillnad från näringsidkare som hyr ut bostäder så har en privatperson inte 

så stora kunskaper om lagar och restriktioner och därför kan det finnas anledning att 

skydda dessa hyresvärdar. I förarbetet tas problemställningar upp kring vad som händer om 

hyresgästen fördärvar något i lägenheten, stör grannarna, inte betalar hyran eller vägrar att 

flytta?79 Även försäkringsbranchen har uppmärksammat att det finns problem inom områ-

                                                 
75 UEB 3 § 1 st 

76 UEB 3 § 3 st 

77 Promemoria Ökad uthyrning av bostäder. 

78 SOU 2012:25 sid. 9. 

79 SOU 2012:25 sid. 27. 
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det. Hos försäkringsbolaget If kan uthyraren av en privatbostad teckna en försäkring som 

ger ersättning om något i lägenheten fördärvas, hyran inte betalas eller om hyresgästen väg-

rar att flytta.80 Viljan att hyra ut sin bostad begränsas eftersom uthyraren riskerar att bli låst 

till en viss hyresgäst. För att stimulera uthyrning av privatbostäder måste osäkerheten be-

gränsas och trygghet för hyresvärden skapas. Denna osäkerhet försvinner om uthyraren ald-

rig förlorar sin dispositionsrätt över bostaden: Det ska vara otvetydigt att ägaren till en pri-

vat bostad vid avtalstidens utgång  kan disponera sin bostad. 81 Hyresgästen ska under inga 

omständigheter ha besittningsrätt till privatbostaden efter avtalsstidens utgång. 82 Privatper-

sonens rätt att disponera över sin ägda bostad ska inte upphöra eller begränsas av en privat 

uthyrning.83 I sitt förslag till förändring anger utredningen följande:  

”En privatperson som hyr ut sin ägarbebodda bostad ska under alla omständigheter disponera sin 

bostad vid utgången av en hyresperiod.” 84  

Såvitt författaren kan förstå ska privatpersonen disponera sin bostad vid hyresperiodens 

utgång men det står inget om att hyresvärden ska ha rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal i 

förtid. Möjlighet att säga upp tidsbestämda avtal i förtid nämns överhuvudtaget inte i ut-

redningen. Det förs inte heller någon diskussion i utredningen över huruvida avtal ska ingås 

på bestämd tid eller på obestämd tid.   

Vidare föreslår utredningen att hyresgästen alltid ska ha rätt att träda ur hyresavtalet vid ut-

gången av följande månadsskifte, oberoende om längre hyrestid har avtalats.85  Utredaren 

talar om asymmetrisk uppsägningsrätt.86 Förslaget innefattar även, som ovan nämnt, en fri-

are hyressättning där uthyraren genom hyran kan få täckning för sina kostnader. För att 

skydda hyresgästen från överhyra eller för att ge hyresgästen möjlighet att snabbt gå ur av-

talet, om denna finner annat boende, vill utredaren ge hyresgästen en kort uppsägningstid.87 

                                                 
80 SOU 2012:25 sid. 31 

81 SOU 2012:25 sid. 68.  

82 SOU 2012:25 sid. 68. 

83 SOU 2012:25 sid. 76. 

84 SOU 2012:25 sid. 76. Författarens kursivering. 

85 SOU 2012:25 sid. 76. 

86 SOU 2012:25 sid. 68. 

87 SOU 2012:25 sid. 65. 
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6.2 Promemorians lagförslag 

Promemorians lagförslag innebär att alla hyresavtal ska ingås på bestämd tid, högst två år. 

Även hyresvärden ska ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid, med tre månaders uppsäg-

ningstid. Hyresgästen ska inte ha möjlighet att framtvinga förlängning av hyresavtalet.88 En-

ligt förslaget ska en privatperson som överväger att hyra ut sin bostad inte behöva tvivla på 

att denna kan återfå bostaden inom en rimlig tid om behovet skulle uppstå.89 Hyresvärden 

kan ha behov av att avbryta hyresavtalet i förtid och därför ska denna möjlighet finnas om 

inget annat avtalats. För att inte hyresgästen ska sättas i en trängd situation ska denna ha 

kortare uppsägningstid.90  

Anledning till att hyresvärden ska få säga upp hyresgästen är att denna kan ha behov av att 

avbryta avtalet i förtid. Om en hyresvärd är osäker på hur länge denna vill hyra ut sin bo-

stad kan vanligtvis, enligt hyreslagen, avtalet ingås på obestämd tid. Båda parter har då rätt 

att säga upp avtalet. Enligt  promemorians lagförslag är det inte möjligt att ingå ett avtal på 

obestämd tid utan endast på bestämd tid. Det kan, enligt författaren, vara av denna anledning 

promemorian föreslår att hyresvärden ska få säga upp ett tidsbestämt avtal, dvs. för att det 

inte är möjligt att ingå ett tidsobestämt.  

6.3 Propositionen 

Inledningsvis anges propositionens skäl till tillkomsten av UEB. Innan ovanstående frågor 

kan besvaras91 undersöks motiv till vilken anledning hyresavtal enligt propositionen ska in-

gås på obestämd tid och inte på bestämd som föreslagits i promemorian. 

6.3.1 Skäl till tillkomst av UEB 

Skälet till UEB är att minska bostadsbristen på kort sikt genom att uttnyttja befintliga bo-

städer mer effektivt. En fungerande bostadsmarknad är viktig för Sveriges ekonomi och 

dess tillväxt. Tillgången på bostäder är en förutsättning för att det ska råda rörlighet på ar-

betsmarknaden annars kan arbetstagaren hindras att ta arbete på andra orter då det inte 

finns bostäder att tillgå. Reformer för att förbättra utbudet har gjorts men trots detta finns 

                                                 
88 Promemoria Ökad uthyrning av bostäder sid. 1. 

89 Promemoria Ökad uthyrning av bostäder sid. 15. Avtal enligt UEB-lagen ingås på obestämd tid om inget annat 
anges UEB-lagen 3 §. 

90 Promemoria Ökad uthyrning av bostäder sid. 15. 

91 Se avsnitt 6 ovan. Vilket motiv som stödjer hyresvärdens rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid samt 
hyresgästens avsaknad av förlängningsrätt.  
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det stor bostadsbrist särskilt i storstadsregionerna och i en del universitetsstäder. I Stock-

holm är det svårt att få ett förstahandskontrakt. Alternativet är istället att hyra en bostad i 

andra hand eller att köpa sin bostad. Bostadsbristen har bidragit till utveckling av olaglig 

handel med hyreskontrakt. En annan konsekvens är att då många tvingas köpa bostad har 

detta bidragit till att priserna har stegrats. Befolkningen i Sverige ökar och på lång sikt är 

det en nödvändighet att bygga fler bostäder men det tar lång tid.92 

6.3.2 Propositionens förslag 

Hyresavtalet ska gälla för obestämd tid, om parterna inte avtalat om bestämd hyrestid. Det 

ska inte finnas någon möjlighet för hyresgästen att framtvinga en förlängning av hyresavta-

let.93 Propositionens förslag till utformning av 3 § gällande hyrestid, uppsägning samt att 

hyresgästen inte kan framtvinga en förlängning av avtalet antogs utan ändring av regeringen 

och stämmer överens med lagtexten enligt UEB 3 §.94 

6.3.3 Motiv till hyrestid på obestämd tid 

Som motiv till att hyresavtal enligt huvudregeln ska ingås på obestämd tid anger regeringen 

att reglerna ska vara så enkla som möjligt. Regeringen  hänvisar till  de remissinstansutlå-

tanden som anförts av Lagrådet och Fastighetsägarna. Lagrådet befarade att lagregeln som 

föreslogs i promemorian, att hyresavtal skulle ingås på bestämd tid om högst två år, skulle 

medföra tillämpningsproblem och att denna regel skulle vara överraskande för båda parter. 

Då båda parter har rätt att säga upp avtalet anför lagrådet att det förefaller saknas behov av 

att avtalet ska ingås på bestämd tid om högst två år. Lagrådet föreslår att hyresavtal ska in-

gås på obestämd tid om inte bestämd tid avtalas. Även Fastighetsägarna framhåller att par-

terna fritt ska få bestämma vilken hyrestid avtalet ska ingås på. Eftersom båda parter har 

rätt att säga upp avtalet så innebär ett tillsvidareavtal inte ökad osäkerhet för parterna. 95 

6.3.4 Motiv till hyresvärdens rätt att säga upp tidsbestämt avtal att 
upphöra i förtid 

Ett 20-tal remissinstanserna har yttrat sig över förarbetena, SOU 2012:25 och promemo-

rian, angående införandet av UEB.96 I SOU 2012:25 föreslås att hyresvärden ska ha rätt att 

                                                 
92 Prop 2012/13:1 utgiftsområde 18 sid 66. 

93 Prop 2012/13:1 utfiftsområde 18 sid 65. 

94 Prop 2012/13:1 utgiftsområde 18 sid 11, 3 §. 

95 Prop 2012/13:1 utgiftsområde 18 sid 69.. 

96 Ärende JU 2012/3159. 
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disponera över bostaden vid hyresperiodens utgång men det föreslås inte uttryckligen att en hy-

resvärd ska få säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid.97 I Promemorian föreslås att hyresavtal 

endast ska ingås på bestämd tid och inte obestämd tid. Båda parter ska ha rätt att säga upp av-

talet, dvs även hyresvärden ska få säga upp avtalet trots att det är tidsbestämt. 

Hyresnämnden i Malmö och hyresnämnden i Göteborg motsätter sig i sina remissyttranden hyres-

värdens rätt att säga upp tidsbestämt aval i förtid. De anser att hyresgästens ställning blir 

osäker och att denna kan få svårt att göra sina rättigheter gällande. En hyresgäst kan av 

rädsla att bli uppsagd inte våga begära åtgärdsföreläggande eller ändring av hyresvillkor.98 

Hyresnämnden i Göteborg är kritisk till den föreslagna lagen i sin helhet och avstyrker den. 

Ovannämda är ett utav två skäl till avstyrkandet. En hyresgäst som ingått ett tidsbestämt 

hyresavtal enligt hyreslagen kan normalt förvänta sig att att avtalet löper till hyrestidens ut-

gång. Hyresnämnden i Göteborg anförde i sin kritik följande: 

”Denna ändrade innebörd av ett avtal på bestämd tid kan leda till att en hyresgäst av rädsla att bli 

uppsagd från sitt hyresavtal inte vågar t.ex. begära ändring av hyresvillkor eller ansöka om åtgärds-

föreläggande.”99 

Hyresnämnden i Malmö avstyrker inte förslaget men är kritisk till hyresvärdens rätt att säga 

upp tidsbestämda avtal. De förutsätter att konsekvenserna ytterligare analyseras före lag-

stiftning. Hyresnämnden i Malmö anförde: 

Enligt regeringens bemötande av hyresnämndernas yttrande går det inte att bortse från den 

risk att hyresgästens ställning blir osäker då hyresvärden kan säga upp tidsbestämt avtal. 

Regeringen hävdar att samma effekt kan även uppnås med hyreslagens regler: Ett hyresav-

tal kan ingås för en kortare tid och sedan förlängas i omgångar. På så sätt kan hyresvärden 

säga upp avtalet. Hyresgästen saknar ofta besittningsskydd vid privatuthyrning och blir då 

tvungen att flytta. 100 

                                                 
97 SOU 2012:25 sid. 76. Författarens kursivering. 

98 Rimissyttrande Hyres och Arrendenämnden i Malmö Promemoria Ökad privatuthyrning av bostäder 
(Ju20123159/L1) sid. 1. 

       Rimissyttrande Hyres och Arrendenämnden i Göreborg Promemoria Ökad privatuthyrning av bostäder 
(Ju20123159/L1) sid. 1 

99 Rimissyttrande Hyres- och Arrendenämnden i Göreborg Promemoria Ökad privatuthyrning av bostäder 
(Ju20123159/L1) sid 1. 

100 Prop 2012/13:1 utgiftsområde 18 sid. 69. 
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Eftersom syftet med utredningen är att öka uthyrning av bostäder som för tillfället inte ut-

nyttjas är det enligt Regeringen naturligt att även hyresvärden ska ha rätt att säga upp avta-

let vid ändrade förhållanden. Regeringen framhåller vidare att hyresgästen ska ha kortare 

uppsägningstid än hyresvärden för att denna inte ska sättas i en trängd situation.101 

6.3.5 Motiv till att hyresgästen inte ska ha besittningsskydd 

Jagvillhabostad.nu är kritisk till att hyregästen inte får besittningsskydd vid längre hyresförhål-

landen. Regeringen bemöter kritiken med att de flesta hyresförhållanden kommer att vara 

tillfälliga och att det därför inte finns större behov av besittningsskydd vid längre hyresför-

hållande. Enligt hyreslagen så finns det en del undantag som gör att hyresgästen inte får be-

sittningsskydd även vid längre hyresförhållanden. Därför skulle hyresgästens situation inte 

förbättras markant av att tidsbegränsa avsaknad av besittningsskydd. I syfte att få till stånd 

en enkel regel bör hyregästen inte ges besittningsskydd, oavsett hyresförhållandets längd.102 

                                                 
101 Prop. 2012/13:1 utgiftsområde 18 sid. 69. 

102 Prop 2012/13:1 utgiftsområde 18 sid. 70. 
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7  SOU 2012:25 – Enklare för privatperson att hyra ut 
sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt 

 

Utredningen hade i uppgift att analysera vilka faktorer som begränsar uthyrning av privat-

ägda bostäder samt vilka förändringar som kan stimulera att sådan uthyrning ökas. Detta 

ska bidra till att befintliga bostäder används mer effektivt istället för att kanske stå tomma 

eller mindre utnyttjade. Detta är ett sätt att på kort sikt skapa fler bostäder. 

Utredaren hade även i uppgift att inventera uthyrningspotentialet för att undersöka om det 

finns bostäder som inte används fullt ut. Dessutom skulle utredningen jämföra villkor för 

privatuthyrning i andra länder. 

Utredningen, som ligger till grund för UEB, föreslår följande ändringar för att stimulera 

privat uthyrning:103 

1. Säker dispositionsrätt för bostadsägaren. 

2. Friare hyror samt kort uppsägningstid (1 mån) för hyresgästen. 

3. Rätt för varje bostadsrättsinnehavare att själv besluta om de ska få hyra ut sin bo-

stad.104 

Flera av remissinstanserna har varit kritiska till att det inte föreligger några grundliga utred-

ningar till SOU 2012:25 samt till promemorians lagförslag105. I detta kapitel behandlas re-

missinstansernas kritik mot denna brist. I kapitlet granskas även utredningen som gjorts för 

att inventera uthyrningspotentialet då denna i synnerhet får omfattande negativ kritik.  

7.1 Remissinstansernas kritik mot utredning 

Ett 20-tal remissinstanser har yttrat sig över SOU 2012:25 samt promemorians lagförslag106. 

HSB och Hyresgästföreningen är bland de remissinstanser som är kritiska till att det inte 

finns en grundlig utredning till lagförslaget. Båda dessa remissinstanser avstyrker det lagför-

slag som ledde till UEB. De anser att lagförslaget inte utretts tillräckligt och att underlaget 

bygger på antaganden. Det har inte gjorts någon seriös analys av vilka incitament som 

                                                 
103 SOU 2012:25 sid. 9. 

104 Detta förslag antogs inte. 

105 Promemoria Ökad uthyrning av bostäder. 

106 Promemoria Ökad uthyrning av bostäder. 
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skulle innebära att uthyrning av privatägda bostäder skulle öka. 107 HSB har i sitt yttrande 

angett att sådana viktiga och genomgripande förslag kräver en grundlig utredning och be-

handling. HSB ställer även sig kritiska till den korta remisstiden (tre veckor). Det föreligger 

inte heller någon seriös analys över outnyttjade lägenheter, utan i brist på tid att göra egna 

undersökningar har det använts en befintlig undersökning från Stockholms Handelskam-

mare. Frågeställningarna i undersökningen är dessutom inte helt relevanta för förslaget. 108 

Även Hyresgästföreningen anser att undersökningen från Stockholms Handelskammare 

innehåller så många svagheter att det inte går att dra några slutsatser av denna. I undersök-

ningen framgår inte om de intervjuade personerna endast kan tänka sig att hyra ut om de 

får ta ut en högre hyra eller om de även kan tänka sig det med då gällande regler. I utred-

ningen antas vidare att bostaden som den tillfrågade personen kan tänka sig att hyra ut 

finns i Stockholm. Personen kan istället ha ett fritidsboende i åtanke som ligger på annan 

ort.109  

7.2 Inventering av uthyrningspotentialet 

SOU 2012:25 skulle göras skyndsamt och det fanns ingen möjlighet att göra egna under-

sökningar. Istället har utredningen använt sig av befintligt underlag från Stockholms Han-

delskammare, samt av två undersökningar som gjorts av SCB.110 Riksbyggen och Hyresgäst-

förenigen har tillfrågats om de tror det finns många outnyttjade bostäder, vilka komplette-

ras med undersökning av antal sökningar som gjorts på blocket.111  

7.2.1 Stockholms Handelskammare 

SKOP har på uppdrag av Stockholms Handelskammare gjort en undersökning gällande 

andrahandsmarknaden. Tusen personer i Stockholms län har intervjuats per telefon. Föl-

jande information fick de tusen personerna innan frågan ställdes: 

Idag finns det lagar som bestämmer den högsta hyran som man får ta ut när man hyr ut villor, hyres eller bo-

stadsrätter i andra hand. Den som hyr ut måste också betala skatt på hyresbelopp som överstiger 12 000 kro-

nor per år vid andrahandsuthyrning. Dessutom måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen godkänna 

andrahandsuthyrningar. 

                                                 
107 Hyresgästföreningen Remissyttrande Ju2012/3159/L1 sid 1. HSB Remissyttrande Ju2012/3159/L1 sid 1. 

108 HSB Remissyttrande Ju2012/3159/L1 sid 1. 

109 Hyresgästföreningen Remissyttrande Ju2012/3159/L1 sid 3-4. 

110 SOU 2012:25 sid. 34. 

111 SOU 2012:25 sid. 37 – 38. 
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Personerna har sedan svarat på följande fråga: 

Har du någon lägenhet/villa eller del av lägenhet/villa som Du skulle vilja hyra ut i andra hand om du fick ta 

ut en högre hyra. 

Undersökningar visar att sju procent av de tusen personer som tillfrågades skulle hyra ut 

sin bostad i andra hand om de fick ta ut högre hyra och de inte behövde betala någon skatt 

på hyresintäkten. Det skulle innebära att 7 700 bostadsrätter i Stockholms län skulle kunna 

hyras ut i andra hand. Antalet som kan tänkas sig att hyra ut sitt småhus i andra hand är 4 

300.  Gällande uthyrning av del av sin bostadsrätt är antalet 6 700 respektive 5 300 som 

skulle kunna tänkas sig att hyra ut del av sitt småhus. I utredningen påpekas att det är av 

stor vikt att bara för att en person har angett att de skulle kunna tänka sig att hyra ut sin 

bostad i andrahand, om reglerna blir mer förmånliga, innebär det inte att de verkligen 

kommer att göra det, om reglerna verkligen skulle bli mer förmånliga.112 

7.2.2 Schablonavdrag – undersökning från SCB 

Mellan 2009-2012 har schablonavdraget för uthyrning av bostad ökat från 4 000 kr till 

21 000 kr per år. Det innebär att den som hyr ut sin bostad endast behöver betala skatt på 

den del av hyresintäkten som överstiger 21 000 kr. Enligt SCB:s undersökning har inte ut-

hyrning och upplåtelse i andra hand ökat efter att det mer generösa schablonavdraget in-

fördes, utan det har istället minskat. År 2008, dvs. innan schablonavdraget hade ökat var 

det 70 097 bostäder som hyrdes ut. År 2011 var motsvarande siffra 62 852. Frågan är var-

för antalet uthyrningar inte har ökat. I utredningen ifrågasätts om schablonavdraget inte är 

tillräcklig stort eller om informationen inte nått ut. Det skulle även kunna vara så att färre 

uthyrningar tas upp i deklarationen eftersom hyresintäkten inte överstiger 21 000 kr.  Det 

senare talar dock en annan undersökning från SCB emot.113 Den undersökningen visar att 

andelen som bor i andrahand minskat med 24 000 från år 2008 till 2010.114 

7.2.3 Uppskattning från branschen samt blocket 

Riksbyggen och Hyresgästföreningen har tillfrågats om de tror att det finns många outnytt-

jade bostäder men det tror de inte. Hyresgästföreningen menar att det troligtvis inte finns 

hela bostäder som står tomma i attraktiva områden. Utredaren har gjort en sökning på 

                                                 
112 SOU 2012:25 sid. 35. Undersökningen avsåg även hyresrätter men har i denna redovisning borträknats. 

113 SOU 2012:25 sid. 37.  

114 SOU 2012:25 sid. 23. 
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blocket för att se hur många privata bostäder som utannonserades en viss dag. I Stockholm 

var denna siffra 1 275 lägenheter eller del av lägenhet/villa/radhus. Det enda som kan utlä-

sas ur detta är att den privata marknaden för uthyrning finns och att det var relativt många 

privata bostäder som annonserades ut denna dag. 115 

7.3 Utredningens slutsats 

Utredningen konstaterar att det är svårt att uppskatta uthyrningspotentialen och att det inte 

går att dra några slutsatser.116 Trots att en person i undersökningen som gjorts av Stock-

holms Handelskammare svarat att denna har en bostad att hyra ut, om en högre hyra får tas 

ut, betyder detta inte i realiteten att denna verkligen kommer att göra det om lagändringen 

görs.117 Anledning till att potentialen är svåruppskattad förklarar utredningen med att ut-

hyrningsmarknaden är en informell marknad och att det därför är svårt att ta fram tillförlit-

liga uppgifter.118 

                                                 
115 SOU 2012:25 sid. 37 – 38. 

116 SOU 2012:25 sid. 9 och sid. 38. 

117 SOU 2012:25 sid. 25. 

118 SOU 2012:25 sid. 9 
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8  Jämförelse med andra länder 

Hyresbostadsutredningen består av såväl SOU 2012:88 som SOU 2012:25. Båda dessa ut-

redningar hade i uppgift att redovisa jämförelser av de villkor som finns vid uthyrning av 

bostäder i Sverige med de andra nordiska länderna samt länder inom EU. De hade även i 

uppgift att redovisa effekterna av de olika ländernas villkor.119 Den förstnämnda utredning-

en har undersökt hur lång kötiden är för att få en bostad i olika länder. Utredningen har 

valt att använda sig av en undersökning där jämförelse görs mellan kötid och hyresnivå i 

åtta europeiska städer. I jämförelsen är det tydligt att Stockholm i förhållandevis till andra 

länder har extremt lång kötid och låga hyror. I Stockholm är kötiden 6-11 år medan mer-

parten av de andra städerna inte har någon kötid alls. Amsterdam och Madrid är de städer 

med den näst längsta kötiden och där tar det upp till fem veckor att få en bostad. I Köpen-

hamn och i Oslo finns det ingen kötid men hyrorna är två till tre gånger högre än i Stock-

holm.120  

I SOU 2012:88 görs även jämförelse på hur stor del av befolkningen som hyr sin bostad 

istället för att äga samt hur stor del av uthyrda bostader som ägs av privatpersoner. I jämfö-

relse med många andra europeiska länder är det endast ett fåtal privatpersoner i Sverige 

som hyr ut bostäder. Sverige tillsammans med Österrike är de länder med den lägsta andel 

privata uthyrare.121 Danmark kommer på andra plats med 8 procent. De med störst andel 

privata uthyrare är Frankrike med 95 procent, England 90 procent och Belgien 86 procent. 

122 

8.1 Låt den tyska hyresmarknaden vara ledstjärna 

I SOU 2012:88 anses den tyska hyresmarknaden vara välfungerande och det föreslås att 

denna ska vara ledstjärna åt den svenska hyresmarknaden. I Tyskland är kötiden kort, hy-

resnivån styrs av efterfrågan och det finns regleringar om hur mycket denna får höjas under 

löpande kontraktstid samt har hyresgästen starkt besittningsskydd. Att hyra sin bostad ses i 

Tyskland som en permanent upplåtelseform, dvs. tyskarna bor länge i sina hyrda bostäder. 

I Tyskland hyr ca 60 procent av befolkningen sin bostad. Av dessa är merparten (60 pro-

                                                 
119 SOU 2012:25 sid. 18. SOU 2012:25 sid. 12. 

120 SOU 2012:88 sid. 67. 

121 I utredningen anges enbart att ett fåtal privatpersoner hyr ut bostäder i Sverige och Österrike – procentsats 
anges inte.   

122 SOU 2012:88 sid. 57. 
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cent) mindre privata hyresvärdar som äger mellan 1-15 bostäder.123 En fjärdedel av de pri-

vata hyresvärdarna hyr ut sin egen bostad. 124 

8.1.1 Hyrestid och besittningsskydd i Tyskland 

Hyresavtal ingås vanligtvis på obestämd tid och hyresgästen kan alltid säga upp avtalet med 

tre månaders uppsägningstid. Besittningsskyddet är starkt och hyresvärden är inte berätti-

gad att säga upp hyresavtalet utan giltigt skäl. 125 Sådant skäl föreligger om hyresvärden själv 

eller en nära familjemedlem ska bosätta sig i bostaden men det får inte innebära oaccep-

tabla hyresförhållanden för hyresgästen. Det åligger hyresvärden att kunna visa att bostaden 

under minst ett års tid brukas inom familjen – annars kan hyresvärden åtalas. Det ska se-

dermera inte användas som svepskäl för att säga upp en hyresgäst.126  Uppsägningstiden för 

hyresvärden varierar beroende på hur länge hyresgästen har bott i bostaden. Har hyresgäs-

ten bott i bostaden i kortade tid än fem år är uppsägningstiden tre månader. Vid fem till 

åtta års boende är uppsägningstiden sex månader respektive nio månader om hyresförhål-

landet varat mer än åtta år.127 

8.2 Jämförelse av hyresvillkor i övriga länder 

Nedan skildras vad de båda utredningarna128 redovisade angående villkor för ingående och 

uppsägning av avtal samt besittningsskydd vid uthyrning av privatägd bostad. Utredningen 

avser följande länder: Danmark, Storbritannien, Finland och Norge. Nedan skildras även 

hur stor del av befolkningen som hyr bostad och hur stor del av dessa som utgörs av pri-

vata uthyrare. 

8.2.1 Danmark 

I Danmark hyr 50 procent av befolkningen sin bostad varav endast 8 procent hyrs ut av 

personer som har förvärvsinkomst på annat håll.  Vanligtvis ingås hyresavtalet på bestämd 

tid. Hyresgästen har starkt besittningsskydd och avtalet kan inte sägas upp i förtid om det 

inte annat följer av parternas avtal. Tidsbestämt avtal kan övergå till tillsvidareavtal om inte 

                                                 
123 SOU 2012:88 sid. 55. 

124 SOU 2012:25 sid. 46. 

125 SOU 2012:25 sid. 46. 

126 SOU 2012:88 sid. 64. 

127 SOU 2012:25 sid. 46. 

128 SOU 2012:88 SOU 2012:25. 
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hyresgästen flyttar en månad efter hyrestidens utgång. Hyresvärden har då en uppsägnings-

tid på ett år samt så är kravet att hyresgästen själv ska bosätta sig i bostaden. 

8.2.2 Storbritannien 

30 procent av Englands befolkning hyr sin bostad och endast 17 procent av dessa bostäder 

ägs av privatpersoner. De flesta hyreskontrakt är så kallat Assured Shorthold Tenancy. Inne-

börden av dessa kontrakt är vanligtvis att hyresvärden efter en period på 6-12 månader kan 

säga upp hyresgästen med två månaders varsel. Det finns mindre vanliga hyreskontrakt 

som går under benämning Assured Tenancy, vilka innebär att hyresvärden inte får säga upp 

hyresgästen utan sakligt skäl. 

8.2.3 Norge 

I Norge var det under en tid inte lagligt att bygga enbostadshus. För att kringgå denna lag 

kunde en så kallad  ”sokkelbolig” byggas, det vill säga ett hus där en del av huset gick att 

hyra ut. En stor del av de bostäder som hyrs ut i landet är sokkelbolig. Endast 20 procent 

av hela befolkningen hyr sin bostad medan 80 procent äger sin bostad. Hyresmarknaden 

ses som flexibel och flyktig. En sokkelbolig kan sägas upp med kort uppsägningstid om 

ägaren ska bosätta sig där. Vid annan privat uthyrning gäller att hyresvärden endast kan 

säga upp tidsbestämda i förtid om det finns sakligt skäl. Tidsobestämda avtal kan i regel sä-

gas upp av båda parter med tre månaders uppsägningstid.129   

8.2.4 Finland  

I Finland hyr ca 35 procent av befolkningen sin bostad. Hyresgästens besittningsskydd är 

relativt svagt då hyrevärden inte behöver något sakligt skäl för uppsägning. Uppsägningsti-

den för hyresvärden är 3 månader vid hyresförhållande som varat kortare tid än ett år och 

sex månader för hyresförhållande som varat längre. Hyresgästen har endast en månads 

uppsägningstid men det är inte ovanligt att längre uppsägningstid avtalas.130 

8.3 Resultat 

SOU 2012:88 föreslår enligt ovan att den tyska hyresmarknaden bör vara ledstjärna för den 

svenska då de har en välfungerande hyresmarknad.  SOU 2012:25 kommer fram till att det 

är väldigt svårt att dra någon slutsats av det material de redovisat.  Förutsättningarna i de 

olika länderna ser väldigt olika ut, varför en jämförelse måste göras med försiktighet.  

                                                 
129 SOU 2012:25 sid. 43. 

130 SOU 2012:25 sid 41. 
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9       Effekten av UEB 

I detta kapitel undersöks vilken effekt införandet av UEB har inneburit. Statistiken är 

knapphändig och därför använder sig författaren av det material som finns att tillgå i form 

av Hyresgästföreningens medlemstidning, Hem & Hyra, samt media.  Nämnda tidning har 

gjort två undersökningar som publicerades november 2013131 respektive oktober 2014132.  

Det är intressant att undersöka om utbudet av bostäder har ökat samt om hyresnivåerna 

påverkats.  

9.1 Antalet bostäder 

Antal andrahandsbostäder som annonserats på Blocket ökade enligt den första undersök-

ningen mellan år 2012 och 2013 med 20 % i Stockholm och 10 % i Göteborg.133 Men vid 

en jämförelse med siffror från 2010 så är ökningen endast 3 % i Stockholm.134 

Enligt den senare undersökningen visar trenden att antalet utannonserades andrahandsbo-

städer på Blocket har minskat i hela landet utom i Stockholm under det tredje kvartalet 

2014 jämfört med samma period i fjol. I Göteborg har antalet minskat med 11 % och i 

Malmö har 200 färre lägenheter annonserats135. I Stockholm har antalet ökat med 7 %.136 

9.2 Hyresnivå 

Enligt första undersökningen har hyrorna för uthyrning av lägenhet i andra hand i storstä-

derna ökat medan hyrorna på andra områden i landet ligger på samma nivå som tidigare. 

Främst har hyrorna gått upp i Stockholm, med 19 procents högre hyra för en tvårumslä-

genhet, i Göteborg har motsvarande hyra gått upp med 12 procent och i Malmö med 8 

procent. Östermalm i Stockholm är det område där hyran har gått upp mest, med 27 pro-

cent för en tvårumslägenhet.137 

                                                 
131 Hem och Hyra Så mycket höjs andrahandshyran  4 november 2013 Eva Jacobsson. 

132 Hem och Hyra Andrahandsmarknaden backar – förutom i Stockholm 14 okt 2014 Eva Jacobsson. 

133 UEB trädde ikraft den 1 feb 2013. 

134 Hem och Hyra Så mycket höjs andrahandshyran  4 november 2013 Eva Jacobsson. 

135 Procentsats anges inte i artikeln. 

136 Hem och Hyra Andrahandsmarknaden backar – förutom i Stockholm 14 okt 2014 Eva Jacobsson. 

137 Hem och Hyra Så mycket höjs andrahandshyran  4 november 2013 Eva Jacobsson. 
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I den senare undersökningen framgår att hyrorna i Stockholm har ökat kraftigt under det 

tredje kvartalet 2014. Hyrorna är 11 procent högre än under samma period i fjol.138 Dessu-

tom framgår av undersökningen att hyran för en bostadsrätt i andra hand är betydligt högre 

än en hyresrätt i andra hand. I Stockholm hade en enrumslägenhet i bostadsrätt en genom-

snittlig hyra på 8 800 kr jämfört med en hyresrätt på 6 200 kr. Bostadsrätten har därmed i 

genomsnitt 42 % högre hyra. 

                                                 
138 Undersökningen presenterar inte siffror som visar hur huruvida hyresnivåerna i övringa landet har ökats. 
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10  Analys 

10.1 Besittningsskydd enligt hyreslagen 

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt beträffande hyresgästens besittnings-

skydd vid privat uthyrning enligt hyreslagen och jämföra med motsvarighet enligt UEB, el-

ler snarare bristen på besittingsskydd enligt den senare lagen. Vid uthyrning av privatägd 

bostad är huvudregeln enligt hyreslagen att hyresvärden inte kan säga upp hyresgästen utan 

saklig grund. Detta gäller såväl när det finns besittningsskydd som när besittningsskyddet 

avtalats bort. Saklig grund är främst om hyresvärden vill bosätta sig i bostaden eller försälja 

densamma. Sådan grund kan även föreligga i andra situationer, nämligen om hyresnämnden 

vid en intresseavvägning finner att hyresvärdens intresse att få dispositionsrätt av sin bo-

stad är starkare än hyresgästens intresse att få förlängningsrätt. Praxis visar att hyresvärden 

även kan få dispositionsrätt när det är dennes familjemedlem som ska bosätta sig i bosta-

den, när en bostadsrättsinnehavare endast ska använda bostaden som övernattningslägen-

het eller när hyresförhållandet pågått under mycket lång tid, 33 år.139 

Enda gången hyresvärden kan säga upp en hyresgäst utan saklig grund är när en bostadsrätt 

upplåts i andra hand och det ännu inte passerat två år (JB 12:45). Regeln ger dock inte hy-

resvärden rätt att säga upp ett bestämt avtal i förtid. Är ett avtal ingånget för en bestämd tid 

så har hyresgästen rätt att bo i bostaden under hela denna tid.140  

10.1.1 UEB jämförs med motivet till hyreslagens besittningsskydd 

Motiv till hyreslagens besittningsskydd är att hyresgästen ska känna oberoende och trivsel 

av vetskap att få bo kvar i sitt hem och att denna inte ska drabbas av en sakligt omotiverad 

uppsägning. Hyresvärdens rätt att godtyckligt vägra förlängning innebär ett osäkerhetstill-

stånd hos hyresgästen som riskerar att sägas upp om denna vill göra sina rättigheter gente-

mot hyresvärden gällande. Enligt förarbetena är strävan med besittningsskydd att parterna 

ska vara mer jämbördiga. Besittningsskyddet är inte lika starkt vid uthyrning av privatägda 

bostäder utan får ge vika exempelvis vid hyresvärdens behov av att disponera bostaden då 

denna ska bosätta sig i den eller sälja densamma.141  

                                                 
139 Se kapitel 3 ovan. 

140 Se kapitel 5 ovan. 

141 Se kapitel 4 ovan. 
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Motivet att hyresgästen ska känna vetskap om att få bo kvar försvinner till följd av UEB. 

Den första målsättningen med besittningsskydd var att hyresvärden inte skulle få säga upp 

hyresgästen i förtid. Målsättningen blev sedan mer omfattande och hyresgästen skulle ha 

företrädesrätt att få hyreskontraktet förlängt vid hyrestidens utgång.142 Som bekant kan hy-

resgästen enligt UEB sägas upp i förtid och denna har inte heller någon företrädesrätt. Par-

terna är inte jämbördiga. 

I förarbetena framhävs, särskilt vid uthyrning av privatägd bostad, att hyresvärden inte ska 

ha möjlighet att säga upp avtalet som en hämndaktion för att hyresgästen vill göra sina rät-

tigheter gällande. Dessutom understyks att inte  hyresvärden ska ha möjlighet att säga upp 

avtalet om denna redan vid tecknandet av kontraktet vet att avtalet inom kort kommer att 

avslutas men förtigit detta. 143 UEB tillåter även i dessa situationer att hyresgästen sägs upp.   

10.1.2 Motiv till hyresvärdens uppsägningsrätt enligt UEB 

I uppsatsen undersöks vilka motiv som är bakomliggande till den genomgripande lagänd-

ring angående hyresvärdens uppsägningsrätt vid uthyrning av privatägd bostad. Syftet med 

UEB är att stimulera privatpersoner att hyra ut sin bostad genom att göra reglerna mer 

förmånliga vid uthyrning.  Enligt förslaget i SOU 2012:25 ska en privatperson som hyr ut 

sin bostad ha dispositionsrätt vid utgången av hyresperioden. Observera att det endast 

nämns att privatpersonen ska ha dispositionsrätt vid utgången av hyresperioden, det föreslås 

inte att ett tidsbestämt avtal ska få sägas upp i förtid.  I utredningen behandlas överhuvud-

taget inte om hyresavtal ska vara möjliga att ingås på bestämd eller obestämd tid.144 I pro-

memorian däremot anges att avtal endast ska vara möjliga att ingås på bestämd tid och då 

högst två år. Motivet till hyresvärdens rätt att säga upp tidsbestämda avtal i förtid är enligt 

promemorian att en privatperson som överväger att hyra ut sin bostad, inte ska behöva 

tvivla på att denna kan återfå bostaden inom en rimlig tid om behovet skulle uppstå. Där-

för ska även hyresvärden ha rätt att avbryta tidsbestämda avtal i förtid.145  

Såväl hyresnämnden i Göteborg och hyresnämnden i Malmö motsätter sig hyresvärdens 

rätt att säga upp tidsbestämt avtal i förtid. De anser att hyresgästens ställning blir osäker 

och att denna kan få svårt att göra sina rättigheter gällande. En hyresgäst kan av rädsla att 

                                                 
142 Se avsnitt 4.2.1 ovan. 

143 Se avsnitt 4.2.2 ovan. 

144 Se avsnitt 6.1. ovan. 

145 Se avsnitt 6.2. ovan. 
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bli uppsagd inte våga begära årgärdsföreläggande eller ändring av hyresvillkor. Hyresnämn-

den i Göteborg är kritisk till den föreslagna lagen i sin helhet och avstyrker den. De påpe-

kar att en hyresgäst som ingått ett tidsbestämt hyresavtal enligt hyreslagen normalt kan för-

vänta sig att avtalet löper tills hyrestidens utgång. Hyresnämnden i Malmö avstyrker inte 

förslaget men är kritisk till hyresvärdens rätt att säga upp tidsbestämda avtal. De förutsätter 

att konsekvenserna ytterligare analyseras före lagstiftning. 146 

I propositionen medger regeringen att det innebär en risk att hyresgästens ställning blir 

osäker då hyresvärden kan säga upp tidsbestämt avtal men rättfärdigar regeln med att 

samma effekt kan uppnås med hyreslagens regler. Ett hyresavtal kan ingås för en kortare 

tid och sedan förlängas i omgångar. På så sätt kan hyresvärden säga upp avtalet. Hyresgäs-

ten saknar ofta besittningsskydd vid privatuthyrning och blir då tvungen att flytta.147  

Vidare bemöter regeringen kritiken med följande förklaring: Eftersom syftet med utred-

ningen är att öka uthyrning av bostäder som för tillfället inte utnyttjas är det naturligt att 

även hyresvärden ska ha rätt att säga upp avtalet vid ändrade förhållande. För att inte hy-

resgästen ska sättas i en trängd situation så ska dennes uppsägningstid vara kortare än hy-

resvärdens (hyresgästen har endast en månads uppsägningstid).148  

Som nämnt skulle det endast vara möjligt enligt förslag i promemorian att ingå tidsbestämt 

avtal. Detta ändrades i propositionen och enligt UEB är det möjligt att även ingå tidsobe-

stämda avtal. Detta beslut togs av regeringen efter påpekande från Lagrådet och fastighets-

ägarna som ansåg att bestämmelsen om att det enbart skulle vara möjligt att ingå avtal på 

bestämd tid kunde skapa tillämpningsproblem. Regeln saknade dessutom verkan eftersom 

båda parter hade rätt att säga upp avtalet. 149 

Att inte hyresgästen vid längre hyresförhållanden får besittningsskydd har ifrågasatts av re-

missinstansen jagvillhabostad.nu. Regeringens gensvar på kritiken är att de flesta hyresför-

hållanden kommer att vara kortare. Eftersom det i hyreslagen finns undantag gällande be-

sittningsskydd vid privat uthyrning som sträcka sig över en längre tid anser inte regeringen 

att hyresgästen situation skulle försämras markant genom att hyresgästen aldrig får besitt-

                                                 
146 Se avsnitt 6.3.4. ovan 

147 Se avsnitt 6.3.4. ovan. 

148 Se avsnitt 6.3.4 ovan. 

149 Se avsnitt 6.3.3 ovan. 
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ningsskydd enligt UEB. För att skapa en enkel och tydlig regel bör hyresgästen aldrig ges 

besittningsskydd enligt UEB.150  

10.2 Kritik mot förarbetena till UEB 

Kommittén hade i uppgift att analysera vilka faktorer som begränsar uthyrning av privat-

ägda bostäder samt vilka förändringar som kan stimulera att sådan uthyrning ökas.151 Ut-

redningen skulle även inventera uthyrningspotentialen av tomma bostäder samt göra en 

jämförelse med andra länders uthyrningsvillkor vid uthyrning av privat bostad.152 

Två utav remissinstanserna, HSB och Hyresgästföreningen, är kritiska till det underlag lag-

förslaget bygger på och avstyrker det. De anser att lagförslaget inte utretts tillräckligt och 

att det bygger på antagande. Seriös analys saknas av vilka incitament som skulle innebära att 

uthyrning av privatägda bostäder skulle öka. HSB anser att sådana viktiga och genomgri-

pande förslag kräver en grundlig utredning och behandling. De ställer även sig kritiska till 

den korta remisstiden. 153  I utredningen görs endast en beskrivning av hyreslagen gällande 

hyrestid, uppsägningstid och besittningsskydd. Det anges att dispositionsrätten redan i och 

med hyreslagen i väsentligt avseende är tillförsäkrad bostadsinnehavaren men att det finns 

undantag och att det är dessa som ger upphov till osäkerhet. Det finns endast två svaga fak-

torer som stödjer att dispositionsrätten skulle vara en faktor som begränsar privatuthyrning. 

Den ena består av uppgifter från ett förmedlingsföretag som uppgett att dispositionsrätt är 

den fråga som flest potentiella uthyrare rådfrågar om. Den andra faktorn är att Blocket till-

sammans med försäkringsbolaget If uppmärksammat problem vid privatuthyrning samt 

skapat en försäkring som betalas ut om hyresgästen inte betalar hyran, förstör något eller 

vägrar att flytta.154  

HSB och Hyresgästföreningen anser även att en seriös analys över outnyttjade lägenheter 

saknas.  På grund av tidsbrist har inga egna undersökningar gjorts utan istället har en be-

fintlig undersökning från Stockholms Handelskammare använts. Frågeställningarna i 

undersökningen är dessutom inte helt relevanta. Den handlar om huruvida privatpersoner 

                                                 
150 Se avsnitt 6.3.5 ovan. 

151 SOU 2012:25. 

152 Se avsnitt 7 ovan. 

153 Se avsnit 7.1. ovan. 

154 Se avsnitt 6.1. ovan. 
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kan tänka sig att hyra ut en bostad om de får ta ut en högre hyra. Den handlar inte om pri-

vatpersonerna kan tänkas hyra ut om dispositionsrätten ökar. I undersökningen har 1 000 

personer boende i Stockholms län intervjuats. Hyresgästföreningen anser att undersökning-

en innehåller så många svagheter att det inte går att dra några slutsatser. De påpekar att det 

i undersökningen inte gör skillnad på de som enbart kan tänka sig att hyra ut sin bostad om 

det blir tillåtet att ta ut en högre hyra eller om de som kan tänka sig att hyra med då gäl-

lande regler. I utredningen antas vidare att bostaden som den tillfrågade personen kan 

tänka sig att hyra ut finns i Stockholm. Personen kan istället ha ett fritidsboende i åtanke 

som ligger på annan ort.155 I SOU 2012:25 konstateras att det är svårt att dra några slutsat-

ser, ändå så har utredningen gjort det och lämnat ett lagförslag på hur privatuthyrning kan 

stimuleras.156 

Även om ovanstående undersökning skulle tyda på att privatpersoner skulle vara benägna 

att hyra ut sin bostad om de fick ta ut en högre hyra så finns det två undersökningar från 

SBC som talar emot detta. Mellan 2009-2112 har schablonavdraget vid uthyrning av privat 

bostad ökat från 4 000 kr till 21 000 kr per år. Trots detta har uthyrning i andra hand mins-

kat med 7 245 uthyrningar under samma tidsintervall.157 

Kommittén hade även i uppgift att göra en jämförelse av andra länders villkor vid privatut-

hyrning av bostad samt effekten därav.158 Det som framkom var att marknaden för privat-

uthyrda bostäder är större i de flesta andra jämförelseländerna än i Sverige.159 Men  utred-

ningen konstaterade även att det var svårt att göra en jämförelse då förutsättningarna och 

reglerna är så olika.160 I SOU 2012:88 föreslås Tyskland vara ledstjärna för den svenska hy-

resmarknaden. Utbudet av hyresbostäder är stort och kötiden kort. Tyskland är det enda av 

jämförelseländeran där privatuthyrning anses som en permanent lösning.161 I SOU 2012:25 

                                                 
155 Se avsnitt 7.1. ovan. 

156 Se avsnitt 7.2.1 ovan. 

157 Se avsnitt 7.2.2 ovan. 

158 SOU 2012:25. 

159 Se kapitel 8 ovan. 

160 Se avsnitt 8.3 ovan. 

161 Se avsnitt 8.1. ovan. 
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görs en jämförelse av dispositionsrätten i de olika länderna. I Tyskland har hyresgästen 

starka besittningsskydd och det krävs saklig grund för uppsägning. 162  

10.3 Effekt av UEB 

Intressant att veta är om UEB gett önskvärt resultat. Har antalet uthyrning av privat bostad 

ökat? Statistiken tyder på att antalet annonser som lagts ut på blocket som avser uthyrning i 

andra hand av privat bostad främst har ökat i Stockholm. En ökningen har skett med 20 

procent vid den första undersökningen och sedan med ytterligare 11 procent. Men vid en 

jämförelse från 2010 är ökningen endast 3 procent. Även hyran har gått upp i Stockholm 

med 19 procent vid den första undersökningen respektive 11 procent.163 Det kan ifrågasät-

tas hur tillförlitlig statistiken är. Det framgår  inte hur många privatbostäder som hyrs ut i 

andra hand utan endast hur många som lagts ut på blocket.  

Intressant är även att undersöka vilken typ av ärende som inkommit till hyresnämnderna 

sedan UEB infördes. Författaren har varit i kontakt med landets åtta hyresnämnder och det 

är endast i Stockholm som ett ärende enligt UEB prövats. Ärendet gäller fastställande av 

hyresvillkor där sökande anser sig betala för hög hyra. Hyresnämnden avslår ansökan då 

hyran ligger under kapital och driftkostnad för bostaden.  

 

 

                                                 
162 Se avsnitt 8.1.1. ivab. 

163 Se avsnitt 9.1. och 9.2. ovan. 
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11 Slutsats 

11.1 Besittningsskydd 

Motivet bakom hyreslagens besittningsskydd är att hyresgästen inte ska drabbas av en sak-

ligt omotiverad uppsägning, då detta innebär osäkerhet hos hyresgästen som har svårt att 

göra sina rättigheter gällande. Införandet av UEB innebär att hyresvärden numera när som 

helst under hyresförhållandet kan drabbas av en sakligt omotiverad uppsägning. Lagstifta-

ren har gått ännu ett steg längre och gjort det möjligt för hyresvärden att även säga upp 

tidsbestämt avtal i förtid trots att längre avtalstid överenskommits. Författaren anser att 

detta sätter hyresgästen i en alltför osäker ställning gentemot hyresvärden. Hyresgästen kan 

sägas upp för att den påtalar en brist i bostaden som denna vill ha åtgärdat eller för att den 

inte vill gå med på en hyreshöjning eller andra villkorsändringar. Hyresgästen blir beroende 

av att ha en god relation med hyresvärden.  

Särskilt negativ är författaren till att hyresvärden kan säga upp tidsbestämt avtal i förtid. En 

hyresgäst får ses som en lekman och kan inte förväntas vara påläst på UEB. Vad många 

människor däremot vet är att avtal är bindande - har ett avtal ingåtts ska det hållas. En hy-

resgäst som ingått ett tidsbestämt hyresavtal om att få hyra en privat bostad under två år 

kan bli negativt överaskad om denna inom kort tid efter inflyttning tvingas flytta. En sådan 

situation kan bli besvärlig för hyresgästen. Det är tillåtet att särskilt överenskomma om att 

hyresvärden inte ska ha rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid men av vilken anled-

ning skulle hyresvärden gå med på det? En hyresgäst som inte är påläst på UEB skulle 

högst troligt inte heller se behovet av en sådan överenskommelse. 

Författaren är även negativt inställd till att en hyresvärd vid längre hyresförhållande får säga 

upp hyresgästen utan saklig grund. UEB har tillkommit för att främst reglera kortare uthyr-

ningsförhållanden i storstäder men blir tillämpligt även på längre hyresförhållanden i hela 

landet. 

I uppsatsen har motiven till hyresvärdens uppsägningsrätt enligt UEB utretts. Författaren 

är förundrad över att motiven bakom denna rätt inte är mer välgrundade.  Nedan följer för-

fattarens kritiska åsikt av förarbetena.  

Enligt promemorians förslag skulle det endast vara tillåtet att ingå tidsbestämda avtal och 

dessa skulle även få sägas upp av hyresvärden i förtid. Motivet var att en privatperson som 

överväger att hyra ut sin bostad, inte ska behöva tvivla på att denna kan återfå bostaden 



 

 
45 

inom en rimlig tid om behovet skulle uppstå. Förslaget att avtal endast ska få ingås på be-

stämd tid antogs inte utan ändrades i propositionen. Enligt UEB är det tillåtet att ingå såväl 

tidsbestämda som tidsobestämda avtal. Därför anser författaren att promemorians motiv 

till att hyresvärden ska få säga upp tidsbestämda avtal i förtid inte är hållbart. Det finns en 

bättre lösning. Förslagsvis hade istället ett tidsobestämt avtal som var uppsägningsbart 

kunnat ingås om hyresvärden ville ha möjlighet att eventuellt säga upp avtalet vid behov. 

Däremot ska inte tidsbestämda avtal vara uppsägningsbara. Reglerna enligt hyreslagen är 

redan utformade på detta sätt varpå författaren ser det som anmärkningsvärt att detta inte 

uppmärksammas i varken promemorian eller i propositionen. 

Vidare reagerar författaren starkt på regeringens bemötande av hyresnämndernas yttranden 

och anser deras argument vara svagt. Hyresnämnden såväl som Hyresgästföreningen är kri-

tiska till hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtal i förtid då de anser att hyresgästen kan få 

svårt att göra sina rättigheter gällande. Regeringen påstår att samma situation kan skapas 

med hyreslagens regler genom att ingå kortare avtal som sedan förlängs. Författaren in-

stämmer inte, kortare avtal kan ingås som sedan förlängs, men samma situation skapas inte. 

Ingås ett kortare avtal, på låt säga tre månader, förväntar inte hyresgästen att denna ska få 

bo i bostaden under längre tid än tre månader om det förlängs kan det ses som något posi-

tivt. Ingås istället ett tidsbestämt avtal på exempelvis två år kan hyresgästen förväntas tro 

att denna ska få bo i bostaden under hela avtalstiden. Korta avtal som eventuellt förlängs 

eller längre avtal som när som helst kan sägas upp anser inte författaren vara samma situat-

ion. 

Författaren ställer sig även frågande till regeringens argument hur syftet med UEB - att 

skapa fler bostäder - kan innebära att det ska vara naturligt att tidsbestämda avtal kan sägas 

upp i förtid. För att inte hyresgästen ska sätta i en trängd situation ska denna ha kortare 

uppsägningstid än hyresvärden. Den trängda situationen motverkas inte av kort uppsäg-

ningstid. Det är inte kortare uppsägningstid hyresgästen behöver utan trygghet att få bo 

kvar i bostaden under hela avtalstiden. 

Författaren är kritisk till att hyresgästen inte heller vid längre hyresförhållanden får besitt-

ningsskydd, vilket hyresgästen kan få när hyreslagen är tillämplig, om än ett svagare sådant.  

Regeringen förmodar att hyresförhållandena kommer vara korta och att hyresgästens situat-

ion inte nämnvärt försämras genom att denna aldrig får besittningsskydd. Argumentet är att 

det även är möjligt att avtala bort besittningsskydd under en längre tid. Författaren förmo-
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dar också att det flesta hyresförhållanden kommer att vara kortare men ser inte det som en 

anledning att en hyresgäst som bott i en bostad under en längre tid, låt säga 10 år, godtyck-

ligt på grund av osämja eller hämnd ska riskeras att sägas upp av hyresvärden och tvingas 

flytta om tre månader. Även om besittningsskyddet avtalas bort enligt hyreslagen kan hy-

resvärden i regel inte säga upp utan saklig grund.164 

11.2 Utredningar 

Författaren är kritisk till de utredningar som gjorts i förarbetena till UEB. Det saknas ut-

redningar som visar vilka faktorer som begränsar privat uthyrning samt vilka förändringar 

som kan stimulera den. Främst ser författaren allvarligt på att det saknas underlag som visar 

att privata uthyrare upplever dispositionsrätten som ett hinder. Lagändring av sådan karak-

tär bör omfattas av grundligare utredningar. Kommittén hade även i uppgift att inventera 

uthyrningspotentialet. På grund av tidsbrist har redan befintlig undersökning från Svenska 

Handelskammaren använts men denna anser författaren vara bristfällig. Den tar endast 

hänsyn till om personer kan tänka sig att hyra ut sin bostad om de tillåts ta ut en högre 

hyra. Även om ovanstående undersökning skulle tyda på att privatpersoner skulle vara be-

nägna att hyra ut sin bostad om de fick ta ut en högre hyra så finns det två undersökningar 

från SBC som talar emot detta.  

I förarbetena gjordes även en jämförelse av andra länders villkor vid privatuthyrning av bo-

stad samt effekten därav. I propositionen anges att uthyrning av privat bostad ses som en 

outvecklad marknad i Sverige. Men förutsättningarna för undersökningarna anser författa-

ren vara bristfälliga då jämförelse endast gjorts av ett fåtal länder med olika regler och för-

utsättningar.  Vid en jämförelse av hyresvillkoren har alla länder utom Finland starkare be-

sittningsskydd än UEB. Författaren ifrågasätter varför lagstiftaren inför sämre besittnings-

skydd än merparten av jämförelseländerna? I SOU 2012:88 utses den tyska hyresmaknaden 

till ledstjärna då den är välfungerande med stort utbud av bostäder och kort kötid. Tysk-

land har även starkt besittningsskydd och saklig grund krävs för uppsägning. Varför inte 

låta den hyresmarknaden även vara ledstjärna beträffande besittningsskyddet i Sverige? 

11.3 Effekter 

Att det endast prövats ett ärende enligt UEB i hyresnämndens på knappt två år anser för-

fattaren som anmärkningsvärt. Anledning till att inte fler fall prövats kan tala för att UEB 

                                                 
164 Undantag vid upplåtelse av bostadsrätt i andra hand och hyresförhållandet upphör innan det varat i två år. 
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är så ofördelaktig mot hyresgästen att det inte är idé att söka om åtgärdsföreläggande eller 

villkorsändring hos hyresnämnden. Om hyresgästen får rätt i nämnden finns det risk att 

denna sägs upp.  Låt säga att hyresnämnden i ett ärende anser att hyran är påtagligt högre 

än kapital och driftkostad och att den ska sänkas. Då riskerar hyresgästen att sägas upp så 

att hyresvärden kan hyra ut bostaden till någon annan som är beredd att betala en högre 

hyra. Dessutom så är det inte heller möjligt enligt UEB att få en retoraktiv hyressänkning 

utan den nya hyran gäller från det att ärendet inkommit till nämnden. 
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12  De lege ferenda 

Författaren har två förslag om hur reglerna för privat uthyrning istället borde vara utförda. 

Enligt det första förslaget anser författaren att hyreslagens regler var mer skäliga mot hy-

resgästen men att lagen kunde korrigeras för att säkra dispositionsrätten för hyresvärden 

enligt nedan. Det andra förslaget behandlar hur UEB kan förändras för att inte sätta hyres-

gästen i så osäker ställning.   

12.1 Hyreslagen 

Författaren anser att hyreslagens regler vid uthyrning av privatägd bostad är bättre och mer 

rättvisa mot hyresgästen än UEB. Enligt hyreslagen kan hyresvärdens endast säga upp hy-

resgästen utan saklig grund vid upplåtelse i andra hand av bostadsrätt under de två första 

åren. Hyresvärden kan dessutom endast säga upp avtal som är ingångna på obestämd tid 

och det är därmed inte möjligt att säga upp tidsbestämda avtal i förtid. Författaren anser att 

hyreslagens regler kunde behållits fast med nedanstående korrigering för att underlätta och 

göra reglerna tydligare. 

Författaren kan se ett problem med att privatpersoner som hyr ut sitt en- eller tvåfamiljs-

hus eller ägarlägenhet inte är medvetna om vad besittningsskydd är och att detta kan be-

höva avtalas bort. För att hyresvärden inte ska sättas i en överraskande situation skulle alla 

privatägda bostäder vara undantagna besittningsskydd det två första åren. Efter att två år 

har passerat anser författaren att det alltid ska krävas saklig grund för en uppsägning. Ju 

längre hyresgästen bor i bostaden desto mer anknytning, trivsel och trygghet kan denna 

förväntas känna till bostaden.  

12.2 UEB 

Författaren föreslår att följande ändringar av UEB bör göras: 

 Hyresgästen ska få besittningsskydd efter två år. 

 Hyresvärden ska inte ha rätt att säga upp tidsbestämt avtal i förtid. 

Hyresgästen bör få besittningsskydd efter två år och då ska det krävas en saklig grund för 

uppsägning. Besittningsskyddet ska vara svagare i likhet med vid uthyrning av privat bostad 

enligt hyreslagen. Även om UEB är tillkommen för att främst tillämpas på privatägda bo-

städer som ska hyras ut en kortare tid så blir lagen gällande även för längre hyresavtal. Det 

är inte rimligt att en hyresgäst som har hyrt en bostad under en längre tid utan saklig grund 

ska kunna sägas upp pga. exempelvis hämnd eller osämja mellan parterna. Det är inte heller 
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rimligt med en så kort uppsägningstid som tre månaders när hyresförhållandet varit varakt-

igt under flera år, kanske decennier.  

Hyresvärden ska inte ha rätt att säga upp tidsbestämt avtal i förtid, eftersom hyresgästen 

med fog kan förutsätta att få bo kvar under hela hyrestiden. Dessutom sätts hyresgästen i 

en svag ställning. 
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Regeringsne proposition 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor. 

Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 18 Sam-

hällsplanering bostadsförsörjning och byggandet samt konsumentpolitik. 

Regeringens proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. 
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Promemoria 

Promemoria  - Ökad uthyrning av bostäder utgiven 20 april 2012. 

 

Lagrådsremiss 

Lagrådsremiss – Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter 24 januari 2014. 

 

Rättspraxis 

Rättsfall från Hovrätterna 

RH 1998:4. 

 

Svea Hovrätt avd. 16 beslut i överklagande hyresnämndsärenden 

SÖH 303/1995. 

SÖH 406/2000. 

SÖH 385/2001. 

SÖH 274/1998. 

 

Svea Hovrätt avd. 16 beslut fr.o.m.2003 i överklagande hyresnämndesärenden 

ÖH 9190-02;2003-06-29. 

ÖH 1702-06;2006-10-25. 

ÖH 9463-08; 2009-06-04. 
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