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Sammanfattning

Syftet  med uppsatsen  är  att  undersöka vilka  olika  intressen som kan anses

skyddsvärda  enligt  generalklausulen  i  12  kap.  46  §  p.  10  jordabalken  om

hyresgästen endast använder lägenheten i ringa omfattning samt huruvida det

utvecklats  några  generella  kriterier  för  bedömningen av detta.  Vidare  förs i

uppsatsen en diskussion huruvida ändamålet med det skyddsvärda intresset är

förenligt med syftet med besittningsskydd.

Att hyresgästen har besittningsskydd innebär för en bostadshyresgäst att hen

har rätt att få hyresavtalet förlängt utom i vissa, i lagtexten, uppräknade fall.

Denna  uppräkning  avslutas  med  en  generalklausul  som  innebär  att  en

intresseavvägning ska ske mellan hyresvärdens sakliga skäl för uppsägning och

hyresgästens skyddsvärda intresse av att få avtalet förlängt. 

De  två  största  undergrupperna  av  intressen  som  anses  skyddsvärda  kan

sammanfattas  som  behov  av  en  komplementbostad  och  ett  tidigare

permanentboende som hyresgästen önskar behålla. 

Kravet för att hyresgästen ska kunna anses ha ett skyddsvärt intresse av att få

hyresavtalet  förlängt  om  lägenheten  används  som  komplementbostad  kan

sammanfattas som att det ska anses vara ett nödvändigt bostadskomplement.

Ett antal olika kriterier för om detta anses föreligga har utvecklats i praxis, för

övernattningslägenheter gäller bland annat att de ska användas ett visst antal

gånger samt för ett visst syfte. Även mer personliga omständigheter kan godtas

om det  föreligger särskilda  skäl,  exempelvis att  man på grund av krävande

familjeförhållanden behöver prövningslägenheten för att kunna komma ifrån

och koppla av alternativt få avlastning.

För att ett intresse av en lägenhet som tidigare använts som permanentbostad

ska anses skyddsvärt behöver hyresgästen kunna visa på tydliga och konkreta

återflyttningsplaner.  För  hyresgäster  som  för  tillfället  inte  kan  bo  i

prövningslägenheten  på  grund  av  ålder  eller  sjukdom  ska  en  generös

bedömning  ske,  spekulationer  huruvida  de  någonsin  kan  återvända  till

prövningslägenheten bör så långt som möjligt undvikas. 

Beroende  på  hur  man  tolkar  syftet  med  besittningsskyddsreglerna  kan  de
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skyddsvärda intressena anses förenliga med dessa. På dagens bostadsmarknad

bör dock företräde ges till hyresgäster som behöver en permanentbostad. 
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1 Inledning

1.1 Introduktion
En hyresgäst har enligt 12 kap JB besittningsskydd till sin lägenhet. Denna rätt

har för bostadshyresgäster i första hand tillkommit för att skydda hyresgästens

rätt  till  sitt  hem. Detta innebär att en bostadshyresgäst som blir uppsagd av

hyresvärden enligt 12 kap 46 § JB har rätt till förlängning av hyresavtalet utom

i vissa i paragrafen uppräknade fall. Den avslutas med en generalklausul i p. 10

som innebär att en intresseavvägning ska ske mellan hyresvärd och hyresgästs

skäl till att åter få disponera respektive behålla besittningen av lägenheten. Ett

av de typfall som hamnar under generalklausulen är att hyresgästen sägs upp

med motiveringen att hen saknar behov av lägenheten p.g.a ringa användning.  

Hyresgästen  har  alltså  i  svensk  rätt  ett  starkt  skydd  för  sitt  boende,  men

hyresmarknaden har  från  det  lagstiftade  besittningsskyddets  tillkomst  också

genomgått stora förändringar. Inte nog med att tillgången på bostäder varierat

över tid, en stor omstrukturering på bostadsmarknaden har också skett. Sedan

början  av  1980-talet  har  det  varit  möjligt  att  ombilda  hyresrätter  till

bostadsrätter, först bara privatägda men sedan 1992 även allmännyttiga sådana.

Detta  är  även  något  som  på  2000-talet  med  ett  förändrat  politiskt  läge

uppmuntrats  på  ett  annat  sätt  än  tidigare.  2009  infördes  också  en  ny

lägenhetsform,  s.k  ägarlägenheter,  och  nyligen  kom  en  ny  lag  gällande

andrahandsuthyrning av bostadsrätt.1 

Det  krävs  i  Stockholm  allt  längre  kötider  för  att  komma  in  på

bostadsmarknaden och få ett förstahandskontrakt. Den genomsnittliga kötiden

för en hyreslägenhet i Stockholms-regionen är nu 7,2 år.2 År 2006 förmedlade

Stockholms bostadsförening 2335 stycken lägenheter med en kötid kortare än

två år. År 2013 förmedlades 378 stycken med samma kötid. Samtidigt ökade

antalet  förmedlade  bostäder  med  en  kötid  mellan  åtta  och  tio  år  från  355

stycken 2006 till 951 stycken 2013.3  

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

2 http://www.svd.se/nyheter/stockholm/lagenheten-ar-din-om-atta-ar_7821996.svd 2014-10-
26

3 Statistik från Stockholms bostadsförmedling, https://bostad.stockholm.se/statistik/ 2014-10-
21
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Svårigheten att få tag på ett förstahandskontrakt medför att många måste hyra i

andra hand. Hyrorna för lägenheter som hyrs ut i andra hand har i sin tur ökat

kraftigt,  för  en  etta  i  Stockholms innerstad  steg  snitthyran  med 17 procent

mellan 2012 och 2013.4 Detta medför att många har svårt att överhuvudtaget

hitta  ett  boende  och medför  att  man kanske  måste  tacka  nej  till  jobb eller

studier.

Besittningsskyddet innebär en viktig trygghet för bostadshyresgäster. Även vid

ringa eller ingen användning krävs en intresseavvägning mellan hyresvärd och

hyresgäst och ofta anses hyresgästen ha ett  skyddsvärt  behov av att behålla

lägenheten. Men ett alltför starkt besittningsskydd kan ha negativa effekter på

rörligheten  på  bostadsmarknaden  samt  begränsa  hyresvärdens  äganderätt  i

alltför stor utsträckning. Kan detta skydd av den befintliga hyresgästens ringa

användning vara motiverat i ett samhälle där en stor grupp människor har svårt

att överhuvud taget få ett hyreskontrakt? 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet  med uppsatsen  är  att  utreda  vad  som kan anses  vara  ett  skyddsvärt

intresse för hyresgäster som endast använder sin lägenhet i ringa omfattning

samt  analysera  hur  denna  tillämpning  i  praxis  förhåller  sig  till  syftet  med

besittningsskyddet.  Vilka  faktorer  och  omständigheter  tas  hänsyn  till  i

bedömningen  av  vad  som  anses  vara  ett  skyddsvärt  intresse  och  hur

överensstämmer  dessa  faktorer  och  omständigheter  med  bestämmelsen  om

besittningsskydd? 

För  att  uppnå  det  ovan  nämnda  syftet  utreds  följande  frågeställningar  i

uppsatsen:

1. Vad kan vid ringa användning av en bostadshyresrätt anses utgöra ett

skyddsvärt intresse för hyresgästen? Finns det några tydliga kriterier?

2. Är  det  skyddsvärda  intresset  förenligt  med  syftet  med

besittningsskyddet? 

4 http://www.svt.se/nyheter/sverige/19-kvadratmeter-kostar-10-000-i-stockholm 2014-10-26
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1.3 Avgränsningar

Denna  uppsats  fokuserar  på  hyresgästens  intresse  av  att  behålla

bostadshyresrätten även vid ringa användning och de olika grunderna för att

detta  kan  ske.  Uppsatsen  kommer  inte  mer  än  översiktligt  behandla

hyresvärdens  sakliga  skäl.  Bevisproblematiken  är  en  viktig  del  vid

rättsväsendets bedömning men det är inte ämnet för denna uppsats utan vilka

intressen som överhuvudtaget kommer att  beaktas (inte om de kan bevisas).

Bevisfrågan kommer därför bara behandlas översiktligt för att ge en förståelse

för ämnet.

Urvalet av praxis har skett med tanken att visa på bredden av intressen som kan

anses skyddsvärda.  Detta  arbete  aspirerar dock inte  på att  ge en fullständig

genomgång av alla intressen som blivit bedömda.   

De  fallen  då  lägenheten  hyrts  för  en  närståendes  räkning  kommer  inte  att

beröras då det i stor utsträckning behandlar frågan vems intresse man ska ta

hänsyn till, hyresgästen eller dess närstående som faktiskt bor i lägenheten, inte

vilka intressen. 

1.4 Metod och material

För  att  besvara  frågeställningarna  studeras  lagtext,  förarbeten,  praxis  och

doktrin för att på så sätt fastställa gällande rätt, och därav används traditionell

juridisk metod. Vidare används den rättsdogmatiska metoden för att analysera

den gällande rätten.5 

En  stor  del  av  det  material  som använts  i  uppsatsen  består  utav  fall  från

Bostadsdomstolen  samt  Hovrätten.  Bostadsdomstolen  inrättades  1975  och

upphörde  1994.6 Det  medför  att  fallen  hämtade  därifrån  numera  är

förhållandevis  gamla,  men  då  de  fortfarande  är  relevanta  och  frekvent

hänvisade till i litteratur och senare rättsfall har jag valt att ta med även dem.

Vid urvalet av rättsfall har givetvis lagts vikt vid de rättsfall som har en tydlig

prejudicerande verkan, där domstolen klargjort något eller gjort en ny tolkning,

5 Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material, metod och argumentation, Sandgren, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 36 ff 

6 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bostadsdomstolen 2014-12-14
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men min ambition har varit att även ta upp rättsfall som visar på bredden av

intressen som bedömts som skyddsvärda samt ta med skyddsvärda intressen

som  vanligen inte nämns eller diskuteras i litteraturen. Vid urvalet har främst

juridiska  databaser  använts  för  att  hitta  material  men  även  litteraturen  har

bidragit.

Bland förarbetena kan särskilt SOU 1966:14 och prop. 1967:141 nämnas som i

stort sett ligger till grund för dagens hyreslagstiftning. Det finns mycket doktrin

som behandlar hyresrätten i stort, men i detta arbete har jag främst haft hjälp av

Anna  Christensens  Hemrätt  i  hyreshuset  samt  Bertil  Bengtssons,  Richard

Hager  och  Anders  Victorins  bok  Hyra  och  annan  nyttjanderätt  till  fast

egendom.   

1.5 Terminologi
Prövningslägenhet används genomgående för att beskriva den lägenhet som

hyresavtalet  gäller. Skyddsvärt  intresse samt  skyddsvärt  behov används  som

synonymer  för  att  beskriva  hyresgästens  anledning  att  få  behålla

hyreslägenheten.  Även  permanent  bostad och  ordinarie  bostad används

genomgående  som  synonymer.  Jag  har  valt  att  använda  det  könsneutrala

pronomet hen i de fall könet inte tydligt framgår vilket också överensstämmer

med de nya skrivreglerna för myndigheter.7 

1.6 Disposition
Uppsatsen  disponeras enligt  följande:  under  rubrik två  ges  en bakgrund till

besittningsskyddet;  dess  historia,  besittningsskyddets  samt  generalklausulens

syfte samt en allmän genomgång av det skyddsvärda intresset. Detta för att ge

en ökad förståelse för besittningsskyddets uppkomst och syfte och som grund

för analysen.

Under  den  tredje  rubriken  ges  sedan  en  genomgång  av  processen  vid  en

uppsägning, först ett avsnitt som allmänt behandlar uppsägning och sedan ett

mer fördjupande avsnitt som går igenom den intresseavvägning som ska ske

vid användning av generalklausulen inklusive viss kritik som riktas mot denna.

Sedan följer ett kortare avsnitt som kort går igenom bevisbördan. 

7 Myndigheternas skrivregler, Språkrådet, Norstedts Juridik AB/Fritzes, Stockholm, 2014, s. 
67.
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I fjärde kapitlet följer sedan en genomgång av ett antal rättsfall som behandlat

det  skyddsvärda  intresset  för  en  komplementbostad  samt  kommentarer  till

dessa. Här påvisas de olika kriterier som ligger till grund för bedömningen om

bostadshyresgästens intresse är att betrakta som  skyddsvärt eller inte.

I femte  kapitlet behandlas det skyddsvärda intresset för den tidigare ordinarie

bostaden och i sjätte kapitlet gås ett antal övriga intressen igenom som blivit

bedömda. 

I  sjunde  avslutande  kapitlet  förs  en  övergripande  och  sammanfattande

diskussion huruvida det skyddsvärda intresset överensstämmer med syftet med

reglerna om besittningsskydd.
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2 Bakgrund

2.1 Besittningsskyddets historia

2.1.1 Tidigt 1900-tal – ny reglering

I och med industrialismens framväxt i slutet av 1800-talet ökade inflyttningen

till städerna och därmed antalet människor som var beroende av hyreskontrakt

för  sitt  boende. I  början  av  1900-talet  var  fortfarande  1734  års  jordabalk

gällande. I detta förändrade samhälle var det alltså hög tid för en ny reglering

vilket resulterade i  1907 års  NyttjL.8 I  dess tredje kapitel  om hyra försökte

lagstiftaren  i  viss  mån se  till  den  svagare  partens,  hyresgästens,  intressen.9

Vanligen reglerades hyresförhållandena genom kontrakt som var upprättade av

hyresvärden och därmed ofta till dennes fördel.10 Någon varaktig besittningsrätt

för hyresgästen var det inte tal om, hyresvärdens rättigheter som ägare ansågs

alldeles  för  självklar,  men man insåg  betydelsen  av  att  stärka  hyresgästens

ställning.11 Detta ledde till en begränsning av hyresvärdens möjlighet att säga

upp avtalet i förtid, och i synnerhet ville man skydda hyresgästen från godtycke

från  hyresvärdens  sida.12 Detta  genom  att  i  lagen  räkna  upp  ett  antal

besittningsbrytande  grunder  som måste  vara  uppfyllda.13 Dock gällde  dessa

bara under hyreskontraktets löptid som normalt sett varade ett år, från oktober

till oktober eller april till april.14 Hyresgästen hade alltså inget besittningsskydd

efter detta utan det var upp till hyresvärden att förlänga avtalet eller ej samt

eventuellt justera hyran.

2.1.2 Första världskrigets krislagstiftning 

Vid första  världskrigets  utbrott  1917 var  trångboddheten  och bostadsbristen

stor i städerna på grund av den stora inflyttning som skett.15  Man befarade en

8 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 11
9 Prop. 1907:9, s. 138
10 Prop. 1907:9, s. 140
11 Prop. 1907:9, s. 140; Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 

19
12 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 19
13 SFS 1907:36 3 kap. 23-25 §§
14 SFS 1907:36 3 kap. 3 §
15 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 25
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kraftig  hyresstegring  och  valde  därför  att  införa  en  krislagstiftning  för  att

motverka  detta,  vilket  redan  skett  i  våra  nordiska  grannländer  Norge  och

Danmark16. Lagen innehöll bl.a bestämmelser som gav hyresnämnden rätt att

fastställa  hyran  om  hyresgäst,  hyresvärd  eller  hyressökande  begärde  det

alternativt  på  eget  initiativ  från  hyresnämndens  sida17.  För  att  motverka  att

hyresvärden kringgick regleringen ansågs besittningsskyddet spela en stor roll

då hyresvärden annars lätt  kunde säga upp hyresgäster som motsatte sig en

höjd hyra.18 

2.1.3 1920-tal – idé om hemrätt

Krislagstiftningen  upphörde  i  september  1923.19 Med  anledning  av  detta

formulerade juristprofessorn C.G Bergman den nya idén om ”hemrätt”. Han

menade att konflikter mellan hyresgäst och hyresvärd förenklades om de bara

ansågs gälla hyresnivån. I stället var det en motsättning mellan hyresgästens

hem  och  hyresvärdens  äganderätt.20 Han  ifrågasätter  socialstyrelsens

uppfattning  om  att  det  var  av  underordnad  betydelse  vilken  lägenhet  som

hyresgästen har tillgång till bara den motsvarar hens behov.21 

Just  vid  den  lägenheten  och  ingen  annan  är  hemkänslan  fästad,  just  där

finner  familjen  sin  fasta  punkt.  Just  där  bildar  bohaget  den  enhet  med

bostaden, som är utmärkande för ett hem, just med detta hem äro minnena

förknippade.22 

Från lagstiftarens sida tillsattes en utredning om ”reformering av hyresrätten”

som leddes av juristen och socialdemokraten Vilhelm Lundstedt.23 Han menade

att  det  är  samhällsnyttan  eller  samhällsintresset  som  är  av  betydelse  för

lagstiftaren,  och  vid  en  analys  av  detta  finner  Lundstedt  att  man  inte  får

begränsa husägarens befogenhet att tillgodogöra sig fastigheternas ekonomiska

16 Prop. 1917:254, s. 59 ff, Lag (1917:219) med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring 
m.m 

17 SFS 1917:219, 6,7 §§
18 Prop. 1917:254, s. 31; Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, 

s. 26
19 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 26
20 Hyresgästens hem, Bergman, Tidskriften Tiden 14:e årgången, Stockholm, 1922, s. 92
21 Hyresgästens hem, Bergman, Tidskriften Tiden 14:e årgången, Stockholm, 1922, s. 94; 

Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 28
22 Hyressättning i de nordiska länderna, Norberg, TemaNord 2000:592, Köpenhamn, 2000, s. 

22
23 SOU 1923:76
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värde.24 Dock noterar han att det vore önskvärt att i samhällsnyttans tjänst ge

hyresgästen en ökad trygghet och hemkänsla, även om detta inte får leda till att

husäganderätten störs.25 Denna utredning ledde dock inte till att några direkta

åtgärder från lagstiftarens sida företogs.26

2.1.4 1939 års nyttjanderättslag

Under 1930-talet inträffade ett antal allvarliga konflikter på bostadsmarknaden

i Göteborg med ursprung i de höga hyrorna och dåliga bostadsstandard som

förekom i vissa områden. Dessa konflikter blev så hotande att staten tvingades

ingripa  och  tillsätta  medlingskommissioner.  Detta  var  förmodligen  en

bidragande  orsak  till  att  det  tillsattes  en  utredning  om  hyreslagstiftningen.

Bland annat utreddes möjligheterna att införa ett ”hemskydd”27 

1939  års  nyttjanderättslag  tillkom  i  en  tid  då  det  fanns  gott  om

hyreslägenheter.28 Utredningen  om ”hemskydd”  slutade  med  att  reformerna

blev rätt måttliga och i stort grundades på Lundstedts teorier. Hyresgästen fick

ett indirekt besittningsskydd och hade därmed företrädesrätt att fortsätta hyra

lägenheten.  I  annat  fall  hade  hen  rätt  till  skadestånd,  dock  bara  för

flyttkostnaderna.29 

2.1.5 Andra världskriget och krigstidslagstiftning i 
Sverige

När andra världskriget sedan bröt ut och en brist på bostäder började framträda

i framförallt  storstäder  tillkom en krigstidslagstiftning.  Denna innebar  bland

annat kontroll över hyrorna i tätorter för att undvika en befarad hyresstegring

samt  möjlighet  för  skötsamma  hyresgäster  att  få  sitt  hyresavtal  tvångsvis

förlängt  efter  den  avtalade  hyrestidens  utgång.30 Denna  hyresregleringslag

(HRL) tillkom enligt Christensen på ett närmast kuppartat sätt och innebar att

det  återigen  fanns  en  (må  så  vara  provisorisk)  bestämmelse  om  stärkt

24 SOU 1923:76, s. 83
25 SOU 1923:76, s. 84 ff
26 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 36
27 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 38
28 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 22
29 SFS 1939:364, 38 §
30 SFS 1942:429; Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och 

Vicorin, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 23
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besittningsskydd för bostadshyresgästen.31 Detta fortsatte gälla även efter andra

världskrigets  slut  på  många  orter  i  landet,  men från  1950-talet  och  framåt

pågick  utredningar  om  att  avskaffa  HRL  och  istället  införa  liknande

bestämmelser i den allmänna hyreslagstiftningen.32 1956 fattades beslut om att

avveckla krigstidslagstiftningen men först 1978 var den helt avvecklad.33 Enligt

Christensen var strategin från regeringens sida att göra krigstidslagstiftningens

avveckling beroende av att hyresgästens besittningsskydd bestod.34 

2.1.6 1956 års besittningsskyddslag

Då  man  tog  bort  HRL befarade  man  ”sociala  olägenheter”  om  man  inte

åtminstone  provisoriskt  löste  frågan  om  besittningsskydd.  HRL  hade

tillförsäkrat  hyresgästen  ett  starkt  besittningsskydd  och  departementschefen

uttalade att 

tiden torde vara mogen för att lagfästa en rättighet för den lojale hyresgästen

att i princip få behålla hyresrätten till sitt hem.35 

Detta  resulterade  i  1956  års  besittningsskyddslag,  BL.36 Hyresgästen  fick  i

princip  rätt  till  nytt  hyresavtal  vid  hyrestidens  utgång,  1  §  BL.  Detta

inskränktes  dock av flera  undantag,  bland annat  om hyresgästens  behov av

lägenheten ansågs ringa.37 Enligt 1 § e BL skulle en intresseavvägning ske. Det

krävdes då att hyresvärden hade en giltig anledning att säga upp hyresgästen,

t.ex  ett  behov  av  att  själv  bosätta  sig  i  lägenheten  eller  på  grund  av  att

hyresgästen  hamnat  i  konflikt  med  andra  hyresgäster  i  huset.  Vid

intresseavvägningen skulle hänsyn tas till läget på hyresmarknaden, vid brist

krävdes  det  starkare  skäl  från  hyresvärdens  sida  för  att  hyresgästen  skulle

tvingas lämna lägenheten. Å andra sidan föranledde en god tillgång på bostäder

inte  att  hyresgästen kunde sägas upp bara på den grunden.38 BL gällde alla

bostadslägenheter  och  hade  därmed ett  vidare  tillämpningsområde  än  HRL.

Lagen  var  dock  bara  provisorisk  i  väntan  på  en  omarbetning  av  1907  års

31 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 43
32 SFS 1968:346; Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och 

Vicorin, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 23
33 SFS 1956:568; Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 44
34 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 44
35 Prop. 1956:168, s. 71
36 Lag (1956:568) om rätt i vissa fall för hyresgäst till nytt hyresavtal
37 Prop. 1956:168, s. 75
38 Prop. 1956:168, s. 77
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NyttjL.39  

2.2 Besittningsskyddet idag

2.2.1 1960-talets lagändringar 

1957  tillsattes  en  hyreslagskommitté,  HLK,  som  1961  presenterade  sin

utredning SOU 1961:47. De föreslog en optionsrätt för bostadshyresgästen men

detta  ledde  inte  till  några  lagstiftningsåtgärder  utan  istället  tillsattes  en  ny

sakkunniggrupp,  hyreslagstiftningssakkunniga,  HLS.40 Deras  förslag,  SOU

1966:14, innehöll nu en regel om direkt besittningsskydd.  1968 omarbetades

också nyttjanderättslagen i denna riktning, och ett direkt besittningsskydd för

bostadshyresgästen infördes.41 Nyttjanderättslagens bestämmelser togs sedan i

stort sett oförändrade in i 12 kap. JB.42 

2.2.2 Besittningsskyddets syfte

Besittningsskyddet ger hyresgästen ett skydd för hens intresse att behålla den

hyrda lägenheten.43 Inom hyresrätten finns två typer av besittningsskydd, direkt

och indirekt.  Indirekt besittningsskydd innebär att hyresgästen inte har rätt till

förlängning av hyresavtalet  men rätt  till ersättning om hyresvärden inte  har

godtagbara skäl till uppsägningen.44 Detta gäller lokalhyresgäster. 

För bostadshyresgäster gäller  istället  direkt besittningsskydd som innebär att

hyresgästen  har  rätt  till  förlängning  av  avtalet  vid  hyrestidens  utgång.

Huvudregeln är alltså  att  hyresgästen har rätt  att  få avtalet  förlängt.  För att

hyresvärden ska få igenom uppsägningen måste de skäl som hen åberopar vara

s.k. besittningsbrytande grunder enligt 46 § 12 kap JB.45 

Det  ansågs  vara  viktigt  för  den  enskilde  att  begränsningarna  i

besittningsskyddet i så stor utsträckning som möjligt framgick av lagtexten och

inte bara i förarbetena.46 Därför räknar 46 § 12 kap JB upp de huvudsakliga

39 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 47
40 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 47
41 Prop. 1967:141 
42 Prop. 1970:20
43 Prop. 1967:141 s. 31
44 Prop. 1967:141 s. 31; 57-60 §§ 12 kap. JB
45 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2014, s. 191
46 Prop. 1967:141 s. 90
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grunderna i punkterna ett till  nio och avslutas med en generalklausul för att

fånga upp även övriga fall. 

2.2.3 Generalklausulen

12 kap. 46 § JB har följande lydelse:

Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet (…) har hyresgästen

rätt till förlängning av avtalet utom när 

Tionde punkten i nämnda paragraf är en så kallad generalklausul och lyder:

det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller

av  någon  annan  anledning  är  oskäligt  mot  hyresgästen  att

hyresförhållandet upphör.

Vid tillämpningen av denna punkt ska hyresgästens och hyresvärdens intressen

vägas mot varandra.47 Hyresvärden behöver då kunna ange ett sakligt skäl för

varför  hyresavtalet  ska upphöra.48 Skulle  hyresvärden inte  kunna presentera

detta  blir  hyresavtalet  förlängt.  Har  hyresvärden  ett  sakligt  skäl  för

uppsägningen behöver hyresgästen presentera ett skyddsvärt behov för att få

behålla  hyreskontraktet.49 Även  en  hyresgäst  som  inte  använder  sin

hyreslägenhet som permanentbostad kan anses ha ett skyddsvärt behov om den

kan  anses  utgöra  ett  nödvändigt  komplement  till  den  fasta  bostaden.50

Alternativt  att  hyresgästen  har  konkreta  planer  på  att  flytta  tillbaka  till

lägenheten.

2.3 Syftet med generalklausulen

Det är i lagtexten inte möjligt att precisera alla de omständigheter som kan vara

av  betydelse  vid  en  intresseavvägning.51 Generalklausulen  fyller  alltså  ut

lagstiftningen för alla de fall som lagstiftaren inte kunnat förutse eller inte velat

specificera närmare. Det är därmed framförallt rättspraxis som bildar grunden

47 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen 

48 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen 

49 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen 

50 ÖH 11427-13
51 Prop. 1967:141 s. 90; Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och 

Vicorin, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 79
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på detta området.52 

2.4 Skyddsvärt intresse

HLS  använder  inte  begreppet  skyddsvärt  intresse,  men  uttalar  att  i  de fall

”hyresgästen  har  ringa  behov  av  lägenheten  eller  att  hyresgästen  ej

stadigvarande  nyttjar  densamma”  så  leder  inte  det  ensamt  till  att

besittningsskyddet upphör. Först måste hyresvärden presentera ett sakligt skäl

för sin uppsägning och först därefter ”skall omständigheterna å hyresgästens

sida tagas i betraktande”. Dock leder ett påvisat ringa behov eller bristfälligt

nyttjande till ett svagt besittningsskydd för hyresgästen. 

I  praxis har  uttalats  att  bedömningen om ett  intresse  är  skyddsvärt  ska ske

utifrån  det  primära  syftet  med  besittningsskyddsbestämmelserna,  att  trygga

hyresgästens  besittning  till  hemmet.53 Även  om  lägenheten  inte  utgör

hyresgästens fasta bostad kan den tillgodose ett reellt bostadsbehov, t.ex. om

den är ett nödvändigt komplement till bostaden.54 

52 Prop. 1967:141 s. 102; Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, 
s. 80

53 RBD 18:83
54 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2014, s. 221
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3 Processen vid uppsägning

3.1 Uppsägning av bostadshyresavtal 
Avtal som är slutna på bestämd tid upphör alltid att gälla vid avtalstidens slut, 4

§  12  kap  JB.  Om  hyresförhållandet  varat  över  nio  månader  i  följd  krävs

däremot alltid uppsägning. För bostadshyra gäller att hyresgästen alltid har rätt

att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla tre månader efter uppsägningen,

5 § 12 kap JB. Detta för att en hyresgäst ska kunna lämna en hyreslägenhet hen

inte behöver.55

Uppsägningen ska som huvudregel  vara skriftlig om hyresförhållandet varat

längre än tre månader i följd, 8 § 12 kap JB.  För prövning av tvister som gäller

46 § 12 kap JB är hyresnämnd första instans.56 57 Förfarandet är kostnadsfritt

och i regel behöver parterna inte ombud då sammanträdet inför nämnden är

förhållandevis informellt. Viss materiell processledning förekommer dessutom

för  att  relevanta  omständigheter  ska  komma  fram.58 Vanligen  försöker

hyresnämnden vid tvister mellan hyresvärd och bostadshyresgäst medla mellan

parterna för att få dem att gemensamt komma fram till en lösning, men lyckas

inte  detta  avgör  hyresnämnden  frågan  genom  ett  beslut.59 Beslutet  kan

överklagas till Svea Hovrätt.60

3.1  Intresseavvägning  mellan  hyresgäst  och
hyresvärd

Generalklausulen i 46 § 10 p. 12 kap. JB innebär att en intresseavvägning ska

ske mellan hyresvärd och hyresgäst. Vid intresseavvägningen ska hyresgästens

intresse av att behålla sin hyreslägenhet vägas mot hyresvärdens intresse av att

disponera lägenheten.61 

55 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 49

56 Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder, 4 §
57 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2014, s. 62
58 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2014, s. 61
59 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2014, s. 62
60 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2014, s. 62
61 Prop. 1967:141 s. 102; Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager 
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Hyresvärden  behöver  ange  ett  sakligt  skäl för  att  hen  ska  få  förfoga  över

lägenheten.62 Ett sakligt skäl kan inte vara av chikanöst63 slag eller på annat sätt

inte motiverat av ett legitimt intresse, men alla andra skäl räknas som sakliga.64 

Ett  sakligt  skäl  behöver  dock  inte  till  tillmätas  någon  större  relevans  vid

intresseavvägningen.65 Det  fordras  att  skälet  har  sin  grund  i  ett  påtagligt

intresse hos hyresvärden som just hyresvärd.66 Bostadsdomstolen har uttalat att

det ska vara fråga om ett ”partsintresse”, ett personligt intresse av att hyra ut

lägenheten för att på så sätt tillgodose tredje mans behov av bostad anses inte

vara ett berättigat hyresvärdsintresse, utan det måste vara ett påtagligt intresse

hos  hyresvärden som just  hyresvärd.67 Däremot kan hyresvärdens behov av

lägenheten för användning som evakueringsbostad eller för att ställa den till

bostadsförmedlingens förfogande anses vara ett berättigat hyresvärdsintresse.68 

Har  hyresvärden  presenterat  ett  sakligt  skäl  för  sin  uppsägning  behöver

hyresgästen i sin tur ha ett skyddsvärt intresse av att behålla hyreslägenheten.

Det  skyddsvärda  intresset  avser  framförallt  hyresgästens  bohov  av  en  fast

bostad  för  sig  själv  och  sin  familj.69 Detta  i  linje  med  syftet  med

besittningsskydd,  att  trygga  hyresgästens  besittning  till  sitt  hem,  och

intresseavvägningen utfaller då i regel till hyresgästens förmån.70 Även i andra

fall  kan hyresgästens intresse vara skyddsvärt  då lägenheten tillgodoser ”ett

reellt  bostadsbehov  (...),  t  ex  som  ett  nödvändigt  komplement  till  den

huvudsakliga bostaden”.71 

Är  hyresgästens  intresse  av  att  behålla  lägenheten  inte  att  bedöma  som

och Vicorin, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 79
62 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 79
63 Chikanös; förolämpande, vanhedrande 
64 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

2014, Stockholm, s. 220
65 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

2014, Stockholm, s. 220
66 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

2014, Stockholm, s. 220
67 RBD 36:79; Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 220
68 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

2014, Stockholm, s. 220
69 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 80
70 RBD 18:83; Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 80
71 RBD 18:83
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skyddsvärt utfaller i regel intresseavvägningen till hyresvärdens förmån. Detta

gäller  även  om  hyresvärdens  sakliga  skäl  skulle  sakna  egentlig  tyngd.72

Bostadsdomstolen har funnit att i fall ”där den ena partens intresse knappast

kan sägas väga över den andra partens” bör huvudregeln i 46 § 12 kap. JB råda,

hyresgästen har därmed rätt till förlängning av hyresavtalet.73

3.1.1 Bostadsmarknaden

HLS  slår  fast  att  hyresgästen  vid  ringa  behov  eller  inte  stadigvarande

användning  av  lägenheten  har  ett  svagt  besittningsskydd.  Denna

upphörandesituation  kan  bedömas  oberoende  av  förhållandena  på

bostadsmarknaden.74 Sedan fortsätter de dock med att ansluta sig till  HLK:s

uppfattning att intresseavvägningen ”i situationer med besvärande bostadsbrist

normalt  måste  komma  att  utfalla  till  hyresgästens  fördel”  samt  att  det  i

bedömningen om det är obilligt mot hyresgästen att hen måste flytta inryms

hänsynstagande till bostadsläget i allmänhet.75 

3.1.2 Kritik mot intresseavvägningen

Att  hyresgästen,  i  linje  med  ändamålet  för  besittningsskyddet,  alltså  enligt

bostadsdomstolen kan få behålla hyreslägenheten även i fall där hen inte har

något skyddsvärt intresse har kritiserats av Victorin.76 Han menar att det varit

rationellare att då låta  äganderätten ta överhanden vilket också hade gynnat

bostadslösa istället för hyresgäster som redan har en lägenhet men inte behöver

den.77

3.2 Bevisbördan avseende var hyresgästen bor

Ett  påstående  från  hyresvärdens  sida  om  att  hyresgästen  inte  använder

lägenheten  som  bostad  måste  styrkas.78 Att  hyresgästen  har  möjlighet  att

72 RBD 18:83
73 RBD 4:81; Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 79
74 SOU 1966:14 s. 205
75 SOU 1966:14 s. 209-210
76 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 66, se fotnot
77 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bengtsson, Hager och Vicorin, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 66, se fotnot
78 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 

46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen 
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bosätta sig i en annan bostad (som måhända på papperet är bättre) som hen

äger  påverkar  inte  bedömningen  om  det  är  visat  att  hen  valt  att  bo  i

prövningslägenheten.79 Hyresgästen bestämmer själv var hen vill bosätta sig.

Bevisbördans placering förändras som regel inte av vad som framkommer i det

enskilda fallet.80 Detta är den så kallade ”äkta bevisbördan” och ska skiljas från

den ”falska bevisbördan”.81 När det i ett mål sägs att bevisbördan går över på

den andra parten, t. ex. då hyresgästens familj bor någon annanstans, är det i

själva  verket  den  falska  bevisbördan.82 Detta  uttalar  hovrätten  i  ett  nyligen

avgjort fall, ÖH 5269-13, där hyresgästen kommit med godtagbara förklaringar

till  vad  hyresvärden  visat  och  detta  därmed  vägdes  in  i  den  slutliga

bedömningen.

3.2.1 Folkbokföring

79 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen

80 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen

81 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen

82 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen
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4 Komplementbostad

4.1 Inledning
Behovet  av  en  så  kallad  övernattningslägenhet  anses  i  vissa  fall  vara  ett

skyddsvärt  intresse  men besittningsskyddet  är  svagt.83 Hyresvärden behöver

alltså inte ett särskilt tungt vägande skäl för att besittningsskyddet ska falla.84

Bedömningen om behovet  av  lägenheten  är  ett  skyddsvärt  intresse  ska  ske

utifrån  det  primära  syftet  med  besittningsskyddsreglerna,  alltså  att  skydda

hyresgästens besittning till hemmet, ”hemrätten”.85 Eftersom det i dessa fall rör

sig om en lägenhet som inte används som permanentbostad blir bedömningen

snarare om lägenheten är ett nödvändigt komplement till den fasta bostaden. 

4.2. Övernattningslägenhet
Behovet av övernattningslägenhet är kanske framförallt aktuellt när man p.g.a.

studier eller arbete har en lång resväg. Frågan om vilka kriterier som krävs för

att  behovet av en kompletterande lägenhet till  sin ordinarie  bostad ska vara

skyddsvärt har prövas i ett flertal fall.

4.2.1 Behovets omfattning

Hovrätten  har  i  SÖH  337/2002  uttalat  att  det  enligt  praxis  krävs  att

komplementbostaden normalt sett används 2-3 gånger i veckan alternativt 80-

100  dagar  om  året,  men  det  finns  exempel  på  att  en  lägre  frekvens  har

godtagits. För att lägenheten ska anses vara ett nödvändigt bostadskomplement

har  hovrätten  dessutom  uttalat  att  användningen  av  lägenheten  ska  ske  i

samband med studier eller arbete.

4.2.2 Pendlingsavstånd

Vad gäller  pendlingsavstånd kan nämnas ÖH 9920-05. Hyresgästen bodde i

Ronneby tillsammans med sin familj. Han var regionansvarig för västra och

södra  Sverige  samt  Mälardalen  för  ett  företag  inom säkerhetsbranchen  och

även säljansvarig för hela Sverige. Han hade en hyreslägenhet i Stockholm som

83 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 81
84 Hemrätt i hyreshuset, Christensen, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 81
85 Bostadshyresavtal i praktiken, Larsson, Synnergren och Wahlström, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2014, s. 220
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han menade att han hade ett stort behov av då han ofta var där i arbetet (med ett

pendlingsavstånd  från  Ronneby  på  ca  50  mil).86 Hovrätten  konstaterade  att

uppgifter  i målet tyder på ett  kontinuerligt  behov av lägenheten sju till  åtta

dagar i månaden och att lägenheten fick anses vara ett nödvändigt komplement

till hans permanenta bostad i Ronneby. I det här fallet godtogs alltså hans syfte

med användningen av lägenheten, hur frekvent den användes samt hur långt

pendlingsavstånd  det  var  av  hovrätten  som  ansåg  att  hans  behov  var

skyddsvärt.  

I ett fall med betydligt kortare pendlingsavstånd, Svea hovrätts avgörande ÖH

2755-05,  ansågs  pendlingsavståndet  inte  vara  tillräckligt  långt.  Denna gång

rörde det sig om en bilresa på ca 10 mil, som tog ca 1 timme och 20 minuter

enkel väg. En kvinna hade sitt permanentboende 3 mil utanför Nyköping men

arbetade  nattetid  på  Karolinska  Laboratoriet  och  använde  då  en  lägenhet  i

Stockholm som ”övernattningslägenhet”,  ett ställe att  vila på innan hon tog

bilen hem.

Hovrätten konstaterar att hennes restid samt körsträckan får anses vara långa,

men inte så långa att resorna framstår som oskäligt betungande. Det rör sig

dessutom om förhållandevis  få  tillfällen,  kvinnan arbetar  enligt  ett  rullande

schema  och  använder  lägenheten  ungefär  sju  till  åtta  gånger  i  månaden.

Hovrätten menar därför att det inte vore oskäligt mot kvinnan om hyresavtalet

upphörde. I de här två föregående fallen är alltså användningsfrekvensen för

lägenheten likartad men med ett betydligt längre pendlingsavstånd på det först

nämnda där det skyddsvärda behovet också godtogs av hovrätten. I det senare

fallet användes inte heller komplementbostaden i den omfattning som burkar

krävas  enligt  praxis  och  det  framkom inga  särskilda  omständigheter  till  att

frångå praxis.

Två likartade fall men med olika utgång är ÖH 855-10 och ÖH 4876-05 som

båda gällde permanentboende i Eskilstuna men med övernattningslägenheter i

Stockholm. I det första fallet arbetade mannen i Stockholm och uppgav att han

hade oregelbundna arbetstider samt att det i bästa fall tog en timme och femton

minuter att åka enkel väg men att restiden vid dåligt väder och i rusningstrafik

mycket  väl  kunde överstiga  tre  timmar.  Han har  utnyttjat  lägenheten i  snitt

86 Beräknat avstånd enligt sökmotorn eniro.se
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femton gånger  i  månaden sedan han återfått  besittningen över  den efter  en

tidigare andrahandsuthyrning. 

I  det  andra  fallet  gällde  det  en  skådespelare  som  också  hänvisade  till

oregelbundna arbetstider  för  sitt  behov av prövningslägenheten,  hans  behov

skulle  dessutom  öka  i  och  med  en  ny  uppsättning  han  skulle  medverka  i.

Restiden beräknades till ca en och en halv timme enkel väg. 

I  det  första  fallet  kom  hovrätten  fram  till  att  avståndet  mellan

permanentboendet i Eskilstuna och arbetsplatsen i Stockholm inte var längre än

att  det  var  möjligt  att  pendla  däremellan.  Här  anmärkte  de  särskilt  på  det

faktum att  mannen tidigare pendlat när lägenheten var uthyrd i  andra hand.

Hyresvärdens yrkande om att hyresavtalet skulle sägas upp bifölls därför. 

I det andra fallet blev utgången den motsatta. Hovrätten ser ingen anledning till

att  göra  en  annan  bedömning  än  den  som  hyresnämnden  tidigare  gjort.

Hyresnämnden menade att  restiden på en och en halv timme i  kombination

med  oregelbundna  arbetstider  som  ofta  innebar  sena  kvällar  innebar  att

hyresgästen  fick  anses  ha  ett  behov  av  lägenheten  som  ett  nödvändigt

bostadskomplement. 

Vidare  har  i  Svea  hovrätts  avgörande RH  2004:10  frågan  om  övriga

omständigheter som skulle kunna motivera en övernattningslägenhet tagit upp.

Målet  gällde  en  bostadslägenhet  i  Göteborg  som  användes  som

kompletteringsbostad. Hyresvärden hade på denna grund sagt upp hyresgästen

då hen behövde hyreslägenheten som evakueringsbostad för andra hyresgäster.

Hyresgästen  bestred  uppsägningen  och  menade  att  det  var  ett  nödvändigt

bostadskomplement  för  hennes  sambo  som  arbetade  som  solist  på

Göteborgsoperan.  Sambon  hade  två  inställelser  per  dag,  tisdag  till  lördag,

antingen 10-16 och 19-22 eller 10-15 och 18-23.30. Hyresgästen och sambon

hade sitt permanentboende i Norsesund, ca 37 km från Göteborgsoperan, en

resa som tar ca 30 minuter att köra.87 

Hyresnämnden avslog hyresvärdens ansökan om avtalets upphörande och tog

särskild hänsyn till sambons ”känsliga arbete som solist”. HovR ansåg dock att

arbetsförhållandena  inte  kunde  anses  utgöra  sådana  skäl  som medförde  att

87 Detta är den beräknade körtiden enligt sökmotorn eniro.se
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lägenheten  ansågs  utgöra  ett  nödvändigt  bostadskomplement  trots  att  det

framkommit att det fanns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik samt

att  de  ägde  både  bil  och  motorcykel.  HovR  fann  därmed  att  hyresvärdens

intresse av att använda lägenheten som evakueringsbostad vägde tyngre. HovR

säger alltså indirekt att det kan finnas sådana omständigheter som gör att den

förhållandevis  korta  pendlingssträckan  ändå  anses  motivera  en

övernattningslägenhet, men går inte närmare in på vad dessa skulle kunna vara.

4.2.3 Syftet med övernattningslägenheten

Ett  lite  speciellt  fall  är  bostadsdomstolens  avgörande RBD  15:89.

Lastbilschauffören W använde en lägenhet i Hägersten som komplementbostad

tillsammans  med  tre  arbetskamrater.  Han  körde  lastbil  från  Uddevalla  till

Stockholm och anlände någon gång under natten. Vid 19-tiden körde han sedan

tillbaka till Uddevalla igen. Under tiden lämnas bilen i Stockholm till en billots

som lossar och lastar varor och under tiden behöver W sova. Hotellrum är svårt

att få ta på vid den tiden och oavsett så behöver han då betala för två nätter då

rummet ska lämnas klockan 12 på dagen. Han får 140 kronor i traktamente av

sitt åkeri och  därför är hotell inte ekonomiskt möjligt, och inte heller erbjuder

åkeriet någon övernattningslägenhet. 

Fastighetsbolaget sade våren 1988 upp W då de skulle bygga om fastigheten.

De menade att bostaden användes som en del i förvärvsverksamhet och att den

därför  inte  kunde  ses  som ett  nödvändigt  bostadskomplement  samt  att  det

måste anses vila på arbetsgivaren att förse personal med en lämplig plats att

vila på. 

Bostadsdomstolen fann att bostaden var att se som en övernattningslägenhet,

att dygnsvilan skedde dagtid inverkade inte på detta. Vidare menade de att hade

han  ensam  utnyttjat  lägenheten  hade  det  varit  ett  nödvändigt

bostadskomplement, och då W:s eget utnyttjande av lägenheten inte hindras av

att  även  tre  andra  använder  lägenheten  fanns  det  inte  någon  anledning  att

förändra bedömningen på den grunden. Det vore därför oskäligt mot honom att

låta hyresavtalet upphöra. 

Här fastställer bostadsdomstolen att  det  är  syftet  med användningen som är

viktigt: i detta fallet att få sin dygnsvila med anledning av arbete på annan ort
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än boendeorten. Detta påverkas ej av när på dygnet det sker eller om andra

också  använder  lägenheten  så  länge  det  inte  inkräktar  på  det  förstnämnda

syftet. Detta kan jämföras med RBD 13:91 där bostadsdomstolen bedömde ett

liknande  fall  dock  med  skillnaden  att  det  var  bolaget  där  personerna  som

nyttjade  lägenheterna  var  anställda  som  hyrde  lägenheten.  Här  uttalar

bostadsdomstolen att: 

I praxis har  uppställts  två krav för att den juridiska personen skall ha ett

reellt  besittningsskydd,  dvs  ha  ett  sådant  behov  av  en  lägenhet  som kan

tillmätas någon betydelse vid en intresseavvägning. Den juridiska personen

skall ha hyrt  lägenheten för att  upplåta den som bostad åt  exempelvis en

anställd.  Vidare  krävs  att  lägenheten  vid  tiden  för  prövningen  av

förlängningstvisten  är  upplåten  på  detta  sätt.  Den  juridiska  personens

besittningsskydd gentemot  hyresvärden  gäller  då  till  förmån för  den  som

enligt avtalet har sin bostad i prövningslägenheten.

Bostadsdomstolen  konstaterar  att  det  inte  är  någon  som  har  sin  bostad  i

lägenheten utan den används av olika personer och den juridiska personens

intresse  kan  därför  inte  anses  skyddsvärt.  Här  slår  alltså  det  skyddsvärda

intresset  som  de  enskilda  personerna  skulle  kunna  ha  av  en

övernattningslägenhet inte igenom till den juridiska personens. 

Vidare  kan  konstateras  att  utan  ersättning  hjälpa  någon  annan  i  dennes

förvärvsverksamhet är inte skäl nog för att ha en övernattningslägenhet. Detta

framkommer i hovrättens avgörande ÖH 604-10 gällde en man som bodde i

Gävle tillsammans med sin familj där han också drev ett café. Han hade en

hyreslägenhet  i  Stockholm som han  menade  att  han  behövde  av  ett  flertal

anledningar,  bland annat  för  att  hjälpa  sin brorson med dennes  verksamhet

samt för att handla varor till sitt cafe och möten med sin revisor. Han använde

den i genomsnitt sju till åtta dagar i månaden. Hovrätten finner dock inte att det

kan anses  visat  att  han behöver  prövningslägenheten  i  den  omfattning som

krävs för att det ska anses vara ett nödvändigt bostadskomplement. Här godtar

hovrätten  alltså  inte  det  uppgivna  syftet  med  komplementbostaden,

användningsfrekvensen  samt  pendlingsavståndet  borde  i  övrigt  inte  ha  gett

några invändningar. 
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4.2.4 Kriterier som följer av praxis

Enligt praxis är alltså intresset av att behålla hyreskontraktet  skyddsvärt om

lägenheten  kan  anses  utgöra  ett  nödvändigt  bostadskomplement.  Hur

omfattande användningen är av övernattningslägenheten kan ses som det första

kriteriet.  Den  andra  är  pendlingsavståndet  och  vilket  syfte  behovet  av

övernattningslägenhet tillgodoser.

Hur  pass  långt  pendlingsavståndet  behöver  vara  för  att  intresset  ska  anses

skyddsvärt är som visat inte helt klart. I ÖH 2755-05 (Nyköping) och ÖH 855-

10 (Eskilstuna) räckte cirka en timme och femton till tjugo minuter inte för att

intresset skulle anses skyddsvärt inte men i ÖH 4876-05 (Eskilstuna)  räckte

det med en och en halv timmes resväg. Det är dock inte helt klart hur mycket

vikt  som  i  de  två  första  fallen  lades  vid  det  faktum  att  frekvensen  av

användningen var i lägsta laget respektive att hyresgästen tidigare bilpendlat

sträckan.  Samtidigt  kan  det  ifrågasättas  hur  mycket  vikt  som lagts  vid  att

hyresgästen tidigare bilpendlat, att hen inte gör det längre skulle kunna ses som

ett tecken på att körsträckan var för lång för att det skulle fungera praktiskt.

Det leder måhända till oskäliga resultat mot den enskilda hyresgästen om hen

försökt att pendla men inser att det inte fungerade och att det då läggs emot hen

i bedömningen av det skyddsvärda behovet. 

Syftet ska vanligen vara att tillgodose ett behov av övernattningslägenhet på

annan ort p.g.a arbete eller studier. Ett intresse av att hjälpa en släkting i dennes

rörelse var alltså inte tillräckligt för att behovet skulle anses skyddsvärt.     

4.3 Försörjning
I några fall har hyresgästen försökt hävda ett skyddsvärt behov av lägenheten

för sin försörjning trots att inget egentligt pendlingsavstånd föreligger.

I bostadsdomstolens  avgörande RBD 16:84 hade en kvinna hyrt en lägenhet

om ett rum med kokvrå som komplement till sin bostadslägenhet om två rum

och kök som låg i  samma fastighet.  Hon använde den som studiekammare,

gästlägenhet samt för att  ha en ostörd plats för att  ta emot larmsamtal  som

kopplats  till  henne  i  hennes  arbete  som  jourhavande  kurator.  Hon  bodde

numera med sin familj, man och tre barn, i en fyrarummare.
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Bostadsdomstolen fann att hennes användning av prövningslägenheten för att

fullgöra sin tjänst  som jourhavande kurator knappast kunde anses utgöra ett

bostadsbehov utan snarare ett behov av en arbetslokal. Det kunde därför inte

anses  falla  under  besittningsskyddet.  Användningen  av  lägenheten  som

gästrum  och  studieplats  var  förvisso  ett  komplement  till  hennes  egentliga

bostad,  men knappast  ett  nödvändigt  bostadskomplement  med tanke på den

nuvarande bostadens storlek.

I RBD 17:90 hade en textilkonstnärs hyresavtal på Rindögatan sagts upp. Hon

uppgav själv  att  hon numera  bodde  tillsammans  med sin  make i  en  annan

lägenhet  på  Norr  Mälarstrand  men  att  prövningslägenheten  tidigare  varit

hennes permanenta bostad. Nu använde hon den för sitt arbete som i perioder

krävde mycket  av  henne och innebar  stora  psykiska påfrestningar.  Hon var

vanligen där dagtid ungefär fem dagar i veckan och sov då över ett par av dessa

gånger.  Bostadsdomstolen  konstaterade  att  hennes  intresse  bara  kan  anses

skyddsvärt  om det  kan anses  utgöra  ett  nödvändigt  komplement  till  hennes

huvudsakliga bostad. Inte heller i detta fallet fann domstolen att så var fallet

och kvinnans hyresavtal kunde sägas upp.

4.3.1 Kriterier som följer av praxis

Ett  behov  av  en  lägenhet  för  att  använda  i  sin  förvärvsverksamhet  har  av

domstolen  alltså  knappast  ansetts  skyddsvärt  om  det  inte  som  ovan

kombinerats  med  ett  ansenligt  pendlingsavstånd.  Dessa  fall  uppfyller  alltsa

varken ovan nämnda kriterier för att anses vara en komplementbostad men inte

heller finns de särskilda skäl som i det följande kan göra att en bostad anses

utgöra ett nödvändigt bostadskomplement. 

4.4 Särskilda skäl
Litteratur och praxis hänvisar ofta till att  ett  nödvändigt bostadskomplement

ska användas en viss tid per år och detta i samband med studier eller arbete.

Men även andra skäl för behovet av komplementbostaden kan anses skyddsvärt

om det finns särskilda skäl. Dessa kan ses som ”ideella skäl”, som inte har med

arbete  eller  studier  att  göra  utan  snarare  till  personliga  förhållanden  på

hyresgästens sida.  
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4.4.1 Familjeförhållanden

Bostadsdomstolens  avgörande RBD  24:92  gällde  en  kvinna  som  hyrde  en

lägenhet i Solna. Hyresvärden sade upp avtalet med hänvisning bl.a. till att hon

saknade  behov  av  lägenheten  då  hon  hade  sin  bostad  i  en  villa  i  samma

kommun. Kvinnan uppgav att hon hade behov av prövningslägenheten för att

kunna koppla av och få lugn och ro. I villan bodde hon tillsammans med sin

åldrige make som behövde mycket hjälp och var helt beroende av henne för

bl.a. matlagning och tvätt. Även hennes son som led av schizofreni bodde med

dem  i  villan  och  var  också  han  beroende  av  hennes  ”husliga  omsorger”.

Dessutom hade han mycket ångest och ”far upp och ned i huset hela nätterna”.

Vidare arbetade  kvinnan,  trots  att  hon uppnått  pensionsålder,  även halvtid  i

familjeföretaget för att hjälpa sin dotter. Hon hade  inte heller haft någon riktigt

semester  på  tio  år  och  vistelserna  i  prövningslägenheten  menade  hon  var

nödvändiga för att hon skulle orka fortsätta. 

Bostadsdomstolen  konstaterade  att  de  inte  hade  anledning  att  ifrågasätta

kvinnans uppgifter och att prövningslägenheten därför fick anses tillgodose ett

reellt bostadsbehov hos henne. 

I  ÖH  8144-10  hade  en  familj  sin  permanenta  bostad  i  Stockholm  och  en

övernattningslägenhet  i  Göteborg.  Prövningslägenheten  behövdes  enligt

hyresgästen både för arbete och för avlastning då två av barnen led av olika

former av autism samt var mycket omsorgsprövande. Det yngsta av barnen led

dessutom av en kromosomförändring vilket krävde medicinering. I Göteborg

kunde de få hjälp och avlastning av sin släkt och de försökte därför planera in

arbetet där så de kunde stanna över veckoslutet, antingen en ensam förälder

och barn eller hela familjen. Av utredningen i målet framgick att familjen under

2010 hade spenderat drygt 80 dagar i Göteborg. 

Hovrätten fann att hyresgästen hade behov av lägenheten både för sitt arbete

och för hjälp med avlastning. Det gick inte att avgöra exakt hur mycket tid som

spenderades  i  Göteborg  för  arbete  respektive  avlastning  men  hovrätten

konstaterade att de båda var att anse som skyddsvärda. Den sammanlagda tiden

som tillbringades  i  prövningslägenheten  fick  därför  anses  tillräckligt  för  de

skulle anses ha ett reellt behov av lägenheten. 
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I Svea hovrätts avgörande RH 1997:67 gällde det en hyresgäst vars familj i sitt

hem drev ett HVB-hem med jourverksamhet. Familjen hade tre egna barn i

åldrarna tio till arton boende hos sig samt tre till fyra ungdomar placerade hos

sig.  Även  svärmodern  till  hyresgästen  bodde  hos  dem  samt  var  anställd  i

verksamheten. För att orka med denna verksamhet hade de en hyreslägenhet

som de och barnen använde för att komma ifrån lite. De vistades i lägenheten

varje vecka och ibland under hela veckor. Hovrätten fann att omfattningen på

verksamheten  i  hemmet  var  av  den  omfattningen  att  lägenheten  fick  anses

tillgodose ett reellt bostadsbehov för honom. 

4.4.2 Bostadsförhållanden

I RBD 18:89 hyrde Kerstin en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Hon

uppgav att hon för det mesta bodde i sitt sommarhus på Tyresö för att slippa

den ohälsosamma stadsmiljön, men att huset saknade vatten och avlopp samt

var otillräckligt isolerat.  Därför behövde hon lägenheten i stan för att  bland

annat  tvätta  och  bada  samt  för  tryggheten  i  att  ha  en  tillflyktsort  vid  t.ex.

sjukdom eller olyckshändelse.  Hon uppskattade att hon från och med andra

halvåret 1986 till år 1988 hade övernattat i lägenheten ungefär femtio gånger. 

Hyresvärden  angav  att  de  behövde  lägenheten  för  att  sköta

fastighetsförvaltningen och erbjöd Kerstin en annan mindre lägenhet i samma

fastighet. Kerstin ansåg dock inte att den erbjudna lägenheten var godtagbar  då

den  dels  låg  på  bottenvåningen  ovanför  ett  garage  och  därför  fick  in  mer

avgaser, dels för att den var sämre som bytesobjekt. 

Bostadsdomstolen  konstaterade  att  Kerstin  hade  sitt  egentliga  boende  i

sommarhuset men att lägenheten får anses utgöra ett nödvändigt komplement

till detta p.g.a dess låga standard. I detta fallet hade dock en ersättningslägenhet

erbjudits  som  enligt  bostadsdomstolens  mening  var  likvärdig

prövningslägenheten  vad  gäller  möjligheten  att  fylla  just  behovet  av

komplementbostad  till  den  ordinarie  bostaden.  Därför  utföll

intresseavvägningen i detta fallet till hyresvärdens förmån.

4.4.3 Andra förhållanden på hyresgästssidan

I  ÖH  5557-13  menade  hyresgästen  att  prövningslägenheten  var  viktig  för
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honom ur  säkerhetssynpunkt.  Han  blev  utan  grund  krävd  på  över  en  halv

miljon kronor på grund av ett lån han tagit för att starta en rörelse. Personer

dök upp vid familjens bostad och hans hustru kunde då säga att han inte bodde

där och att hon inte visste var han befann sig. 

Hovrätten  fann  att  det  krävs  särskilda  skäl  för  att  annan  användning  av

komplementbostad än för studier eller arbete ska anses skyddsvärt. I detta fallet

menar de att det inte finns tillräcklig bevisning för att styrka ”att sådana hot

finns  att  de  skulle  kunna  medföra  ett  skyddsvärt  behov  av  en

komplementbostad”.  Detta  torde  dock  innebära  att  om  bevisning  kan

frambringas för att visa att man lever under hot så skulle detta kunna vara ett

behov som anses skyddsvärt. 

4.4.4 Kriterier som följer av praxis

Här kan anmärkas att det under denna typ av skyddsvärda intressen är betydligt

svårare att se några generella kriterier som används i praxis. Bedömningen av

personliga förhållanden på hyresgästsida blir av naturliga orsaker beroende på

vad som anges från fall till fall och hur stort behovet kan anses vara.  Det finns

några drag som återkommer, bland annat att prövningslägenheten inte behöver

användas  i  alls  samma  frekventa  utsträckning  som vid  användandet  av  en

övernattningslägenhet samt att bedömningen blir tämligen subjektiv.  
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5 Ordinarie bostad

5.1 Inledning
I  dessa  fall  hävdar  hyresvärden  att  bostadshyresgästen  inte  använder

prövningslägenheten  som  sin  permanenta  botad  och  därmed  har  ett  ringa

intresse  av  att  behålla  den.  Hyresgästen  å  sin  sida  hävdar  inte  att

prövningslägenheten används som ett bostadskomplement. Istället kan det röra

sig om fall där hyresgästen tidigare haft lägenheten som sin permanenta bostad

men nu flyttat därifrån alternativt på grund av ålder eller sjukdom inte kan bo i

prövningslägenheten. 

5.2 Flyttat från prövningslägenheten
I hovrättens avgörande ÖH 142-14 hade en man kommit till Sverige från Irak

och sedan 2001 hyrt prövningslägenheten. 2010 reste han med sin familj till

Syrien och tog då också med sig en del av möblerna som fanns i lägenheten.

När inbördeskriget i Syrien inleddes återvände han till Sverige men hans familj

blev  kvar  i  en  belägrad  del  av  Syrien.  De  flyttade  under  2014  till  hans

släktingar i Irak. Han tillbringar därför mycket tid där och besöker Sverige för

att ha kontakt med myndigheter eller sjukvård här. Hans familj ska återvända

till  Sverige  när  de  har  råd  och  det  inte  föreligger  någon  osäkerhet  kring

boendefrågan. 

Hovrätten konstaterar att prövningslägenheten av uppgifterna i målet att döma

inte  kan anses  vara  hans  permanenta  bostad  och  inte  heller  ett  nödvändigt

bostadskomplement  för  hans  permanenta  boende  utomlands.  Dock  kan  en

hyresgäst  ändå  ha  ett  skyddsvärt  intresse  om  det  kan  visas  att  det  finns

konkreta  planer  på  att  flytta  tillbaka  till  lägenheten  och  att  detta  är  nära

förestående. I det här fallet råder det osäkerhet i området där familjen vistas

och  en  flytt  skulle  vara  förenad  med  svårigheter  och  kostnader.  Hovrätten

menar dock att även om de inte har skäl att ifrågasätta uppgifterna om planerna

på  att  flytta  tillbaka  har  dessa  planer  inte  visats  vara  konkreta  och  nära

förestående. Hyresgästen saknar därför ett skyddsvärt behov av lägenheten och

det  strider därför inte mot god sed i  hyresförhållanden att hyresförhållandet

upphör eller är på annat sätt oskäligt. 
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I RH 2014:8 kommer hovrätten med ett klargörande i hur bedömningen om det

är den ordinarie bostaden eller ej ska ske. Målet gällde en kvinna som sedan

1998 arbetat i Bryssel. Hon besökte sin lägenhet i Stockholm på semestrar och

under  storhelger  samt  för  att  fira  födelsedagar,  bröllop,  barndop och  andra

högtider. Sammanlagt tillbringade hon ca 80-100 nätter per år i Sverige och

hon bodde då huvudsakligen i lägenheten. Hon hade dessutom planer på att gå i

pension  hösten  2014  och  skulle  då  bosätta  sig  permanent  i

prövningslägenheten.

Hovrätten  konstaterar  att  det  för  att  det  ska  anses  utgöra  ett  nödvändigt

bostadskomplement  krävs  en  viss  omfattning  av  användningen,  ca  80-100

dagar per år och då i samband med studier eller arbete. I det här fallet ansåg

dock hyresgästen att det var prövningslägenheten som var hennes permanenta

bostad, och hovrätten uttalar då att:

När det, som i detta fall, i stället gäller en lägenhet som enligt hyresgästens

egen  uppfattning  är  den  permanenta  bostaden,  och  arbete  eller  studier

bedrivs  på  annan  ort,  kan  enligt  hovrättens  mening  inte  frekvensen  och

längden av vistelserna tillmätas någon avgörande betydelse. Bedömningen

av om lägenheten ska betraktas som hyresgästens permanenta bostad ska i

stället,  enligt  hovrättens  tolkning  av  detta  begrepp,  göras  utifrån  en

helhetsbedömning med beaktande av sådana förhållanden som hyresgästens

familjeförhållanden och sociala situation, hans eller hennes anknytning till

orten,  framtidsplaner  med  avseende  på  boendet,  lägenhetens  storlek  och

standard  i  jämförelse  med  bostaden  på  arbets-  eller  studieorten  samt

möblemang och utrustning i respektive bostad.

I  det  här  fallet  var  lägenheten i  Bryssel likvärdig med prövningslägenheten

samt  hon  hade  bott  i  prövningslägenheten  i  tio  år  innan  hon  fick  arbete  i

Bryssel. Hennes boende i Bryssel var dessutom relaterat till hennes anställning

där och hon hade inte rätt att folkbokföra sig eller fullt ut ta del av de sociala

förmåner som gäller för belgiska medborgare. Vidare var hon ensamstående

och  hade  sin  släkt  och  sina  vänner  i  Sverige,  något  som  hovrätten  hade

uppfattat  som väldigt  viktigt  för  henne.  Hon  hade  dessutom planer  på  att

återvända till prövningslägenheten så snart hon gått i pension. Hovrätten kom

därför  till  slutsatsen  att  det  var  prövningslägenheten  som  var  hennes

permanenta bostad och hon hade därför ett skyddsvärt behov av denna. 
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5.2.1 Kriterier som följer av praxis

De kriterier som domstolen här använder för sin bedömning är om hyresgästen

har konkreta återflyttningsplaner som är nära förestående. Hyresgästen kan då

anses ha ett skyddsvärt intresse av att behålla lägenheten även fast hen inte bor

i den  just nu.  Vidare  märks  att  kriterierna  för  om  bostaden  trots  ringa

användning ska anses vara en permanentbostad och inte komplementbostad är

betydligt  mer  subjektiva.  Det  är  mer  fokus  på  en  helhetsbedömning  och

hyresgästens  avsikt  än  på  mer  mätbara  kriterier  som  avstånd  och  antal

övernattningar.  

5.3 Ålder eller sjukdom
I Svea hovrätts  avgörande ÖH 3219-04 hade en kvinna i slutet av nittiotalet

hastigt  flyttat  till  sina  föräldrar  i  USA  då  hon  drabbats  av  en  allvarlig

depression.  Hon hade då bott  i  Stockholm i  tjugo år och hade där hela  sin

umgängeskrets. Lägenheten stod kvar som hon lämnade den och hon fick hjälp

av en granne att se efter den och betala hyran. Hon hade inget eget boende i

USA och inte heller något socialt umgänge. Hennes avsikt var att återvända

hem till Sverige så snart hon tillfrisknat tillräckligt.

Hovrätten  fann  att  det  inte  fanns  någon  anledning  att  ifrågasätta  kvinnans

uppgift om att det var hennes bestämda avsikt att återvända till lägenheten så

snart  hennes hälsa tillät.  Att  det  gått  fem år sedan hon lämnade lägenheten

ändrade inte bedömningen. 

I  Svea  hovrätts  avgörande  RBD 21:94  var  det  fråga  om en 89 år  gammal

kvinna som sedan lång tid tillbaka varit intagen på vårdhem. Hennes behov av

att ha lägenheten för att ha ”möjlighet att komma hem” vägdes mot föreningens

önskan att kunna upplåta den till sökande i dess interna bostadskö. Hovrätten

beaktade  vid  avgörandet  kvinnans  ålder  samt  att  hon  enligt  uppgift  till

Hyresnämnden  inte  besökt  lägenheten  på  ”ett  par  år”.  I  detta  fallet  fick

hyresgästens intresse stå tillbaka för föreningens. 

5.3.1 Kriterier som följer av praxis

Humanitära skäl har talat för en generös bedömning av om äldre och sjuka ska

få behålla sin tidigare bostad (prövningslägenheten) när de har flyttat till någon
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form  av  vårdboende.88 Att  bedöma  om  det  är  möjligt  för  hyresgästen  att

någonsin  återvända  till  prövningslägenheten  bör  i  så  stor  grad  som möjligt

undvikas. Om det inte anses uteslutet att hyresgästen kommer återvända till sin

bostad har hens intresse av att få behålla sitt hyreskontrakt ansetts väga över

hyresvärdens intresse.89 

5.4 Fängelse
I  målet  RH 1996:104 tog hovrätten ställning till  om ett  skyddsvärt  intresse

kunde  anses  föreligga  för  en  man  som dömts  till  ett  längre  fängelsestraff.

Hyresgästen hade sedan 1984 bott i prövningslägenheten när han i mitten av

90-talet  blev  dömd  till  åtta  års  fängelse.  Hyresvärden  menade  att  han  de

närmsta fyra eller fem åren därmed hade sin bostadsfråga löst och inte hade

något behov av lägenheten. Hyresgästen menade att han behövde lägenheten

vid permissioner samt när han blev frigiven.

Hovrätten konstaterade att hyresgästen haft sin bostad i prövningslägenheten

sedan  1984  och  att  han  inte  hade  tillgång  till  någon  annan  bostad.

Fängelsestraffet  medförde  inte  att  hans  behov  av  lägenheten  upphört.

Hyresgästens  intresse  av  att  få  behålla  lägenheten  vägde  därför  tyngre  än

hyresvärdens önskan att ställa den till bostadsförmedlingens förfogande. 

I ett liknande mål, ÖH 7235-08, hade hyresgästen dömts till tio års fängelse.

Hyresvärden ville säga upp avtalet med hänvisning till det ringa behov som

fanns av lägenheten från hyresgästens sida. Hyresgästen menade å sin sida att

han behövde lägenheter för kommande permissioner särskilt med tanke på att

han  då  ville  ha  möjlighet  att  umgås  med  sin  fyraåriga  dotter.  Hovrätten

instämde med hyresnämndens avgörande, behovet av prövningslägenheten som

bostad  låg  så  långt  in  i  framtiden  att  det  fick  betraktas  som  ringa  och

hyresvärdens intresse att hyra ut prövningslägenheten till en permanentboende

ansågs därför väga tyngre.

5.4.1 Kriterier som följer av praxis

Det skiljer mer än tjugo år på dessa två mål, RH 1996:104 och ÖH 7235-08,

88 Hyreslagen en kommentar, Holmqvist och Thomsson, Zeteo 2 juli 2014, kommentaren till 
46 § under rubriken ”Första stycket, punkt 10 – Generalklausulen – Intresseavvägningen

89 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19200/2013-9-16.pdf 2014-
10-26
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men  det  finns  inget  som talar  för  att  hovrätten  i  de  sista  avgörandet  velat

förändra praxis. Vilka bedömningsgrunder som här lett till dessa olika resultat

är svårt att utläsa av besluten, mycket i målen är likartat. I det senaste fallet

hade  hyresgästen  dessutom ett  behov av  lägenheten  för  att  umgås med sin

dotter. Det faktum att det i det sista fallet var ett kommunalt bostadsbolag som

angav att de ville hyra ut till en permanentboende torde kunna vara det som

gjorde att intresseavvägningen i det fallet vägde över till deras förmån.   
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6 Övrigt

6.1 Rättslig förpliktelse
I  RBD 4:88  blev  makarna  C  uppsagda med hänvisning  till  att  de  köpt  en

villafastighet  och  att  det  därför  inte  vore  oskäligt  mot  dem  om  avtalet

upphörde.  Makarna  C  hade  förvärvat  villafastigheten  av  makarna  H  och  i

köpekontraktet hade ett villkor tagits in som löd: ”Som villkor för köpet gäller

att säljaren erhåller hyreskontrakt till godtagbar lägenhet i närförort, jämte att

hyresgästen  till  denna  lägenhet  erhåller  hyreskontrakt  till  köparen  lägenhet

(...)”. Köpebrev upprättades sedan och undertecknades av parterna dock utan

nämna  villkor.  Drygt  två  månader  efter  att  köpekontraktet  upprättats  erhöll

makarna C lagfart på fastigheten.

Det  rörde  sig  alltså  om ett  triangelbyte  där  villafastigheten  var  en  del  och

prövningslägenheten en annan. Hyresvärden menade att det inte var oskäligt

mot  makarna  C  att  hyresavtalet  upphörde  då  de  förvärvat  villafastigheten.

Bostadsdomstolen konstaterade att 

när ett fastighetsförvärvs fullbordan eller bestånd har gjorts beroende av ett

villkor och det därefter upprättats ett köpebrev angående förvärvet, kommer

enligt 4 kap 6 § jordabalken förvärvets fullbordan eller bestånd inte längre

att bero av det villkoret, om det inte tas in även i köpebrevet.

I det här fallet hade villkoret om triangelbytet inte tagits upp i köpebrevet utan

bara i  köpekontraktet.  Detta medför dock inte att  makarna C inte längre är

skyldiga  att  fullgöra  åtagandet,  utan  bara  att  rätten  att  kräva  återgång  av

fastighetsförvärvet förlorats för makarna H. Makarna H kan fortfarande kräva

skadestånd av makarna C om de inte fullföljer sin del av överenskommelsen.

Bostadsdomstolen  menade  därför  att  makarna  C  hade  ett  intresse  av  att

hyresavtalet  förlängdes  så  att  de  kunde  genomföra  bytet  i  enlighet  med

köpekontraktet, samt att detta intresse vägde tyngre än de skäl som hyresvärden

anfört för att få hyresförhållandet att upphöra. 

I  ett  liknande  fall  RBD  9:93  hade  hyresgästen,  Gunnar,  genom  ett  tänkt

triangelbyte fått tillgång till en villa. Triangelbytet genomfördes dock inte av de

andra två parterna varför ett  nytt  triangelbyte planerades. Tillstånd för detta

söktes och i samband med detta  sa hyresvärden upp avtalet.  De menade att
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Gunnar  saknade  behov  av  lägenheten.  Gunnar  ansåg  att  han  behövde

lägenheten  för  att  fullfölja  köpet  av  villan.  Anledningen  till  att  det  första

triangelbytet avbrutits var att föreningen chockhöjt hyran. Hovrätten fann att

något åtagande om triangelbytet inte intagits i köpekontraktet och att Gunnar

var trygg i sitt förvärv av villan. Det hade vidare inte hävdats att några rättsliga

följder skulle drabba Gunnar om triangelbytet inte genomfördes. Gunnar kunde

därför inte anses ha ett skyddsvärt intresse av att få hyresavtalet förlängt. 

6.1.1 Kriterier som följer av praxis

De kriterier som domstolen torde ha utgått från i dessa fall är helt enkelt om det

funnits  en  rättslig  förpliktelse,  även  om  denna  bara  bestod  i  en  möjlig

skadeståndsskyldighet. Hur pass stor betydelse det kan tillmätas att säljarna i

det första målet, RBD 4:88, dessutom sagt att de om nödvändigt skulle använda

sig av möjligheten att kräva skadestånd är osäkert. Inte heller uttalas det hur

pass betydande skadeståndsskyldigheten bör vara, det är möjligt  att även ett

obetydligt  skadestånd ger  en rättslig  förpliktelse  som domstolen kommer ta

hänsyn till.

6.2 Användning som bytesobjekt
Ett behov av att använda prövningslägenheten för byte mot en annan bostad har

i  vissa  fall  godtagits  trots  att  hyresgästen  inte  använt  lägenheten  som

permanentbostad. 

I SÖH 182/1998 hyrde hyresgästen en etta av hyresvärden och sammanbodde

samtidigt tillsammans med sin familj, sambo och två barn, i en annan lite större

lägenhet.  Hyresgästen  använde  lägenheten  ibland  för  övernattningar  men  i

förhållandevis  ringa  omfattning.  Hovrätten  kom  trots  detta  fram  till  att

prövningslägenheten  tillgodosåg  ett  skyddsvärt  intresse,  då  prövnings-

lägenheten behövdes för familjens boende samt för att möjliggöra ett byte av

familjens två lägenheter till en större och mer ändamålsenlig lägenhet. 

Vanligen anses dock behovet av att använda lägenheten som bytesändamål inte

skyddsvärt.  Se t.ex RBD 5:84 där hyresgästen,  som numera bodde i  Växjö,

ville använda sin lägenhet i Stockholm för att byta sig till en bättre belägen

lägenhet  där.  Bostadsdomstolen  menade  att  hyresgästen  inte  framfört  några
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anmärkningar,  t.ex.  angående  storleken  eller  skicket,  på  den  enligt  henne

tillfälliga bostaden i Växjö mer än att hon önskar en bostad med bättre läge.

Det anser bostadsdomstolen inte vara ett skyddsvärt intresse. 

Inte heller i hovrättens avgörande ÖH 7238-08 hade hyresgästen framgång med

sitt  åberopade intresse av att använda prövningslägenheten som bytesobjekt.

Hovrätten uttalar att det:

inte framförts några anmärkningar mot att lägenheten skulle vara för liten

eller för stor eller behäftad med brister. (…) Hyresgästens intresse av att få

förlängning av hyresavtalet på prövningslägenheten är uteslutande att skaffa

sig en trivsammare lägenhet (…). Hovrätten finner att detta intresse inte är

skyddsvärt (…).

Detta  torde  innebära  att  ett  skyddsvärt  intresse  hade  kunnat  föreligga  om

hyresgästerna behövt prövningslägenheterna för att möjliggöra ett byte till en

större  lägenhet  (och  att  det  funnits  ett  reellt  behov av  detta)  alternativt  att

skicket på den nuvarande bostaden var sådant att ett byte ansetts nödvändigt. 

6.2.1 Kriterier som följer av praxis

Vad rör det förhållandet att prövningslägenheten används för att byta till sig en

annan bostad är praxis alltså inte helt entydig. Det har godkänts i somliga fall,

men vanligen anses det inte utgöra ett skyddsvärt intresse. Det torde vara så att

det för att intresset av ett byte ska anses skyddsvärt krävs att ett verkligt behov

av ett byte föreligger, exempelvis att den nuvarande bostaden är för liten eller

på annat sätt inte passar den nuvarande livssituationen. En personlig åsikt om

att ens nuvarande boende brister, exempelvis rörande läge eller standard, torde

inte räcka för att det ska anses föreligga ett skyddsvärt intresse av att behålla

prövningslägenheten. 
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7 Slutdiskussion

7.1 Bostadsmarknaden
Den  otydlighet  som  råder  i  förarbetena  om  det  ska  tas  hänsyn  till

bostadsmarknaden eller  ej  vid intresseavvägningen torde oförändrad troligen

inte  påverka  intresseavvägningen  i  en  riktning  som  vore  menlig  för

hyresgästen. Tanken är att det vid betydande bostadsbrist ska krävas mer av de

sakliga  skälen på hyresvärdens sida oberoende av om hyresgästen använder

lägenheten som hem eller ej.90 Detta skulle på dagens bostadsmarknad snarare

leda till att fler intressen skulle kunna anses skyddsvärda då det är så svårt att

få tag på ett nytt hyreskontrakt. 

Vid uppsägning på grund av ringa användning från hyresgästens sida torde det

ge  ett  resultat  mer  överensstämmande  med  grundtanken  med

besittningsskyddet om vid betydande bostadsbrist det istället gavs företräde för

hyresvärden  i  de  fall  de  fall  de  önskade  att  hyra  ut  lägenheten  till  en

permanentboende.  På  så  sätt  skulle  fler  lägenheter  komma  att  utnyttjas  av

permanentboende  och  färre  hänvisas  till  andrahandsuthyrningar  med  dess

betydande osäkerhet och obefintliga besittningsskydd. 

7.2. Överensstämmelse med syftet? 
Syftet  med besittningsskyddet  är  att  skydda hyresgästens  besittning  till  sitt

hem.  Att  då  ha  en  generalklausul  som  skyddar  besittningen  även  till  en

lägenhet som inte används för hyresgästens boende kan tyckas egendomligt,

men med intresseavvägningen har lagstiftaren velat ge ett ökat skydd mot att

hyresgästen ska bli uppsagt utan saklig grund även i dessa fall. Dessutom har i

praxis uttalats  att det kan utgöra ett nödvändigt bostadskomplement  till  den

ordinarie  bostaden.  På  dagens  bostadsmarknad  skulle  det  dock  ge  ett  mer

tillfredsställande resultat om företräde gavs till hyresgäster som skulle använda

lägenheten för permanentboende. 

90 SOU 1966:14 s. 204 ff
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7.2.1. Komplementbostad

Det  skyddsvärda  intresset  av  en  komplementbostad  rör  som  visat  allt  från

behovet av en övernattningslägenhet till särskilda skäl av mer personlig natur.

Behovet av en övernattningslägenhet torde i dagens samhälle öka snarare än

minska,  människor har mer specialiserade yrken vilket kräver att  man söker

jobb inom ett vidare geografiskt område än vad som kanske tidigare var fallet.

Samtidigt är det också lättare än någonsin i vår högteknologiska värld att arbeta

vissa dagar hemifrån och detta ger också incitament till att bo längre ifrån sitt

arbete. 

Detta i en kombination med en bostadsmarknad som kräver allt längre kötider

för  att  få  ett  förstahandskontrakt  skulle  kunna  leda  till  att  tanken  med

besittningsskyddet förloras. Skyddet finns för dem som har haft turen att få ett

förstahandskontrakt, även om de inte längre bor där permanent utan använder

lägenheten som övernattningslägenhet. Detta ligger inte helt i linje med tanken

med att införa ett besittningsskydd från början, att tillförsäkra hyresgästen ett

hem. 

7.2.2 Ordinarie bostad

Även  för  en  lägenhet  som  inte  används  som  komplementbostad  kan

hyresgästen  i  vissa  fall  anses  ha  ett  skyddsvärt  intresse.  Vad  gäller  att

hyresgästen flyttat kan det med tanke på syftet med besittningsskyddet anses

märkligt  att  det  även  för  det  gamla  boendet  kvarstår  ett  besittningsskydd.

Hyresgästen bor ju inte där längre så finns inget hem att skydda. I fallen med

sjuka och gamla kan den humanitära tanken förstås, domstolen ska inte gå in i

detaljerade  bedömningar  om  de  kan  tänkas  återfriskna  och  flytta  tillbaka.

Prövningslägenheten är dessutom i många fall fortfarande hyresgästens hem

även om hen på grund utav omständigheter som ligger utanför hens kontroll

inte kan bo där för tillfället.  

För de fall hyresgästen helt flyttat ut ur lägenheten kan jämföras med de fall

där hyresgästen fått  tillåtelse  att  hyra ut den i  andra hand. Vanligen ges då

tillstånd från hyresnämnden på en total tid om tre år. Givetvis vore det märkligt

att i besittningsskyddsreglerna ge sämre förutsättningar om hyresgästen väljer

att  inte  hyra  ut  lägenheten  men  finns  heller  ingen  anledning  att  ge  bättre
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förutsättningar till hyresgäster som har de ekonomiska möjligheterna att stå för

hyran i prövningslägenheten själv. Efter en tid av ungefär tre år borde därför

det  skyddsvärda  intresset  av  prövningslägenheten  vara  icke-existerande  och

detta oberoende av eventuella återflyttningsplaner. 

7.2.3 Övrigt 

I  det  första  fallet  som  togs  upp  under  denna  rubrik,  RBD  4:88, anses

hyresgästen  ha  ett  skyddsvärt  intresse  på  grund  av  en  rättslig  förpliktelse,

närmare bestämt en klausul om ett triangelbyte som om det inte genomförs kan

göra hyresgästen skadeståndsskyldig. Här tas alltså närmast ekonomisk hänsyn

vilket är långt ifrån tanken med besittningsskydd, att trygga hyresgästens rätt

till sitt  hem. Även enligt praxis är det rent bostadssociala intressen som ska

beaktas vid intresseavvägningen och inte ekonomiska.91 Här tar hovrätten ändå

hänsyn till  att  hyresgästen  i  det  första  fallet  kan  komma att  drabbas  av en

skadeståndstalan  vilket  förefaller  märkligt.  I  båda  dessa  fall  var  ju

hyresgästerna trygga i sitt nya boende, och en eventuell ekonomisk förpliktelse

borde därmed inte vägts in i intresseavvägningen.   

I  de  fall  ett  byte  av  lägenheten  verkligen  skulle  tillgodose  ett  reellt

bostadsbehov för hyresgästen kan ett skyddsvärt intresse anses föreligga. Detta

ligger  i  linje  med en vid  tolkning av syftet  med besittningsskydd,  att  även

skydda möjligheten till ett framtida boende. I de flesta fall torde hyresgästen

redan ha sitt boende ordnat på något sätt i och med att hen inte bosatt sig i

prövningslägenheten. 

7.2.4 Sammanfattning

Syftet  med  besittningsskyddet  är  som  framkommit  att  trygga  hyresgästens

besittning  till  sitt  hem.  De  intressen  som  nu  bedöms  vara  skyddsvärda  är

förenliga  med  detta  om  man  menar  att  även  ett  s.k.  nödvändigt

bostadskomplement faller under ändamålet att skydda hemmet. För att ge ett

resultat  mer  överensstämmande  med  det  grundläggande  syftet,  att  skydda

hemmet, borde vid betydande bostadsbrist företräde ges till hyresvärden i de

fall hen vill hyra ut lägenheten till en permanentboende.

91 RBD 26:83
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