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Förkortningar  
 

Bostadssaneringslagen Bostadssaneringslagen (1973:531) 

CU   Civilutskottet 

Hyresmålslagen  Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 

Ibid.  Ibidem [Sv. på samma ställe] 

JB  Jordabalken (1970:994)  

Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (2001:453) 

SOU   Statens offentliga utredningar  

Prop.   Proposition 

SÖH  Svea hovrätt, avd. 16, beslut i överklagat hyresnämndsmål1 

Utredningen  Hyresgästutredningens betänkande SOU 2017:33 Stärkt ställning 

för hyresgäster 

ÖH   Svea hovrätt, avd. 16 resp. 2, beslut överklagat från hyresnämnd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 ÖH och SÖH är olika förkortningar för Svea hovrätt. Det som skiljer dem åt är när Svea hovrätt beslutade i 

målet. Från och med år 2003 används inte längre några beslutsnummer, vilket medför att beslut fattade till och 

med år 2003 förkortas SÖH, därefter används förkortningen ÖH, se Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en 

kommentar, s. 24.  
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Abstract  
 

Many of the residential buildings that were built during the 1960s and 1970s are today in need 

of extensive restoration measures.2 Among the buildings that constitute of rented apartments, 

the necessary restoration measures have sometimes led to a rent increase greater than 50 %.3 

Due to that, the tenant’s position when the landlord intends to take restoration measures in the 

apartment, is a very topical subject. The issue has been acknowledged in the Tenant 

committee’s report SOU 2017:33 Strengthened position for tenants, in which certain 

amendments of law are proposed in order to strengthen the tenant’s position in these cases. 

 

This thesis has two main aims. The first aim is to analyze the tenant’s position in cases where 

the landlord intends to take restoration measures in the apartment, to which the tenant 

opposes. Therefore, it is analyzed which measures the landlord, according to chapter 12 

section 18 d of the Land Code [Swe. jordabalken (1970:994)], need the approval of the tenant 

or permission from the rent tribunal in order to take. Thereafter it is analyzed under what 

circumstances the landlord is granted such permission, according to chapter 12 section 18 f of 

the Land Code, as well as which one of the parties that generally succeeds in the permission 

process, when the decision has been appealed to the Svea court of appeals.  

 

The second aim is to review a few of the amendments proposed in SOU 2017:33, more 

particularly what incentives they give to the landlord and to the tenant. Furthermore, it is 

analyzed how a few of the proposed amendments relate to the precedent established principle 

that the landlord makes the technical and the financial judgements, as well as to the fact that 

interests related to specific tenants, according to chapter 12 section 18 f of the Land Code, 

should be considered in the permission process only in exceptional cases.   

 

The thesis has resulted in the overall conclusions that the tenant’s standing in these situations 

seems to be quite weak, and that the analyzed amendments can give rise to contradiction in 

relation to some of the current rules in the area. Although, the potential contradictions depend 

on how the proposed amendments are supposed to be applied in practice.  

                                                
2 Björkdahl, Hyra arrende bostadsrätt, p. 111. 
3 Ibid. 
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Sammanfattning  

 
Många av de bostadsområden som uppfördes under 1960-1970-talet är idag i behov av 

omfattande upprustningsåtgärder.4 I de områden som utgörs av hyresrätter har de behövliga 

upprustningarna ibland lett till hyreshöjningar på mer än 50 %,5 vilket gjort frågan om 

hyresgästens ställning vid hyresvärdens vidtagande av förbättringsåtgärder högaktuell. Frågan 

har uppmärksammats i Hyresgästutredningens betänkande SOU 2017:33 Stärkt ställning för 

hyresgäster, i vilken lagändringar föreslås i syfte att stärka hyresgästens ställning i de aktuella 

situationerna.   

 

Detta arbete har två syften. Det första syftet är att utreda bostadshyresgästens ställning, i fall 

där hyresvärden vill vidta förbättringsåtgärder som hyresgästen motsätter sig. Därför utreds 

vilka av hyresvärdens åtgärder som, enligt 12:18 d JB, kräver hyresgästens godkännande eller 

hyresnämndens tillstånd. Därefter utreds under vilka förutsättningar hyresvärden beviljas 

tillstånd att vidta åtgärder, i enlighet med 12:18 f JB, samt vilken av parterna som i regel 

vinner framgång vid tillståndsprövningen i överinstansen Svea hovrätt.  

 

Det andra syftet är att analysera några av de ändringar av tillståndsprövningen som föreslås i 

SOU 2017:33. Därför undersöks vilka incitament ett realiserande av de föreslagna 

ändringarna skulle ge för hyresgästen och för hyresvärden. Därutöver analyseras hur några av 

de föreslagna ändringarna förhåller sig till dels att det i praxis etablerats att hyresvärden gör 

de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna, dels till att enskilda hyresgästers 

intressen, enligt 12:18 f JB, ska beaktas endast i undantagsfall vid tillståndsprövningen.  

 

Arbetet har resulterat i de övergripande slutsatserna att hyresgästen i de aktuella situationerna 

verkar ha en förhållandevis svag ställning, samt att de förslag till lagändringar som 

analyserats kan ge upphov till viss motsägelse i förhållande till de några av de nu gällande 

reglerna på området. De potentiella motsägelserna beror dock på hur de föreslagna lag-

ändringarnas praktiska innebörd ska tolkas.    

 

                                                
4 Björkdahl, Hyra arrende bostadsrätt, s. 111. 
5 Ibid.  
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund – Kan högre boendestandard vara en nackdel?  
 

Boendestandarden i Sverige har det senaste århundradet genomgått en stor förändring.6 Före 

första världskriget bodde svenskarna sämre än vad majoriteten av invånarna i andra 

europeiska länder gjorde.7 Trenden vände dock under 1960-1970-talet då riksdagen hade 

initierat det så kallade ”miljonprogrammet”, vilket innebar dels att 1 005 6148 nya bostäder 

byggdes, dels att Sverige därefter sågs som ett mönsterland när det kom till boendestandard.9 

Många av de bostäder som byggdes under miljonprogrammet är idag, cirka 40-50 år senare, i 

behov av omfattande upprustningsåtgärder.10  

 

Det kan tänkas att de hyresgäster som bor i hyreshus med överhängande renoveringsbehov 

välkomnar de stundande upprustningarna, vem vill inte ha en högre boendestandard? Frågan 

om hyresgästernas inställning till vidtagandet av åtgärderna är dock något mer komplicerad. 

Hyresvärdens upprustning av sitt bostadsbestånd medför nämligen i regel en betydande 

hyreshöjning.11 Hyresgästföreningens statistik visar att hyrorna i dagsläget höjs med i snitt 37 

procent efter att hyresvärdar vidtagit förbättringsåtgärder i bostadslägenheter.12 

 

Boverket publicerade år 2014 en rapport som visade att antalet hyresgäster som flyttar ökar i 

samband med att hyresvärden vidtar förbättringsåtgärder.13 I samma rapport visades också att 

det är de ekonomiskt utsatta hyresgästerna, samt barnfamiljer, som är mest flyttbenägna i fall 

där de åtgärder hyresvärden vidtagit varit omfattande.14 Frågan om hyresgästens ställning vid 

hyresvärdens vidtagande av förbättringsåtgärder är därför av stor betydelse för enskilda 

                                                
6 Liedholm, Boinflytande och deltagande som fenomen och process, s. 17.  
7 SOU 2003:90 s. 191.  
8 Betänkande 2007/08: CU18 Bostadsförsörjningsfrågor, s. 11. 
9 SOU 2003:90 s. 191. 
10 Betänkande 2007/08: CU18 Bostadsförsörjningsfrågor, s. 26. 
11 Hyresgästföreningens remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 6. 
12 Ibid.  
13 Boverket, Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar, 2014, s. 53. 
14 Ibid., s. 54. 
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hyresgästers liv, vilket gör den praktiskt viktig. Hyresgästen riskerar nämligen, på grund av de 

hyreshöjningar som åtgärderna kan medföra, att tvingas lämna sin hyresrätt, och därmed 

också sin invanda hemmiljö. 

 

SCB:s statistik från år 2014 visade att 25 % av Sveriges befolkning bor i hyresrätt i fler-

bostadshus.15 Frågan är därför inte bara praktiskt viktig för att den kan ha stor inverkan på 

enskilda hyresgästers liv, en stor del av landets befolkning berörs också av den. Frågan har 

med anledning av detta inte gått politiken obemärkt förbi. Den 30 juli 2015 beslutade 

regeringen att tillsätta en utredning som bland annat hade till uppgift att utreda om 

hyresgästens ställning, vid hyresvärdens vidtagande av förbättringsåtgärder, borde stärkas.16 

Utredningen utmynnade i ett betänkande vid namn SOU 2017:33 Stärkt ställning för 

hyresgäster, i vilket vissa lagändringar föreslås i syfte att stärka hyresgästens ställning i de 

aktuella situationerna.  

 

I korthet föreslås i utredningen att det vid tillståndsprövningen enligt 12:18 f JB, ska bedömas 

om åtgärder är skäliga gentemot hyresgästen, istället för att en bedömning görs av om 

åtgärderna är oskäliga gentemot hyresgästen. Därutöver föreslås att vissa bedömningsgrunder 

särskilt ska beaktas vid skälighetsbedömningen.  

 

Den första bedömningsgrunden som analyseras i arbetet säger att det vid skälighets-

bedömningen särskilt ska beaktas i hur stor utsträckning hyresgästen givits möjlighet att 

påverka åtgärderna och deras genomförande. Den andra bedömningsgrunden säger att det 

därutöver särskilt ska beaktas hur stor hyreshöjningen förväntas bli, efter det att åtgärderna 

vidtagits. Dessutom ska, enligt den aktuella bedömningsgrunden, särskilt beaktas om någon 

enskild hyresgäst, på grund av hyreshöjningen, kommer att hamna under vad som enligt 

socialtjänstlagen utgör skälig levnadsnivå.  

 

 

 

 
                                                
15 SCB, Halva befolkningen bor i småhus, 2015-05-07. 
16 SOU 2017:33 s. 3. 
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1.2 Problemformulering  

 
I arbetet berörs fyra huvudsakliga problemområden, vilka kommer att presenteras i det 

följande.  

 

Det första problemområdet rör vilka åtgärder hyresvärden kan vidta i lägenheten endast efter 

att godkännande givits av hyresgästen. Hyresvärden behöver nämligen enligt 12:18 d JB de 

berörda hyresgästernas godkännande, eller hyresnämndens tillstånd, om han eller hon vill 

vidta standardhöjande åtgärder som har en inte obetydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde, 

eller som medför en inte oväsentlig ändring av lägenheten.  

 

Det andra problemområdet rör under vilka förutsättningar hyresnämnden beviljar hyresvärden 

tillstånd att vidta åtgärder, som hyresgästen motsätter sig. Får inte hyresvärden de berörda 

hyresgästernas godkännande kan nämligen hyresnämnden, enligt 12:18 d 2 st. JB, bevilja 

hyresvärden tillstånd att vidta åtgärderna. Tillstånd ska enligt 12:18 f JB beviljas om 

hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna vidtas och förutsatt att de inte är 

oskäliga gentemot hyresgästen.  

 

Det tredje problemområdet rör vilken av parterna som i regel vinner framgång vid tillstånds-

prövningen i Svea hovrätt. Det aktuella problemområdet innefattar också frågan om det finns 

några faktorer som potentiellt kan förklara den ena partens övertag.    

 

Det fjärde och sista problemområdet rör de i SOU 2017:33 föreslagna ändringarna av den 

tillståndsprövning som görs enligt 12:18 f JB. Hyreslagstiftningen har karaktären av social 

skyddslagstiftning,17 vilket innebär att det är högst angeläget att den fungerar ändamålsenligt i 

praktiken. Av den anledningen är en analys av vilka incitament ett realiserande av de 

föreslagna ändringarna ger för hyresgästen, respektive hyresvärden, högst relevant. För att 

inte tillämpningsproblem ska uppstå om de föreslagna ändringarna realiseras, innefattar det 

aktuella problemområdet därutöver frågan hur ändringarna förhåller sig till några av de 

befintliga reglerna på området.  

 

                                                
17 Hager, Allmänna fastighetsrätten en introduktion, s. 87.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Arbetet har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att utreda vilken ställning hyresgästen 

har vid hyresvärdens vidtagande av förbättringsåtgärder i bostadslägenheten. Det andra syftet 

är att analysera de i SOU 2017:33 föreslagna ändringarna av den tillståndsprövning som idag 

görs i enlighet med 12:18 f JB.  

 
För att uppnå ovanstående syften krävs att följande frågeställningar besvaras:  

 

• Vilka åtgärder är tillståndspliktiga i den bemärkelsen att de, i enlighet med 12:18 d JB, 

kräver hyresgästens godkännande eller hyresnämndens tillstånd? 

 

• Under vilka förutsättningar beviljas hyresvärden, i enlighet med 12:18 f JB, tillstånd 

att vidta förbättringsåtgärder som hyresgästen motsätter sig?  

 

• Vilken av parterna brukar i regel vinna framgång vid tillståndsprövningen i Svea 

hovrätt, och finns några faktorer som kan förklara den ena partens eventuella övertag? 

 

• Vilka ändringar av tillståndsprövningen föreslås i SOU 2017:33? 

 

• Vilka incitament skapas för hyresgästen respektive hyresvärden, om de föreslagna 

ändringarna av tillståndsprövningen realiseras?  

 

• Hur förhåller sig den första föreslagna bedömningsgrunden, som säger att det vid 

tillståndsprövningen särskilt ska beaktas om hyresgästen givits möjlighet att påverka 

åtgärderna och deras genomförande, till den i praxis etablerade principen att 

hyresvärden gör de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna? 

 

• Hur förhåller sig den andra föreslagna bedömningsgrunden, som säger att det vid 

tillståndsprövningen särskilt ska beaktas hur stor den förväntade hyreshöjningen blir, 

till att det i 12:18 f 2 st. JB sägs att enskilda hyresgästers intressen ska beaktas endast i 

undantagsfall vid tillståndsprövningen? 
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1.4 Metod och material 
 

Vid besvarandet av de frågeställningar som kräver att rättsläget fastställs har en rätts-

dogmatisk metod använts. Med det menas att lagen tolkats med hjälp av förarbeten, praxis 

och doktrin i enlighet med den hierarki som råder mellan dem.18  

 

Hyresnämndens beslut samt beslut från bostadsdomstolen, har avsiktligen utelämnats i 

arbetet. Hyresnämndens beslut är fattade av underinstans och har därför lågt prejudikatvärde. 

Avgöranden från bostadsdomstolen har troligtvis också tveksamt prejudikatvärde inom det 

aktuella området, eftersom både bostadsdomstolen och bostadssaneringslagen upphörde vid 

utgången av juni 1994.19 Därför är det stor risk att många av bostadsdomstolens beslut 

grundar sig i den inte längre gällande bostadssaneringslagen.  

 

Istället har den praxis som tillämpats utgjorts av hovrättsavgöranden, trots att de i regel inte 

har särskilt högt prejudikatvärde. Det rättsområde som behandlas i arbetet intar dock en 

särställning i processuellt hänseende, eftersom hyresnämndens beslut enligt 12:71 JB 

överprövas av Svea hovrätt avd. 2, som också enligt 10 § hyresmålslagen meddelar det 

slutliga avgörandet i tvisten. Enligt 2 § hyresmålslagen krävs dock inte prövningstillstånd för 

att Svea hovrätt ska överpröva hyresnämndens beslut vilket, vid den rättsdogmatiska 

utredningen, gjort det svårt att avgöra hur högt prejudikatvärde en rättsfråga i ett avgörande 

ska tillmätas.  

 

Dessutom är en stor del av den praxis som använts opublicerad. Opublicerade avgöranden har 

inte lika högt prejudikatvärde som publicerade sådana, vilket innebär att det utgör en risk att 

använda sig av dem.20 Anledningen till att sådan praxis, trots det, använts är att det råder viss 

avsaknad av publicerade avgöranden inom det aktuella området.  

 

För att begränsa ovan nämnda metodrisker har urvalet av avgöranden avgränsats. De 

avgöranden som används i arbetet har nämligen hittats i vedertagna källor, såsom i rätts-

databasen Karnov och i den rättsfallssammanställning som Leif Holmqvist och Rune 

                                                
18 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 24 f. 
19 Prop. 1996/97:30 s. 37; SOU 2006:22 s. 315 f.  
20 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 184 f. 
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Thomsson publicerat i sin bok Hyreslagen en kommentar. Att avgörandena är hämtade ur 

källor i vilka jurister i allmänhet letar efter praxis torde göra att avgörandena är mer 

tillgängliga och kan därmed möjligen tillmätas lite större tyngd. 

 

Den rättsdogmatiska metoden har inte använts vare sig vid besvarandet av vilka incitament de 

föreslagna lagändringarna ger, eller vid besvarandet av hur ändringarna förhåller sig till vissa 

befintliga regler. Det kan ifrågasättas varför inte den rättsdogmatiska metoden använts 

löpande genom hela arbetet. Det finns nämligen de som hävdar att det inom ramen för den 

rättsdogmatiska metoden går att kritiskt granska rättsläget, samt föreslå ideala lösningar.21 Det 

talar i och för sig för att den aktuella metoden hade kunnat användas genom hela arbetet.  

 

De slutsatser som en rättsdogmatisk kritisk granskning av rättsläget kan resultera i är dock 

troligtvis begränsade till att avse vad som faktiskt är gällande rätt, baserat på regelriktig 

analys av rättskällorna.22 En analys av incitament, eller av hur föreslagna lagändringar 

förhåller sig till befintliga regler, är mot bakgrund av att deras besvarande inte kräver ett 

fastställande av gällande rätt, därför förmodligen inte görlig med en rättsdogmatisk metod.  

 

Vid besvarandet av de frågeställningarna har därför istället en rättsanalytisk metod tillämpats. 

Den rättsanalytiska metoden kännetecknas bland annat av att rätten analyseras utifrån olika 

infallsvinklar.23 Ytterligare något som kännetecknar ett rättsanalytiskt arbete är att det kan 

grundas i annat än i vedertagna rättskällor. 24 Ett sådant arbete kan därför innefatta exempelvis 

statistik, näringslivsnormer och intervjuer med respondenter.25  

 

I arbetet har därför remissinstansernas yttranden kunnat användas för att vidga perspektivet, 

samt för att underbygga argument, vid analysen av de lagändringsförslag som presenteras i 

SOU 2017:33. Urvalet av vilka remissyttranden som använts har gjorts med beaktande av hur 

utförligt respektive remissinstans analyserat de föreslagna lagändringarna. I arbetet har 

nämligen de remissyttranden som varit mest detaljrika och ingående i sina remissvar använts.  

                                                
21 Se bl.a. Jarleborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4; Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24. 
22 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 43. 
23 Sandgren, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, s. 725 f. 
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46.  
25 Ibid.   
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Remissinstansernas yttranden kan utgöra en metodrisk, eftersom de kan vara partiska i den 

bemärkelsen att åsikterna i dem ofta återspeglar vad som gynnar den aktuella remissinstansen. 

Risken för avsaknad av objektivitet har därför begränsats genom att eventuell subjektivitet har 

hafts i åtanke vid studierna av remissyttrandena. Därutöver har deras innehåll lästs mot 

bakgrund av vad som står i den konsekvensanalys som gjorts i utredningen, vilket medfört att 

de påståenden som görs i remissyttrandena gått att kontrollera i viss mån.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Inledningsvis har en nationell avgränsning gjorts, vilket innebär att endast hyresförhållanden 

på vilka svensk lag är tillämplig berörs. En internationell exposé skulle nämligen medföra att 

arbetet blev för omfattande. Fortsättningsvis har en avgränsning gjorts vad gäller vilka 

hyresgästers ställning som berörs. Det är bara bostadshyresgäster som innehar förstahands-

kontrakt som åsyftas när det i det följande talas om ”hyresgästen”, vilket rimmar väl med 

arbetets syfte.  

 

I arbetet berörs endast åtgärder vidtagna av hyresvärden, vilka i arbetet benämns ”för-

bättringsåtgärder” eller ”åtgärder”. Åtgärder som hyresgästen själv vidtar behandlas endast i 

anslutning till diskussioner om subjektiva hyresgästintressen, men är inte av huvudfokus i 

arbetet. 

 

Därutöver utreds endast åtgärder som vidtas i det hyresobjekt som upplåts. Åtgärder vidtagna 

i gemensamma utrymmen, såsom exempelvis i trapphus eller i tvättstuga, berörs därför inte i 

arbetet. ”Lägenhet” används som samlingsbegrepp för hyresobjektet, med vilket avses den 

lägenhet, det hus eller liknande som omfattas av hyresavtalet. Åtgärder vidtagna i den egna 

lägenheten är troligtvis av störst relevans för hyresgästen, varför den typen av åtgärder blir 

mer intressanta vid en utredning av hans eller hennes ställning.  

 

Några avgränsningar har även gjort avseende de frågeställningar som krävt en granskning av 

SOU 2017:33. Utredningen är väldigt omfattande och innefattar många lagändringsförslag, 

utöver de som berörs i arbetet. En avgränsning har därför gjorts i den bemärkelsen att endast 

sådana förslag som rör den i 12:18 f JB stadgade tillståndsprövningen berörs.  
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Dessutom har behandlingen av de bedömningsgrunder som föreslås avgränsats genom att det i 

arbetet analyseras hur de förhåller sig till specifika gällande regler. Den bedömningsgrund 

som ställer krav på att hyresgästen ska ges möjlighet att påverka åtgärderna och deras 

genomförande, har nämligen analyserats endast mot bakgrund av den i praxis etablerade 

principen att det är hyresvärden som gör de tekniska och fastighetsekonomiska 

bedömningarna.  

 

Den bedömningsgrund som säger att det därutöver särskilt ska beaktas hur stor den förväntade 

hyreshöjningen blir, har analyserats endast mot bakgrund av att det i 12:18 f JB sägs att 

enskilda hyresgästers intressen ska beaktas vid tillståndsprövningen, endast om särskilda skäl 

föreligger. Intressen hänförliga till enskilda hyresgäster benämns i arbetet ”subjektiva 

hyresgästintressen”.  

 

Därutöver har endast två av de tre bedömningsgrunder som utredningen föreslår behandlats. 

Den bedömningsgrund som utelämnats säger att det vid skälighetsbedömningen särskilt ska 

beaktas om god sed i hyresförhållanden iakttagits.26 I utredningen sägs att parts-

organisationerna har intentioner att gemensamt upprätta en manual för ombyggnads-

situationer, ur vilken ledning kan hittas avseende hur formuleringen god sed i 

hyresförhållanden ska tolkas.27 Om deras intentioner har realiserats är i dagsläget oklart, 

vilket medför att en analys kring god sed i hyresförhållanden skulle bli alltför spekulativ.  

 

Visserligen används formuleringen god sed i hyresförhållanden i bostadsarrendes-

sammanhang i 12:46 1 st. 10 p. JB, vilket innebär att det i viss mån berörts i förarbetena.28 

Trots det går knappast att hävda att begreppets innebörd är klarlagt, vilket gör att en analys av 

densamma inte framstår som meningsfull.  

 

Den sista avgränsningen som gjorts rör vilka incitament ett realiserande av de föreslagna 

lagändringarna skulle ge upphov till. Det är endast incitament för hyresvärden och för 

hyresgästen som berörs. Urvalet av vilka incitament som behandlas i arbetet har gjorts mot 

bakgrund av de remissyttranden som granskats och av utredningens konsekvensanalys. 

                                                
26 SOU 2017:33 s. 178. 
27 Ibid., s. 434. 
28 Se ex. prop. 1973:23 s. 61.  
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Dessutom berörs, om än väldigt ytligt, incitamentens potentiella följder för boendestandard, 

segregation och bostadsbrist. De följderna är nämligen mest relevanta i förhållande till det 

ämne som behandlas i arbetet.  

 

1.6 Disposition 
 

Inledningsvis behandlas, i arbetets andra kapitel, hyresgästens inflytande vid hyresvärdens 

vidtagande av förbättringsåtgärder över tid. Kapitlet syftar dels till att sätta frågeställningarna 

i en historisk kontext, dels till att presentera tillämpliga lagregler i syfte att öka förståelsen för 

den fortsatta redogörelsen.   

 

I det tredje kapitlet analyseras vilka åtgärder som enligt 12:18 d JB är tillståndspliktiga, det 

vill säga vad som troligtvis menas med formuleringarna standardhöjande åtgärder som har en 

inte obetydlig inverkan på bruksvärdet, samt åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring 

av lägenheten.  

 

I det fjärde kapitlet behandlas den tillståndsprövning som hyresnämnden eller, efter 

överklagande, Svea hovrätt gör i enlighet med 12:18 f JB, i fall där hyresgästen motsätter sig 

att hyresvärden vidtar åtgärder. Först undersöks under vilka förutsättningar hyresvärden 

beviljas tillstånd. Därefter undersöks vilken av parterna som i regel vinner framgång vid 

tillståndsprövningen i Svea hovrätt, samt vilka faktorer som potentiellt skulle kunna förklara 

den ena partens övertag.   

 

I det femte kapitlet analyseras de i SOU 2017:33 föreslagna ändringarna av tillstånds-

prövningen, närmare bestämt vilka ändringar som föreslås, samt vilka incitament ett 

realiserande av ändringarna ger för hyresgästen respektive hyresvärden. Därutöver analyseras 

hur två av de föreslagna bedömningsgrunderna förhåller sig till vissa nu gällande regler. 

 

Avslutningsvis följer, i kapitel sex, en avslutande diskussion kring de slutsatser som arbetet 

resulterat i.   
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2 Hyresgästens inflytande vid förbättringsåtgärder över tid  
 

Hyresgästens inflytande över åtgärder som vidtas i lägenheten har över tid varierat i stor 

utsträckning. I detta kapitel följer en redogörelse för hur hyresgästens ställning, vid 

hyresvärdens vidtagande av förbättringsåtgärder, har förändrats sedan bostadssaneringslagens 

införande, samt hur de tillämpliga reglerna ser ut idag.  

 

2.1 Direkt eller indirekt hyresgästinflytande? 

 
Under 1970-talet började det uppmärksammas att det rådde stora skillnader i boendestandard 

mellan olika bostadsområden.29 Den stora skillnaden i boendestandard befarades leda till att 

sociala motsättningar uppstod, mellan människorna som levde i de äldre bostadsområdena och 

de som levde det nyare bostadsbeståndet.30 För att motverka att en sådan segregation fortlöpte 

infördes bostadssaneringslagen år 1974.31  

 

2.1.1 Bostadssaneringslagen – Direkt hyresgästinflytande 

 

I 2 § bostadssaneringslagen stadgades att hyresnämnden, efter ansökan av kommunen eller av 

en organisation av hyresgäster, kunde ålägga en hyresvärd att vidta sådana förbättrings-

åtgärder som krävdes för att lägenheten skulle uppnå lägsta godtagbara standard. Med lägsta 

godtagbara standard avsågs, enligt 2 b § bostadssaneringslagen att lägenheten bland annat 

skulle ha anordningar för kontinuerlig uppvärmning, personlig hygien och matlagning samt 

avlopp och toalett. I 2 a § bostadssaneringslagen stadgades att hyresnämnden, efter ansökan 

av en organisation av hyresgäster, kunde förbjuda en hyresvärd att i fastigheten utföra 

förbättringsarbete och liknande åtgärder, om de inte behövdes för att bostadslägenheten skulle 

uppnå lägsta godtagbara standard.  

 

Bostadssaneringslagen medförde alltså att hyresvärden kunde åläggas att rusta upp sitt 

bostadsbestånd så att det uppnådde lägsta godtagbara standard. Därutöver gav lagen 

                                                
29 SOU 1971:64 s. 54. 
30 Ibid.  
31 Prop. 1973:22 s. 23, 115.  
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hyresgäster rätt att hindra hyresvärdens vidtagande av åtgärder, förutsatt att de gick utöver 

vad som krävdes för att lägenheten skulle uppnå lägsta godtagbara standard.32 Hyresgästerna 

hade därför ett direkt inflytande över de förbättringsåtgärder som vidtogs i hyresvärdens 

bostadsbestånd.33  

 

Hyresvärdens intresse av att få bästa ekonomiska avkastning av sin fastighet ansågs inte vara 

lika skyddsvärt som hyresgästens intresse av att hyran hölls nere.34 Det direkta hyresgäst-

inflytandet syftade alltså till att motverka att hyresgästen, på grund av de omfattande 

hyreshöjningar som förbättringsarbeten ofta ledde till, tvingades flytta från sin invanda 

hemmiljö.35 Det betonas dock i förarbetena till bostadssaneringslagen, att hyresgästens direkta 

inflytande över vidtagandet av åtgärder inte fick hindra att fastighetsbeståndet uppnådde 

lägsta godtagbara standard.36  

 

2.1.2 Bostadssaneringslagens avskaffande - Indirekt hyresgästinflytande  

 

Bostadssaneringslagen upphörde att gälla år 1994.37 Bostadsbeståndet i Sverige var vid den 

tidpunkten så pass sanerat och upprustat att det inte längre fanns behov av någon lag, vars 

huvudsakliga uppgift var att tillförsäkra en god boendestandard.38 Istället överfördes reglerna 

om åtgärdsföreläggande till nu gällande 12:18 a JB,39 enligt vilken en hyresgäst kan ansöka 

hos hyresnämnden om att hyresvärden ska åläggas att rusta upp lägenheten så att lägsta 

godtagbara standard uppnås. Med lägsta godtagbara standard avses enligt 12:18 a 6-7 st. JB, i 

likhet med vad som stadgades i 2 b § bostadssaneringslagen, bland annat att lägenheten är 

försedd med anordningar för matlagning, toalett, dusch med mera. 

 

                                                
32 Prop. 1996/97:30 s. 37. 
33 Ibid.  
34 Prop. 1974:150 s. 446 f. 
35 Ibid.   
36 Prop. 1974:150 s. 446. 
37 Prop. 1996/97:30 s. 37. 
38 Prop. 1993/94:199 s. 71 f.  
39 Ibid., s. 72. 
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Hyresgästens direkta inflytande över oönskade förbättringsåtgärder avskaffades med bostads-

saneringslagen. Istället infördes ett indirekt hyresgästinflytande i dåvarande 12:55 a JB.40 

Lagrummet stadgade att förbättringsåtgärder som uppenbarligen inte vad motiverade av 

boendehänsyn och vars vidtagande inte var nödvändigt för att lägenheten skulle uppnå lägsta 

godtagbara standard, inte fick beaktas vid prövningen av lägenhetens hyra. Det indirekta 

inflytandet innebar alltså att sådana av hyresvärden vidtagna förbättringsåtgärder, som 

väsentligen översteg lägsta godtagbara standard, även så kallade lyxrenoveringar, inte fick 

beaktas vid prövningen av hyrans storlek efter det att åtgärderna vidtagits.41  

 

2.1.3 Direkt hyresgästinflytande återinförs – Endast i teorin? 

 

I och med införandet av det indirekta hyresgästinflytandet gick hyresgästens inflytande, från 

att i princip ha vetorätt mot alla oönskade förbättringsåtgärder, till att endast kunna motverka 

en hyreshöjning till följd av oönskade lyxrenoveringar. Det indirekta hyresgästinflytandet 

mötte därför kritik. I förarbetena till 1997 års återinförande av det direkta hyresgäst-

inflytandet, sades att det var icke önskvärt att hyresgästens inflytande endast tog sikte på 

eventuella hyreshöjningar, snarare än på de faktiska åtgärder som vidtogs i deras hem.42 

Därutöver kritiserades att hyresgästinflytandet endast omfattade rena lyxrenoveringar, vilket 

innebar att hyresgästen inte hade något inflytande över oönskade ”vanliga” renoveringar.43  

 

Det direkta hyresgästinflytandet återinfördes i 12:18 d JB år 1997,44 vilket också har gällt 

alltjämt sedan dess. Enligt 12:18 d 1 st. 1 p.  JB måste en hyresvärd, för att få vidta sådana 

standardhöjande åtgärder som har en inte obetydlig inverkan på en lägenhets bruksvärde, ha 

de berörda hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens tillstånd. Samma krav på 

godkännande eller tillstånd ställs enligt 12:18 d 1 st. 2 p. JB om åtgärderna, oavsett om de är 

standardhöjande eller inte, medför en inte oväsentlig ändring av lägenheten.  

 

                                                
40 Prop. 1996/97:30 s. 37.  
41 Prop. 1993/94:199 s. 74. 
42 Prop. 1996/97:30 s. 62. 
43 Ibid.  
44 Ibid., s. 63. 
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Hyresvärden behöver dock varken hyresgästens godkännande eller hyresnämndens tillstånd, 

enligt 12:18 d 2 st. JB, om åtgärderna vidtas för att en lägenhet ska uppnå den lägsta 

godtagbara standard som stadgas i 12:18 a 6-7 st. JB. Vidtar hyresvärden sådana åtgärder, 

som enligt 12:18 d JB kräver godkännande eller tillstånd, utan att sådant finns, får åtgärderna 

enligt 12:55 a 1 p. JB inte beaktas vid prövningen av hyrans storlek efter att åtgärderna 

vidtagits.  

 

Lagstiftningen är utformad så att hyresvärden i första hand ska försöka komma överens med 

de berörda hyresgästerna om åtgärdernas vidtagande, för att på så sätt få deras godkännande.45 

Det finns dock inte någon lagstadgad skyldighet för hyresvärden att förhandla med en 

hyresgäst som vägrar ge sitt godkännande.46 Får hyresvärden inte hyresgästens godkännande 

får han eller hon, enligt 12:18 e 2 st. JB, ansöka hos hyresnämnden om tillstånd att vidta 

åtgärderna. Ansökan får, enligt samma lagrum, göras tidigast två månader efter det att 

meddelandet om att hyresvärden vill vidta åtgärder lämnats till hyresgästen.  

 

Prövningen av om hyresvärden ska beviljas tillstånd görs, enligt 12:18 f JB, genom att 

hyresvärdens beaktansvärda intresse av att åtgärderna vidtas, vägs mot de skilda intressen som 

hyresgäster i allmänhet har av att åtgärderna inte vidtas. 12:18 f JB fick sin nuvarande 

utformning genom en lagändring år 2002, vilken innefattade ett förtydligande av att det vid 

tillståndsprövningen ska beaktas ”de skilda intressen” som hyresgäster i allmänhet kan antas 

ha av att åtgärderna inte vidtas.47  

 

2002 års lagändring föregicks av ett konstaterande av att det direkta hyresgästinflytande som 

återinfördes år 1997, inte hade fått önskvärt genomslag.48 I praktiken hade hyresgästen 

nämligen endast möjlighet att med framgång motsätta sig rena lyxrenoveringar, eftersom 

lagens utformning tolkades som att hyresgäster i allmänhet ville ha nybyggnadsstandard.49  

 

                                                
45 Prop. 1996/97:30 s. 65. 
46 SOU 1995:119 s. 100. 
47 Prop. 2001/02:41 s. 1. 
48 Ibid., s. 23 f. 
49 Ibid., s. 24. 
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Till följd av 2002 års förtydligande ska därför, vid tillståndsprövningen, andra allmänna 

hyresgästintressen också beaktas, utöver enbart intresset av att bo i en lägenhet som har 

nybyggnadsstandard. Sådana andra allmänna hyresgästintressen kan vara exempelvis intresset 

av att bibehålla låga boendekostnader och intresset av att bibehålla äldre men väl fungerande 

inredning.50 Om 2002 års förtydligande i sin tur fått önskvärt genomslag, så att hyresgäster 

idag har större inflytande över hyresvärdens vidtagande av åtgärder, kommer att behandlas i 

det följande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
50 Prop. 2001/02:41 s. 25. 
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3 Vilka åtgärder är tillståndspliktiga? 
 

Vilka åtgärder som kräver de berörda hyresgästernas godkännande, eller hyresnämndens 

tillstånd, framgår av 12:18 d JB. Alla åtgärder vidtagna av hyresvärden är alltså inte 

tillståndspliktiga, istället krävs hyresgästens godkännande endast om hyresvärden vill vidta 

sådana åtgärder som hyresgäster kan ha ett intresse av att ha inflytande över.51  

 

I det här kapitlet görs en undersökning av vilka åtgärder som är tillståndspliktiga i den 

bemärkelsen att de kräver hyresgästens godkännande eller hyresnämndens tillstånds. 

Inledningsvis analyseras vilka åtgärder som är standardhöjande samt vilka åtgärder som har 

en inte obetydlig inverkan på en lägenhets bruksvärde. Fortsättningsvis analyseras vilka 

åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av lägenheten.  

 

3.1 Standardhöjande åtgärder som har en inte obetydlig inverkan på 

bruksvärdet 
 

Enligt 12:18 d 1 st. 1 p. JB måste åtgärder vara både standardhöjande och ha en inte obetydlig 

inverkan på lägenhetens bruksvärde, för att deras vidtagande ska kräva hyresgästens god-

kännande eller hyresnämndens tillstånd. 

 

3.1.1 Vilka åtgärder är standardhöjande? 

 

Sådana standardhöjande åtgärder som avses i 12:18 d 1 st. 1 p. JB är enligt förarbetena 

exempelvis upprustning av kök eller badrum till högre standard, installering av bubbelbad, 

insättande av disk- eller tvättmaskin i en lägenhet som tidigare saknade sådan, inglasning av 

balkong, installering av centraldammsugare samt inredning av bastu.52 Att avgöra vilka 

åtgärder som är standardhöjande kan, mot bakgrund av de exempel som nämns i förarbetena, 

tyckas vara en förhållandevis enkel uppgift. Det kan nämligen tänkas att åtgärder är 

standardhöjande om de höjer en lägenhets standard.   

 

                                                
51 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 191.  
52 Prop. 1996/97:30 s. 89 f. 
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Vid en närmare undersökning av vilka åtgärder som är standardhöjande, verkar det dock som 

att formuleringen standardhöjande åtgärder har två olika betydelser. Den allmänspråkliga 

betydelsen är att åtgärder som höjer en lägenhets standard är standardhöjande. Standard-

höjande åtgärders legala betydelse verkar dock skilja sig från den allmänspråkliga betydelsen 

i viss mån. I förarbetena sägs nämligen att sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten 

faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde, eftersom de inte är standardhöjande.53  

 

Med sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten verkar i huvudsak åsyftas sådana åtgärder 

som hyresvärden vidtar för att uppfylla sin i 12:15 JB stadgade underhållsskyldighet. 

Sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten utgörs nämligen enligt förarbetena exempelvis 

av omtapetsering av lägenheten i enlighet med upprättad plan för fastighetsunderhållet, utbyte 

av rörstammar eller utbyte av ett äldre uttjänt kylskåp.54 Trots att både omtapetsering och 

utbyte av ett kylskåp medför att lägenhetens standard i praktiken höjs, anses de alltså inte vara 

standardhöjande i den bemärkelsen som avses i 12:18 d 1 st. 1 p. JB.  

 

Det verkar därför råda viss diskrepans mellan den allmänspråkliga betydelsen av standard-

höjande åtgärder och den betydelse som avses i lagrummet, åtminstone när det kommer till 

åtgärder som utgör sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten. För att kunna besvara om 

konkreta åtgärder är standardhöjande i lagrummets mening, krävs därför inledningsvis ett 

bestämmande av om åtgärderna utgör sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten.  

 

I praxis preciseras vilka åtgärder som utgör sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten 

ytterligare. I RH 2004:3 ansågs nämligen byte av avloppsrör och vattenledningar utgöra ett 

sedvanligt underhålls- och reparationsarbete. Även utbyte av elinstallationer och fuktspärr i 

badrummet utgör, enligt RH 2000:32, sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten. 

Därutöver är byte från elradiatorer och luftvärme till fjärrvärme, enligt Svea hovrätts beslut 

den 24 juni 2015 i mål nr. ÖH 11130-14, ett sedvanligt underhålls- och reparationsarbete.  

 

Det kan, trots de exempel som ges i förarbetena och den konkretisering som gjorts i praxis, 

fortfarande uppstå gränsdragningsproblem när det kommer till vilka åtgärder som utgör 

                                                
53 Prop. 1996/97:30 s. 90.  
54 Ibid.   
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sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten.55 I förarbetena sägs dock att gränsdragnings-

problematiken inte torde vålla några praktiska tillämpningssvårigheter.56 Därutöver sägs att 

hyresvärden, om han eller hon är osäker på om åtgärderna utgör sedvanliga underhålls- och 

reparationsarbeten, bör se till att få hyresgästens godkännande att vidta åtgärderna. 57    

 

När det väl konstaterats att åtgärderna utgör sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten, 

kan en hyresvärd dock inte i samband med att åtgärderna vidtas, ändra lägenheten i alltför stor 

utsträckning. Trots att sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten inte är standardhöjande i 

lagrummets mening, kan tillståndsplikt nämligen åläggas åtgärderna i enlighet med 12:18 d 1 

st. 2 p. JB, om de medför en inte oväsentlig ändring av lägenheten. Tillståndsplikt på grund 

därav diskuteras vidare i kapitel 3.2. 

 

När det kommer till åtgärder som inte utgör sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten, 

verkar det som att den allmänspråkliga betydelsen av standardhöjande åtgärder i större 

utsträckning sammanfaller dess legala betydelse. De i förarbetena nämnda exemplen på 

standardhöjande åtgärder, såsom exempelvis installering av bubbelbad eller inglasning av 

balkong,58 höjer nämligen en lägenhets standard både i allmänspråklig- och i legal 

bemärkelse.  

 

I praxis exemplifieras att standardhöjande åtgärders allmänspråkliga betydelse i större 

utsträckning verkar sammanfalla med dess legala betydelse, när åtgärderna inte utgörs av 

sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten. I Svea hovrätts beslut den 22 juni 2004 i mål 

nr. ÖH 1003-04, ansågs nämligen installeringen av en köksfläkt, installeringen av en elektrisk 

handdukstork samt monteringen av en ny diskbänk, vara standardhöjande i den bemärkelsen 

som avses i lagrummet. I allmänspråklig bemärkelse höjde åtgärdernas vidtagande också 

lägenhetens standard, eftersom standarden utan tvekan höjs om en elektrisk handdukstork 

installeras i en lägenhet som tidigare saknade sådan.  

 

                                                
55 Prop. 1996/97:30 s. 90.  
56 Ibid.  
57 Ibid.  
58 Ibid., s. 89 f. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att standardhöjande åtgärders allmänspråkliga betydelse verkar 

vara något skild från den betydelse som avses i 12:18 d 1 st. 1 p. JB. Åtgärder som utgör 

sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten, såsom exempelvis utbyte av ett uttjänt kylskåp 

eller omtapetsering, är inte standardhöjande i legal mening trots att de i allmänspråklig 

bemärkelse är standardhöjande. När det däremot kommer till åtgärder som inte utgör 

sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten, såsom installering av bubbelbad eller 

inglasning av balkong, verkar standardhöjande åtgärders legala betydelse i större utsträckning 

sammanfalla med dess allmänspråkliga betydelse.    

 

3.1.2 Vilka standardhöjande åtgärder har en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet? 

 

En lägenhets bruksvärde är enligt 12:55 JB vad som avgör om hyrans storlek är skälig. Det 

råder nämligen i princip avtalsfrihet om hyrans storlek.59 Hyresvärden och hyresgästen kan 

därför komma överens om vilken hyra som ska gälla.60 Råder däremot tvist om hyrans storlek 

ska den, i enlighet med 12:55 JB, fastställas till ett skäligt belopp. Hyran är enligt samma 

lagrum inte skälig om den påtagligt överstiger hyran för lägenheter som med hänsyn till 

bruksvärdet är likvärdiga.  

 

I förarbetena sägs att utgångspunkten vid bestämmandet av en lägenhets bruksvärde, är att 

lägenheter som ur hyreskonsumenternas synpunkt är likvärdiga, i princip ska ha samma 

hyra.61 Avsikten med att i lag införa skälighet som krav vid hyressättningen var att markera 

att hyran ska bestämmas utifrån objektiva grunder, snarare än hyresvärdens krav.62  

 

Exempel på parametrar som kan påverka en lägenhets bruksvärde, är enligt förarbetena 

lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge, reparationsstandard, ljudisolering, 

samt förmåner såsom tillgång till tvättstuga, närhet till lekplats etcetera.63 Svea hovrätt har i 

sitt beslut den 2 oktober 2006 i mål nr. ÖH 3464-05, uttalat att en skälig hyra inte enbart ska 

fastställas baserat på hyror för jämförliga lägenheter, utan att även andra omständigheter som 

                                                
59 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 601.  
60 Ibid.   
61 Prop. 1983/84:137 s. 77. 
62 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 389 f. 
63 SOU 1966:14 s. 239 f. 
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säger något om det allmänna hyresläget ska beaktas. Exakt vilka omständigheter som Svea 

hovrätt åsyftar med uttalandet är dock oklart.64 

 

Förarbetena är fåordiga när det kommer till vilka standardhöjande åtgärder som, i enlighet 

med 12:18 d 1 st. 1 p. JB, har en inte obetydlig inverkan på en lägenhets bruksvärde. Däremot 

sägs att det är den inverkan på bruksvärdet som de standardhöjande åtgärderna har, ensamma 

eller i kombination, som är av relevans vid bedömningen av om bruksvärdet är påverkat i 

tillräcklig utsträckning.65 Därutöver sägs att de åtgärder som har en inte obetydlig inverkan på 

bruksvärdet inte är begränsade till att avse endast lyxbetonade åtgärder, utan kan utgöras även 

av måttliga standardhöjningar.66  

 

För att kunna utröna vad som menas med att de standardhöjande åtgärderna måste ha en inte 

obetydlig inverkan på bruksvärdet måste, till följd av förarbetenas fåordighet, ledning sökas i 

praxis. Det går nämligen, ur denna, att utröna några gemensamma nämnare för när 

standardhöjande åtgärder har ansetts ha en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet. En sådan 

nämnare är storleken på den hyreshöjning som följer, efter det att de standardhöjande 

åtgärderna vidtagits. 

 

I RH 2011:32, i Svea hovrätts beslut den 11 mars 2014 i mål nr. ÖH 11992-13 och i Svea 

hovrätts beslut den 7 augusti 2015 i mål nr. ÖH 4041-15, medförde standardhöjande åtgärder 

hyreshöjningar på 85 kronor, 30 kronor respektive 88 kronor i månaden. I fallen ansågs de 

standardhöjande åtgärderna ha en obetydlig inverkan på lägenheternas bruksvärden, varför 

åtgärderna inte var tillståndspliktiga. Även i Svea hovrätts beslut den 1 februari 2011 i mål nr. 

ÖH 9015-10, ansågs de standardhöjande åtgärderna ha en obetydlig inverkan på bruksvärdet, i 

vilket den aktuella hyreshöjningen uppgick till 100 kronor i månaden.  

 

Till skillnad från utfallen i de avgöranden som nämnts ovan, ansågs de standardhöjande 

åtgärderna ha en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet i Svea hovrätts beslut den 24 juni 

2014 i mål nr. ÖH 5316-14. I fallet uppgick den hyreshöjning som följde de standardhöjande 

åtgärderna, till 145 kronor i månaden, vilket medförde att åtgärderna blev tillståndspliktiga. 

                                                
64 Ljungkvist, Skälig hyra – En studie av bruksvärdesystemet, s. 55. 
65 Prop. 1996/97:30 s. 90. 
66 Ibid., s. 68. 
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Svea hovrätt diskuterade över huvud taget inte i några av de ovan nämnda avgörandena hur 

stor del av den befintliga hyresnivån som hyreshöjningen utgjorde. Avsaknaden av sådan 

diskussion kan tolkas på flera sätt. En tolkning är att det, för bedömningen av om bruksvärdet 

är påverkat i tillräcklig utsträckning, inte spelar någon roll hur stor hyreshöjningen blir i 

förhållande till den befintliga hyran. Bedömningen av om bruksvärdet är påverkat i tillräcklig 

utsträckning kanske därför ska göras utifrån fasta hyreshöjningsbelopp. Ett annat sätt att tolka 

avsaknaden av sådan diskussion, är att de hyreshöjningar som var aktuella i de ovanstående 

avgörandena, kanske inte utgjorde någon markant hyreshöjning i förhållande till de befintliga 

hyresnivåerna. Därför kanske en diskussion kring hur mycket hyrorna höjdes i förhållande till 

vad hyrorna var innan åtgärderna vidtogs, var överflödig.   

 

Oavsett om det för bedömningen av om bruksvärdet är påverkat i tillräcklig utsträckning är av 

relevans hur stor hyreshöjningen blir i förhållande till den befintliga hyresnivån, talar utfallen 

i avgörandena för att en obetydlig inverkan på bruksvärdet har skett, om åtgärderna medför en 

hyreshöjning som inte överstiger 100 kronor. I doktrin dementeras dock att det i praxis från 

Svea hovrätt etablerats någon sådan generell regel.67  

 

Oaktat vad de ovan presenterade avgörandena visar, får den ståndpunkt som uttrycks i doktrin 

troligtvis anses vara den rådande. Svea hovrätt verkar därför inte ha fastslagit någon generell 

regel som säger att en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet skett, om åtgärderna medför en 

hyreshöjning som överstiger 100 kronor i månaden. Den ståndpunkt som Holmqvist och 

Thomsson uttrycker i doktrin är nämligen troligtvis grundad i en undersökning av en större 

mängd avgöranden, vilket därför borde göra den slutsatsen mer robust. Detta trots att de fem 

ovan nämnda avgörandena talar för att en sådan regel tillämpas i praktiken.  

 

Trots att Svea hovrätt inte verkar ha fastslagit någon konkret regel om hur stor en hyres-

höjning måste vara för att medföra en inte obetydlig inverkan på bruksvärdet, kan hyres-

höjningens storlek vara en relevant faktor vid bedömningen av om åtgärderna utgör en inte 

obetydlig inverkan på bruksvärdet. Bruksvärdet ansågs nämligen vara påverkat i tillräcklig 

utsträckning i fallet där hyreshöjningen blev som högst.  

 

                                                
67 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar, s. 164. 



 26 

Även syftena bakom det direkta hyresgästinflytandets återinförande, talar för att hyres-

höjningens storlek är en relevant faktor vid bedömningen av om en inte obetydlig inverkan på 

bruksvärdet skett. I förarbetena till 1997 års återinförande av det direkta hyresgästinflytandet, 

uttalandes nämligen att inflytandereglerna måste vara utformade så att hyresgästen ges 

möjlighet att i rimlig utsträckning ha inflytande över sin bostad.68 Hyrans storlek är troligtvis 

en sådan omständighet som är av stor vikt för hyresgästen. Därför är det rimligt att 

hyresgästens möjlighet till inflytande ökar i takt med att hyran höjs.  

 

Ytterligare en gemensam nämnare, utöver hyreshöjningens storlek, för när standardhöjande 

åtgärder har ansetts medföra en inte obetydlig inverkan på lägenhetens bruksvärde, har med 

åtgärderna som sådana att göra. I RH 2011:32 ville hyresvärden byta ut lägenheternas 

befintliga ytterdörrar mot säkerhetsdörrar med godkända lås och titthål, vilket ansågs medföra 

en obetydlig inverkan på bruksvärdet. Även i Svea hovrätts beslut den 1 februari 2011 i mål 

nr. ÖH 9015-10, medförde åtgärderna en obetydlig inverkan på bruksvärdet. Hyresvärden 

ville i det fallet att lägenheternas förråd skulle bytas ut i mot säkrare sådana, delvis i syfte att 

vända brottsutvecklingen i området och trygga hyresgästernas bostadssituation. 

 

De två ovan nämnda fallen talar för att det i praxis kan råda mindre benägenhet att anse att de 

standardhöjande åtgärderna påverkar bruksvärdet i tillräcklig utsträckning, om syftet med 

åtgärderna är att öka säkerheten för hyresgästerna. Även RH 2000:32 talar i någon mån för att 

säkerhetsaspekten verkar ha betydelse vid bedömningen av om åtgärderna medför en inte 

obetydlig inverkan på bruksvärdet. I fallet ville hyresvärden öka antalet eluttag i lägenheten, 

däribland även jordade sådana, vilka ur säkerhetssynpunkt är att föredra framför ojordade 

eluttag. I fallet ansågs den nyss nämnda åtgärden medföra en obetydlig inverkan på 

lägenhetens bruksvärde, varför den inte omfattades av tillståndsplikt.  

 

Ytterligare något som kan tala för att det i praxis råder mindre benägenhet att anse att åtgärder 

som är vidtagna i säkerhetssyfte påverkar bruksvärdet så pass mycket att de medför tillstånds-

plikt, har med hyresvärdens underhållsskyldighet att göra. Hyresvärden är enligt 12:15 JB 

skyldig att hålla lägenheten i sådant skick som anges i 12:9 JB. Underhållsskyldigheten 

innebär alltså att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna 

uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.  

                                                
68 Prop. 1996/97:30 s. 42.  
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Det kan råda tveksamhet om en bostadslägenhet är fullt brukbar om den är belägen i ett 

område där inbrott är vanligt förekommande, och de till lägenheten hörande förråden inte är 

försedda med tillräckliga låsanordningar. Samma tveksamhet kan råda om lägenheten istället 

är försedd med elinstallationer som kan utgöra en direkt fara för liv och hälsa. Att i mindre 

utsträckning ålägga säkerhetshöjande åtgärder tillståndsplikt kan därför förenkla hyresvärdens 

underhållsskyldighet enligt 12:15 JB. Det kan tala för att säkerhetsaspekten har relevans vid 

bedömningen av om de standardhöjande åtgärderna medför en inte obetydlig inverkan på 

lägenhetens bruksvärde.  

 

Ett fall som talar emot att säkerhetsaspekten verkar ha betydelse vid bedömningen av om 

åtgärder har påverkat bruksvärdet i sådan utsträckning att tillståndsplikt ska åläggas, är Svea 

hovrätts beslut den 24 juni 2014 i mål nr. ÖH 5316-14. I fallet ville hyresvärden installera 

säkerhetsdörrar i lägenheterna, vilket ansågs medföra en inte obetydlig inverkan på 

lägenheternas bruksvärden, varför dörrbytet var tillståndspliktigt. Säkerhetsaspekten fick 

alltså inte fullt genomslag i det aktuella fallet, till skillnad från den praxis som redovisats 

ovan.  

 

Det som skiljer Svea hovrätts beslut den 24 juni 2014 i mål nr. ÖH 5316-14, från de fall som 

redovisats ovan, är att hyreshöjningen i det aktuella fallet, på grund av dörrbytet, blev nästan 

dubbelt så hög som i de andra fallen. I och med det nyss nämnda dörrbytet höjdes nämligen 

hyran med 145 kronor i månaden. De andra fallens hyreshöjningar uppgick endast till cirka 

80-90 kronor i månaden. Exakt vilka faktorer som gjorde att hyreshöjningen, till följd av 

dörrbytet i just det här fallet blev så stor, framgår inte av avgörandet.  

 

Sammanfattningsvis kan två faktorer utrönas som kan ha betydelse vid bedömningen av om 

standardhöjande åtgärder har en inte obetydlig inverkan på en lägenhets bruksvärde. Den 

första faktorn tar sikte på hur stor hyreshöjningen blir till följd av att åtgärderna vidtagits. Ju 

större hyreshöjningen blir, desto större benägenhet verkar finnas att anse att åtgärderna har en 

inte obetydlig inverkan på bruksvärdet. Den andra faktorn har med åtgärderna som sådana att 

göra och innebär att syftet med åtgärderna verkar spela roll vid bedömningen. Syftar 

åtgärderna till att öka säkerheten för hyresgästerna, kan större benägenhet finnas att anse att 

åtgärderna medför en obetydlig inverkan på bruksvärdet.  
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3.2 Åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av lägenheten 

 
Enligt 12:18 d 1 st. 2 p. JB, råder tillståndsplikt för åtgärder som medför en inte oväsentlig 

ändring av lägenheten. För att lagrummets väsentlighetsrekvisit ska vara uppfyllt krävs alltså 

inte, likt vad som görs enligt den första punkten, att åtgärderna är standardhöjande.69 

 

3.2.1 Kräver väsentlighetsrekvisitet ett kvalificerat ianspråktagande av yta? 

 

Som exempel på åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av lägenheten, nämns i 

förarbetena att hyresgästen förlorar sitt vindskontor eller sitt källarutrymme, för att där istället 

inreds nya lägenheter, bastu eller motionsrum.70 I förarbetena sägs därutöver att en inte 

oväsentlig ändring av lägenheten skett, om en större lägenhet delas upp i två mindre, om två 

mindre lägenheter slås ihop till en större, om lägenhetens yta minskas eller ökas, eller om 

planlösningen ändras.71 Slutligen betonas i förarbetena att en inte oväsentlig ändring av 

lägenheten ”alltid” skett, om en minskning eller en ökning av lägenhetens yta skett.72   

 

De uttalanden som görs i förarbetena kan tolkas som att väsentlighetsrekvisitet kräver att en 

lägenhets yta tas i anspråk av hyresvärden. Det finns dock exempel i praxis där en lägenhets 

yta minskat, men där Svea hovrätt fastslagit att väsentlighetsrekvisitet, oaktat vad som står i 

förarbetena, inte varit uppfyllt. Ett sådant exempel är Svea hovrätts beslut den 6 juli 2005 i 

mål nr. ÖH 4214-05. I fallet togs 0,25 kvadratmeter av lägenhetens totala boarea på 40 

kvadratmeter i anspråk, för att ventilationskanaler skulle dras genom lägenheten. Trots att 

hyresgästens boyta minskades, visserligen bara med 0,25 kvadratmeter, ansågs ianspråk-

tagandet inte uppfylla väsentlighetsrekvisitet, varför godkännande eller tillstånd inte krävdes.    

 

Inte heller i Svea hovrätts beslut den 20 mars 2012 i mål nr. ÖH 7493-11, ansågs 

väsentlighetsrekvisitet vara uppfyllt, trots att yta togs i anspråk. I fallet hade varje hyresgäst 

varsin gräsyta att disponera över såsom trädgård. Gräsytorna ingick visserligen inte i 

respektive hyresgästs hyresavtal, men genom hyresvärdens försorg hade varje hyresgäst givits 

                                                
69 Prop. 1996/97:30 s. 91. 
70 Ibid.   
71 Ibid.   
72 Ibid.  
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varsin yta att disponera. Hyresvärden ville i fallet bygga en servicegång, vilket innebar att de 

aktuella gräsytorna skulle tas i anspråk i stor utsträckning.  

 

Svea hovrätt fastslog i det ovanstående fallet att hyresvärdens ianspråktagande av 

hyresgästernas gräsytor medförde en oväsentlig ändring av deras lägenheter, varför det inte 

var tillståndspliktigt. Kanske hade utfallet blivit annorlunda om gräsytorna faktiskt ingått i 

hyresavtalen. Hyresvärden hade bidragit till att varje hyresgäst gavs varsin gräsyta att 

disponera över, vilket därför skulle kunna ses som att hyresvärden konkludent medgivit att 

hyresavtalen även omfattade även gräsytorna. I och med att Svea hovrätt inte nämner den 

saken får därför antas att gräsytorna inte ingick i hyresavtalen. Utifrån det aktuella avgörandet 

går därför inte att dra några slutsatser om utfallet hade blivit annorlunda om gräsytorna 

uttryckligen hade ingått i hyresavtalen.  

 

Det uttalas alltså i förarbetena att en minskning av yta ska medföra att väsentlighetsrekvisitet 

är uppfyllt.73 Samtidigt talar utfallen i de två ovan nämnda avgörandena för att en minskning 

av yta inte utgör någon sorts garanti för att väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt. Det kan därför 

tänkas att det nyss nämnda förarbetsuttalandet utgör någon sorts huvudregel till vilken det 

finns undantag. Det faktum att lagstiftaren i förarbetena säger att en minskning av en 

lägenhets yta ”alltid” ska anses vara en inte oväsentlig ändring av lägenheten,74 talar dock för 

att det finns begränsat utrymme att se uttalandet som någon sorts huvudregel till vilken det 

finns undantag.  

 

Kanske förhåller det sig därför så att lagstiftaren i förarbetsuttalandet med ”minskning av 

lägenhets yta”, menar är att det krävs att hyresvärden gör ett kvalificerat ianspråktagande av 

yta för att väsentlighetsrekvisitet ska vara uppfyllt. Med kvalificerat ianspråktagande av yta 

menas att det kanske krävs att en lägenhets yta måste minska med minst ett visst antal 

kvadratmeter, eller med en viss del av den totala ytan. Exakt hur stor yta som måste tas i 

anspråk för att ianspråktagandet ska anses vara kvalificerat är dock oklart. De två 

avgörandena som presenterats ovan talar däremot för att det krävs att hyresvärden ianspråktar 

tar mer än 0,25 kvadratmeter av yta som omfattas av hyresavtalet.  

 

                                                
73 Prop. 1996/97:30 s. 91. 
74 Ibid.  
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3.2.2 Rena utseendemässiga förändringar uppfyller inte väsentlighetsrekvisitet  

 

I förarbetena nämns vilka ändringar som inte medför att väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt och 

som därför inte omfattas av tillståndsplikt. En oväsentlig ändring av en lägenhet har nämligen 

skett, om åtgärderna medför att lägenheten ändras på ett sådant sätt som normalt saknar 

betydelse för en hyresgäst.75 Ändringar som har en ren utseendemässig karaktär, är exempel 

på sådana ändringar.76  

 

I praxis sker en ytterligare precisering av vilka åtgärder som medför sådana utseendemässiga 

ändringar. I SÖH 72/1999 ville hyresvärden göra om lägenheternas balkonger på så sätt att 

balkongräckena höjdes, samt att hylla för blomlådor monterades dit. Svea hovrätt fastslog att 

ändringarna var oväsentliga, varför godkännande eller tillstånd inte krävdes.  

 

Inte heller i Svea hovrätts beslut den 11 mars 2014 i mål nr. ÖH 11992-13, ansågs den 

ändring åtgärderna medförde uppfylla väsentlighetsrekvisitet. I fallet fastslog Svea hovrätt 

nämligen att ett fönsterbyte, som innebar att fönstren därefter öppnades inåt istället för utåt, 

medförde en obetydlig utseendemässig ändring av lägenheten. Inte heller att byta från 

sidohängda fönster till glidhängda sådana medför, enligt Svea hovrätts beslut den 7 augusti 

2015 i mål nr. ÖH 4041-15, att väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt.  

 

Sammanfattningsvis uppfyller sådana åtgärder som medför att lägenheten ändras rent 

utseendemässigt, inte det i 12:18 d 1 st. 2 p. JB stadgade väsentlighetsrekvisitet.  Exempel på 

sådana utseendemässiga ändringar är ytliga ändringar av balkonger, samt ändring av fönstrens 

hängning. Vill hyresvärden vidta den typen av åtgärder krävs alltså inte hyresgästens 

godkännande eller hyresnämndens tillstånd. 

 

 

 

 

 

                                                
75 Prop. 1996/97:30 s. 91. 
76 Ibid.  
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4 Tillståndsprövningen  
 

Om de åtgärder hyresvärden vill vidta utgör sådana tillståndspliktiga åtgärder som åsyftas i 

12:18 d JB och hyresgästen inte lämnar sitt godkännande, kan hyresvärden, i enlighet med 

12:18 e 2 st. JB, hos hyresnämnden ansöka om tillstånd att vidta åtgärden. Hyresnämnden är 

alltså den instans som först gör den i 12:18 f JB stagade tillståndsprövningen. Svea hovrätt 

överprövar, enligt 12:71 JB, hyresnämndens beslut i tillståndsärenden och meddelar, enligt 10 

§ hyresmålslagen, det slutliga avgörandet i tvisten. I dagsläget är det Svea hovrätts avdelning 

2 som överprövar hyresnämndens beslut i tillståndsärenden.77  

 

I det följande undersöks inledningsvis under vilka förutsättningar hyresvärden vid tillstånds-

prövningen beviljas tillstånd att vidta åtgärder. Undersökningen innefattar vad som utgör ett 

objektivt hyresvärdsintresse, samt under vilka förutsättningar åtgärderna är oskäliga gentemot 

hyresgästen på grund av objektiva respektive subjektiva hyresgästintressen. Fortsättningsvis 

analyseras vilken av parterna som på ett mer generellt plan vinner framgång vid 

tillståndsprövningen i Svea hovrätt, samt vilka faktorer som potentiellt kan förklara den ena 

partens övertag.  

 

4.1 Under vilka förutsättningar beviljas hyresvärden tillstånd? 

 
Vid tillståndsprövningen prövas, i enlighet med 12:18 f 1 st. JB, om hyresvärden har ett 

beaktansvärt intresse av att åtgärderna vidtas. Därutöver prövas, enligt samma lagrum, om 

åtgärderna är oskälig gentemot hyresgästen. Har hyresvärden ett beaktansvärt intresse av att 

åtgärderna vidtas och är de inte oskälig gentemot hyresgästen, ska hyresvärden beviljas 

tillstånd att vidta dem.  

 

I 12:18 f 2 st. JB konkretiseras hur det ska prövas om åtgärderna är oskäliga gentemot 

hyresgästen. Hyresvärdens intresse av att åtgärderna vidtas, ska nämligen vägas mot de skilda 

intressen som hyresgäster i allmänhet har av att åtgärderna inte vidtas. Om särskilda skäl 

                                                
77 Före 1 april 2010 överprövade Svea hovrätt avd. 16 överklagade hyresmålsärenden, se Omorganisation i Svea 

hovrätt, pressmeddelande från Sveriges Domstolar, 29 mars 2010. 
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föreligger, kan omständigheter som hänför sig till den enskilde hyresgästen, det vill säga 

subjektiva hyresgästintressen, beaktas.  

 
4.1.1 Hyresvärdens beaktansvärda intresse av att vidta förbättringsåtgärder 

 

Det ställs vissa krav på de intressen hyresvärden anför, för att intressena ska anses vara 

beaktansvärda. Det som krävs av hyresvärdens intressen är nämligen, enligt förarbetena, att de 

är objektivt acceptabla och motiverade av boendehänsyn, eller av hyresvärdens möjlighet att 

kunna bedriva en i ett längre perspektiv ekonomiskt rimlig fastighetsförvaltning.78  

 

Formuleringarna ”objektivt acceptabla”, ”motiverade av boendehänsyn” eller av hyresvärdens 

”möjlighet att kunna bedriva en i ett längre perspektiv ekonomiskt rimlig fastighets-

förvaltning”, har något abstrakta och övergripande karaktärer. Med hjälp av vissa av 

hyresvärdens lagreglerade skyldigheter, tillsammans med förarbetsuttalanden och praxis, går 

att utröna några mer konkreta hyresvärdsintressen som anses vara beaktansvärda vid 

tillståndsprövningen.  

 

Ett sådant mer konkret beaktansvärt intresse är hyresvärdens intresse av att fortsättningsvis 

kunna förvalta sitt bostadsbestånd på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är nämligen vad som 

troligtvis menas med formuleringen ”bedriva en i ett längre perspektiv ekonomiskt rimlig 

fastighetsförvaltning”. Exempel på konkreta åtgärder som kan vara nödvändiga för att en 

hyresvärd fortsättningsvis ska kunna förvalta sitt bostadsbestånd på ett ekonomiskt hållbart 

sätt, är enligt Svea hovrätts beslut den 21 juni 2011 i mål nr. ÖH 360-11, att vindsförråd tas i 

anspråk för att hyresvärden ska kunna inreda fler lägenheter. Åtgärder av det slaget medför 

nämligen att hyresvärden kan få hyresintäkter från fler lägenheter, vilket främjar hans eller 

hennes bedrivande av en ekonomiskt hållbar fastighetsförvaltning.  

 

Ett annat mer konkret beaktansvärt intresse är troligtvis hyresvärdens intresse av att 

underhålla sitt befintliga bostadsbestånd. Hyresvärden har nämligen, i enlighet med 12:15 JB, 

en lagstadgad skyldighet att underhålla sitt bostadsbestånd, vilket bör medföra att ett sådant 

intresse är beaktansvärt. Ett eftersatt underhåll är därutöver inte positivt för hyresgästens 

                                                
78 Prop. 1996/97:30 s. 74. 
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boendemiljö, vilket talar för att hyresvärdens intresse av att underhålla bostadsbeståndet också 

är motiverat av boendehänsyn.  

 

Att hyresvärdens intresse av att underhålla bostadsbeståndet är ett beaktansvärt sådant rimmar 

dessutom väl med att det i förarbetena uttalas att hyresvärden inte ska behöva finna sig i att 

åsamkas betydande merkostnader, till följd av att en hyresgäst motsätter sig vidtagandet av 

förbättringsåtgärder.79 Motsätter sig en hyresgäst nödvändiga underhållsåtgärder kan 

hyresvärden nämligen åsamkas betydande merkostnader.  

 

I förarbetena sägs också att samordning av och planerandet för framtida underhållsåtgärder 

ingår som ett led i hyresvärdens bedrivande av en i ett längre perspektiv rimlig fastighets-

förvaltning.80 Vilken typ av åtgärder som hyresvärden anses ha ett beaktansvärt intresse av att 

samordna är enligt förarbetena exempelvis sådana som vanligen vidtas i samband med ett 

stambyte.81 

 

Vilka konkreta åtgärder som anses vara vidtagna för att hyresvärden ska kunna underhålla sitt 

bostadsbestånd torde framgå dels av 12:15 2 st. JB, dels av praxis. De åtgärder som omnämns 

i 12:15 2 st. JB kommer dock inte att vara föremål för någon diskussion i det här samman-

hanget, eftersom sådana sedvanliga underhålls- och reparationsarbeten inte i legal bemärkelse 

är standardhöjande, och därmed inte heller är tillståndspliktiga enligt 12:18 d 1 st. 1 p. JB.  

 

I Svea hovrätts beslut den 19 mars 2008 i mål nr. ÖH 5738-07, i Svea hovrätts beslut den 18 

februari 2003 i mål nr. ÖH 10430-02 och i Svea hovrätts beslut den 20 januari 2005 i mål nr. 

ÖH 6067-04, beviljades hyresvärden tillstånd att vidta nödvändiga stambyten, vilka därför 

troligtvis är vara sådana underhållande åtgärder som hyresvärden har ett beaktansvärt intresse 

av att vidta. I praxis finns också exempel på åtgärder som hyresvärden har ett beaktansvärt 

intresse av att samordna med stambyten. I RH 2016:62 fastslog Svea hovrätt nämligen att 

hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att, i samband med stambytet, byta ut befintlig 

köksinredning och vitvaror, samt installera ett nytt ventilationssystem och eluppvärmda 

handdukstorkar i badrummen. 

                                                
79 SOU 1995:119 s. 102. 
80 Prop. 2001/02:41 s. 25.  
81 SOU 1995:119 s. 101. 
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Ett annat mer konkret hyresvärdsintresse som troligtvis är beaktansvärt, är hyresvärdens 

intresse av att vidta åtgärder i syfte att avhjälpa en brist i lägenheten. Avhjälpandet av brister 

ingår nämligen i den underhållsskyldighet som hyresvärden har enligt 12:15 JB.82 

Hyresvärdens intresse av att underhålla sitt bostadsbestånd har därför ett nära samband med 

intresset av att avhjälpa brister i detsamma. I det här sammanhanget får dock hyresvärdens 

intresse av att avhjälpa brister anses utgöra ett eget beaktansvärt hyresvärdsintresse, eftersom 

underhållande respektive avhjälpande åtgärder kan skilja sig mycket åt. 

 

Intresset av att avhjälpa en brist i en lägenhet har därutöver ett nära samband med 

hyresvärdens intresse av att bedriva en i ett längre perspektiv ekonomiskt rimlig fastighets-

förvaltning. Ett avstående från att avhjälpa en brist kan nämligen orsaka hyresvärden 

betydande merkostnader på sikt. Därutöver är avhjälpandet av en brist i lägenheten troligtvis 

motiverat av boendehänsyn, eftersom hyresgästens boendemiljö påverkas negativt av att 

lägenheten är förenad med en brist.  

 

Svea hovrätts beslut den 27 februari 2014 i mål nr. ÖH 8926-13, utgör ett exempel på vilka 

typer av brister som hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att avhjälpa. I fallet ville 

hyresvärden vidta en nödvändig marksänkning, i syfte att komma till bukt med ett fukt-

problem som drabbat lägenheten. Svea hovrätt instämde i hyresnämndens bedömning, vilken 

uttryckte att det var ”uppenbart” att hyresvärden hade ett beaktansvärt intresse av att vidta 

marksänkningen.  

 

Ett annat hyresvärdsintresse som troligtvis är beaktansvärt är hyresvärdens intresse av att ha 

enhetligt utrustade lägenheter. Det sägs nämligen i förarbetena att fastighetsekonomiska 

överväganden kan motivera att åtgärder vidtas i samtliga lägenheter, trots att vissa hyresgäster 

motsätter sig åtgärderna.83 Förarbetsuttalandet kan tolkas som att fastighetsförvaltningen kan 

försvåras och fördyras av att lägenheterna inte är enhetligt utrustade. En sådan tolkning 

rimmar väl med hyresvärdens intresse av att kunna bedriva en i ett längre perspektiv 

ekonomiskt rimlig fastighetsförvaltning.  

 

                                                
82 Björkdahl, Erika P, Hyra av bostad och lokal, s. 161. 
83 Prop. 1996/97:30 s. 74.  
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Även i praxis verkar hyresvärden intresse av att ha enhetligt utrustade lägenheter utgöra ett 

beaktansvärt hyresvärdsintresse. I Svea hovrätts beslut den 8 januari 2013 i mål nr. ÖH 1672-

12 och i Svea hovrätts beslut den 1 juli 2016 i mål nr. ÖH 5467-15, ansågs hyresvärdarna 

nämligen ha ett beaktansvärt intresse av att vidta åtgärder i syfte att enhetlig standard skulle 

uppnås. Detta trots att hyresgästerna själva bekostat nya kök som skulle förstöras om 

hyresvärden beviljades tillstånd att vidta åtgärderna.   

 

Ett sista hyresvärdsintresse som anses vara beaktansvärt torde vara intresset av att vidta 

åtgärder som flertalet hyresgäster har godkänt. Även det går troligtvis att utläsa i det 

förarbetsuttalande84, som säger att fastighetsekonomiska överväganden kan motivera att 

åtgärder vidtas i samtliga lägenheter, trots att vissa hyresgäster motsätter sig åtgärderna. Det 

är dock tveksamt om det aktuella intresset utgör ett eget hyresvärdsintresse, eller om det stora 

antalet godkännanden istället är en omständighet som förstärker eller talar för att hyresvärden 

har ett beaktansvärt intresse av att vidta åtgärderna.  

 

Oavsett hur ett stort antal godkännande kategoriseras, är det av relevans vid bedömningen av 

om hyresvärden anses ha ett beaktansvärt intresse. Utfallen ibland annat RH 2016:62 och i 

Svea hovrätts beslut den 27 augusti 2003 i mål nr. ÖH 5367-03, talar i vart fall i den 

riktningen. I avgörandena ansågs nämligen hyresvärden ha ett beaktansvärt intresse av att 

vidta åtgärder som 75 % respektive 98 % av hyresgästerna hade godkänt.  

 

Sammanfattningsvis går att, ur de något abstrakta och övergripande formuleringarna i 

förarbetena, utröna några mer konkreta hyresvärdsintressen som troligtvis anses vara 

beaktansvärda vid tillståndsprövningen. Ett sådant är hyresvärdens intresse av att 

fortsättningsvis kunna förvalta sitt bostadsbestånd på ett ekonomiskt hållbart sätt, vilket bland 

annat inrymmer intresset av att maximera hyresintäkter. Även intresset av att underhålla sitt 

bostadsbestånd, samt avhjälpa brister i detsamma, verkar vara beaktansvärda hyresvärds-

intressen, liksom intresset av att förenkla förvaltningen genom att ha enhetligt utrustade 

lägenheter. Intresset av att vidta åtgärder som en stor del av hyresgästerna godkänt verkar 

också påverka bedömningen av om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse.  

 

                                                
84 Prop. 1996/97:30 s. 74. 
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4.1.2 Oskälighet på grund av objektiva hyresgästintressen 

 

Ovan har analyserats vilka hyresvärdsintressen som troligtvis anses vara beaktansvärda vid 

den i 12:18 f JB stadgade tillståndsprövningen. I det följande diskuteras istället vilka intressen 

hyresgästen kan åberopa vid tillståndsprövningen till stöd för att åtgärderna är oskäliga 

gentemot honom eller henne.    

 

Objektiva hyresgästintressen är, enligt 12:18 f 2 st. JB, sådana skilda intressen som 

hyresgäster i allmänhet har av att åtgärderna inte vidtas. I förarbetena sägs att objektiva 

hyresgästintressen utgörs av sådana intressen som regelmässigt uppfattas som väsentliga för 

hyresgäster i allmänhet.85 Det behöver således inte röra sig om intressen som flertalet av 

hyresgästerna i huset har, utan snarare om intressen som är vanligt förekommande bland 

hyresgäster i allmänhet.86 Hyresgästintressena behöver inte heller tala i samma riktning, även 

skilda motsatta intressen kan alltså utgöra objektiva hyresgästintressen, så länge de är vanligt 

förekommande bland hyresgäster i allmänhet.87  

 

Exakt hur det ska avgöras om ett intresse är vanligt förekommande bland hyresgäster i 

allmänhet, framgår inte av förarbetena. Däremot sägs att exempel på objektiva hyresgäst-

intressen är intresset av att bo i en lägenhet som har en modern standard, intresset av att 

bibehålla låga boendekostnader samt intresset av att bevara äldre men väl fungerande 

inredning.88 RH 2000:32 visar exempel på att det sistnämnda intresset anses utgöra ett 

objektivt hyresgästintresse. I fallet ansågs nämligen intresset av att behålla välfungerande 

tidstypisk köksinredning från 1950-talet utgöra ett objektivt hyresgästintresse.  

 

Det kan tyckas något märkligt, att hyresgästintresset av att bo i en lägenhet som har en 

modern standard, nämns i förarbetena i anslutning till att sådana objektiva hyresgästintressen 

som avses i 12:18 f JB diskuteras. Hyresgästintresset av att bo i en lägenhet som har en 

modern standard, torde nämligen tala för att hyresvärden ska få vidta åtgärder. Sådana 

hyresgästintressen ska, enligt lagrummets ordalydelse, inte beaktas vid tillståndsprövningen, 

                                                
85 Prop. 1996/97:30 s. 74 f. 
86 Prop. 2001/02:41 s. 70. 
87 Ibid., s. 25.  
88 Ibid.  
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eftersom endast hyresgästers intresse av att åtgärderna inte vidtas ska beaktas. Kanske kan 

hyresgästens intresse av att bo i en lägenhet som har en modern standard i vissa fall anses 

utgöra ett intresse av att åtgärderna inte vidtas. Däremot vidtar hyresvärden troligtvis sällan 

åtgärder som försämrar standarden i en lägenhet, eftersom sådana åtgärder inte kommer att 

kunna medföra någon hyreshöjning. Därför utgör hyresgästens intresse av att bo i en lägenhet 

som har en modern standard, troligtvis normalt sett ett intresse av att åtgärderna vidtas, varför 

det kan tyckas vara något märkligt att det beaktas vid tillståndsprövningen mot bakgrund av 

lagtextens ordalydelse.  

 

Uttalanden i förarbetena verkar tala för att tillståndsprövningen i praktiken utgörs av att 

hyresvärdens intressen vägs mot hyresgästers allmänna intressen, inklusive intresset av att bo 

i en lägenhet som har en modern standard, snarare än enbart mot hyresgästintressen som talar 

mot att åtgärderna vidtas.89 Det blir extra tydligt eftersom det i SOU 2017:33 sägs att det 

objektiva hyresgästintresset, som i praktiken tillmäts stor tyngd vid tillståndsprövningen, är 

intresset av att bo i en lägenhet som har en modern standard.90 Intresset av att bibehålla låga 

boendekostnader och intresset av att bibehålla äldre men väl fungerande inredning, det vill 

säga intressen som talar för att åtgärderna inte ska vidtas, tillmäts alltså i praktiken enligt 

utredningen sett inte särskilt stor tyngd vid tillståndsprövningen.91  

 

I utredningen sägs därutöver att hyresvärden, trots 2002 års lagändringar, regelmässigt 

beviljas tillstånd att förse lägenheterna med modern inredning.92 Det kan inte tolkas på annat 

sätt än att det råder en generell tendens att bevilja hyresvärden tillstånd att vidta förbättrings-

åtgärder. En sådan tendens kan gå att utröna även vid en granskning av konkreta förarbets-

uttalanden tillsammans med praxis.  

 

I förarbetena till 1997 års återinförande av det direkta hyresgästinflytandet, sägs nämligen att 

sammanslagningar av och uppdelningar av lägenheter är en så pass ingripande åtgärd att den 

normalt står i strid med det objektiva hyresgästintresset.93 Sådana typer av åtgärder bör alltså 

                                                
89 Prop. 2001/02:41 s. 25. 
90 SOU 2017:33 s. 162 ff.  
91 Ibid., s. 161 ff. 
92 Ibid. s. 163 ff. 
93 Prop. 1996/97:30 s. 75. 
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inte vidtas i fall där hyresgäster motsätter sig dem.94 Uttalandena i förarbetena får tolkas som 

att det objektiva hyresgästintresset av att sammanslagningar eller uppdelningar inte vidtas, 

som huvudregel ska väga tyngre än det objektiva hyresgästintresset av att bo i en lägenhet 

som har en modern standard. 

 

Trots den huvudregel som nämns i förarbetena finns fall från Svea hovrätt som visar att 

intresset av att bo i en lägenhet som har en modern standard, har vägt tyngre än intresset av att 

sammanslagningar respektive uppdelningar inte sker. Exempel på sådana fall är Svea hovrätts 

beslut den 9 juni 2004 i mål nr. ÖH 1963-04 och SÖH 128/2001, i vilka hyresvärden 

beviljades tillstånd att slå samman lägenheter, trots hyresgästernas intresse av att bibehålla 

lägenheterna i det skick de var. Att hyresgästernas intresse av att åtgärderna inte vidtogs i de 

ovanstående fallen inte gavs gehör, talar för att intresset av att bo i en lägenhet som har en 

modern standard, i praktiken tillmäts stor tyngd vid tillståndsprövningen, i enlighet med vad 

som sägs i SOU 2017:33.  

 

Mot det kan invändas att de ovanstående fallen har en gemensam nämnare som skulle kunna 

innebära att de utgör undantag från den i förarbetena nämnda huvudregeln. I fallen var 

lägenheternas standard, innan sammanslagningarna, nämligen dålig. I Svea hovrätts beslut 

den 9 juni 2004 i mål nr. ÖH 1963-04, uppnådde lägenheterna innan sammanslagningen 

nämligen inte ens lägsta godtagbara standard enligt 12:18 a 6-7 st. JB. I SÖH 128/2001 

uppnådde lägenheterna visserligen lägsta godtagbara standard, enligt det nyss nämnda lag-

rummet, men de var däremot väldigt trånga och saknade balkong. 

 

Att hyresgästernas intresse av att sammanslagningen inte vidtogs, inte tillmättes särskilt stor 

tyngd i de ovanstående avgörandena, behöver alltså inte tala för att det tyngst vägande hyres-

gästintresset är intresset av att bo i en lägenhet som har en modern standard. Istället kan 

utfallen i avgörandena tala för att lägenheternas skick innan sammanslagningen respektive 

uppdelningen, är en omständighet som kan medföra att undantag från den i förarbetena 

nämnda huvudregeln föreligger.  

 

I den riktningen talar nämligen Svea hovrätts beslut den 30 mars 2005 i mål nr. ÖH 5561-04. I 

fallet ville hyresvärden slå samman tvåor och ettor till treor. Ettorna uppfyllde inte lägsta 

                                                
94 Prop. 1996/97:30 s. 75. 
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godtagbara standard enligt 12:18 a 6-7 st. JB, varför de krävde omfattande renoveringar. 

Tvåorna hade däremot en planlösning som var ”fullt godtagbar med beaktande av hur en två-

rumslägenhet bör vara utformad”. Sammanslagningen ansågs därför vara oskälig gentemot 

hyresgästerna. Svea hovrätt uttalade i avgörandet att det, för hyresvärdens del, inte skulle 

uppstå ett tillräckligt stort mervärde om sammanslagningen genomfördes, varför det inte 

fanns tillräckliga skäl att frångå den huvudregel som angetts i förarbetena.   

 

Utfallet i det ovanstående avgörandet talar alltså för att det, för att sammanslagningen ska 

beviljas tillstånd, måste uppstå ett större mervärde för hyresvärden. Något sådant större 

mervärde verkar enligt Svea hovrätts beslut den 30 mars 2005 i mål nr. ÖH 5561-04, inte 

uppstå om åtminstone en av lägenheterna innan sammanslagningen har god standard, i den 

bemärkelsen att den exempelvis har en fullgod planlösning.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att objektiva hyresgästintressen utgörs av sådana intressen som 

regelmässigt uppfattas som viktiga för hyresgäster i allmänhet. Exempel på objektiva 

hyresgästintressen är intresset av att bo i en lägenhet som har en modern standard, intresset av 

att bibehålla låga boendekostnader, samt intresset av att bibehålla äldre men fungerande 

inredning.  

 

Det objektiva hyresgästintresse som troligtvis väger tyngst vid tillståndsprövningen är 

intresset av att bo i en lägenhet som har en modern standard. Utgörs åtgärderna däremot av 

sammanslagningar eller uppdelningar av lägenheter, ska det objektiva hyresgästintresset av att 

åtgärderna inte vidtas, enligt förarbetena, normalt ska väga tyngre vid tillståndsprövningen. 

Det finns dock praxis som talar för att undantag från den huvudregel som nämns i förarbetena 

kan råda, i fall där båda lägenheterna innan sammanslagningen eller uppdelningen, inte 

uppfyller lägsta godtagbara standard enligt 12:18 a 6-7 st. JB, eller annars har dålig standard.  

 

4.1.3 Oskälighet på grund av subjektiva hyresgästintressen  

 

Subjektiva hyresgästintressen är enligt 12:18 f 2 st. JB, omständigheter som hänför sig till den 

enskilde hyresgästen. Tolkas de förarbetsuttalandena som diskuterades i föregående kapitel 

motsatsvis,95 är subjektiva hyresgästintressen sådana intressen som inte uppfattas som 

                                                
95 Prop. 1996/97:30 s. 74 f. 
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väsentliga för hyresgäster i allmänhet. Mer speciella och sällan förekommande intressen utgör 

enligt förarbetena heller inte objektiva hyresgästintressen,96 varför sådana intressen måste 

anses vara subjektiva. Exempel på subjektiva hyresgästintressen är, enligt förarbetena, 

intresset av att bevara inredning som är i dåligt skick.97 

 

Subjektiva hyresgästintressen ska enligt 12:18 f 2 st. JB, beaktas vid tillståndsprövningen 

endast om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan utgöras av att vidtagandet av 

åtgärderna skulle drabba en enskild hyresgäst särskilt hårt på grund av exempelvis sjukdom 

eller hög ålder.98 Därutöver kan särskilda skäl föreligga om inredning som hyresgästen själv 

bekostat förstörs, om hyresvärden beviljas tillstånd att vidta åtgärder.99 

  

För att särskilda skäl grundade i att en hyresgäst skulle drabbas särskilt hårt på grund av 

sjukdom ska anses föreligga, vekar det åligga hyresgästen att visa att han eller hon skulle 

drabbas särskilt hårt av åtgärderna. I Svea hovrätts beslut den 25 september 2017 i mål nr. ÖH 

4641-17, var fråga om det förelåg särskilda skäl att beakta subjektiva hyresgästintressen, när 

hyresgästen åberopade att åtgärderna skulle drabba henne särskilt hårt på grund av hennes 

elallergi. Svea hovrätt fastslog att hyresgästen inte kunnat visa att hennes elallergi var av ett 

sådant allvarligt slag, att hon skulle drabbas särskilt hårt om åtgärderna vidtogs, varför inga 

särskilda skäl förelåg.  

 

I fall där särskilda skäl att beakta subjektiva hyresgästintressen föreligger, för att hyresgästen 

skulle drabbas särskilt hårt av åtgärderna på grund av sjukdom eller hög ålder, finns exempel i 

praxis som talar för att åtgärderna sällan anses vara oskäliga om hyresvärden anpassat dem 

efter hyresgästen ifråga. Ett sådant exempel är SÖH 354/1998, i vilket det förelåg särskilda 

skäl att beakta subjektiva hyresgästintressen på grund av hyresgästens höga ålder. I fallet 

fastslog Svea hovrätt att åtgärderna inte var oskäliga, eftersom hyresgästen under 

renoveringsperioden erbjöds en evakueringslägenhet i omedelbar anslutning till sin lägenhet.  

 

                                                
96 Prop. 2001/02:41 s. 70. 
97 Ibid.  
98 Prop. 1996/97:30 s. 75. 
99 Ibid.  
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Även utfallet i SÖH 382/1998 talar för att åtgärder som anpassats efter hyresgästen inte är 

oskäliga. I fallet utgjorde hög ålder sådana särskilda skäl som gjorde att subjektiva hyresgäst-

intressen skulle beaktas. Oskälighet ansågs inte föreligga, på grund bland annat av att 

hyresvärden begränsade de tilltänkta åtgärderna i den aktuella hyresgästens lägenhet. Även i 

det aktuella fallet hade hyresvärden alltså anpassat åtgärderna efter hyresgästen, vilket verkar 

ha spelat roll vid oskälighetsbedömningen.   

 

Ett sista fall som talar för att oskälighet troligtvis inte uppstår om hyresvärden anpassat 

åtgärderna efter hyresgästen, är SÖH 18/1998. I fallet fanns särskilda skäl att beakta 

subjektiva hyresgästintressen på grund av att hyresgästen var gravt funktionsnedsatt. 

Åtgärderna skulle drabba henne särskilt hårt. Svea hovrätt fastslog att åtgärderna inte var 

oskäliga gentemot hyresgästen, bland annat eftersom hyresvärden gick med på att det vid 

åtgärdernas vidtagande skulle tas hänsyn till hyresgästens speciella behov. I fallet förblev 

exempelvis diskbänken nämligen lägre än vad som utgjorde standardhöjd. 

 

När de särskilda skälen istället beror på att inredning som hyresgästen själv bekostat skulle 

förstöras om hyresvärden beviljades tillstånd, verkar det vara förhållandevis svårt för 

hyresgästen att över huvud taget med framgång kunna åberopa att särskilda skäl föreligger. I 

Svea hovrätts beslut den 26 mars 2010 i mål nr. ÖH 8374-08, fastslogs nämligen att särskilda 

skäl föreligger endast om hyresgästen bekostat den nya inredningen nyligen. I fallet ansågs 

sju år vara för långt bakåt i tiden för att vara nyligen.  

 

Därutöver verkar det, när det väl fastslagits att särskilda skäl föreligger av hänsyn till att 

hyresgästen bekostat inredning, som att det är svårt för hyresgästen att vinna framgång vid 

tillståndsprövningen. Varken i Svea hovrätts beslut den 1 juli 2011 i mål nr. ÖH 6233-10, i 

Svea hovrätts beslut den 20 januari 2011 i mål nr. ÖH 7961-09 eller i Svea hovrätts beslut den 

18 december 2007 i mål nr. ÖH 8404-07, ansågs det nämligen vara oskäligt gentemot 

hyresgästen att den inredning han eller hon bekostat skulle förstöras om hyresvärden 

beviljades tillstånd. 

 

Något som verkar tala för att oskälighet föreligger i de aktuella situationerna, är om den 

inredning hyresgästen bekostat är av väldigt exklusiv karaktär. Så var fallet i RH 1999:46, i 

vilket hyresgästen i badrummet hade låtit installera ett antikt handfat, mässingskranar, ett 



 42 

badkar på ben och ett exklusivt marmorgolv. Att hyresgästen bekostat så pass exklusiv 

inredning gjorde att det var oskäligt gentemot honom att bevilja hyresvärden tillstånd. 

 

Sammanfattningsvis utgörs subjektiva hyresgästintressen av sådana intressen som är 

hänförliga till en enskild hyresgäst, och som är mer speciella och sällan förekommande. För 

att subjektiva hyresgästintressen ska beaktas vid tillståndsprövningen, måste särskilda skäl 

föreligga. Exempel på sådana är att hyresgästen skulle drabbas särskilt hårt av åtgärderna på 

grund av sin höga ålder eller sjukdom. De avgöranden som behandlats ovan talar för att 

oskälighet av den anledningen sällan anses föreligga, om hyresvärden anpassat åtgärderna 

efter hyresgästen ifråga.  

 

Särskilda skäl kan också utgöras av exempelvis att hyresgästen skulle drabbas särskilt hårt av 

åtgärderna, eftersom inredning som han eller hon själv nyligen bekostat skulle förstöras om 

hyresvärden beviljades tillstånd. De avgöranden som behandlats ovan talar för att oskälighet 

sällan anses föreligga även i de aktuella fallen. Har hyresgästen däremot bekostat inredning av 

väldigt exklusiv karaktär finns troligtvis ökad chans för honom eller henne att vinna framgång 

vid tillståndsprövningen.  

 

4.2 Svea hovrätt beviljar i regel hyresvärden tillstånd att vidta åtgärder 
 

Enligt SOU 2017:33 avslog Svea hovrätt, mellan åren 2002 och 2015, endast 1 % av 

hyresvärdars ansökningar om att få vidta sådana åtgärder som hyresgäster motsätter sig.100 

Hyresvärden beviljades alltså, under den nyss nämnda tidsperioden, tillstånd att vidta åtgärder 

i 99 % av fallen, varför hyresvärden är den part som i regel beviljas tillstånd vid tillstånds-

prövningen i Svea hovrätt.   

 

Det går, inom ramen för det här arbetets syften, endast att spekulera i hur det kommer sig att 

Svea hovrätt i så stor utsträckning beviljar hyresvärden tillstånd att vidta åtgärder. I det här 

arbetet görs därför inga anspråk på att konstatera exakt vilka bakomliggande orsaker som gör 

att hyresvärden har ett övertag vid tillståndsprövningen i Svea hovrätt. Däremot diskuteras i 

det följande några faktorer som potentiellt, ensamma eller tillsammans med varandra eller 

                                                
100 SOU 2017:33 s. 163. 
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andra, kan förklara eller bidra till, att hyresvärden i så stor utsträckning beviljas tillstånd av 

Svea hovrätt.  

 

4.2.1 Faktorer som inte har med den faktiska tillståndsprövningen att göra   

 

Speciellt när de potentiellt förklarande faktorerna inte rör de överväganden som görs inom 

ramen för tillståndsprövningen. Trots det blir analysen något ofullständig om sådana faktorer 

inte berörs över huvud taget, eftersom de kan ha en stor inverkan på hyresvärdens övertag vid 

tillståndsprövningen i Svea hovrätt. I det här kapitlet diskuteras därför två faktorer, som inte 

rör de överväganden som görs vid tillståndsprövningen, men som trots det potentiellt kan 

förklara varför Svea hovrätt i regel beviljar hyresvärden tillstånd att vidta åtgärder. 

 

En förklaring kan grunda sig i hyresvärdens processuella taktik. Det är nämligen troligt att 

hyresvärden hänskjuter endast sådana mål till Svea hovrätt, i vilka det är stor sannolikhet att 

han eller hon kommer att vinna framgång. Däremot är det förmodligen så att hyresgästen gör 

på samma sätt som hyresvärden. Det mest rimliga är nämligen att hyresgästen endast 

hänskjuter sådana fall till Svea hovrätt, i vilka han eller hon tror att framgång kommer att 

vinnas. Det talar för att hyresvärdens övertag i Svea hovrätt knappast beror på att endast 

sådana mål som hyresvärden troligtvis kommer att vinna, hänskjuts dit.   

 

En annan potentiell förklaring till hyresvärdens övertag vid tillståndsprövningen i Svea 

hovrätt, handlar om parternas förutsättningar. Det kan nämligen diskuteras om hyresgästen 

och hyresvärden, generellt sett, är så pass jämbördiga att de har samma förutsättningar att 

driva en framgångsrik process. Det faktum att hyreslagstiftningen har karaktären av en 

skyddslagstiftning,101 talar nämligen för att hyresgästen i många fall är att anse som den 

svagare parten i förhållande till hyresvärden. Det blir extra tydligt i fall där hyresvärden är ett 

stort privat eller allmännyttigt fastighetsbolag, eftersom hyresvärden i sådana fall troligtvis 

har bättre förutsättningar, både ekonomiska och kunskapsmässiga, att driva en framgångsrik 

process jämfört med vad hyresgästen har.   

 

Sammanfattningsvis går att spekulera i vilka faktorer, som inte rör de överväganden som görs 

inom ramen för tillståndsprövningen, som potentiellt kan förklara varför Svea hovrätt i så stor 

                                                
101 Hager, Allmänna fastighetsrätten en introduktion, s. 87.  
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utsträckning beviljar hyresvärden tillstånd. Den främsta sådana faktorn är troligtvis att 

hyresvärden har bättre förutsättningar att driva en framgångsrik process i Svea hovrätt.  

 

4.2.2 Hyresvärdens intresse är utslagsgivande om det är motiverat av boendehänsyn  

 

Om hyresvärdens intresse av att vidta åtgärder beror på att han eller hon eftersträvar en 

standard i lägenheten som kan anses vara motiverad av boendehänsyn, är hans eller hennes 

intresse enligt förarbetena utslagsgivande vid tillståndsprövningen.102 Hyresvärden ges alltså 

ett tydligt övertag vid tillståndsprövningen, hans eller hennes intresse är motiverat av 

boendehänsyn. För att kunna utröna hur stor inverkan det aktuella förarbetsuttalandet kan ha 

på tillståndsprövningen i praktiken, krävs en närmare undersökning av innebörden av att 

hyresvärdens intresse är motiverat av boendehänsyn. 

 

Formuleringen motiverad av boendehänsyn, användes i samband med det nu upphörda 

indirekta hyresgästinflytandet. Dåvarande 12:55 a JB stadgade nämligen att hyresvärdens 

förbättringsåtgärder inte fick påverka hyresprövningen, om åtgärderna uppenbarligen inte 

varit motiverade av boendehänsyn. I förarbetena till dåvarande 12:55 a JB sägs att regeln 

syftade till att motverka att hyreslägenheter försågs med inredning som utgjorde onödig 

lyx.103 Därutöver sägs att det med boendehänsyn menas att hänsyn ska tas till hyresgästers 

intresse i allmänhet, det vill säga till objektiva hyresgästintressen.104  

 

I SOU 2017:33 sägs att det objektiva hyresgästintresset som i regel väger tyngst vid tillstånds-

prövningen, är intresset av att bo i en lägenhet som har en modern standard.105 Hyresvärdens 

intresse är därför troligtvis i praktiken utslagsgivande vid tillståndsprövningen, om hans eller 

hennes åtgärder medför att lägenheten uppnår en sådan modern standard som hyresgäster i 

allmänhet önskar.  

 

Den relevanta frågan, för att kunna bestämma när hyresvärdens intresse är motiverat av 

boendehänsyn, är därför vad som utgör en sådan modern standard som hyresgäster i allmänhet 

                                                
102 Prop. 1996/97:30 s. 74. 
103 Prop. 1993/94:199 s. 48.  
104 Ibid.   
105 SOU 2017:33 s. 162 ff.  
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önskar. Uppnår lägenheten sådan standard, innan åtgärderna vidtas, är hyresvärdens intresse 

av att vidta dem troligtvis inte motiverat av boendehänsyn. Har lägenheten däremot, innan 

åtgärderna vidtas, en sådan standard som bland hyresgäster inte är önskvärd, är hyresvärdens 

intresse av att vidta åtgärderna troligtvis motiverat av boendehänsyn, och därmed också 

utslagsgivande vid tillståndsprövningen.  

 

Viss ledning, avseende vad som utgör en sådan modern standard som hyresgäster i allmänhet 

önskar, kan gå att finna i Svea hovrätts beslut den 16 juni 2004 i mål nr. ÖH 3982-04 och i 

Svea hovrätts beslut den 21 juni 2004 i mål nr. ÖH 2561-04. I avgörandena beviljades 

hyresvärden tillstånd att vidta åtgärder, som medförde att hyresgästerna blev av med 

tidstypiska köksinredningar från 1940- respektive 1960-talet. De äldre köken i de aktuella 

avgörandena utgjorde därför troligtvis inte sådan modern standard som hyresgäster i 

allmänhet önskar, varför hyresvärdens intresse var utslagsgivande.  

 

Däremot finns också exempel på fall där Svea hovrätt inte beviljat hyresvärden tillstånd att 

byta ut köksinredning från 1950-talet. I RH 2000:32 uttryckte Svea hovrätt nämligen att 1950-

talsköket hade en ordinär modern standardinredning, med bland annat relativt nya vitvaror 

och andra tidstypiska inredningsdetaljer, vilka hyresgäster idag i allmänhet synes uppskatta. 

Att köksinredningen i en lägenhet är äldre, utgör därför troligtvis inte någon sorts garanti för 

att lägenheten inte uppfyller sådan modern standard som hyresgäster i allmänhet önskar.  

 

Nämnas bör dock att utfallet i RH 2000:32, enligt SOU 2017:33, representerar ett undantag 

när det kommer till hur tillståndsprövningen vanligtvis utfaller när fråga är om bevarandet av 

befintlig köksinredning.106 Det kan tala för att köksinredning som är cirka 50-60 år gammal, i 

regel inte utgör sådan modern standard som hyresgäster i allmänhet önskar. Hyresvärdens 

intresse av att vidta åtgärder i de fallen, anses därför troligtvis vara motiverade av 

boendehänsyn och därmed också utslagsgivande vid tillståndsprövningen.   

 

Ytterligare vägledning avseende vad som kan utgöra sådan modern standard som hyresgäster i 

allmänhet önskar, går att finna i SÖH 128/2001. I fallet uppnådde lägenheten visserligen 

lägsta godtagbara standard, enligt 12:18 a 6-7 st. JB, innan åtgärderna vidtogs. Däremot var 

lägenheten mörk, trång och saknade balkong, vilket gjorde att hyresvärdens intresse ansågs 

                                                
106 SOU 2017:33 s. 162 f. 
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vara motiverat av boendehänsyn, varför tillstånd beviljades. Avgörandet talar för att en 

lägenhet generellt sett inte utgör sådan modern standard som hyresgäster i allmänhet önskar, 

om den är mörk, trång och saknar balkong.  

 

Svea hovrätts uttalanden i SÖH 128/2001 öppnar upp för många frågor kring vad som utgör 

en sådan modern standard som hyresgäster i allmänhet önskar. Räcker det exempelvis med att 

en lägenhet är trång eller saknar balkong för att hyresvärdens intresse ska vara utslags-

givande? Eller krävs att lägenheten är behäftad med minst två eller tre ofullkomligheter till 

nackdel för boendestandarden? Några tydliga svar på de frågorna finns troligtvis inte att hitta i 

någon av rättskällorna. Tillståndsprövningen som sådan utgörs enligt 12:18 f JB, av en 

avvägning mellan parternas intressen, vilket i praktiken innebär att bedömningar sker utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

Däremot kan troligtvis den slutsatsen dras, att lägenheter som har dålig standard inte har en 

sådan standard som hyresgäster i allmänhet önskar. Därför är hyresvärdens intresse av att 

vidta åtgärder i sådana lägenheter med största sannolikhet motiverat av boendehänsyn, och 

därmed också utslagsgivande vid tillståndsprövningen. Vad som utgör dålig standard är inte 

helt klart, faktorer som verkar vara av relevans vid ett sådant bestämmande är enligt SÖH 

128/2001 lägenhetens ljusinsläpp och planlösning, samt om lägenheten saknar balkong.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hyresvärden ges ett övertag vid tillståndsprövningen, om 

hans eller hennes intresse av att vidta åtgärderna är motiverat av boendehänsyn. Det verkar 

som att hyresvärdens intresse av att byta ut köksinredningar som är cirka 50-60 år gamla, 

normalt sett är motiverat av och därmed utslagsgivande vid tillståndsprövningen. Därutöver är 

hyresvärdens intresse av att vidta åtgärderna troligtvis är motiverat av boendehänsyn och 

därmed utslagsgivande, om lägenheten innan åtgärderna vidtas har dålig standard. Exempel på 

faktorer som i praxis har haft betydelse vid bestämmandet av om lägenheten har dålig 

standard, är lägenhetens ljusinsläpp och planlösning, samt om den har balkong.  
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4.2.3 Om boendehänsyn inte motiverar vidtagandet kan fastighetsförvaltningen göra 

det 

 

En annan faktor som kan förklara hyresvärdens generella övertag vid tillståndsprövningen i 

Svea hovrätt, rör det beaktansvärda hyresvärdsintresset av att bedriva en i ett längre 

perspektiv ekonomiskt rimlig fastighetsförvaltning. Det aktuella hyresvärdsintresset kan 

nämligen åberopas i fall där åtgärderna inte är motiverade av boendehänsyn.  

 

Är hyresvärdens åtgärder inte motiverade av boendehänsyn, exempelvis på grund av att 

hyresgästen nyligen själv renoverat lägenheten till önskvärd standard, finns exempel i praxis 

som talar för att hyresvärden beviljas tillstånd att vidta åtgärder i alla fall. I Svea hovrätts 

beslut den 8 januari 2013 i mål nr. ÖH 1672-12 och i Svea hovrätts beslut den 1 juli 2016 i 

mål nr. ÖH 5467-15, beviljades hyresvärden nämligen tillstånd att vidta åtgärder. Detta trots 

att lägenheterna, utifrån vad som framkommer i avgörandena, hade fullgod standard. 

Hyresvärden åberopade nämligen med framgång, att enhetligt utrustade lägenheter var en 

nödvändighet för att kunna bedriva en i ett längre perspektiv ekonomiskt rimlig fastighets-

förvaltning.  

 

Hyresgästen har därutöver svårt att ifrågasätta om åtgärderna verkligen är nödvändiga för att 

hyresvärden fortsättningsvis ska kunna bedriva en i ett längre perspektiv ekonomiskt rimlig 

fastighetsförvaltning. Enligt Svea hovrätts beslut den 20 april 2016 i mål nr. ÖH 1730-15, 

behöver hyresgästen anföra tungt vägande skäl för att kunna nå framgång med ett sådant 

ifrågasättande, eftersom hyresvärden ansvarar för de tekniska och fastighetsekonomiska 

bedömningarna.107 Med det menas att hyresvärden generellt sett bestämmer vilka förbättrings-

åtgärder som ska vidtas och vilken metod som ska användas.108  

 

Sammanfattningsvis kan hyresvärdens övertag vid tillståndsprövningen bero på att han eller 

hon verkar ha goda chanser att beviljas tillstånd att vidta förbättringsåtgärder, oavsett vilken 

standard lägenheten har innan åtgärderna vidtas. Har lägenheten dålig standard, kan 

hyresvärden anföra att åtgärderna är motiverade av boendehänsyn, vilket i enlighet med vad 

som sades i föregående kapitel är utslagsgivande vid tillståndsprövningen.  

                                                
107 SOU 2017:33 s. 160. 
108 Ibid.  
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Har lägenheten istället god standard, kan hyresvärden beviljas tillstånd genom att anföra att 

åtgärderna är nödvändiga för att han eller hon fortsättningsvis ska kunna bedriva en i ett 

längre perspektiv ekonomiskt rimlig fastighetsförvaltning. Hyresgästen behöver dessutom 

anföra tungt vägande skäl för att med framgång kunna ifrågasätta ett sådant åberopande.  
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5 SOU 2017:33 - Tillståndsprövningen ändras till hyresgästens 

förmån  
 

De förslag till lagändringar som läggs fram i SOU 2017:33 innefattar inte någon förändring av 

tillståndsprövningens grundstruktur.109 Det innebär att en vägning fortsättningsvis, i enlighet 

med 12:18 f JB, ska göras mellan hyresvärdens intresse av att åtgärderna vidtas och det 

objektiva hyresgästintresset eller, om särskilda skäl finns, det subjektiva hyresgästintresset av 

att åtgärderna inte vidtas.110 De ändringar som föreslås i SOU 2017:33 innebär däremot att 

den oskälighetsbedömning som idag görs vid tillståndsprövningen, ska ersättas med en 

skälighetsbedömning.111 Vid bedömningen av om åtgärderna är skäliga gentemot hyresgästen 

ska, enligt utredningens förslag, vissa bedömningsgrunder därutöver särskilt beaktas.112 

 

I det här kapitlet behandlas inledningsvis den föreslagna ändringen i övergripande ordalag, 

vilket inkluderar en analys av de incitament som ett realiserande av förslaget kan skapa för 

hyresgästen och hyresvärden. Fortsättningsvis granskas bedömningsgrunderna var för sig i 

förhållande till vissa av de befintliga reglerna på området.  

 

5.1 Från oskälighetsbedömning till skälighetsbedömning 
 

I dagsläget ska det, enligt 12:18 f JB, vid tillståndsprövningen göras en bedömning av om de 

förbättringsåtgärder som hyresvärden vill vidta är oskäliga gentemot hyresgästen. I enlighet 

med vad som tidigare i arbetet diskuterats är det i dag förhållandevis svårt för hyresgästen att i 

praktiken vinna framgång vid tillståndsprövningen. Samma tendens har uppmärksammats i 

utredningen, i vilken det sägs att 2002 års lagändringar, som syftade till att få till stånd att 

flera av hyresvärdens förbättringsåtgärder skulle anses vara oskäliga gentemot hyresgästen, 

inte har fått avsedd effekt.113   

 

                                                
109 SOU 2017:33 s. 355. 
110 Ibid.  
111 Ibid., s. 178. 
112 Ibid.  
113 Ibid., s. 164. 
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I anledning av att det verkar råda viss avsaknad av jämvikt vid tillståndsprövningen, föreslås i 

utredningen att oskälighetsbedömningen ska ersättas av en skälighetsbedömning.114 

Hyresvärden ska därför, enligt utredningens förslag, beviljas tillstånd endast om åtgärderna är 

skäliga gentemot hyresgästen, istället för såsom gäller idag, om åtgärderna inte är oskäliga 

gentemot hyresgästen.115  

 

5.1.1 Vilka incitament skapas vid ett realiserande? 

 

I praktiken innebär ett realiserande av den föreslagna ändringen, i enlighet med vad bland 

annat hyresnämnden i Västerås116 anfört i sitt remissyttrande, att bevisbördan vid tillstånds-

prövningen ändras. Istället för att hyresgästen ska visa att åtgärderna är oskäliga gentemot 

honom eller henne, måste hyresvärden visa att åtgärderna är skäliga gentemot hyresgästen. Ett 

realiserande av förslaget innebär därför att en större börda faller på hyresvärden, jämfört med 

vad som enligt den befintliga regleringen är fallet.  

 

Därutöver kommer, enligt utredningen, ett realiserande av förslaget innebära att de intressen 

hyresgästen anför kommer att tillmätas större tyngd vid tillståndsprövningen, jämfört med vad 

som görs enligt den befintliga regleringen.117 Det leder troligtvis till att hyresgästens intresse 

av att åtgärderna inte vidtas, i större utsträckning kommer anses väga tyngst vid tillstånds-

prövningen. Det får motsatsvis till följd att hyresvärden i mindre utsträckning beviljas 

tillstånd att vidta åtgärder. I utredningens konsekvensanalys anförs att det därför är 

förhållandevis tydligt att förslaget är till nackdel för hyresvärden.118 

 

Om det görs svårare för hyresvärden att beviljas tillstånd att vidta förbättringsåtgärder i sitt 

bostadsbestånd, minskar incitamenten att vidta sådana åtgärder. Ombyggnadsprocesserna 

kommer nämligen, i enlighet med vad Svea hovrätt119 anför i sitt remissyttrande, att förlängas 

och fördyras om hyresvärden får svårare att beviljas tillstånd. Även utredningen förutspår i sin 

konsekvensanalys att ett realiserande kommer att förlänga och fördyra ombyggnads-
                                                
114 SOU 2017:33 s. 178. 
115 Ibid., s. 426. 
116 Hyresnämnden i Västerås remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 4. 
117 SOU 2017:33 s. 427. 
118 Ibid., s. 372 f.  
119 Svea hovrätts remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 8. 
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processerna.120 Hyresvärdens minskade incitament att vidta förbättringsåtgärder i sitt bostads-

bestånd, leder troligtvis på sikt till att boendestandarden i hyresrätter blir sämre, jämfört andra 

boendeformer. 

 

De mer bemedlade hyresgästerna kommer troligtvis, om en försämring av hyresrätternas 

boendestandard sker, i större utsträckning att välja andra boendeformer. Det leder på sikt till 

ökad segregation, i enlighet med vad som anförs i bland annat HSB:s121, och i SABO:s122 

remissyttranden. Kvar i hyresrättsområdena blir nämligen mindre bemedlade hyresgäster som 

inte har något annat alternativ än att bo kvar i hyresrätter med dålig boendestandard.  

 

Något som kan invändas mot att förslaget kommer att medföra dålig boendestandard, med 

ökad segregation som följd, är att ett hyresvärdens minskade möjlighet att beviljas tillstånd 

skapar ökade incitament för hyresgästen att själv bekosta inredning i lägenheten. Hyresgästen 

kommer nämligen inte i lika stor utsträckning att behöva riskera att den inredning som han 

eller hon bekostat förstörs till följd av att hyresvärden beviljas tillstånd. Det kan medföra att 

en ökad boendestandard uppnås i hyresrätterna, vilket motverkar segregation.  

 

Ytterligare en invändning som kan göras mot att ett realiserande av förslaget kommer att leda 

till ökad segregation, är att en stärkt ställning för hyresgästen istället kan öka hyresrättens 

popularitet bland alla samhällsskikt. Utredningen hade, vid framarbetandet av de föreslagna 

ändringarna, i uppdrag att särskilt beakta behovet av att hyresgästen i praktiken har goda 

möjligheter till inflytande och trygghet i sitt boende.123 Realiseras utredningens förslag kan 

hyresgästens ställning därför öka, vilket motverkar att endast de mindre bemedlade 

hyresgästerna kvarblir i hyresrätterna.   

 

Hyresvärdens minskade incitament att vidta förbättringsåtgärderåtgärder, till följd av att 

ombyggnadsprocesserna kommer att förlängas och fördyras, kan också påverka hyresvärdars 

incitament att äga och förvalta bostadshyresrätter. Förslaget innebär nämligen i praktiken, i 

                                                
120 SOU 2017:33 s. 369. 
121 HSB:s remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 3 f.  
122 SABO:s remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 3. 
123 SOU 2017:33 s. 169.  
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enlighet med vad Bostadsrätterna124 anför i sitt remissyttrande, att hyresvärdens rådighet över 

bostadsbeståndet begränsas till förmån för hyresgästinflytandet. Det kan, enligt utredningen, 

leda till minskade incitament för hyresvärden att äga och förvalta bostadshyresrätter.125 

 

Ett realiserande av förslaget kan nämligen medföra att hyresvärden inte i lika stor 

utsträckning, som enligt den befintliga regleringen, kommer att kunna vidta sådana åtgärder 

som han eller hon anser är nödvändiga för att kunna bedriva en i ett längre perspektiv 

ekonomiskt rimlig fastighetsförvaltning. Hyresvärden kommer exempelvis att ha svårare att 

beviljas tillstånd att vidta sådana förbättringsåtgärder som kan medföra hyreshöjningar, vilka 

är positiva ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Därutöver kommer hyresvärden att ha 

svårare att beviljas tillstånd att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att han eller hon 

löpande ska kunna underhålla sitt bostadsbestånd. Det kan medföra ökade merkostnader på 

sikt, vilket är negativt ur en fastighetsekonomisk synpunkt.  

 

Minskade incitament att äga och förvalta bostadshyresrätter kan i längden medföra att 

hyresvärdar istället väljer att disponera fastigheter och hus på andra mer lönsamma sätt. Det 

leder i sin tur på sikt till att den redan rådande bostadsbristen försvåras eftersom, likt vad 

Fastighetsägarna126 konstaterar i sitt remissyttrande, minskade incitament att äga och förvalta 

bostadshus också medför att byggande och övriga investeringar på hyresbostadsmarknaden 

minskar.  

 

Något som kan invändas mot att ett införande av förslaget i längden kommer att medföra ökad 

bostadsbrist, är att hyresvärden inte behöver förlora rådigheten över sitt bostadsbestånd i den 

utsträckning som ovan påståtts. Försvåras hyresvärdens vidtagande av förbättringsåtgärder, 

medan hyresgästen bor i lägenheten, ökar nämligen incitamenten för hyresvärden att vidta 

åtgärderna medan lägenheten är friställd. Att ett realiserande av förslaget förmodligen 

kommer att medföra att hyresvärdar i större utsträckning vidtar åtgärder i friställda lägenheter, 

omnämns dels i hyresnämnden i Göteborgs127 remissyttrande, dels i Svea hovrätts128 remiss-

                                                
124 Bostadsrätternas remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 3. 
125 SOU 2017:33 s. 362. 
126 Fastighetsägarnas remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 1. 
127 Hyresnämnden i Göteborgs remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 4. 
128 Svea hovrätts remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 8. 
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yttrande. Även i utredningens konsekvensanalys tas hyresvärdens ökade incitament att vidta 

åtgärder i friställda lägenheter upp.129  

 

Hyresvärdens ökade incitament att vidta åtgärder i friställda lägenheter, kan få till följd att de 

åtgärder som då vidtas troligen kommer gå utöver vad som är direkt nödvändigt. Det är 

nämligen troligt att hyresvärden ”passar på” att vidta förbättringsåtgärder i lägenheterna 

medan han eller hon kan. Att de åtgärder som då vidtas troligtvis kommer att vara omfattande, 

innebär att hyressättningen för den nya hyresgästen kommer att kunna anpassas därefter. Det 

är positivt ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.  

 

Däremot kommer hyresvärden att ha väldigt begränsade möjligheter att vidta åtgärder i 

friställda lägenheter, om de är belägna i bristorter. Hyresgäster i sådana orter lämnar troligtvis 

sällan ifrån sig sina hyresrätter. I bristorter löper hyresvärden därför större risk att kunna vidta 

sådana åtgärder i lägenheter, som hon eller han anser är nödvändiga för att kunna bedriva en i 

ett längre perspektiv ekonomiskt rimlig fastighetsförvaltning.   

 
Sammanfattningsvis kan ett realiserande av förslaget medföra många olika incitament för 

hyresgästen och hyresvärden. Ett sådant är att hyresvärden ges minskade incitament att äga 

och förvalta bostadhyresrätter, till följd av att han eller hon också ges minskade incitament att 

vidta förbättringsåtgärder i bostadsbeståndet. Så är fallet åtminstone så länge hyresgästen bor i 

lägenheten. Ett realiserande av förslaget kan nämligen öka incitamenten för hyresvärden att 

vidta åtgärder i lägenheter som är friställda från hyresgäster. Därutöver kan ett realiserande 

medföra ökade incitament för hyresgästen att själv bekosta inredning i lägenheten. Ökade 

incitament ges också för hyresgästen att över huvud taget välja hyresrätt som boendeform, 

eftersom hans eller hennes ställning gentemot hyresvärden troligtvis stärks vid ett realiserande 

av förslaget.   
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5.2 Den första bedömningsgrunden – Hyresgästen ska kunna påverka 

åtgärderna 
 

Den första bedömningsgrunden, som enligt förslaget särskilt ska beaktas vid bedömningen av 

om åtgärderna är skäliga gentemot hyresgästen, säger att hyresgästen ska ges möjlighet att 

påverka åtgärdens utformning och omfattning i tillräcklig utsträckning.130 Det föreslås därför 

att hyresgästen, för att åtgärderna ska anses vara skäliga gentemot honom eller henne, ska ges 

möjlighet att påverka åtgärderna och deras genomförande.131  

 

Vilken påverkan hyresgästen i praktiken ska ha över åtgärderna och deras genomförande, 

bestäms enligt utredningen utifrån vilken typ av åtgärd det är fråga om.132 Större åtgärder bör 

nämligen vidtas i samråd med hyresgästen, där han eller hon haft möjlighet till ett reellt 

inflytande.133 Är fråga däremot om mindre åtgärder är det, enligt utredningen, istället 

tillräckligt att hyresvärden lämnar hyresgästen information om åtgärderna.134  

 

Enligt de befintliga reglerna om hyresgästinflytande finns ingen skyldighet för hyresvärden att 

förhandla med hyresgäster som vägrar godkänna att åtgärderna vidtas.135 I utredningen 

betonas att den föreslagna bedömningsgrunden syftar till att få till stånd ett välfungerande 

samråd och en konstruktiv dialog mellan hyresvärden och hyresgästen, åtminstone när det 

kommer till stambyten och andra större ombyggnationer.136 Införandet av den föreslagna 

bedömningsgrunden skulle därför kunna tolkas som att en sorts förhandlingsskyldighet införs, 

vilket i praktiken innebär en förhållandevis stor förändring av hyresgästens inflytande, jämfört 

med vad som gäller idag.  

 

Förslaget innebär däremot inte någon ändring av att det är hyresvärden som ska göra de 

tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna när åtgärder ska vidtas.137 I utredningen 
                                                
130 SOU 2017:33 s. 178. 
131 Ibid., s. 430 f. 
132 Ibid., s. 180. 
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134 Ibid.  
135 SOU 1995:119 s. 100. 
136 SOU 2017:33 s. 431. 
137 Ibid., s. 178. 
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betonas att hyresvärdens bedömningar i frågan måste vara utgångspunkten för att det för 

honom eller henne ska vara möjligt att förvalta fastigheter på ett rationellt sätt, i syfte att 

vidmakthålla fastighetens värde och livslängd.138 

 

5.2.1 Vem ska göra de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna? 

 

Det har i praxis etablerats, i enlighet med vad som anförts tidigare i arbetet, att det är 

hyresvärden som ska göra de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna.139 Det 

påtalas i utredningen att det därför idag krävs att hyresgästen anför tungt vägande skäl, för att 

han eller hon med framgång ska kunna ifrågasätta hyresvärdens val av metod.140 Sådana tungt 

vägande skäl kan exempelvis utgöras av att hyresgästen kan visa att åtgärderna styrts av andra 

skäl än tekniska eller fastighetsekonomiska sådana.141 Däremot har hyresgästen, enligt 

utredningen, i praktiken små möjligheter att vinna framgång med en sådan argumentation.142 

 

Att föreslå en ändring som kräver att hyresgästen ska få påverka åtgärderna och deras genom-

förande, samtidigt som hyresvärdens bedömning i frågan generellt sett ska accepteras av 

hyresgästen, kan ge upphov till viss motsägelse. Att innebörden i den föreslagna bedömnings-

grunden kan tolkas som något motsägelsefull, i förhållande till att det är hyresvärden som gör 

de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna, påpekas av flertalet remissinstanser, 

däribland av Svea hovrätt,143 och av SABO.144 

 

Däremot är en möjlig tolkning av den aktuella bedömningsgrundens att den har karaktären av 

ett ändamålsstadgande, snarare än ett lagstadgat krav. Syftet med att det vid skälighets-

bedömningen särskilt ska beaktas om hyresgästen givits möjlighet till inflytande, är kanske 

endast att säkerställa att hyresgästen ges inflytande i fall där det inte påverkar hyresvärdens 

fastighetsförvaltning negativt i någon större mån. Kanske ska förslaget därför tolkas så att 

                                                
138 SOU 2017:33 s. 178, 160. 
139 Se exempelvis Svea hovrätts beslut den 22 december 2015 i mål nr. ÖH 1726-15; Svea hovrätts beslut den 19 

mars 2008 i mål nr. ÖH 5738-07; Svea hovrätts beslut den 6 juni 2004 i mål nr. ÖH 4571-03. 
140 SOU 2017:33 s. 160.  
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144 SABO:s remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 9. 
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hyresvärdens åtgärder inte ska inte anses vara skäliga, och därmed inte beviljas tillstånd, om 

hyresgästen inte givits möjlighet till inflytande i fall där ett sådant kunnat ges.  

 

I den riktningen talar ett uttalande i utredningens författningskommentar, som säger att 

hyresgästens möjlighet till inflytande inte innebär att hyresgästen ska ges rätt att bestämma 

vilka åtgärder som och hur de genomförs.145 Istället ska hyresvärdens fastighetsekonomiska 

skäl vägas mot vad som är skäligt gentemot hyresgästen.146 Ska den aktuella bedömnings-

grunden tolkas som ett ändamålsstadgande, snarare än ett lagstadgat krav, kan den troligtvis 

utan motsägelse råda tillsammans med principen att det är hyresvärden som gör de tekniska 

och fastighetsekonomiska bedömningarna.    

 

Sammanfattningsvis föreslås att hyresvärden, för att åtgärderna ska vara skäliga enligt 

skälighetsbedömningens första bedömningsgrund, måste visa att hyresgästen givits möjlighet 

att påverka åtgärderna och deras genomförande. Hur bedömningsgrunden förhåller sig till den 

i praxis etablerade principen, att det är hyresvärden som gör de tekniska och fastighets-

ekonomiska bedömningarna, beror på hur bedömningsgrunden ska tolkas.  

 

Om hyresgästen måste ha givits ett visst inflytande för att åtgärderna ska anses vara skäliga 

gentemot honom eller henne, kan viss motsägelse uppstå i förhållande till den ovan nämnda 

principen. Ett sådant hyresgästinflytande utsläcker nämligen hyresvärdens tolkningsföreträde 

när det kommer till tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna. Om bedömnings-

grunden istället ska tolkas mer som ett ändamålsstadgande, som garanterar att hyresgäster ges 

inflytande i fall där sådant utrymme finns, kan den troligtvis utan motsägelse råda 

tillsammans med principen att det är hyresvärden som gör de tekniska och fastighets-

ekonomiska bedömningarna.    
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5.3 Den andra bedömningsgrunden – Förväntad hyreshöjning får ökad relevans 

 
Det ska enligt den andra bedömningsgrunden som föreslås, vid skälighetsbedömningen 

särskilt beaktas om åtgärderna är rimliga mot bakgrund av den hyreshöjning som kan antas 

följa på grund av att åtgärderna vidtas.147 Det ska alltså ställas högre krav på de skäl 

hyresvärden anför, om åtgärderna kan antas leda till en betydande hyreshöjning.148 Enligt 

utredningen är en hyreshöjning betydande om den uppgår till 50-60 % av den befintliga 

hyresnivån,149 vilket därför troligtvis innebär att hyresvärden måste visa tämligen starka skäl 

om han eller hon vill vidta åtgärder som medför den typen av hyreshöjning. 

 

För att åtgärderna ska vara skäliga enligt den aktuella bedömningsgrunden ska hyresvärden 

erbjuda hyresgästen olika upprustningsnivåer, om den förväntade hyreshöjningen uppgår till 

minst 25 % av den befintliga hyresnivån.150 Genom att hyresvärden i vissa fall ska erbjuda 

hyresgästen olika upprustningsnivåer,  kan de hyresgäster som önskar få högre standard ges 

sådan, medan de hyresgäster som inte har möjlighet att betala högre hyra kan ges minskad 

hyreshöjning, genom att välja en lägre upprustningsnivå.151 Uppgår den förväntade hyres-

höjningen till omkring 50 % av den befintliga hyresnivån, ska hyresvärden dessutom ha 

bedrivit en omfattande samrådsdialog med hyresgästen, genom vilken han eller hon givits 

möjlighet till inflytande i prissättande frågor.152  

 

För att åtgärderna ska vara skälig enligt den aktuella bedömningsgrunden, krävs alltså att 

hyresvärden, när han eller hon vill vidta åtgärder, i större utsträckning måste hänsyn till  

enskilda hyresgästers ekonomiska förutsättningar.153 Det blir extra tydligt i fall där åtgärderna 

kan medföra att hyresgästers privatekonomi understiger vad som enligt socialtjänstlagen utgör 

skälig levnadsnivå.154 Är så fallet måste åtgärderna, för att de ska vara skäliga enligt den 
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aktuella bedömningsgrunden, ha föregåtts av att hyresvärden gör aktiva insatser i syfte att 

motverka att hyresgästen hamnar under skälig levnadsnivå.155 

 

Införandet av den aktuella bedömningsgrunden ska enligt utredningen däremot inte medföra 

att subjektiva hyresgästintressen i regel ska beaktas vid tillståndsprövningen.156 Istället ska 

fortsättningsvis en avvägning vid tillståndsprövningen göras, mellan hyresvärdens beaktans-

värda intresse av att åtgärderna vidtas och det objektiva hyresgästintresset av att åtgärderna 

inte vidtas.157 Det är därför, likt vad som gäller idag, i regel de objektiva hyresgästintressena 

som ska beaktas vid tillståndsprövningen. Hänsyn till subjektiva hyresgästintressen ska därför 

fortsättningsvis beaktas endast om särskilda skäl föreligger.158 

 

5.3.1 Innebär förslaget att subjektiva hyresgästintressen i regel ska beaktas? 

 

Den aktuella bedömningsgrunden kan inte tolkas på annat sätt än att hyresvärden måste 

erbjuda hyresgästen olika upprusningsnivåer, om den hyreshöjning som följer åtgärderna 

uppgår till en viss procent av den befintliga hyresnivån.  

 

I och med att objektiva hyresgästintressen fortsättningsvis i regel ska beaktas vid tillstånds-

prövningen, samtidigt som krav uppställs på att hyresvärden anpassar åtgärderna efter 

enskilda hyresgästers intressen, kan bedömningsgrundens praktiska innebörd bli något 

motsägelsefull. Att socialtjänstlagen nämns i sammanhanget gör den potentiella motsägelsen 

bedömningsgrunden än mer tydlig. Om krav ställs på att hyresvärden ska visa särskild hänsyn 

till hyresgäster, som i och med att åtgärderna vidtas riskerar att hamna under vad som enligt 

socialtjänstlagen utgör skälig levnadsnivå, utgörs tillståndsprövningen i praktiken nämligen 

av att hyresvärdens intressen alltid vägs mot subjektiva hyresgästintressen. 

 

Mot det kan invändas att det intresse enskilda hyresgäster har av att bli erbjudna olika 

upprustningsnivåer, samt det intresse enskilda hyresgäster har av att inte hamna under skälig 

levnadsnivå, faktiskt kan utgöra objektiva hyresgästintressen. Skulle en sådan argumentation 
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ha bäring, skulle det medföra att bedömningsgrunden inte ger upphov till motsägelse i 

förhållande till vilka intressen som i regel ska beaktas vid tillståndsprövningen.  

 

Intresset av att inte hamna under vad som enligt socialtjänstlagen utgör skälig levnadsnivå, 

skulle kunna falla in under det objektiva hyresgästintresset av att bibehålla låga boende-

kostnader.159 Det är dock tveksamt om intresset av att inte riskera att hamna under vad som 

enligt socialtjänstlagen utgör skälig levnadsnivå, är ett intresse som hyresgäster i allmänhet 

har. Hyresgäster verkar nämligen, enligt HSB:s160 remissyttrande, och enligt hyresnämnden i 

Stockholms161 remissyttrande, undantagsvis riskera att hamna under skälig levnadsnivå i och 

med att hyresvärden vidtar förbättringsåtgärder. I de nyss nämnda remissyttrandena sägs att 

endast cirka 4-5 % av hyresgäster i allmänhet nekar hyresvärden godkännande att vidta av 

förbättringsåtgärder.  

 

Det borde kunna tolkas som att cirka 95 % av hyresgästerna normalt sett inte riskerar att inte 

hamna under vad som enligt socialtjänstlagen utgör skälig levnadsnivå när hyresvärden vidtar 

åtgärder i lägenheten. Därför utgör intresset av att inte hamna under skälig levnadsnivå 

troligtvis ett sådant mer speciellt och sällan förekommande intresse som utgör ett subjektivt 

hyresgästintresse. I anledning därav kan bedömningsgrunden troligtvis, åtminstone till den del 

socialtjänsten nämns i sammanhanget, ge upphov till viss motsägelse i förhållande till vilka 

intressen som i regel ska beaktas vid tillståndsprövningen.  

 

Intresset av att bli erbjuden olika upprustningsnivåer skulle kunna falla in under två av de i 

förarbetena omnämnda objektiva hyresgästintressena. Det första är intresset av att bibehålla 

låga boendekostnader, och det andra är intresset av att behålla äldre men väl fungerande 

inredning.162 Tillhandahållandet av olika upprustningsnivåer kan nämligen i praktiken 

medföra att hyresgästen ges möjlighet både att bibehålla låga boendekostnader och att bevara 

äldre men väl fungerande inredning.  

 

                                                
159 Prop. 2001/02:41 s. 25. 
160 HSB:s remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33, s. 4. 
161 Ibid.  
162 Prop. 2001/02:41 s. 25. 
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Samtidigt är det ofrånkomligt att hyresvärden i praktiken tvingas beakta enskilda hyresgästers 

subjektiva intressen, om han eller hon tvingas erbjuda hyresgästen olika upprustningsnivåer. 

Hyresvärden måste nämligen anpassa sina åtgärder efter vilken upprustningsnivå varje enskild 

hyresgäst önskar. Det talar för att även intresset av att bli erbjuden olika upprustningsnivåer 

utgör ett subjektivt hyresgästintresse, vilket i sådana fall kan medföra att bedömningsgrunden 

innefattar viss motsägelse i förhållande till vilka intressen som i regel ska beaktas vid 

tillståndsprövningen. 

 
Sammanfattningsvis kan den aktuella bedömningsgrunden troligtvis ge upphov till viss 

motsägelse i förhållande till att det är de objektiva hyresgästintressena som i regel ska beaktas 

vid tillståndsprövningen. Att hyresvärden, när han eller hon vidtar åtgärder, ska erbjuda 

hyresgästen olika upprustningsnivåer samt särskilt beakta enskilda hyresgästers privat-

ekonomi, kan nämligen i praktiken medföra att hyresvärdens beaktansvärda intressen alltid 

ska vägas mot subjektiva hyresgästintressen, snarare än de objektiva. Motsägelsen beror dock 

på om intresset av att bli erbjuden olika upprustningsnivåer och av att inte hamna under vad 

som enligt socialtjänstlagen utgör skälig levnadsnivå, utgör objektiva eller subjektiva 

hyresgästintressen.  
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6 Avslutande diskussion 

 
I enlighet vad som anfördes i det första kapitlet har det här arbetet haft två huvudsakliga 

syften. Det första syftet var att utreda hyresgästens ställning vid hyresvärdens vidtagande av 

förbättringsåtgärder i lägenheten. Det andra syftet var att analysera de i SOU 2017:33 

föreslagna ändringarna av tillståndsprövningen. I det följande presenteras en avslutande 

diskussion grundad i de slutsatser som i arbetet kunnat dras. 

 
6.1 Vilken ställning har hyresgästen vid hyresvärdens vidtagande av åtgärder? 

 
Idag gäller ett direkt hyresgästinflytande enligt 12:18 d JB. Det betyder att hyresgästen i regel 

måste godkänna att hyresvärden vidtar åtgärder i lägenheten. De åtgärder som kräver 

hyresgästens godkännande utgörs av standardhöjande sådana som har en inte obetydlig 

inverkan på lägenhetens bruksvärde, samt åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av 

lägenheten. Vid en undersökning av vilka konkreta åtgärder som inryms i de nyss nämnda 

formuleringarna, kan den slutsatsen dras att hyresvärden generellt sett behöver hyresgästens 

godkännande, om åtgärderna antingen kan medföra större hyreshöjningar, eller om de kan 

innebära att bostadslägenheten ändras på ett omfattande sätt.  

 

Hyresgästen ges alltså ett direkt inflytande om hyresvärden vill vidta ovan nämnda åtgärder. 

Därför kan det verka som att hyresgästen, i de aktuella situationerna, har en relativt stark 

ställning i förhållande till hyresvärden. Vägrar hyresgästen att godkänna hyresvärdens 

åtgärder, kan hyresvärden dock ansöka hos hyresnämnden eller, efter överklagande, hos Svea 

hovrätt, om tillstånd att vidta åtgärderna. Beviljas hyresvärden tillstånd i någon av instanserna 

kan hyresvärden vidta åtgärderna, trots hyresgästens protester.  

 

Svea hovrätts stora benägenhet att bevilja hyresvärden tillstånd, undergräver troligtvis det 

direkta hyresgästinflytandet i viss mån. Hyresgästens ställning i de aktuella situationerna är 

därför inte så stark som den kan verka vara. Hyresvärden torde nämligen generellt sett 

beviljas tillstånd i någon instans, i de fall där hyresgästen vägrar ge sitt godkännande.  
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Flera faktorer, förutom sådana som inte har med den faktiska tillståndsprövningen att göra, 

kan potentiellt förklara varför Svea hovrätt i så stor utsträckning beviljar hyresvärden 

tillstånd. Några av de förklarande faktorerna som analyserats i arbetet, medför att hyresvärden 

troligtvis har goda chanser att vinna framgång vid tillståndsprövningen, oavsett vilken 

standard lägenheten har innan åtgärderna vidtas. Hyresvärdens intresse av att vidta åtgärder är 

nämligen utslagsgivande om det är motiverat av boendehänsyn. Hyresvärdens intresse är 

troligtvis motiverat av boendehänsyn, om åtgärderna medför att lägenheten får en sådan 

standard som hyresgäster i allmänhet önskar.  

 

Har lägenheten istället, innan åtgärderna vidtas, en sådan standard som hyresgäster i 

allmänhet önskar, kan hyresvärden beviljas tillstånd genom att anföra att åtgärderna är 

nödvändiga för att han eller hon fortsättningsvis ska kunna bedriva en i ett längre perspektiv 

ekonomiskt rimlig fastighetsförvaltning. Hyresgäster har små möjligheter att med framgång 

kunna ifrågasätta ett sådant påstående, eftersom hyresvärden enligt praxis gör de tekniska och 

fastighetsekonomiska bedömningarna.  

 

Sammanfattningsvis kan därför sägas att de slutsatser som i arbetet presenterats talar för att 

hyresgästen i dagsläget har en förhållandevis svag ställning, när hyresvärden vill vidta sådana 

förbättringsåtgärder som kräver hyresgästens godkännande eller hyresnämndens tillstånd.  

 
6.2 SOU 2017:33 – En analys av de föreslagna ändringarna av 

tillståndsprövningen 

 
De ändringar som föreslås i SOU 2017:33 innebär att den oskälighetsbedömning som idag 

görs vid tillståndsprövningen, ska ersättas med en skälighetsbedömning, vid vilken vissa 

bedömningsgrunder därutöver särskilt ska beaktas. De föreslagna ändringarna av tillstånds-

prövningen innebär i praktiken en förhållandevis stor ändring av rättsläget, jämfört med vad 

som gäller enligt de nuvarande reglerna.  

 

Om införandet av en skälighetsbedömning realiseras måste nämligen hyresvärden, om han 

eller hon vill vidta åtgärder, visa att de är skäliga gentemot hyresgästen, istället för att 

hyresgästen måste visa att åtgärderna är oskäliga gentemot honom eller henne. I och med att 
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en ökad börda läggs på hyresvärden vid ett realiserande, sker en stor ändring av de incitament 

lagen ger, jämfört med vilka incitament som ges av hur tillståndsprövningen görs idag. 

 

Den första föreslagna bedömningsgrunden, säger att det vid skälighetsbedömningen särskilt 

ska beaktas om hyresgästen givits möjlighet att påverka åtgärderna och deras genomförande. 

Den aktuella bedömningsgrunden kan tolkas på två olika sätt. Om hyresgästen måste ha givits 

ett visst inflytande för att åtgärderna ska anses vara skäliga, kan viss motsägelse uppstå i 

förhållande till principen att hyresvärden gör de tekniska och fastighetsekonomiska 

bedömningarna. Om bedömningsgrunden istället ska ses mer som ett ändamålsstadgande, som 

säkerställer att hyresgästen ges inflytande i fall där sådant utrymme finns, kan den troligtvis 

råda tillsammans med principen att hyresvärden gör de tekniska och fastighetsekonomiska 

bedömningarna. 

 

Den andra föreslagna bedömningsgrunden, säger att det vid skälighetsbedömningen särskilt 

ska beaktas om åtgärderna är rimliga med hänsyn till den förväntade hyreshöjningen. Den 

aktuella bedömningsgrunden kan ge upphov till viss motsägelse i förhållande till att 

subjektiva hyresgästintressen ska beaktas endast i undantagsfall vid tillståndsprövningen. 

Motsägelsen beror dock på om intresset av att bli erbjuden olika upprustningsnivåer och av att 

inte hamna under vad som enligt socialtjänstlagen utgör skälig levnadsnivå, utgör objektiva 

eller subjektiva hyresgästintressen.  

 

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att analysen av de föreslagna ändringarna av 

tillståndsprövningen, pekar på att ett realiserande skulle medföra en stor ändring av 

tillståndsprövningens praktiska innebörd. Därutöver kan konstateras att de två bedömnings-

grunderna som i arbetet analyserats, kan ge upphov till viss motsägelse i förhållande till några 

av de befintliga reglerna på området. De potentiella motsägelserna beror dock på hur 

bedömningsgrunderna ska tolkas.  

 

 
 

 

 

 



 64 

7 Källförteckning  
 

 

Författningar 
 

Jordabalken (1970:994)  

 

Bostadssaneringslagen (1973:531) 

 

Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

 

Offentligt tryck  
 

Propositioner  

 

Prop. 1973:22 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till bostadssaneringslag m.m. 

 

Prop. 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. 

 

Prop. 1974:150 Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. 

 

Prop. 1983/84:137 med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen. 

 

Prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. 

 

Prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. 

 

Prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor. 

 

 



 65 

Statens offentliga utredningar 

 

SOU 1966:14 Ny hyreslagstiftning: Betänkande av Hyreslagstiftningssakkunniga. 

 

SOU 1971:64 Sanering: Betänkande av Saneringsutredningen. 

 

SOU 1995:119 Ändringar i hyresförhandlingslagen hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.: 

Delbetänkande av 1995 års Hyreslagstiftningsutredning. 

 

SOU 2003:90 Innovativa processer: Betänkande av Janerik Gidlund och Per Frankelius. 

 

SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning: Slutbetänkande av 

Diskrimineringskommitén Del 2. 

 

SOU 2017:33 Stärkt ställning för hyresgäster: Betänkande av Hyresgästutredningen.  

 

Utskottsbetänkanden 

 

Betänkande 2007/08: CU18 Bostadsförsörjningsfrågor. 

 

 

Rättsfall  
 

Publicerade rättsfall   

 

RH 1999:46 

 

RH 2000:32 

  

RH 2004:3 

 

RH 2011:32 

 



 66 

RH 2016:62 

 

Opublicerade rättsfall  

 

Svea hovrätts avd. 16 beslut t.o.m. 2003 i överklagade hyresnämndsärenden 

 

Svea hovrätt avd. 16 beslut nr. 18/1998 i överklagat hyresnämndsmål  

 

Svea hovrätt avd. 16 beslut nr. 354/1998 i överklagat hyresnämndsmål 

 

Svea hovrätt avd. 16 beslut nr. 382/1998 i överklagat hyresnämndsmål 

 

Svea hovrätt avd. 16 beslut nr. 72/1999 i överklagat hyresnämndsmål 

 

Svea hovrätt avd. 16 beslut nr. 128/2001 i överklagat hyresnämndsmål 

 

Svea hovrätts avd. 16 resp. 2, beslut fr.o.m. 2003 i överklagade hyresnämndsärenden 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 18 februari i mål nr. ÖH 10430-02 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 27 augusti 2003 i mål nr. ÖH 5367-03 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 6 april 2004 i mål nr. ÖH 4571-03 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 9 juni 2004 i mål nr. ÖH 1963-04 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 16 juni 2004 i mål nr. ÖH 3982-04  

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 21 juni 2004 i mål nr. ÖH 2561-04 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 22 juni 2004 i mål nr. ÖH 1003-04  

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 20 januari 2005 i mål nr. ÖH 6067-04 

 



 67 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 30 mars 2005 i mål nr. ÖH 5561-04 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 6 juni 2005 i mål nr. ÖH 4214-05 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 2 oktober 2006 i mål nr. ÖH 3464-05  

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 18 december 2007 i mål nr. ÖH 8404-07 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 19 mars 2008 i mål nr. ÖH 5738-07 

 

Svea hovrätt, avd. 16, beslut den 26 mars 2010 i mål nr. ÖH 8374-08 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 20 januari 2011 i mål nr. ÖH 7961-09 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 1 februari 2011 i mål nr. ÖH 9015-10 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 21 juni 2011 i mål nr. ÖH 360-11 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 1 juli 2011 i mål nr. ÖH 6233-10 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 20 mars 2012 i mål nr. ÖH 7493-11 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 8 januari 2013 i mål nr. ÖH 1672-12 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 27 februari 2014 i mål nr. ÖH 8926-13 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 11 mars 2014 i mål nr. ÖH 11992-13 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 24 juni 2014 i mål nr. ÖH 5316-14 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 24 juni 2015 i mål nr. ÖH 11130-14 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 7 augusti 2015 i mål nr. ÖH 4041-15 

 



 68 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 22 december 2015 i mål nr. ÖH 1726-15 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 20 april 2016 i mål nr. ÖH 1730-15 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 1 juli 2016 i mål nr. ÖH 5467-15 

 

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 25 september 2017 i mål nr.  ÖH 4641-17  

 

 

Litteratur  
 

Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast 

egendom, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013 [cit. Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra 

och annan nyttjanderätt till fast egendom] 

 

Björkdahl, Erika P, Hyra arrende bostadsrätt, 1 u., Iustus förlag, Uppsala, 2017 [cit. 

Björkdahl, Hyra arrende bostadsrätt] 

 

Björkdahl, Erika P, Hyra av bostad och lokal, 2 u., Iustus förlag, Uppsala, 2018 [cit. 

Björkdahl, Hyra av bostad och lokal] 

 

Hager, Richard, Allmänna fastighetsrätten en introduktion, 4 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014 [cit. Hager, Allmänna fastighetsrätten en introduktion] 

 

Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, Jure förlag, Visby, 2001 [cit. Hellner, 

Metodproblem i rättsvetenskapen] 

 

Holmqvist, Leif & Thomsson, Rune, Hyreslagen en kommentar, 11 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2015 [cit. Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen en kommentar] 

 

Hydén, Håkan, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, 

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, 

s. 207-237 [cit. Hydén, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle] 



 69 

 

Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21-45 [cit. Kleineman, Rättsdogmatisk metod] 

 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 10 u., Iusté Aktiebolag, Uppsala, 2018 [cit. Lehrberg, 

Praktisk juridisk metod]  

 

Lejman, Fritjof, Den nya hyresrätten, P A Norstedt & Söners förlag, Lund, 1976 [ cit. 

Lejman, Den nya hyresrätten] 

 

Liedholm, Marianne, Boinflytande och deltagande som fenomen och process, Lunds 

Universitet, Sociologiska institutionen (Akad. avh.), Lund, 1991 [cit. Liedholm, Boinflytande 

och deltagande som fenomen och process] 

 

Ljungkvist, Tore, Skälig hyra – En studie av bruksvärdesystemet, Jure förlag, Stockholm, 

2015 (Nummer 24 i Centre for Commercial Law’s skriftserie) [cit. Ljungkvist, Skälig hyra – 

En studie av bruksvärdesystemet] 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 

2015 [cit. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare]  

 

Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, Karnell, Gunnar, Kur, Annette, 

Nordell, Per Jonas, Westman, Daniel, Axhamn, Johan & Carlsson, Stephan (red.), Liber 

Amicorum Jan Rosén, eddy.se ab, Visby, 2016, s. 721-730 [cit. Sandgren, Rättsanalytisk 

metod. En väg framåt?] 

 

Artiklar 

 

Jarleborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, Svensk Juristtidning, 2004, s. 1-10 [cit. 

Jarleborg, Rättsdogmatik som vetenskap] 

 

 

 

 



 70 

Övrigt material  
 

Rapporter 

 

Boverket, Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar, rapport 2014:34, 2014. [cit. 

Boverket, Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar, 2014]. 

 

Elektroniska artiklar 

 

SCB, Halva befolkningen bor i småhus, https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Hushallens-boende/Aktuell-

pong/378518/Behallare-for-Press/389205/#, 2015-05-07, [cit. SCB, Halva befolkningen bor i 

småhus, 2015-05-07]. 

 

SCB, Låginkomsttagare bor ofta i hyresrätt, https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/Laginkomsttagare-bor-ofta-i-hyresratt/, 2017-06-09, [cit. SCB, 

Låginkomsttagare bor ofta i hyresrätt, 2017-06-09]. 

 

Pressmeddelanden  

 

Sveriges domstolar, Omorganisation i Svea hovrätt, 29 mars 2010 [cit. Omorganisation i 

Svea hovrätt, pressmeddelande från Sveriges Domstolar, 29 mars 2010]. 

 

Remissyttranden  

 

Bostadsrätternas remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33. 

 

Fastighetsägarnas remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33. 

 

HSB:s remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33.  

 

Hyresgästföreningens remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33.  

 



 71 

Hyresnämnden i Göteborgs remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33.  

 

Hyresnämnden i Stockholms remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33.  

 

Hyresnämnden i Västerås remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33. 

 

Malmö tingsrätts remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33.  

 

SABO:s remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33.  

 

Svea hovrätts remissyttrande över betänkandet SOU 2017:33.  

 

 

 


