
  JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 

 

 
 
 
Elastiska Lägenheter 
 

- Gränsdragningsproblem vid 

privatuthyrning 

Malin Vagnér 

 

 

Examensarbete i civilrätt, 30 hp 

Examinator: Ronney Hagelberg 

Stockholm, Höstterminen 2015 

 



 2 

Förord 

Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till min uppsatshandledare 

Jonny Flodin som varit ett stort stöd genom hela arbetet. Jag är oerhört tack-

sam för hans värdefulla råd och synpunkter såväl i ämnesval som under 

skrivandet. Jag vill även tacka min sambo Caroline Alm för hennes enorma 

tålamod och stöd under mitt arbete samt för de illustrerande planritningar 

som hon bidragit med till uppsatsen. Tack också till Carina Alm för hjälp 

med genomläsning av det färdiga arbetet. Slutligen vill jag tacka min familj 

och mina nära vänner Mikaela Dahlborg och Nathalie Andersson för att de 

alltid varit endast ett samtal bort när jag kört fast.  

Stockholm, januari 2016  

Malin Vagnér  



 3 

Sammanfattning 

Elastiska lägenheter, eller lägenheter med uthyrningsdel, är idag ett vanligt 

förekommande fenomen. De har uppförts sedan 1940-talet i Sverige och 

syftet med dem har varit att möjliggöra ett flexibel boende anpassat för fa-

miljens behov över tid. För det fall behovet eller ekonomin inte funnits för 

att bruka hela lägenheten som en enhet, har lägenhetens utformning under-

lättat en upplåtelse av uthyrningsrummet.  

Detta syfte, som legat bakom uppförandet av denna speciella lägenhetstyp, 

har tagits tillvara av lagstiftaren i utformningen av ett av de undantag som 

finns från besittningsskyddet. Ett uthyrningsrum ska enligt propositionen till 

den moderna hyreslagstiftningen ses som en del i upplåtarens egen bostad 

såvida inga särskilda omständigheter föreligger i det enskilda fallet. Sådana 

särskilda omständigheter kan vara att uthyrningsrummet förhyrs direkt av 

fastighetsägaren eller att en fysisk anslutning saknas mellan uthyrnings-

rummet och huvudlägenheten.  

Ifråga om gränsdragningen mellan total och partiell sublokation är den rätts-

liga statusen av en upplåtelse av ett uthyrningsrum inte omnämnd i rättskäl-

lorna. Även en upplåtelse för självständigt brukande av ett uthyrningsrum 

lär dock i normalfallet vara att se som en partiell sublokation med hänvis-

ning till att det enbart är en mindre del av den hela lägenheten som de facto 

upplåtits. Klassificeringen kan dock tänkas bli en annan om huvudlägenhet-

en inte brukas av upplåtaren eller om uthyrningsrummet omfattas av en se-

parat upplåtelse från fastighetsägaren.  

I praktiken är de två ovan nämnda gränsdragningarna helt, från varandra, 

skilda prövningar. De rör två separata rättsförhållanden, det första förhål-

landet mellan en nyttjanderättshavare och dennes underhyresgäst och det 

andra rör förhållandet mellan nyttjanderättshavaren och fastighetsägaren. 

Det föreligger dock ett uppenbart samband dem emellan då de behandlar 

samma praktiska situation, nämligen situationen där en nyttjanderättshavare 

upplåtit sin lägenhet helt eller delvis.  Trots detta är det rättsliga sambandet 

dessa prövningar emellan marginell.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Tanken på ett flexibelt och funktionellt boende vaknade till liv redan under 

1930-talet. Lägenheten skulle vara fullständig och anpassad för alla livets 

skeden. Lägenheter byggdes med vikväggar och flerbostadshus byggdes 

med integrerade utomhusområden, allt för att lägenheten skulle bli en god 

och livslång bostad.  

Under åren efter andra världskriget var inflyttningen till storstäderna betyd-

ligt större än tidigare och detta gav upphov till en omfattande bostadsbrist. 

Det rådde brist på lägenheter som var stora nog för en hel familj samtidigt 

som många familjer, åtminstone i perioder, hade begränsade inkomster. 

Därutöver var utbudet av små lägenheter som lämpade sig för ensamhushåll 

mycket litet.1 

HSB menade att ”problemet åtminstone tillsvidare borde kunna lösas genom 

att skapa lägenheter som tillfredsställer de krav, som kan ställas på en god 

familjebostad om tre rum och kök och där dessutom det ena rummet lämpar 

sig för uthyrning”.2 Idén förverkligades för första gången i Sverige år 1944 

av HSB-arkitekten Sven Wallander. Han ritade de fyra punkthusen som 

uppfördes på Reimersholme i Stockholm och som marknadsfördes som lä-

genheten som växer.3  

Den elastiska lägenheten beskrivs i förarbetena till hyreslagen som en lä-

genhet byggd för att möjliggöra för en ung familj att införskaffa en lägenhet 

som är tillräckligt stor för familjens framtida behov. Lägenheten är sålunda 

                                                

1 Rudberg, s. 114. 

2 Citat återgivet i Lundevall, s. 47. 

3 För reklamfrasen ”lägenheten som växer” och ytterligare information om invig-
ningen av punkthusen på Reimersholme, se Skoglund.   
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planerad på så sätt att ett rum är särskilt anpassat för uthyrning. Detta rum 

kan ha egen ingång och toalett samt i vissa fall även en kokvrå.4  

Tanken var från början att dessa uthyrningsrum skulle utgöra en övergångs-

form till en mer stabil bostadsmarknad på vilken de små uthyrningsrummen 

inte längre skulle vara nödvändiga. Uthyrningsrummen skulle då inte förlora 

sitt värde utan istället skulle de anslutas till den större lägenheten och öka 

dennas kvalitet.5  

 

 

 

 

 

                                                

4 Prop. 1967:141, s. 87-88.  

5 Andersson & Caldenby, s. 114. 

Figur 1 visar en elastisk lägenhet av 
ordinär utformning, med en fysisk 
anslutning mellan huvudlägenheten 
och uthyrningsrummet. Uthyrnings-
rummet har en separat hall, ett eget 
hygienutrymme samt ett sovrum. 
Kök/kokvrå saknas.  

Figur 2 visar en elastisk lägenhet med 
en mindre typisk utformning. Uthyr-
ningsrummet utgörs i praktiken av en 
fullständigt separerad fullgod enrums-
lägenhet i detta fall.  
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Idag förekommer lägenhetstypen i en icke obetydlig utsträckning och byg-

gandet av den har uppmuntrats i förarbeten.6 Det finns både bostadsrätter 

och hyresrätter av denna typ och den elastiska lägenheten har idag en rad 

olika utformningar. Den ordinarie modellen av den elastiska lägenheten 

hade en dörr mellan uthyrningsrummet och huvudlägenheten men idag kan 

även helt fristående uthyrningsrum förekomma. Uthyrningsrummen är i 

regel utrustade med en egen ingång från trapphuset men kan därutöver även 

vara utrustade med både hygienutrymmen och kokvrå eller kök.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Utgångspunkten för denna uppsats är lägenhetstypen elastiska lägenheter. 

Fokus ligger främst vid privatupplåtelse av uthyrningsrum som utgör del av 

en elastisk lägenhet. Syftet med uppsatsen är att behandla sådana hyres- och 

bostadsrättsliga frågor som berör elastiska lägenheter. 

Privatupplåtelser aktualiserar både JB 12 kap., BRL och UEBL i flera olika 

avseenden. Både i JB 12 kap. 39-41 §§ och i BRL 7 kap. 8 och 10-11 §§ 

återfinns ett regelverk avseende nyttjanderättshavarens rätt till sublokation. I 

JB 12 kap. 45-55 d § respektive UEBL 3-4 §§ finns dessutom en rad regler 

kring besittningsskydd och villkorsändring som ter sig olika för underhyres-

gästen beroende på hyresobjektets art. Slutligen är förhållandet dessa regel-

verk emellan, trots det samspel som finns mellan dem, outrett. 

Mot denna bakgrund har jag formulerat följande frågeställning: 

- På vilket sätt förhåller sig en upplåtelse av ett uthyrningsrum i en 

elastisk lägenhet till reglerna om total och partiell sublokation i JB 

12 kap. 39-41 §§ och BRL 7 kap. 8 och 10-11 §§?  

- Vilken eller vilka lägenhetstyper, i uppräkningarna i JB 12 kap. 45 

respektive 53 §§, kan hyresobjektet vid en upplåtelse av ett uthyr-

                                                
6 Prop. 1967:141, s. 87 f.  
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ningsrum i en elastisk lägenhet utgöra? I vilka fall ska reglerna i 

UEBL 3-4 §§ tillämpas istället för JB 12 kap.? På vilket sätt påver-

kar denna kategorisering underhyresgästens besittningsskydd re-

spektive rätt till villkorsändring?  

- Hur förhåller sig regelverket kring sublokation till reglerna om be-

sittningsskydd och villkorsändring? Finns det något samband mellan 

dessa två regelverk? 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen bygger på den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatik förknip-

pas främst med att rekonstruera rättssystemet.7 Det innebär i korthet att en 

genom analys av rättskällorna tolkar och systematiserar gällande rätt på det 

aktuella området.  

I mitt rekonstruerande arbete har jag använt mig av jämförelser med andra 

lägenhetstyper än den elastiska lägenheten. Detta är en följd av bristen på 

rättskällor som behandlar elastiska lägenheter specifikt. Vidare har jag ge-

nomgående i mitt arbete gjort jämförelser och dragit kopplingar mellan bo-

stadsrättslagstiftningen och hyreslagstiftningen. Jag har valt att i huvudsak 

inta ett klassiskt förhållningssätt till rättskällorna. Med andra ord kommer 

främst lagtext, förarbeten och prejudikat att behandlas. Dessa kommer att 

beaktas såsom auktoritära rättskällor.8 

Vidare kommer doktrin samt vissa underrättsdomar att behandlas i uppsat-

sen. Dessa källor kan inte anses formellt auktoritära.  Istället kommer deras 

respektive logik och argumentation att få vara avgörande för den tyngd de 

tillmäts i uppsatsen.9 Valet att behandla underrättsdomar har gjorts till följd 

av den mycket begränsade mängden prejudikatdomar som förekommer på 

området. Vid rättsprövningar på det för uppsatsen relevanta rättsområdet 

                                                

7 Jareborg, s. 3.  

8 Kleineman, s. 21.  

9 Kleineman, s. 35. 
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tillämpas flera olika instansordningar. I tvister som rör förlängning av hy-

resavtal finns två olika instansorningar. I fall som rör ordinära hyresavtal är 

utgångpunkten att rätt till förlängning föreligger och hyresnämnden är då 

första instans att pröva frågan om någon besittningsbrytande grund förelig-

ger. Ett sådant beslut kan sedan överklagas till Svea HovR men inte till HD. 

I fall där hyresavtalet har karaktären av någon av de hyresformer som upp-

räknas i JB 12 kap. 45 § eller omfattas av tillämpningsområdet för UEBL är 

istället utgångspunkten att besittningsskydd inte föreligger. Vid en tvist får 

frågan istället prövas som ett avhysningsmål i TR. Ett sådant mål följer den 

ordinarie instansordningen och kan alltså bli föremål för HD:s prövning. I 

viss mån torde domar från Svea HovR, samt domar från Bostadsdomsto-

len,10 kunna beaktas med ett större mått av formell auktoritet än annars, i de 

fall dessa utgör sista instans.  

Det finns några vägar runt dessa speciella instansordningar som kan föran-

leda en prövning i HD. Först och främst finns åtminstone rent teoretiskt en 

möjlighet att få en fråga prövad av HD genom resning, detta gäller dock 

enbart i de fall där frågan tidigare prövats av HovR. Detta rättsinstitut har, 

mig veterligen, aldrig beviljats i denna typ av mål. Vidare kan ett mål avse-

ende avhysning bli föremål för HD:s prövning enligt den ordinarie instans-

ordningen i tvistemål. Mot yrkandet om avhysning kan hyresgästen invända 

att hen har rätt till förlängning enligt JB 12 kap. 46-52 §§. Konsekvensen av 

detta förfarande blir i praktiken att HD kan tvingas pröva frågan om för-

längning trots att en förlängningstvist alltså inte kan bli föremål för HD:s 

prövning som ett separat förfarande. Denna möjlighet har, mig veterligen, 

aldrig använts för elastiska lägenheter. I fallet RH 2014:30 ansökte parterna 

om prövningstillstånd i HD men fick avslag.11 I denna uppsats kommer de 

besittningsbrytandegrunderna inte att behandlas eftersom dessa faller utan-

                                                

10 Bostadsdomstolen fyllde fram till 1994 funktionen som sista instans i ärenden 
som överklagats från hyresnämnden.  

11 Högsta domstolens beslut 2014-07-16 i mål nr T7136-14.  
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för uppsatsens syfte och frågeställning. De i uppsatsen omnämnda målen 

som berör besittningsskydd kommer alltså att vara avhysningsmål.  

Uppsatsens analys kommer att föras fortlöpande genom hela uppsatsen för 

att sedan sammanfattas och, i viss mån, utvecklas i en avslutande kommen-

tar.  

1.4 Avgränsning 

I uppsatsen kommer inte någon allmän genomgång av hyresrätt eller bo-

stadsrätt att ske. Den historiska tillbakablicken i uppsatsen är begränsad till 

att beröra överväganden och förändringar som är av relevans för tolkningen 

av gällande rätt idag. Enbart de delar av lagstiftningen som är relevanta för 

problemformuleringen i uppsatsen kommer att lyftas fram och beskrivas 

mer ingående.  

Jag har i min uppsats valt att fokusera på elastiska lägenheter som är upp-

låtna med hyresrätt eller bostadsrätt. Jag kommer således inte att beröra en- 

eller tvåfamiljshus med uthyrningsrum eller ägarlägenheter som utgör elas-

tiska lägenheter.  

Jag har vidare begränsat mig till att beröra de rent civilrättsliga frågorna 

som angår elastiska lägenheter. Härav kommer inte de skatterättsliga spörs-

mål som kan uppkomma i fråga om privatuthyrning att beröras. Inte heller 

kommer frågor som berör plan- och bygglagen att behandlas.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra huvudsakliga kapitel, bortsett från detta inle-

dande kapitel. Inledningsvis, i kapitel 2, ges en överblick över den historiska 

utvecklingen på rättsområdet. Såväl hyreslagstiftningen som bostadsrätts-

lagstiftningen har genomgått en stor mängd omfattande förändringar sedan 

deras respektive inträde. Både lagens ordalydelse och de bakomliggande 

politiska motiven har skiftat över tid och den historiska kontexten kan i 

många delar ge stöd för hur lagarna idag bör tolkas. Därför kommer redogö-
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relsen i kapitel 2 att få ligga till grund för den fortsatta framställningen och 

analysen.   

Kapitel 3 behandlar frågan om vad som utgör total respektive partiell sublo-

kation. Inledningsvis i denna andra del kommer regelverket kring sublokat-

ion att beskrivas. Därefter kommer gränsdragningen mellan total och partiell 

sublokation att diskuteras. Vidare kommer lägenhetsbegreppet att behandlas 

i syfte att utreda i vilken grad lägenhetens omfattning kan tänkas påverka 

gränsdragningen. Slutligen kommer de särskilda frågor som berör elastiska 

lägenheter att behandlas och den första frågan i frågeställningen kommer att 

besvaras.  

Kapitel 4 kommer att beröra besittningsskydd och rätt till villkorsändring. 

Regelverket kring dessa två delar kommer att beskrivas översiktligt i syfte 

att ge läsaren en bakgrund till den fortsatta framställningen. Den mer precisa 

innebörden av de lägenhetstyper som är undantagna från huvudreglerna om 

besittningsskydd respektive villkorsändring kommer sedan att diskuteras 

mer djupgående. Avslutningsvis kommer förhållandet mellan de olika un-

dantagna lägenhetstyperna och elastiska lägenheter att behandlas och den 

andra frågan i frågeställningen kommer här att besvaras.  

I kapitel 5 behandlas förhållandet mellan sublokation och besittningsskydd 

samt villkorsändring. I detta kapitel kommer kriterierna för den gränsdrag-

ning som diskuterats i kapitel 3 att jämföras med rekvisiten som uppställts 

för de olika undantagna lägenhetstyperna som behandlats i kapitel 4. Slutli-

gen kommer den sista frågan i frågeställningen att besvaras.  

Avslutningsvis kommer uppsatsen att sammanfattas i kapitel 6, i vilket mina 

slutsatser redovisas i ett sammanhang. Slutsatserna kommer här även att 

diskuteras ur ett lämplighets- och förutsebarhetsperspektiv. 

1.6 Terminologi 

I syfte att underlätta läsningen av uppsatsen har jag valt att använda mig av 

vissa samlingsbegrepp i de fall gällande rätt är likalydande för hyresrätter 

och bostadsrätter. Begreppet fastighetsägare omfattar, när det används i 
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denna uppsats, såväl bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Termen nytt-

janderättshavare används i uppsatsen som samlingsbegrepp för bostadsrätts-

havare och förstahandshyresgäst. För den person som hyr sin bostad av nytt-

janderättshavaren används i uppsatsen begreppet underhyresgäst i de fall där 

dennes rättsliga ställning som inneboende eller andrahandshyresgäst är out-

redd.  

Även avseende den elastiska lägenheten har jag funnit att det är nödvändigt 

att beskriva min begreppsanvändning. Genom uppsatsen omtalas denna lä-

genhets olika delar med följande termer. Den mindre delen som är avsedd 

för uthyrning omnämns som uthyrningsrum. Ordet uthyrningsrum är det ord 

som använts i hyreslagstiftningens förarbeten samt i de flesta historiska do-

kument som behandlar lägenhetstypen. Detta begrepp kommer att användas 

även i de fall där den mindre delen av lägenheten är fullt utrustad med kök 

och badrum etc. Likaså används samma begrepp även när den mindre delen 

är mer permanent avskild från den större delen. För den större lägenhetsde-

len används begreppet huvudlägenheten.  

Genomgående i uppsatsen har jag valt att använda mig av ordet hen som 

pronomen istället för han eller hon. Vidare har jag valt att använda mig av 

ordet en istället för ordet man som generiskt pronomen.  
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2 Historisk tillbakablick 

2.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att sätta den problematik som ska behandlas i uppsat-

sen i en historisk kontext. I kapitlet beskrivs den utveckling som skett på 

hyres- och bostadsrättslagstiftningens område. Resultaten av denna histo-

riska tillbakablick kommer senare i framställningen att fungera som ett un-

derlag för tolkning av gällande rätt.  Kapitlet beskriver de motiv som legat 

till grund för införandet av respektive lag samt de motiv som legat bakom 

viktiga förändringar i de bestämmelser som är relevanta för uppsatsens frå-

geställning. 

2.2 Införandet av den första moderna hyreslagstift-

ningen 

Under 1900-talets början tillämpades fortfarande 1736 års lag om hushyra 

på avtal om hyra av fast egendom. Lagen upplevdes som torftig och dåligt 

anpassad för den växande bostadshyresmarknaden.12 Samhällsintresset 

bakom en förnyad reglering var stort.13 Förslaget bakom 1907 års nyttjande-

rättslag ansågs vara mycket ingripande eftersom det inte handlade om en 

lagutveckling eller en förbättring av befintlig lag utan en helt ny lagstift-

ning. Den nya lagen utgjorde starten på en ny riktning inom hyreslagstift-

ningen.14 

Hyresvärden ansågs i allmänhet vara den starkare parten i hyresavtalet och 

målet var därför att skapa en välavvägd lagstiftning till skydd för hyresgäs-

ten.15 Under denna tid rådde dock en stark övertygelse kring att en avtalslag 

                                                
12 Lagberedningen, s. 188. 

13 Lagberedningen, s. 187 f.  

14 Prop. 1907:9, s.138 f.  

15 Lagberedningen, s. 189 samt Prop. 1907:9, s. 140.  
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skulle innehålla ett stort mått av avtalsfrihet. Trots att ambitionen var att 

skydda hyresgästen blev lagstiftningen alltså ändå i de flesta delar fortsatt 

dispositiv.16  

Utöver de skyddsbestämmelser som infördes till hyresgästens fördel, inför-

des även en del bestämmelser till förmån för hyresvärden. En av dessa var 

en begränsning i hyresgästens rätt att hyra ut eller överlåta sin hyresrätt till 

någon annan. Detta ansågs vara en stor inskränkning i hyresgästens förfo-

ganderätt och formen för detta förbud diskuterades i samtliga instanser i 

lagstiftningsprocessen. Lagutskottet uttalade slutligen att det syntes vara i 

sin ordning att hyresvärden skulle ha rätt att råda över en total sublokation 

men att det tycktes vara ett allt för stort men för hyresgästen och att inte 

lämnas möjlighet att upplåta delar av lägenheten. Den slutgiltiga formen på 

detta innebar i korthet ett förbud mot total sublokation utan hyresvärdens 

tillstånd men att partiell sublokation tilläts under förutsättning det kunde ske 

utan men för hyresvärden.17 Total sublokation kallades i lagtexten överlå-

telse emedan partiell sublokation definierades som att inrymma utomstå-

ende. Någon diskussion kring gränsdragningen mellan dessa två sublokat-

ionsformer fördes aldrig inför 1907 års nyttjanderättslags inträde.  

2.3 Krislagstiftningen 

De pressade förhållanden som rådde under första världskriget gav upphov 

till den så kallade krislagstiftningen. Lagen utformades som en provisorisk 

lag och syftade till att reglera hyressättningen på marknaden för att undvika 

skenande hyresstegringar.18 Lagen verkade parallellt med 1907 års nyttjan-

derättslag. Vidare var lagen den första i Sverige som inbegrep ett slags be-

sittningsskydd för hyresgäster. Besittningsskyddet var utformat som ett upp-

                                                

16 SOU 1966:14, s. 60.  

17 Bet. 1907:LU25, s. 30-31.  

18 SOU 1922:56, s. 1 f.  
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sägningsförbud med den nya myndigheten hyresnämnden som klagoin-

stans.19  

Lagens införande mötte få protester i riksdagen men det uppstod stora me-

ningsskiljaktigheter när det senare blev tal om att sätta den ur spel. Lagstif-

taren blev slutligen tvungen att kompromissa och istället för att avveckla 

den fullständigt lät lagstiftaren införa 1923 års lag om hyresreglering. 

Denna avsåg utgöra en slags övergång från krislagstiftningen mot en friare 

marknad.20  

Innehållet i 1923 års lag var begränsat till att omfatta övergångsbestämmel-

ser rörande avvecklingen av krislagstiftningen samt regler för fortsatt be-

gränsning av hyrans storlek. Det nya systemet från krislagstiftningen med 

besittningsskydd slopades. En menade att det inte tycktes finnas någon mel-

lanväg mellan det uppsägningsförbud som rått under kristiden och den totala 

uppsägningsrätt som förelegat dessförinnan. Med hänsyn till viljan att 

frångå de gällande strikta hyresregleringsbestämmelserna ansågs det därför 

omotiverat att bibehålla besittningsskyddet.21 

2.4 Införandet av bostadsrättslagen  

Under 1920-talet bildades flera hyresgästorganisationer. Samtliga hade som 

syfte att verka för billiga, sunda och goda bostäder samt tillvarata medlem-

marnas berättigade intressen. Organisationerna startade lokalt men blev 

snabbt en kraft att räkna med även på nationell nivå. Inom hyresgäströrelsen 

kunde snabbt två linjer urskiljas. Å ena sidan fanns hyresgästföreningens 

riksförbund och lokala hyresgästföreningar som verkade för en socialt beto-

nad hyreslagstiftning samt förde hyresgästernas talan gentemot fastighetsä-

                                                

19 Lag (1917:219) med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring m.m. 6-8 §§.  

20 Prop. 1923:31, s. 9-10.   

21 SOU 1922:56, s. 6-7.  
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garna. Å andra sidan bildades hyresgästernas sparkasse- och byggnadsför-

eningar, HSB, som utgjorde en kooperativ byggnadsverksamhet.22  

Utvecklingen av det kooperativa byggandet gick snabbt. Framgången för 

denna nya bostadsform kom snart att fordra en ny lagstiftning. Bostadsrätts-

lagen trädde i kraft år 1931 och var utformad med hyreslagstiftningen som 

förebild.23 Lagen reglerade såväl formen för den nya nyttjanderätten bo-

stadsrätt som formen för bostadsrättsföreningarna.  

Liksom i hyreslagstiftningen begränsades bostadsrättshavarens rätt till total 

sublokation. En bostadsrättshavare fick enbart upplåta sin lägenhet i andra 

hand till annan medlem utan tillstånd från bostadsrättsföreningen. Detta 

följde av det faktum att lagstiftaren vid den här tiden inte gjorde någon 

egentlig åtskillnad mellan total sublokation och substitution. Lagstiftaren 

ansåg att det låg i bostadsrättsföreningens intresse att kunna styra över vilka 

personer som övertog och brukade lägenheterna i föreningen. Dessutom 

gick lagstiftaren steget längre i bostadsrättslagen och begränsade även bo-

stadsrättshavarens rätt till partiell sublokation.24 Detta motiverades i förar-

betena av ”de olägenheter, som ofta kunna följa av ett inneboendesystem”.25 

2.5 1930-talets hyreskonflikter och revidering av hy-

reslagstiftningen 

Under 30-talet växte sig hyresgästföreningarna allt större och aktionerna 

mot fastighetsägarna blev allt fler. Hyresgästerna var missnöjda med de 

oförmånliga avtal som den dispositiva hyreslagstiftningen möjliggjorde och 

krävde såväl hyressänkningar som standardhöjande åtgärder för sina hyres-

rätter.  

                                                
22 SOU 1938:22 bilaga 2, s. 218 f.  

23 Prop. 1930:65, s. 23.  

24 Lag (1930:115) om bostadsrättsföreningar 45 §.  

25 SOU 1928:16, s. 33.  
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År 1939 genomfördes en genomgående revidering av hyreslagstiftningen. 

Det ansågs vara viktigt att lagens skulle överensstämma med det allmänna 

rättsmedvetandet. Vidare anfördes att klara och tydliga lagbestämmelser var 

att föredra framför mer eller mindre svårtolkade avtalsklausuler.26  

Den nya lagen syftade till att väga hyresgästens intressen mot hyresvärdens 

intressen på ett sätt som stimulerande byggande samtidigt som det tryggade 

hyresgästernas ställning på marknaden. Den enskilt viktigaste faktorn för att 

kunna upprätthålla goda förhållanden på hyresmarknaden ansågs vara att det 

fanns tillgång till ett tillräckligt antal lägenheter av tillfredställande beskaf-

fenhet.27 Den nya lagen präglades av att den upprättades i slutet av en tids-

period med god tillgång till bostäder och sjunkande bostadspriser.28  

1939 års lagstiftning var en milstolpe för hyreslagstiftningen eftersom den 

innebar att den större delen av hyreslagstiftningen tvingande.29 Diskussion-

en om hyresgästens besittningsskydd blev en stor fråga och även om de 

önskemål som fanns från hyresgästernas sida inte till fullo blev tillgodo-

sedda ökade skyddet för hyresgästerna i och med denna lag.30 Det besitt-

ningsskydd som infördes rörde enbart avtal som slutits för minst sex måna-

der och skyddet var utformat som en företrädesrätt för hyresgästen förknip-

pat med en rätt till skadestånd för de fall då hyresvärden saknade grund för 

uppsägningen. Denna utformning motiverades av att det antal uppsägningar 

som ansågs vara av den arten att de var att se som obefogade, förmodades 

vara relativt få. En starkare kvarboenderätt befarades ge en alltför bred till-

lämplighet och därmed stora konsekvenser för hyresmarknaden.31  

                                                

26 SOU 1938:22, s. 44 f.  

27 SOU 1938:22, s. 47.  

28 SOU 1966:14, s. 61. 

29 SOU 1966:14, s. 61.  

30 SOU 1938:22, s. 197 ff.  

31 SOU 1938:22, s. 114.  
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2.6 Andra världskrigets hyresreglering och bostads-

rättskontroll 

I början av andra världskriget avstannade bostadsproduktionen och mot slu-

tet av kriget blev bostadsbristen påtaglig.32 År 1942 antogs lag (1942:429) 

om hyresreglering m.m. som en ny provisorisk lag som reglerade hyresni-

våer och besittningsskydd för hyresgäster. Samtidigt antogs även lag 

(1942:430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m.m. 

vilken var en provisorisk lag som kontrollerade priserna vid upplåtelse och 

överlåtelse av bostadsrätter. Lagarna syftade till att förhindra den skenande 

hyressättningen respektive prissättningen som annars befarades uppstå.33  

Tanken var från början att lagarna skulle gälla högst tillfälligt men avveckl-

ingen av lagarna mötte motstånd.34 Hyresregleringslagen avvecklades suc-

cessivt och som en del i avvecklingen infördes den kompletterande besitt-

ningsskyddslagen år 1956. Hyresregleringslagen upphörde inte definitivt 

förrän 1974 och då genom lag (1974:1080) om avveckling av hyresregle-

ringen.35 Bostadsrättskontrollagen upphörde 1968.36 

Från huvudregeln i hyresregleringslagen undantogs, i den första versionen 

av lagen, sådana lägenheter som uthyrdes i möblerat skick.37 I förarbetena 

inför 1943 års förlängning av lagen diskuterades lämpligheten av att även 

låta möblerade lägenheter inkluderas i tillämpningsområdet för huvudre-

geln. Departementschefen hänvisade till det privata förhållande som kunde 

                                                

32 SOU 1966:14, s. 63.  

33 Prop. 1942:301, s. 14 f. respektive prop. 1942:341, s. 6 f.  

34 SOU 1966:14, s. 61-62.  

35 För utvecklande resonemang om hyresregleringslagens successiva avveckling, se 
Bet. 1971:18CU s. 5 f.  

36 Något faktiskt beslut om avveckling av bostadsrättskontrollagen fattades aldrig, 
avvecklingen skedde istället genom frånvaron av ett beslut om vidare förlängning 
av lagen. Se prop. 1971:12 s. 32.   

37 Se lag (1942:429) om hyresreglering m.m. 2 §.  
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väntas uppstå mellan en upplåtare och en hyresgäst i den aktuella upplåtel-

seformen. Hyresförhållandet innebar en påverkan på hyresvärdens privatliv 

och därav ansågs hyresvärdens vilja att hyresgästen avflyttar mer betydelse-

full än annars. I den andra versionen av lagen jämställdes trots detta möble-

rade lägenheter med andra lägenheter. Istället påtalades att bevisbördan i 

dessa fall kunde komma att omkastas. I normalfallet ålåg det hyresvärden att 

visa att det uppkommit olägenheter i hyresförhållandet men i dessa fall 

kunde det istället fordras att hyresgästen visade på någon särskild omstän-

dighet som talade till hyresgästens förmån.38 

2.7 1970 års jordabalk och 1971 års bostadsrättslag 

Under 1960-talet stod lagstiftaren återigen inför ett vägskäl med en föränd-

rad bostadsmarknad, en förhållandevis kraftig bostadsbrist och en splittrad 

och föråldrad lagstiftning. Lagstiftaren genomförde år 1968 ytterligare en 

omfattande hyresrevidering.39 Avsikten var att det nya hyreskapitlet som 

framtogs skulle ingå som en del i den kommande nya jordabalken som var 

under utarbetande.40 Revideringen var ett steg mot en friare marknad men 

hyresregleringen och besittningsskyddet skulle bibehållas i den mån mark-

naden motiverade detta.41 

Den nya lagstiftningen innebar ett flertal stora nyheter. Den viktigaste av 

dessa torde vara utformningen av hyresgästens besittningsskydd. Besitt-

ningsskyddet utformades som ett direkt besittningsskydd för bostadshyres-

gäster och innebar en rätt till förlängning av hyresavtalet. Den viktigaste 

funktionen med bestämmelsen ansågs vara att den under tider då det rådde 

                                                

38 Prop. 1943:91, s. 18 ff.  

39 Lag (1968:346) angående ändring i lag (1907:36) om nyttjanderätt till fast egen-
dom.  

40 Jordabalken kom att träda ikraft 1972-01-01, se Lag (1970:995) om införande av 
nya jordabalken. 

41 Prop. 1967:141, s. 27 f. Propositionen bifogades sedermera till prop. 1968:91 
som bilaga A. Nedan omnämns dokumentet i fråga som prop. 1967:141.  
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bostadsbrist skulle skydda hyresgästen från att bli bostadslös. Vid en mer 

balanserad bostadsmarknad syftade istället regeln till att skydda hyresgästen 

från andra menliga konsekvenser, såväl praktiska som ekonomiska.42   

Besittningsskyddet hade ett fåtal undantag för vissa upplåtelseformer och en 

rad besittningsbrytande grunder.43 Ett av undantagen från besittningsskyddet 

var upplåtelse av lägenhet som utgjorde del av upplåtarens egen bostad. 

HLK menade att sådana upplåtelser påkallade hänsyn till upplåtarens per-

sonliga förhållanden. Vidare var många av de upplåtelser som omfattades av 

den nya undantagsformuleringen redan undantagna från tillämpningen av 

besittningsskyddslagen från 1956.44  

Dessutom infördes en rätt för hyresgäster att använda lägenheten för total 

sublokation, trots att hyresvärden vägrat lämna sitt medgivande till upplåtel-

sen. Rätten till total sublokation villkorades i dessa fall av att hyresnämnden 

skulle lämna sitt tillstånd härtill. Tillstånd från hyresnämnden skulle fordra 

att hyresgästen hade beaktansvärda skäl för sin upplåtelse samt att hyresvär-

den saknade befogad anledning att neka tillstånd.45 Total sublokation gavs 

benämningen andrahandsupplåtelse. Begreppet överlåtelse kom istället att 

användas för substitution, alltså när en hyresgäst överlåter sitt hyresavtal i 

sin helhet till en ny hyresgäst.  

Avseende gränsdragningen mellan total och partiell sublokation föreslogs av 

HLK att denna skulle ske genom en kvantitativ begränsning i hyresgästens 

rätt att upplåta lägenheten. De sakkunniga menade istället att gränsdrag-

ningen mellan total och partiell sublokation istället skulle knytas till hyres-

gästens förmåga att gentemot hyresvärden uppfylla vårdnadsplikten.46 Be-

                                                
42 SOU 1966:14, s. 100. 

43 Prop. 1967:141, s. 329 ff.  

44 SOU 1961:47, s. 81.  

45 SOU 1966:14, s. 386 ff.  

46 SOU 1966:14, s. 388 ff.  
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stämmelsen formulerades som att en total sublokation var när lägenheten 

uppläts till annan i sin helhet.47 Huruvida gränsdragningen skulle avgöras 

enbart baserat på hyresgästens förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot 

hyresvärden eller även med hänsyn till utrymmeskvantiteten av upplåtelsen 

också klarlades egentligen aldrig i förarbetena.  

Bara sex månader efter den nya jordabalkens ikraftträdande genomfördes 

även en revidering av bostadsrättslagen. Den nya lagen anpassades efter den 

utveckling som bostadsrättsinstitutet genomgått sedan 1930-talet.48 Bland 

nyheterna i 1971 års bostadsrättslag fanns en förändring av bostadsrättsha-

varens rätt till sublokation. En menade att rättsförhållandet mellan förening-

en och bostadsrättshavaren inte påkallade att tillstånd behövde inhämtas 

varje gång bostadsrättshavaren önskade upplåta ett rum i sin bostad och par-

tiell sublokation tilläts utan tillstånd även för bostadsrättshavare.49  

2.8 Vidgande av besittningsskyddet i hyreslagstift-

ningen 

Bara några år efter införandet av nya jordabalken vidtog lagstiftaren återi-

gen åtgärder i ett flertal bestämmelser i lagen. Bland annat genomfördes en 

reform i besittningsskyddet som innebar att skyddet uppkom omedelbart, 

istället för som tidigare efter en nio månaders karenstid.50  

Borttagandet av karenstiden omfattade dock inte samtliga upplåtelseobjekt. 

Avseende lägenheter som upplåtits för fritidsändamål och möblerade rum 

gällde även fortsättningsvis den nio månader långa karenstiden.51 Ett lik-

nande undantag hade föreslagits av HLK långt tidigare men medtogs aldrig i 

                                                
47 Se prop. 1967:141, s. 13. 

48 SOU 1969:4, s. 85.  

49 SOU 1969:4, s. 227.  

50 Prop. 1974:150 bilaga 2, s. 537.  

51 Prop. 1974:150 bilaga 2, s. 537. 
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det förslag som lades fram mot slutet av 60-talet.52 I förarbetena angavs att 

med möblerat rum avsågs ”oberoende av rumsantalet, varje bostad som hyrs 

ut i möblerat skick och som inte kan anses som bostadslägenhet i vedertagen 

mening, dvs. bostad inrymmande, förutom ett eller flera rum, kök eller 

kokvrå samt hygienutrymmen”.53  

2.9 Bostadsrättslagen 

År 1991 genomfördes ännu en revidering av bostadsrättslagen. Den starka 

ägarliknande ställning som bostadsrättshavare tidigare åtnjutit i förhållande 

till föreningen mildrades och ombildningslagen från 1982 sammanfördes 

med bostadsrättslagen.54 Vidare beslutade lagstiftaren att slopa möjligheten 

för bostadsrättshavare att utan tillstånd från föreningen upplåta sin lägenhet 

i andra hand till annan medlem. Motivet till detta var att även en sådan upp-

låtelse kunde komma att försvåra föreningsarbetet samt att intresset för för-

eningen att ha översyn över samtliga andrahandsupplåtelser fick anses väga 

tungt.55  

Vid införandet av 1991 års bostadsrättslag diskuterades huruvida den praxis 

som utbildats avseende andrahandsupplåtelser av hyresrätter skulle tilläm-

pas analogt även för bostadsrätter. Det framgick av bostadsdomstolens 

praxis att bestämmelsen tolkats bokstavligt. En andrahandsupplåtelse var 

just en upplåtelse av hela den fysiska lägenheten och en självständig upplå-

telse i vilken ett eller flera rum stängts av från andrahandshyresgästens an-

vändning utgjorde en partiell sublokation.56 Svaret blev att denna praxis 

skulle tillämpas såväl för hyresrätter som för bostadsrätter och därmed blev 

                                                
52 SOU 1966:14, s. 120.  

53 Prop. 1974:150, s. 491.  

54 Prop. 1990/91:92, s. 54 

55 Bet. 1990/91:BoU13, s. 14 f.  

56 Se tex RBD 1986:31, RBD 1992:126 och RBD 1992:227. 
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ordalydelsen i bestämmelserna såväl som den faktiska tillämpningen likar-

tade.57  

2.10 2000-talets diskussion om andrahandsupplåtelser 

År 2001 skedde en vändning i praxis avseende gränsdragningen mellan total 

och partiell sublokation i bostadsrätter. I målen NJA 2001 s. 241 I och II 

prövades frågan och HD förtydligade i sin dom att avgörande för gräns-

dragningen mellan total och partiell sublokation enbart skulle avgöras med 

hänsyn till självständigheten i underhyresgästens brukande av lägenheten. 

Den fysiska omfattningen av upplåtelsen skulle inte få verka avgörande. 

Frågan om huruvida andrahandshyresgästen haft att självständigt bruka lä-

genheten eller inte ansågs avgörande. 

I efterdyningarna av NJA 2001 s. 241 I och II diskuterades huruvida detta 

nya prejudikat fordrade en lagändring i BRL. Regeringen menade att lagtex-

ten kunde förtydligas och lagstiftaren beslutade att genomföra en språklig 

modifiering av bestämmelsen i bostadsrättslagen.58 I propositionen diskute-

rades även om en motsvarande ändring behövdes även i hyreslagstiftning-

en.59 I RH 2007:18 konstaterade HovR att denna nya tolkning av lagen 

skulle tillämpas även för hyresrätter. År 2009 följde även en redaktionell 

ändring i hyreslagstiftningen.60  

År 2013 trädde nästa stora förändring avseende andrahandsupplåtelser 

ikraft. Lagen om uthyrning av egen bostad skulle bland annat gälla för situ-

ationer då privatpersoner hyr ut en bostadsrättslägenhet. Lagen medförde 

vid införandet en friare hyressättning, avsaknad av möjlighet att återkräva 

överskottshyra och ett borttagande av besittningsskyddet för andrahandshy-

resgäster i dessa fall. Den motiverades av en ökande bostadsbrist och syftet 

                                                
57 Prop. 1990/91:92, s. 118.  

58 Prop. 2002/03:12, s. 67 f.  

59 Prop. 2002/03:12, s. 50.  

60 Prop. 2008/09:27, s. 12. 
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med lagen var främst att främja utbudet av lägenheter i storstäderna. Vidare 

syftade lagen till att förbättra överskådligheten av lagstiftningen för privat-

uthyrare.61  

Den senaste lagändringen på området skedde 2014 då lagstiftaren tog nästa 

steg mot en friare privatuthyrningsmarknad för bostadsrättshavare. Det tidi-

gare gällande kravet på att bostadsrättshavaren skulle ha beaktansvärda skäl 

för att kunna beviljas tillstånd för total sublokation från hyresnämnden er-

sattes med det vidare rekvisitet skäl.   

                                                
61 Prop. 2012/13:1 utgiftsområde 18, s. 65 ff.  
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3 Sublokation 

3.1  Inledning 

Kapitlet behandlar total och partiell sublokation gränsdragningen dem emel-

lan. På området finns två centrala rättsfall: NJA 2001 s. 241 I och II. Dessa 

fall avgjordes enligt det gamla regelverket i bostadsrättslagen i vilket total 

sublokation definierades som upplåtelse av lägenheten i dess helhet. Rätts-

fallen anses dock ha fortsatt prejudikatvärde även efter de lagändringar som 

genomfördes 2002 för bostadsrätter respektive 2009 för hyresrätter. Detta 

eftersom lagändringarna byggde på de uttalanden som HD gjorde i dessa 

mål.62  

3.2 Partiell sublokation 

3.2.1 Begreppet partiell sublokation 

Av både JB 12 kap 41 § och BRL 7 kap. 8 § framgår det att det är förbjudet 

att inrymma utomstående i lägenheten om det kan medföra men för fastig-

hetsägaren. Motsatsvis innebär denna reglering att det är tillåtet att använda 

lägenheten till partiell sublokation, såvida det inte riskerar att medföra men 

för fastighetsägaren.  

Redan vid införandet av den första hyreslagstiftningen ansågs det innebära 

en allt för stor inskränkning i nyttjanderätten för hyresgästen, om denne inte 

tilläts inrymma utomstående efter eget tycke. Ett förbud mot partiell sublo-

kation ansågs vidare stå i strid med de samhälleliga behov som förelåg vid 

den tiden.63 Dessa tankar tycks, i och med att regeln varit oförändrad i hyre-

slagstiftningen sedan införandet, ha varit konstanta sedan 1907. Avseende 

BRL har rätten till partiell sublokation visserligen varit begränsad tidigare.64 

                                                

62 Se avsnitt 2.10 ovan. 

63 Bet. 1907:LU25, sid 30-31. 

64 Se avsnitt 2.4. 
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Idag är dock bostadsrättslagen likalydande med hyreslagstiftningen på 

denna punkt.  

Att inrymma utomstående innebär att en nyttjanderättshavare tar in någon 

utomstående att bo i lägenheten tillsammans med nyttjanderättshavaren 

själv. Både situationer då den utomstående ska ingå i hushållet och situat-

ioner då den utomstående ska ha en separat hushållning kan utgöra partiella 

sublokationer.65 Enligt denna definition görs i sammanhanget ingen faktisk 

åtskillnad mellan en person som är hushållsmedlem i nyttjanderättshavarens 

hushåll och en person som endast delar lägenhet med nyttjanderättshavaren.  

Vid uppsägning av hyresrätt ska, enligt JB 12 kap. 8 § 3 st., hyresvärden 

delge hyresgästen uppsägningen enligt den ordning som återfinns i JB 8 kap 

8 § 3 st. I bestämmelsen förekommer begreppet hushållsmedlem. Av RBD 

1982:16 framgår att någon som ”bara är inneboende hos [hyresgästen]” inte 

är hushållsmedlem. En skulle kunna tro att detta uttalande från bostadsdom-

stolen står direkt i strid med påståendet ovan om att både en hushållsmed-

lem och annan kan vara en sådan inneboende som avses i JB 12 kap. 41 §. 

Bostadsdomstolens uttalande innebär dock inte i sin ordalydelse att en hus-

hållsmedlem inte även kan vara inneboende. Uttalandet sätter enbart gränser 

för begreppet hushållsmedlem, inte för vem som kan anses vara inneboende. 

Dessutom framgår det av NJA 2009 s. 889 att ett begrepp inte nödvändigt-

vis behöver ha samma innebörd i två olika situationer. Begreppet hushålls-

medlem är därav inte låst vid den ovan anförda betydelsen i fall som rör JB 

12 kap. 41 §.  

3.2.2  Nyttjanderättshavarens förpliktelser vid partiell 

sublokation 

Som nämnts ovan krävs inget tillstånd för att inrymma utomstående. Den 

enda begränsning som egentligen föreligger är att så inte får ske om men 

kan uppkomma för fastighetsägaren. Vad denna begränsning innebär är 

                                                
65 Bet. 1907:LU25, sid 31. 
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omdiskuterat i förarbeten och i doktrinen. Klart är i vart fall att sublokation-

en inte nödvändigt måste föranleda att men de facto uppkommer för fastig-

hetsägaren. Av ordalydelsen i bestämmelsen framgår att det är tillräckligt att 

sublokationen kan medföra men, alltså att en reell risk föreligger. En omfat-

tande rumsuthyrning innebär inte per automatik att nyttjanderättshavaren 

har överskridit sin rätt till partiell sublokation. Inte heller anses en större 

förslitning på lägenheten nödvändigtvis innebära att risk för men förelig-

ger.66 I doktrinen har förekomsten av ett slags tak för rumsuthyrningens 

omfattning diskuterats. Vissa menar att när rumsuthyrningen sträcker sig 

över vad som kan anses förutsägbart och normalt anses normalt en risk för 

men uppkomma.67  

3.3 Total sublokation 

3.3.1 Begreppet total sublokation 

En andrahandsupplåtelse definieras i JB 12 kap. 39 § respektive i BRL 7 

kap. 10 § som en lägenhetsupplåtelse till annan för självständigt brukande. 

Från begreppet undantas normalt situationer där hyresgästen avlidit eller i 

samband med uppbrott tillfälligt lämnat hemmet och hens sambo/make 

tillsvidare använder lägenheten i väntan på bodelning.68  

I sammanhanget bör nämnas att JB 12 kap. enbart är tillämpligt på avtal om 

nyttjande av fast egendom mot ersättning. Från denna begränsning är dock 

andrahandsupplåtelser undantagna; även sådana andrahandsupplåtelser som 

sker utan att ersättning utgår, omfattas av bestämmelserna i hyreslagstift-

ningen.69   

                                                
66 Prop. 1967:141, s. 150.  

67 Bengtsson m.fl., s. 185.  

68 Prop 1967:141, s. 225. 

69 Prop. 2008/09:27, s. 20. 
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Som behandlats ovan i avsnitt 2.7 har sublokation historiskt sett benämnts 

som överlåtelse i hyreslagstiftningen. Idag är sublokation och substitution 

dock tydligt åtskilda i hyreslagstiftningen och gränsdragningen mellan dessa 

två olika rättsinstitut torde sällan föranleda bekymmer.  

3.3.2 Nyttjanderättshavarens förpliktelser vid total sublo-

kation 

Enligt JB 12 kap. 39 § respektive i BRL 7 kap. 10 § är nyttjanderättshavaren 

skyldig att inhämta fastighetsägarens tillstånd för att upplåta lägenheten i 

andra hand. Total sublokation utan tillstånd utgör en grund för förverkande 

enligt både JB 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. och BRL 7 kap. 18 § 2 p. Om en in-

lämnad ansökan om tillstånd inte beviljas av fastighetsägaren har dock nytt-

janderättshavaren möjlighet att vända sig till hyresnämnden som kan bevilja 

ansökan i vissa fall. Detta följer av JB 12 kap. 40 § respektive BRL 7 kap. 

11 §. 

Tillstånd från hyresnämnden förutsätter, i fråga om hyresrätter, att hyresgäs-

ten har beaktansvärda skäl för sin uthyrning samt att hyresvärden saknar 

befogad anledning att neka tillstånd. Ifråga om bostadsrätter förutsätter till-

stånd från hyresnämnden att bostadsrättshavaren har skäl för sin upplåtelse 

samt att bostadsrättsföreningen saknar befogad anledning att neka tillstånd.  

Avseende både det bostadsrättsliga rekvisitet skäl och det hyresrättsliga 

rekvisitet beaktansvärda skäl, är utgångspunkten att de anförda skälen ska 

innefatta ett rimligt behov för nyttjanderättshavaren att behålla lägenheten. 

Det är inte nödvändigt vid tillståndsprövningen att avgöra huruvida hyres-

gästen/bostadsrättshavaren faktiskt kommer att återvända till lägenheten. 

Däremot bör ett reellt intresse att behålla lägenheten för egen del i normal-

fallet föreligga.70 Undantag från detta gäller enbart i vissa fall i fråga om 

rekvisitet skäl.71  

                                                

70 Prop. 2002/03:12, s. 119 respektive prop. 1997/98:46 s. 57. 

71 Prop. 2013/14:142, s 22.   
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Med sådana beaktansvärda skäl som krävs i fråga om hyresrätter avses ex-

empelvis att hyresgästen är förhindrad att använda lägenheten på grund av 

sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller att hyresgästen ska prova att 

leva som sambo.72 De skäl som anses som beaktansvärda i hyreslagstift-

ningen ska vara hänförliga till hyresgästen själv, andrahandshyresgästens 

intressen och behov ska alltså inte beaktas.  

Rekvisitet skäl är något generösare än beaktansvärda skäl. Det måste dock 

även i dessa fall röra sig om skäl av viss tyngd. Med skäl avses alla de skäl 

som är att hänföra till bostadsrättshavaren och som täcks av beaktansvärda 

skäl. Därutöver avses även vissa ytterligare skäl. I vissa fall kan till och med 

skäl som egentligen är hänförliga till andrahandshyresgästens behov, som 

exempelvis när en närstående är i behov av bostad, godtas. Ett annat exem-

pel på skäl som är godtagbart är om lägenheten på grund av rådande mark-

nad är svårsåld, då kan andrahandsupplåtelse godkännas för upp till ett år.73  

Kravet på att fastighetsägaren ska sakna befogad anledning att neka tillstånd 

får anses uppfyllt om fastighetsägaren skäligen kan godta andrahandshyres-

gästen som faktiskt utövare av nyttjanderätten. Ekonomiska förutsättningar 

är för detta rekvisit irrelevant eftersom nyttjanderättshavaren även fortsatt 

svarar för den ekonomiska förpliktelsen som avtalet innebär.  Vid sådana 

upplåtelser som är undantagna besittningsskyddet enligt JB 12 kap. 45 § 

torde en befogad anledning för hyresvärden att neka andrahandsupplåtelse 

regelmässigt föreligga.74  

3.4 Gränsdragning mellan total och partiell sublokat-

ion 

Som framgått ovan i avsnitt 3.2.1 och 3.3.1 är följderna av en total respek-

tive en partiell sublokation olika. För total sublokation föreligger en till-

                                                

72 Prop. 1967:141, s. 225.  

73 Prop. 2013/14:142, s. 21 f. 

74 Prop. 1967:141, s. 225 f.   
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ståndsplikt för nyttjanderättshavaren och en andrahandsupplåtelse utan till-

stånd utgör en förverkandegrund. Partiell sublokation är inte begränsad till 

sin omfattning och enbart förbjuden i den mån den kan medföra men för 

fastighetsägaren.  

Begreppen total och partiell sublokation kan upplevas som en aning vilsele-

dande. Ordet partiell betyder till en del eller delvis och begreppet kan därför 

ge intrycket att det rör sig om en upplåtelse av en del av en lägenhet. Ordet 

total betyder fullständig eller komplett och kan därför ge vid handen att det 

rör sig om en upplåtelse av lägenheten i dess fysiska helhet. Faktum är dock 

att det inte är den fysiska kvantiteten av upplåtelsen som är avgörande för 

definitionen.  

Som berörts ovan är en total sublokation en upplåtelse till någon annan för 

självständigt brukande.75 Med andra ord är det avgörande för gränsdrag-

ningen graden av självständighet i underhyresgästens brukande av lägenhet-

en. Att nyttjanderättshavaren undantar ett eller flera rum från upplåtelsen 

innebär inte att uthyrningen utgör en partiell sublokation.76 Å andra sidan 

kan även en högst marginell användning från upplåtarens sida medföra just 

att sublokationen är att se som partiell.  

I NJA 2001 s. 241 I hade en bostadsrättshavare upplåtit sin lägenhet, med 

undantag från ett rum, till en underhyresgäst utan tillstånd från bostadsrätts-

föreningen. Det undantagna rummet brukades av bostadsrättshavaren för att 

förvara möbler och rummet var under upplåtelsen låst. Föreningen menade 

att detta var en otillåten uthyrning emedan bostadsrättshavaren menade att 

det inte var en total sublokation i och med att lägenheten inte var upplåten i 

sin fysiska helhet.  

HD anförde i sina domskäl följande:  

                                                

75 Se avsnitten 2.10 och 3.3. 

76 Prop. 2008/09:27, s. 20.  
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”B.K. har visserligen undantagit ett rum i lägenheten från 

upplåtelsen.  T.B. har emellertid ensam bott i lägenheten och 

förfogat över samtliga övriga utrymmen, däri inräknat kök 

och badrum. Enligt vad som framgår av utredningen i målet 

har B.K. under den i målet aktuella tiden inte haft annan kon-

takt med lägenheten än att hennes sambo K.K. besökt den nå-

gon gång i månaden, efter att på förhand ha meddelat sin an-

komst till T.B. T.B. har således haft rätt att självständigt 

nyttja lägenheten.” 

Uttalandet antyder att det inte är bostadsrättshavarens egna nytta av att för 

egen del bruka lägenheten som ska ses som avgörande. Inte heller bör, så 

som berörts ovan, omfattningen av den fysiska upplåtelsen vara att se som 

avgörande. Istället lämnas i fallet bostadsrättshavarens egentliga kontroll 

över underhyresgästens användning av lägenheten avgörande vikt.  

På samma sätt resonerade HD i NJA 2001 s. 241 II. I detta fall hade en bo-

stadsrättshavare upplåtit sin bostadsrätt, med undantag för ett rum, till en 

underhyresgäst. Bostadsrättshavaren själv vistades i huvudsak i sitt fritids-

hus men besökte regelbundet lägenheten samt övernattade i den någon gång 

i månaden. HD uttalade i sina domskäl följande:  

”M.K. har i målet bl.a. uppgivit att J.S. övernattade i lägen-

heten någon gång i månaden, att han därutöver besökte lägen-

heten ett par gånger i veckan, att han vid sina besök utnyttjade 

köket och det undantagna rummet samt att han fick post till 

lägenheten. M.K. kan därmed inte anses ha haft rätt att själv-

ständigt utnyttja lägenheten.” 

I förarbetena till den lagändring som sedermera genomfördes i bostadsrätts-

lagen anförde regeringen följande:  

”Har lägenheten upplåtits för andrahandshyresgästens själv-

ständiga brukande bör alltså upplåtelsen anses som en andra-
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handsupplåtelse. Detta bör gälla även om något rum hålls låst 

för andrahandshyresgästen”.77 

”Det faktum att ett rum har stängts av för bostadsrättshavaren 

är inte tillräckligt för att upplåtelsen skall betraktas som en 

partiell sublokation. Vid bedömningen av om lägenheten upp-

låtits för självständigt brukande eller inte är det av betydelse 

om bostadsrättshavaren enligt avtalet har haft möjligheter att 

disponera lägenheten eller delar av denna samt i vilken ut-

sträckning han eller hon faktiskt har kommit att vistas där. 

Den närmare gränsdragningen för när en upplåtelse skall an-

ses ha skett för självständigt brukande får utvecklas i rätts-

praxis”.78 

Sammanfattningsvis var regeringen mycket mån om att det skulle stå klart 

att avstängningen av ett enskilt rum inte per automatik innebär att sublokat-

ionen är partiell. Det självständiga nyttjandet som ska verka avgörande för 

gränsdragningen omfattar egentligen hela lägenheten men den principen 

gäller inte om upplåtaren inte brukar de delar som är avstängda. Syftet var 

att förhindra det missbruk av möjligheten till partiell sublokation som an-

nars skulle möjliggöras.  

Gränsdragningen mellan total och partiell sublokation tycks vid en första 

anblick inte vara beroende av hur länge upplåtelsen varat. Rent principiellt 

är en upplåtelse som sker till självständigt brukande att se som total oavsett 

om den varar i några dagar eller i flera år. Det avgörande är, som konstate-

rat, graden av självständighet i underhyresgästens brukande. Å andra sidan 

är det svårt att föreställa sig att en självständighet faktiskt uppkommer om 

upplåtelsen enbart varar i några dagar. I NJA 2001 s. 241 II bedömdes upp-

låtelsen vara av partiell art då nyttjanderättshavaren besökte och brukade 

lägenheten regelbundet. Rent praktiskt lär dock underhyresgästens brukande 

                                                

77 Prop. 2002/03:12, s. 68.  

78 Prop. 2002/03:12, s. 118.  
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ha varit av självständig art mellan nyttjanderättshavarens besök. Det innebär 

att lägenheten faktiskt brukades självständigt i intervaller om några dagar åt 

gången. Med hänsyn till detta torde alltså tidsaspekten trots allt ha viss rele-

vans för bedömningen. Frågan är då vart tidsgränsen mellan en total och en 

partiell sublokation ligger.  

Denna fråga har samband med nyttjanderättshavarens vårdnadsplikt vilken 

framgår av JB 12 kap. 24 § respektive BRL 7 kap. 12 §. Den praktiska följ-

den av dessa bestämmelser skiljer sig mellan bostadsrätter och hyresrätter, 

men gemensamt är att nyttjanderättshavaren ålagts en vårdnadsplikt gente-

mot fastighetsägaren. För att denna ska anses uppfylld krävs att nyttjande-

rättshavaren har kontroll över lägenheten. Vid en total sublokation lämnas 

fastighetsägaren möjlighet att godkänna den underhyresgäst som under en 

tid kommer att agera som faktisk nyttjare av lägenheten. Vid en partiell 

sublokation saknas denna möjlighet helt för fastighetsägaren och det är där-

för centralt att nyttjanderättshavaren har en sådan kontroll över lägenheten 

att denne kan fullgöra sin vårdnadsplikt. I en situation där en nyttjanderätts-

havare under en längre period lämnar en underhyresgäst att självständigt 

bruka lägenheten, riskerar nyttjanderättshavaren alltså att brista i sin vård-

nadsplikt. I en situation jämförbar med den i NJA 2001 s. 241 II har dock en 

sådan risk inte bedömts uppkomma.  

En annan aspekt för gränsdragningen i fråga tycks, åtminstone enligt det 

ovan citerade stycket ur propositionen, vara i vilken grad nyttjanderättsha-

varen enligt sublokationsavtalet tillåtits samt rent faktiskt vistats i lägenhet-

en. Denna aspekt tycks även ha tillmätts betydelsen i NJA 2001 s. 241 II då 

HD i domskälen omnämnde att nyttjanderättshavaren vid sina besök utnytt-

jande köket och det annars avstängda rummet. Till vilken grad denna faktor 

bör vara avgörande för bedömningen framgår dock varken av rättsfallet eller 

av förarbetena till lagändringen.  

Sammantaget torde samtliga de ovan diskuterade faktorerna anses viktiga 

för gränsdragningen och en helhetsbedömning i det enskilda fallet lär vara 

nödvändig för att bestämma huruvida en underhyresgäst brukar lägenheten 
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självständigt eller ej. Denna slutsats ligger i linje med hur HD resonerat i 

sina domskäl i NJA 2001 s. 241 I och II.  

3.5 Lägenheten 

Även om den fysiska omfattningen av upplåtelsen, enligt det anförda reso-

nemanget ovan, inte ska ses som avgörande för gränsdragningen mellan 

total och partiell sublokation, så kan det ändå vara av relevans att lägenhet-

ens yttre gränser är klarlagda. Detta eftersom det avgörande trots allt är i 

vilken grad underhyresgästen tillåts bruka lägenheten självständigt. I fallet 

med elastiska lägenheter torde lägenhetsbegreppet anses mer centralt än 

annars eftersom detta kan tänkas bli avgörande i ett fall där uthyrningsrum-

met brukas självständigt. Om uthyrningsrummet då är att se som en egen 

lägenhet uppkommer de facto en situation där lägenheten brukas självstän-

digt.79  

3.5.1 Lägenhetsbegreppet 

Det juridiska lägenhetsbegreppet står inte till fullo i överensstämmelse med 

ordet lägenhet i vardagligt tal. Hyresobjektet är hus eller del av hus och om-

nämns som lägenheten i JB 12 kap. 1 § 1 st. Likaså utgör objektet för bo-

stadsrättsupplåtelsen, enligt BRL 1 kap 4 §, hus eller del av hus och objektet 

benämns som lägenheten. Vidare framgår det av förarbetena till bostads-

rättslagen att lägenheten anses utgöra objektet för föreningens upplåtelse.80 

Detta innebär att allt om utgör ett hus eller en del av ett hus åtminstone teo-

retiskt sett kan utgöra en lägenhet. Därmed är villor, lokaler, garage, förråd 

och möblerade eller omöblerade rum också potentiella lägenheter i hyres-

lagstiftningens och bostadsrättslagens mening.81 Enligt BRL 4 kap. 5 § ska 

lägenheten anges i upplåtelseavtalet.  

                                                

79 Resonemanget utvecklas vidare nedan i avsnitt 3.6. 

80 Prop. 1990/91:92, s. 56-58.  

81 För ett liknande resonemang se Holmqvist & Thomsson, s. 28.  



 38 

Vad som ingår i lägenheten följer sammanfattningsvis av upplåtelseavtalets 

innehåll och avtalsinnehållet får fastställas genom avtalstolkning. I praxis 

rörande hyresrätter har avtalets ordalydelse tillmätts stor betydelse i avsak-

nad av andra tolkningsdata. I det tidiga avgörandet NJA 1924 s. 177, fast-

slog HD att även ett hyresobjekt som rent byggnadstekniskt anses utgöra 

flera lägenheter kan utgöra en enda lägenhet hyresrättsligt under förutsätt-

ning att hyresavtalet anger detta. I NJA 1961 s. 380 hade ett hyresavtal upp-

rättats för vad som rent byggnadstekniskt ansågs utgöra två lägenheter. Till 

skillnad från vad som var fallet i det tidigare avgörandet, hade dock dessa 

två lägenheter omnämnts i avtalet med två olika lägenhetsnummer och med 

två skilda hyresbelopp. I detta fall bedömde HD att upplåtelsen fick anses 

omfatta två skilda lägenheter. 

Hur avtalet bör tolkas i fall där andra tolkningsdata, så som den faktiska 

användningen, talar i en annan riktning än ordalydelsen i det skrivna avtalet, 

framgår inte av de ovan refererade rättsfallen. I likhet avtalstolkning i all-

mänhet bör dock avtalsinnehållet i oklara fall fastställas genom en helhets-

bedömning av samtliga tolkningsdata. I normala fall bör dock ordalydelsen i 

avtalet tillmätas an avgörande vikt. För det fall parterna vill att avtalet ska 

omfatta flera lägenheter, istället för att ses som ett unisont objekt, så bör 

detta framgå tydligt i avtalet.  

3.5.2 Annan användning av lägenhetsbegreppet i BRL 

I förarbetena till BRL diskuteras behovet av en definition av lägenhetsbe-

greppet. Detta resonemang fördes i samband med bestämmelsen i BRL 1 

kap 5 § som berör beräkningen av antalet lägenheter som krävs för att regi-

strera en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen. Någon definition i lag-

stiftningen ansågs inte nödvändig och en lägenhet beskrevs som varje av-

skild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bo-

stad eller som lokal. 

Vidare anfördes följande:  

”Som lägenhet bör vid beräkningen endast betraktas en sådan 

del av huset som med utgångspunkt från hur huset är byggt 



 39 

naturligen utgör en brukningsenhet. Ett avskärmat rum i en 

sådan brukningsenhet kan således inte utgöra en lägenhet.”82 

Den praktiska konsekvensen av detta uttalande är att varje modernt objekt 

som saknar normala faciliteter, så som exempelvis kök, inte kan anses ut-

göra en lägenhet. Detta gäller vidare oavsett om lägenheten faktiskt har upp-

låtits med bostadsrätt. Inte heller torde en sammansatt lägenhet eller ett ob-

jekt som rent byggnadstekniskt utgör två lägenheter enligt detta resonemang 

kunna utgöra en enda lägenhet bostadsrättsligt, även om upplåtelseavtalet 

anger dem som ett unisont objekt.  

Det ovan citerade resonemanget orsakar alltså viss inkongruens i använd-

ningen av lägenhetsbegreppet. Denna inkongruens kan lösas på två tänkbara 

sätt. Det första är att tolka inkongruensen som att det inte finns ett sam-

stämmigt lägenhetsbegrepp i BRL utan detta ska tolkas på olika sätt i olika 

situationer. Det andra är att diskussionen i förarbetena får anses ge en annan 

möjlig syn på hur lägenhetsbegreppet bör tolkas i samtliga bostadsrättsliga 

sammanhang. 

Ur ett teleologiskt perspektiv bör en kunna argumentera att det inte finns 

någon konsekvent innebörd av lägenhetsbegreppet i BRL. De argument som 

hänvisar till att upplåtelseavtalet är avgörande för lägenhetens omfattning, 

syftar till frågor som rör bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsför-

eningens skyldigheter och rättigheter. Det ovan redovisade citatet, å andra 

sidan, är att hänföra till regler om hur en bostadsrättsförening startas. Be-

greppet lägenhet fyller med andra ord vitt skilda funktioner i dessa två fall 

och behöver därför inte nödvändigtvis ha samma innebörd. Mot denna tolk-

ning kan dock argumenteras att skilda innebörder för samma begrepp i en 

lag tillhör ovanligheterna. Det kan anses opraktiskt och kan föranleda be-

greppssammanblandning.  

                                                
82 Prop. 1990/91:92, s 156 
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I NJA 2009 s. 889 diskuterade HD innebörden av ordet besittning i godtros-

förvärvslagen. HD uttalade då följande:  

”Besittningsbegreppet kommer vid sidan av godtrosför-

värvslagen till användning i många olika rättsliga situationer 

och kan inte tillskrivas någon specifik allmängiltig innebörd. 

Även med beaktande av det lämpliga i en enhetlig innebörd 

inom ramen för godtrosförvärvslagen, kan det inte antas att 

lagens två besittningsrekvisit har identiskt innehåll.” 

Samma princip som HD använde för besittningsbegreppet i NJA 2009 s. 

889 bör här kunna användas för lägenhetsbegreppet. Lägenhetsbegreppet 

förekommer i en rad olika rättsliga situationer, såväl civilrättsliga som of-

fentligrättsliga. Begreppet kan knappast tillmätas någon allmängiltig inne-

börd i samtliga dessa rättsliga situationer eftersom dessa är väsensskilda. 

Vidare förekommer begreppet i flera bestämmelser i BRL och även om det 

vore praktiskt om begreppet hade en unison innebörd i samtliga dessa be-

stämmelser kan det inte antas att så är fallet. De vitt skilda syften som be-

greppet fyller i de två här diskuterade sammanhangen föranleder tvärt om 

tolkningen att lägenhetsbegreppet saknar en allmängiltig innebörd. I fråga 

om vad som utgör objektet för fastighetsägarens upplåtelse bör dock lägen-

hetens omfattning bestämmas av vad som framgår av upplåtelseavtalet.  

3.6 Sublokation i elastiska lägenheter 

Som behandlats ovan i avsnitt 1.1 var tanken med de elastiska lägenheterna 

att de skulle användas av nyttjanderättshavaren och vid behov kunde uthyr-

ningsrummet upplåtas till en underhyresgäst. När så sker aktualiseras regel-

verket kring sublokation och det blir nödvändigt att klarlägga huruvida 

sublokationen är total eller partiell. 

I många fall är uthyrningsrummet utrustat med en egen ingång och eget bad-

rum. Vidare förekommer det att uthyrningsrummet även är utrustat med 

kokvrå eller kök. Det är inte ovanligt att den fysiska anslutning som finns 

mellan huvudlägenheten och uthyrningsrummet låses eller till och med 

byggs för, och nyttjanderättshavarens tillgång till uthyrningsrummet reduce-
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ras därav till obefintlig. Den annars kontinuerliga kontakten som uppstår 

mellan en inneboende och nyttjanderättshavaren minimeras och deras inter-

aktion blir inte nödvändigtvis mer kontinuerlig än kontakten mellan grannar 

i allmänhet. Detta minskar drastiskt nyttjanderättshavarens kontroll över 

lägenheten och möjliggör i praktiken ett självständigt brukande av uthyr-

ningsrummet för underhyresgästen.  

Av NJA 2001 s. 241 I och II framgår att det faktum att en upplåtelse enbart 

omfattar del av lägenheten inte nödvändigtvis förhindrar att upplåtelsen är 

att se som en total sublokation. Det är istället ensamt självständigheten i 

underhyresgästens brukande som ska verka avgörande för gränsdragning-

en.83  

Trots HDs uttalanden domskälen i NJA 2001 s. 241 I och II torde en kunna 

argumentera för att lägenhetens omfattning bör lämnas viss relevans i fråga 

om elastiska lägenheter. I de prövade målen var lägenheterna ordinära lä-

genheter och underhyresgästerna brukade samtliga faciliteter i lägenheten. 

Enbart enstaka sovrum var undantagna från upplåtelserna.  Uthyrningsrum 

av den typ som beskrivit ovan är speciella på så sätt att de i många fall är 

utrustade med nödvändiga faciliteter, trots att uthyrningsrummen oftast rent 

fysiskt är mer eller mindre sammanbyggda med en annan lägenhet. En upp-

låtelse av ett uthyrningsrum kan alltså innebära en fullständigt självständig 

användning av en del av en lägenhet, på samma sätt som i NJA 2001 s. 241 

I. Detta trots att nyttjanderättshavaren själv faktiskt använder huvudlägen-

heten som egen bostad.  

Frågan i detta fall kan alltså kokas ner till hur extensivt en kan tolka det fak-

tum att HD och lagstiftaren påpekat att en total sublokation inte nödvän-

digtvis måste omfatta hela lägenheten. Kan en upplåtelse av en mindre del 

av lägenheten utgöra en total sublokation?  

                                                
83 Se resonemanget ovan i 3.4. 
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Ett av de skäl HD anförde i NJA 2001 s. 241 I för sin slutsats var att under-

hyresgästen ”ensam [hade] bott i lägenheten och förfogat över samtliga öv-

riga utrymmen, däri inräknat kök och badrum”. Uttalandet kan ge uppfatt-

ningen att det är situationer i vilka underhyresgästen brukat en större del av 

lägenheten som HD haft för avsikt att inkludera i vad som avses med total 

sublokation.  

Även de i avsnitt 3.4 citerade förarbetsuttalandena talar i samma riktning. 

Explicit påtalar regeringen att: 

”Vid bedömningen av om lägenheten upplåtits för självstän-

digt brukande eller inte är det av betydelse om bostadsrätts-

havaren enligt avtalet har haft möjligheter att disponera lä-

genheten eller delar av denna samt i vilken utsträckning han 

eller hon faktiskt har kommit att vistas där.”84 [min kurs.]  

Meningen ovan tyder på att förekomsten av nyttjanderättshavarens egen 

användning av lägenheten är relevant. För det fall nyttjanderättshavaren 

enligt avtalet tillåts använda lägenheten samt rent faktiskt vistas i den regel-

bundet, är sublokationen att se som partiell. Ordet delar i uttalandet tyder på 

att det faktum att nyttjanderättshavaren själv enbart har tillgång till delar av 

lägenheten inte föranleder någon annan tolkning än att sublokationen är 

partiell.  

Om den elastiska lägenheten är upplåten från fastighetsägaren som en enda 

lägenhet och uthyrningsrummet brukas självständigt av en underhyresgäst, 

uppkommer en situation där enbart en mindre del av lägenheten rent for-

mellt uppfyller självständighetsrekvisitet för total sublokation. Enligt citatet 

från förarbetena ovan torde det i detta fall dock vara omöjligt att se denna 

upplåtelse som en andrahandsupplåtelse såvida nyttjanderättshavaren själv 

bor i huvudlägenheten. Detta eftersom delar av lägenheten rent faktiskt bru-

kas och kontrolleras av nyttjanderättshavaren.  

                                                
84 Prop. 2002/03:12, s. 118. 
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Om huvudlägenheten inte brukas av nyttjanderättshavaren eller är föremål 

för sublokation blir dock frågan en aning knepigare. Frågan blir då vilken 

del av lägenheten som nyttjanderättshavaren måste utöva kontroll över för 

att undvika att sublokationen av uthyrningsrummet ska klassas som total. 

Om nyttjanderättshavaren inte själv bor i huvudlägenheten men utövar kon-

troll över huvudlägenheten, är då upplåtelsen av uthyrningsrummet en parti-

ell sublokation? Räcker det att nyttjanderättshavaren utövar kontroll över en 

del av lägenheten eller måste hen rent faktiskt bo i huvudlägenheten? Det är 

här tänkbart att en domstol skulle komma till en annan slutsats än i ett fall 

där nyttjanderättshavaren bor i huvudlägenheten.  

Om uthyrningsrummet i stället utgör ett särskilt upplåtelseobjekt enligt upp-

låtelseavtalet mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren, kan be-

dömningen tänkas bli ytterligare en annan än ovan. Om hela uthyrnings-

rummet, som i detta fall utgör en separat lägenhet, används självständigt så 

bör upplåtelsen vara att se som en andrahandsupplåtelse eftersom den då 

uppfyller såväl lägenhetsrekvisitet som självständighetsrekvisitet. Den fy-

siska utformningen av den elastiska lägenheten torde i denna del sakna be-

tydelse eftersom lägenhetsbegreppet i sammanhanget bygger på upplåtelse-

avtalets innehåll. Det saknas visserligen explicita uttalanden i denna del-

fråga men med hänsyn till innebörden av lägenhetsbegreppet i detta sam-

manhang bör denna typ av upplåtelse ändå anses utgöra en total sublokation 

även om huvudlägenheten brukas av nyttjanderättshavaren.  

3.7 Slutsats 

När en nyttjanderättshavare upplåter en del av sin lägenhet och själv bor i 

lägenheten tillsammans med sin underhyresgäst är upplåtelsen en partiell 

sublokation. Om upplåtelsen istället innebär att underhyresgästen får bruka 

lägenheten självständigt är den att se som en total sublokation. Även en 

upplåtelse där inte hela lägenheten omfattas men underhyresgästen tillåts att 

bruka lägenhetens centrala faciliteter självständigt är en total sublokation. 

En upplåtelse av ett uthyrningsrum innebär i regel att upplåtelsen omfattar 

en mindre del av hela den elastiska lägenheten. Det är vanligt att nyttjande-

rättshavaren bor kvar i huvudlägenheten under upplåtelsen. I dessa fall torde 
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upplåtelsen vara att se som en partiell sublokation, även om uthyrnings-

rummet brukas självständigt av underhyresgästen. Denna slutsats går inte att 

utläsa direkt av NJA 2001 s. 241 I och II som egentligen bara påpekar att en 

upplåtelse av en del av en lägenhet kan utgöra en total sublokation om den 

sker till självständigt brukande. Förarbetena till 2002 års lagändring klargör 

dock att så inte är fallet om nyttjanderättshavare själv brukar delar av lägen-

heten. Med andra ord är det avgörande för gränsdragningen i dessa fall 

huruvida nyttjanderättshavaren brukar och utövar kontroll över huvudlägen-

heten eller ej. I fall där uthyrningsrummet utgör en egen lägenhet enligt 

upplåtelseavtalet är sublokationen total för det fall det brukas självständigt. 

Detta eftersom prövningslägenheten i detta fall är just uthyrningsrummet.  
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4 Besittningsskydd och villkorsändring  

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer hyresgästers besittningsskydd och rätt till villkor-

sändring att behandlas. I doktrinen har det anförts att det finns ett inbyggt 

samband mellan reglerna om villkorsändring och reglerna om besittnings-

skydd. I och med att besittningsskyddet utgör ett tvång för hyresvärden att 

fortsätta ett oönskat hyresförhållande, finns det även ett incitament att även 

reglera på vilket sätt villkorsändring får ske. I praktiken skulle annars en 

hyresvärd som önskar att hyresgästen avflyttar kunna kringgå besittnings-

skyddet genom att ändra villkoren på ett sätt som är oskäligt för hyresgästen 

och därigenom tvinga hyresgästen att frånträda avtalet. Sambandet gäller 

även åt andra hållet. Besittningsskyddet är en försäkring för hyresgästen att 

denne inte riskerar sitt hem då denne kräver att få förhandla om ändrade 

villkor med hyresvärden.85  

4.2 Besittningsskydd 

Den avtalsrättsliga grundprincipen är att avtal upphör när avtalstiden löpt ut. 

Alternativt, om avtalet är på obestämd tid, är grundprincipen att avtalet 

upphör när den ena avtalsparten säger upp avtalet. Någon rätt att kräva att 

avtalet ska fortlöpa mot den andra avtalspartens vilja föreligger normalt sett 

inte. Avseende hyresrätt finns dock ett mycket viktigt undantag från denna 

grundprincip. Bostadshyresgästens direkta besittningsskydd regleras i JB 12 

kap. 45-52 §§. Hyresgästen har som huvudregel rätt att få sitt hyresavtal 

förlängt då hyresvärden gör en uppsägning. Besittningsskyddet bygger på 

sociala hänsyn och syftar till att trygga hyresgästens besittning till sitt 

hem.86  

                                                

85 Victorin & Dahlquist-Sjöberg, 28 f.  

86 Holmqvist & Thomsson, s. 385.  
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Utgångspunkten i JB 12 kap. 46 § är att hyresgästen har rätt till förlängning 

av sitt avtal då hyresvärden sagt upp avtalet till att upphöra, om än med änd-

rade villkor i vissa fall. Mot denna huvudregel har dock två typer av undan-

tag uppställts. Dels är en rad olika hyresformer helt eller delvis undantagna 

från rätten till förlängning, dessa återfinns i JB 12 kap. 45 § och i UEBL 3 § 

3 st. I dessa fall har hyresvärden möjlighet att direkt vända sig till allmän 

domstol och begära att hyresgästen ska avflytta. Därutöver finns det en rad 

s.k. besittningsbrytande grunder i JB 12 kap. 46 §. Dessa grunder blir aktu-

ella i fall där besittningsskydd visserligen föreligger men omständigheterna 

i det enskilda fallet är sådana att förlängningsrätten ändå inte ska tillämpas. 

I dessa fall har hyresnämnden behörighet att pröva frågan om hyresgästens 

kvarboenderätt.  

Besittningsskyddet är dispositivt och kan under vissa förutsättningar avtalas 

bort. I de fall där besittningsskyddet föreligger inträder detta emellertid  

omedelbart vid avtalets ingående. Detta gäller oavsett hur kortfristigt avtalet 

är avsett att vara.87 

4.3 Villkorsändring 

Möjligheten för hyresavtalets parter att åstadkomma ändringar i avtalsvill-

koren under hyresförhållandet är i princip begränsade till två ordningar. En-

ligt huvudregeln i JB 12 kap. 54 § 1 st. kan förhandling ske individuellt mel-

lan hyresgästen och hyresvärden. Vid avtalets tecknande kan dock parterna 

komma överens om att en s.k. förhandlingsklausul ska införas i avtalet. En-

ligt JB 12 kap. 53 § 2 st. ska den överenskomna förhandlingsordningen då 

tillämpas istället för JB 12 kap. 54 och 55-55d §§ i enlighet med hyresför-

handlingslagen (1978:304) istället för huvudregeln.   

Om förhandlingsklausul saknas i hyresavtalet ska enligt JB 12 kap. 54 § den 

part som vill förhandla om hyresvillkoren skriftligen meddela sin motpart 

                                                

87 Prop. 1967:141, s. 85 f.  
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därom. Om parterna inte kan enas kan den part som vill ha villkorsändring 

ansöka om ändring hos hyresnämnden en månad efter det skriftliga med-

delandet till motparten. Hyresnämndens beslut i ett sådant ärende gäller som 

en villkorsändring i hyresförhållandet.  

Från möjligheten att begära villkorsändring, genom förhandlingsordning 

såväl som genom huvudregeln, undantas enligt JB 12 kap. 53 § 1-2 p. vissa 

typer av hyresavtal.  

För ett fåtal hyresformer finns vidare en möjlighet för hyresgästen att begära 

prövning av hyran samt återbetalning av överskottshyra hos hyresnämnden 

enligt JB 12 kap. 55e §. Denna prövningsordning skiljer sig från den ordi-

nära villkorsprövningen enligt JB 12 kap. 54 och 55-55d §§ på så sätt att 

den enbart omfattar hyresnivå samt återbetalning av hyra. Den ordinära vill-

korsprövningen å andra sidan kan omfatta såväl hyresnivåer som andra hy-

resvillkor så som exempelvis lägenhetsskick. Rätten till prövning enligt JB 

12 kap. 55e § är oberoende av rätten till besittningsskydd och villkorsänd-

ring i övrigt.  

4.4 Undantagna lägenhetstyper 

I avsnitten nedan behandlas definitionen av de lägenhetstyper som enligt 

ovan är helt eller delvis undantagna från regelverken om besittningsskydd 

och/eller villkorsändring. Även om lägenheter som upplåtits för fritidsän-

damål faller under den ovan beskrivna kategorin kommer denna typ av upp-

låtelse inte att behandlas nedan eftersom denna upplåtelseform inte är rele-

vant för uppsatsens ämnesområde. 

4.4.1 Lägenhet som är föremål för andrahandsupplåtelse 

Syftet bakom att undanta hyreslägenhet som upplåtits i andra hand från be-

sittningsskyddet under hyrestidens första två år var vid införandet främst att 

minska mängden ansökningar om avstående från besittningsskydd som tidi-



 48 

gare upptagit hyresnämndernas tid.88 När bestämmelsen infördes i JB 12 

kap. omfattade den andrahandsupplåtelser av såväl hyreslägenheter som 

bostadsrättslägenheter. År 2013 infördes dock UEBL vilken tillämpas på 

lägenhetsupplåtelser utanför näringsverksamhet. Denna lag är tillämplig på 

andrahandsupplåtelser av bostadsrättslägenheter men dock inte på andra-

handsupplåtelser av hyreslägenheter enligt undantaget i UEBL 1 §.  

Avtal om andrahandsupplåtelse av hyreslägenhet omfattas i princip av be-

stämmelserna om villkorsändring i JB 12 kap. 53-55d §§. Motsvarande reg-

ler gäller även för bostadsrättslägenheter enligt UEBL 4 §. Vidare omfattas 

upplåtelseformen även av rätten att begära prövning av hyran i JB 12 kap. 

55e § respektive UEBL 4 §. För upplåtelser av hyreslägenhet kan hyres-

nämnden besluta om återbetalning av överskottshyra, alltså den del av hyran 

som betalts och som ansetts oskälig. För andrahandshyresgäst i bostadsrätts-

lägenhet saknas möjlighet att begära återbetalning av hyra enligt UEBL 5 §.  

Den faktiska användningen av reglerna om villkorsändring vid förhyrning i 

andra hand torde dock vara begränsade, åtminstone avseende bostadsrättslä-

genheter och för hyreslägenheter innan den tvååriga karenstiden löpt ut.89  

I förarbetena till bestämmelsen i JB 12 kap. 45 § 1 p. diskuteras nödvändig-

heten av en definition för vad som avses med hyresavtal som avser andra-

handsupplåtelse. Med hänvisning till att samma begrepp redan användes i 

JB 12 kap. 39 § respektive BRL 7 kap. 10 § ansågs detta inte nödvändigt. 

Enligt samma proposition gäller inte bestämmelsen för fall där lägenheten 

utgör del av upplåtarens egen bostad.90 På så sätt har lagstiftaren undvikit 

konflikt mellan undantaget som berör andrahandsupplåtelser och undantaget 

för lägenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad.  

                                                
88 Prop. 1992/93:115, s. 27. 

89 För ett vidare resonemang om sambandet mellan villkorsändring och besittnings-
skydd, se avsnitt 4.1. 

90 Prop. 1992/93:115, s. 47.  
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4.4.2 Möblerat rum 

För möblerade rum finns en nio månader lång karenstid innan besittnings-

skyddet och rätten att begära villkorsändring hos hyresnämnden inträder. 

Möblerade rum är vidare en av de upplåtelseformer som uppräknas i JB 12 

kap. 55e § och därmed omfattas av rätten av begära ändring av hyran och 

retroaktiv återbetalning av överskottshyra. Denna rätt inträder omedelbart 

vid avtalets ingående.  

Den allmänna uppfattningen tycks vara att med begreppet möblerat rum i 

hyreslagen avses varje möblerad bostad som inte är att se som en ordinär 

lägenhet. Det kan exempelvis handla om en bostad som saknar kök eller 

hygienutrymme. Benämningen möblerat rum är aningen missvisande då 

rumsantalet egentligen är irrelevant för klassificeringen, ett möblerat rum 

kan exempelvis utgöras av två rum och ett badrum.91 Vanliga hotellrum 

brukar anföras som typiska exempel på möblerade rum.92 Ett annat typiskt 

exempel lär vara sådana möblerade korridorsrum som ofta upplåts som stu-

dentbostäder.  

Lägenheter av den typ som beskrivits ovan men som hyrs ut omöblerade 

klassificeras som ordinära lägenheter. För att rummet ska anses möblerat 

räcker de inte med någon enstaka möbel eller enbart möbler som får anses 

vara kasserade. Rummet måste vara mer eller mindre fullt möblerad. En 

vanlig lägenhet med normal funktion som hyrs ut möblerad, klassificeras 

inte heller som ett möblerat rum utan som en ordinär lägenhet.93   

Upplåtelser av möblerade rum intar i förhållande till sublokationer en sär-

ställning eftersom de normalt utgör en upplåtelse direkt från fastighetsäga-

ren utan mellanhand. Historiskt sett har dock begreppen möblerat rum och 

                                                
91 Holmqvist & Thomsson, s. 387. 

92 Se Holmqvist & Thomsson s. 387, Lejman, s. 287 samt prop. 1974:150 s. 491. 
För annan ståndpunkt, se Staedler, s. 126.  

93 Prop. 1974:150, s. 491.  
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möblerad lägenhet använts för en upplåtelse i vilken den privata relationen 

mellan upplåtaren och hyresgästen varit framträdande. Möblerade lägenhet-

er omnämndes för första gången i lag år 1943.94  Användningen av begrep-

pet syftade då till att göra ett undantag i hyresregleringslagen för upplåtelser 

som gav upphov till en inskränkning i upplåtarens privatliv.95 Detta använd-

ningsområde för begreppet kan även skymtas i gällande rätt genom att de-

partementschefen avseende begreppet möblerat rum, ifråga om rätten till 

återbetalning av hyra i JB 12 kap. 55e §, uttalat att detta omfattar även upp-

låtelse av lägenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad.96 Samma upp-

fattning har även anförts i doktrinen i samband med en diskussion om klas-

sificeringen av upplåtelse av hotellrum som hyresavtal.97   

Begreppets användning för sådana upplåtelser där en privat relation kan 

väntas uppstå mellan hyresvärd och hyresgäst är dock i dag reducerad till 

just frågan om rätten till återbetalning av hyra. Sedan lagstiftaren infört ett 

särskilt undantag i JB 12 kap. 45 och 53 §§, avseende lägenheter som utgör 

del av upplåtarens egen bostad, ska istället denna undantagsbestämmelse 

tillämpas för de upplåtelser av möblerade rum där en privat relation kan 

väntas uppstå mellan hyresvärd och hyresgäst. Specialreglerna om möble-

rade rum är dock även fortsättningsvis av relevans för upplåtelser av hyres-

rätter av mer kollektiv art så som studentrum m.m.  

4.4.3 Lägenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad 

En upplåtelse av lägenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad är helt 

undantagen från besittningsskydd samt den ordinarie ordningen för villkor-

                                                
94 Se avsnitt 2.6. 

95 Prop. 1943:91, s. 18 ff.  

96 Prop. 1987/88:162, s. 15. 

97 Staedler, s. 126.  
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sändring. Regeln i JB 12 kap. 55e § om rätt till återbetalning av oskälig hyra 

gäller dock även för lägenheter som utgör del av upplåtarens egen bostad.98  

Undantaget från besittningsskyddet infördes i hyreslagstiftningen av hänsyn 

till den personliga relation som uppkommer mellan underhyresgästen och 

nyttjanderättshavaren vid den här typen av upplåtelser.99 I doktrinen har 

framhållits att en lägenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad normalt 

avser ett möblerat eller ett omöblerat rum i en vanlig bostadslägenhet.100 

Den närmre innebörden av upplåtarens egen bostad har även diskuterats i 

praxis. I fallet RBD 1980:8 uttalade bostadsdomstolen att  

”det [stämmer] bäst överens med de principer på vilka hyres-

lagstiftningen i denna del vilar att hyresgästen frånkänns be-

sittningsskydd bara i de fall då upplåtaren har upplåtit del av 

sin fasta bostad. Har han hyrt ut en lägenhet som han förfogar 

över vid sidan av sin egentliga bostad, ter det sig rimligt att 

frågan om hyresavtalets bestånd och villkoren för den fort-

satta förhyrningen kan prövas av hyresnämnd” [min kurs.]. 

Vidare menade domstolen att innebörden av upplåtarens fasta och egentliga 

bostad i regel var oproblematisk eftersom detta i allmänhet borde stå klart. 

För det fall att upplåtarens fasta och egentliga bostad förändras under hyres-

förhållandet bör bedömningen enligt denna punkt inte förändras. Det förhål-

lande som råder då den utomstående inflyttar bör vara avgörande för be-

dömningen.  

Domstolens slutsats att det som avses med upplåtarens egen bostad är upp-

låtarens fasta och egentliga bostad följer syftet med lagregeln. Syftet med 

undantaget är att göra det möjligt för en nyttjanderättshavare som delar sin 

lägenhet med någon utomstående att säga upp hyresavtalet. Detta eftersom 

                                                

98 Frågan har utvecklats ovan i avsnitt 4.4.2.  

99 Prop. 1967:141, s. 58.  

100 Holmqvist & Thomsson, s. 389.  
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det personliga förhållande som uppkommer vid ett sådant hyresförhållande 

är av sådan speciell art att upplåtaren har tillmätts ett större skyddsvärde än 

annars. För det fall en nyttjanderättshavare upplåter en del av en lägenhet i 

vilken hen inte själv bor och lever på daglig basis saknas den privata och 

dagliga relation med underhyresgästen också, varför det ovan nämnda 

skyddsvärdet inte kan anses lika högt.  

Att det skulle vara oproblematiskt att fastställa vad som utgör upplåtarens 

fasta och egentliga bostad är dock inte lika givet som domstolen i målet 

tycks ha ansett. I detta avseende torde en helhetsbedömning vara på sin 

plats. Faktorer som på vilken adress nyttjanderättshavaren är folkbokförd, 

hur ofta hen befinner sig i lägenheten samt på vilket sätt andra potentiella 

bostäder brukas lär vara av intresse för denna bedömning.  

4.5 Förhållandet mellan de undantagna lägenhetsty-

perna och elastiska lägenheter 

4.5.1 Uthyrningsrummets ställning som del av upplåtarens 

egen bostad 

Redan vid införandet av den moderna hyreslagstiftningen på 60-talet fast-

slogs i förarbetena att ett uthyrningsrum i en elastisk lägenhet bör ses som 

del i upplåtarens egen bostad. Detta ansågs gälla för såväl hyresrätter som 

för bostadsrätter och villafastigheter med liknande konstruktioner. Departe-

mentschefen menade att: 

”För att lägenheterna skall kunna komma till användning på 

det åsyftade sättet förutsätts alltså att uthyrningsrummet skall 

kunna hyras ut så länge hyresgästen inte själv har ekonomisk 

möjlighet och behov av att utnyttja rummet men att hyresgäs-

ten senare skall disponera rummet för egen räkning. I likhet 

med flera remissinstanser anser jag att produktionen av denna 

typ av lägenheter bör främjas och att besittningsskyddsregler-
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na inte får hindra att lägenheterna kommer till användning på 

det sätt som åsyftas.”101  

Uthyrningsrum av detta slag ansågs därmed undantagna från besittnings-

skyddet. Det ansågs inte nödvändigt att införa någon särskild regel för lä-

genhetstypen eftersom upplåtelseobjektet istället kunde klassificeras som en 

lägenhet som utgör del av upplåtarens bostad. Ett visst utrymme lämnades 

dock för andra tolkningar eftersom departementschefen vidare uttalade föl-

jande:  

”Situationen blir självfallet en annan, om den som bebor ut-

hyrningsrummet förhyr detta direkt av värden eller det på an-

nat sätt kommit till klart uttryck att den som hyr den elastiska 

lägenheten aldrig avsett att använda uthyrningsrummet som 

egen bostad.” 

Vidare uttalade hyreslagstiftningens sakkunniga i förarbetena till samma lag 

att det i regel krävs starka skäl för att uthyrningsrum i elastiska lägenheter 

inte ska anses utgöra del i upplåtarens egen bostad.102 Sammantaget bör det 

alltså finnas undantag från principen att uthyrningsrum ska ses som del i 

upplåtarens bostad. Frågan blir därför vad som utgör så starka skäl eller så-

dana särskilda omständigheter som kan föranleda en annan tolkning.  

Enligt målet 1:70, från samlingen Praxis i hyresmål, ska det förhyrda rum-

mets belägenhet och befintligheten av en dörr mellan huvudlägenheten och 

uthyrningsrummet tillmätas betydelse för bedömningen. Att en dörr är 

igensatt men inte igenmurad ansågs i målet tala för att några sådana starka 

skäl, som omnämns i förarbetena, inte föreligger. 

I det mer moderna fallet RH 2014:30 utgjorde uthyrningsrummet rent bygg-

nadstekniskt en egen lägenhet (någon dörr mellan huvudlägenheten och ut-

hyrningsrummet hade aldrig funnits och uthyrningsrummet var i praktiken 

                                                

101 Prop. 1967:141, s. 88. 

102 SOU 1966:14, s. 121-122. 
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en fullt utrustad lägenhet). I det målet ansåg HovR, i kontrast mot det ovan 

refererade målet, att syftet med förvärvet av den mindre delen skulle vara 

avgörande för klassificeringen. Den fysiska konstruktionen av uthyrnings-

rummet lämnades liten hänsyn och den faktiska och tilltänkta användningen 

av uthyrningsrummet gavs istället större utrymme. Då både den tilltänkta 

och faktiska användningen av uthyrningsrummet under en tid hade varit 

som bostad för upplåtaren och dennes familj, ansågs huvudprincipen, om att 

uthyrningsrum ska klassas som del i upplåtarens egen bostad, tillämplig.  

Hovrättsrådet Lars Clevesköld var, i fallet från 2014, skiljaktig och anförde 

att även om det juridiska lägenhetsbegreppet är oviktigt för bedömningen 

måste den fysiska utformningen av den elastiska lägenheten tillmätas bety-

delse i bedömningen. Clevesköld anförde att när huvudlägenheten och ut-

hyrningsrummet rent byggnadstekniskt utgör två fullgoda bostäder kan upp-

låtelseobjektet i fråga aldrig utgöra del av upplåtarens bostad så länge de 

rent faktiskt brukas som separata bostäder.  

Syftet med att undanta ett upplåtelseobjekt som utgör del av upplåtarens 

bostad från besittningsskyddet var enligt förarbetena att skydda nyttjande-

rättshavarens intressen i ett fall där nyttjanderättshavarens intressen är sär-

skilt skyddsvärda.103 Det faller sig i enlighet med detta syfte naturligt att 

klassificera ett ordinärt uthyrningsrum som del i upplåtarens bostad ef-

tersom dessa typiskt sett saknar fullgoda faciliteter och har en fysisk anslut-

ning till huvudlägenheten. I ett fall där den elastiska lägenheten utgörs av 

två fullständiga lägenheter utan fysisk anslutning är detta hyresförhållande 

dock mer jämförbart med en andrahandsupplåtelse. Upplåtaren har visserli-

gen fortsatt ansvar för uthyrningsrummet gentemot fastighetsägaren men 

den nära och dagliga kontakt som uppstår i inneboendeförhållanden saknas 

egentligen helt.  

De båda målen och den skiljaktiga meningen som ovan refererats är mot-

stridiga. Den slutsats som majoriteten nådde i RH 2014:30 går i linje med de 

                                                
103 Prop. 1967:141 s. 58. 
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uttalanden i förarbetena som påpekar att det krävs starka skäl för att bedöma 

upplåtelsen av ett uthyrningsrum i en elastisk lägenhet som något annat än 

en del i upplåtarens egen bostad. HovR tar dock inte i sin bedömning hän-

syn till att det i detta fall kan anses föreligga sådana starka skäl i och med 

den icke ordinära utformningen av lägenheten. HovR påtalar i sitt avgö-

rande att lägenhetens omfattning enligt lägenhetsförteckningen (som står i 

överenstämmelse med upplåtelseavtalet) inte ska tillmätas någon vikt vid 

bedömningen av bostadens omfattning. Trots detta tycks det ha ansetts up-

penbart i fallet att prövningslägenheten rent faktiskt utgjorde en lägenhet då 

domstolen påtalade att den utgör en elastisk lägenhet. Slutsatsen att lägen-

heten var en elastisk lägenhet kan dock knappast ifrågasättas med hänsyn 

till att huvudlägenheten och uthyrningsrummet gemensamt utgjorde en en-

hetlig lägenhet enligt innebörden av lägenhetsbegreppet.  

I sitt avgörande lägger HovR stor vikt vid uttalandet i förarbetena om att ett 

uthyrningsrum inte ska anses utgöra en del av upplåtarens egen bostad om 

”om den som bebor uthyrningsrummet förhyr detta direkt av värden eller 

det på annat sätt kommit till klart uttryck att den som hyr den elastiska lä-

genheten aldrig avsett att använda uthyrningsrummet som egen bostad.” I 

fallet hade nyttjanderättshavaren under en period låtit sina vuxna barn bebo 

uthyrningsrummet, varför HovR ansåg att uthyrningsrummet skulle anses 

utgöra en del av upplåtarens egen bostad.  

Denna slutsats riskerar dock att föranleda en rad icke önskvärda konsekven-

ser. Syftet med bestämmelsen är trots allt att ge en upplåtare en starkare 

position gentemot en underhyresgäst på grund av den privata relationen som 

uppstår dem emellan. För det fall huvudlägenheten och uthyrningsrummet 

är så tydligt åtskilda och kontakten mellan underhyresgästen och nyttjande-

rättshavaren är så begränsad som i RH 2014:30 saknas rent faktiskt det in-

tresse som legat bakom undantaget.  

Vidare är det tänkbart att majoritetens slutsats i målet föranleder ytterligare 

ett svårt gränsdragningsproblem. Hur bör exempelvis en situation där uthyr-

ningsrummet inte ens ligger i anslutning till huvudlägenheten bedömas? 

HovR tycks i målet inte ha tagit hänsyn till det faktum att då båda lägen-
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hetsdelarna rent byggnadstekniskt utgjorde två skilda lägenheter. Istället 

konstaterade domstolen att prövningslägenheten var en elastisk lägenhet och 

gick vidare med att konstatera att då uthyrningsrummet tidigare använts av 

familjemedlemmar till nyttjanderättshavaren var det att se som en del av 

upplåtarens egen bostad. Enligt dessa principer skulle ett uthyrningsrum 

som upplåtits tillsammans med en huvudlägenhet, oavsett dess fysiska pla-

cering, kunna anses utgöra en del av upplåtarens egen bostad.  

En alternativ lösning presenteras av Clevesköld och domstolen i målet 1:70. 

Även i dessa båda resonemang har det antagits att lägenheten är en elastisk 

lägenhet. I det första fallet gavs möjligheten att återansluta uthyrningsrum-

met till huvudlägenheten avgörande betydelse emedan Clevesköld i sin 

skiljaktiga mening menade att ett uthyrningsrum som utgör en fullgod lä-

genhet aldrig kan anses utgöra del av upplåtarens bostad såvida den inte 

används just på detta sätt. Dessa två linjer torde i stort vara förenliga med 

varandra och med förarbetsuttalandena i ämnet. Ett uthyrningsrum är då i 

regel att se som del i upplåtarens egen bostad även om genomgångsdörren 

till huvudlägenheten satts igen temporärt. Om uthyrningsrummet däremot är 

mer permanent frånskilt huvudlägenheten och dessutom eventuellt utgör en 

fullgod lägenhet ska denna enbart anses utgöra en del av upplåtarens egen 

bostad då den används just som bostad åt upplåtaren eller dennes familj.  

Mot denna tolkning kan anföras att upplåtarens intresse av att i framtiden 

använda uthyrningsrummet som en integrerad del i sin bostad i regel är 

orubbad, även om uthyrningsrummet är avskilt från huvudlägenheten. Detta 

intresse var ett av de främsta motiven till varför just elastiska lägenheter 

skulle klassificeras som del i upplåtarens bostad.  

Intresset för förstahandshyresgästen att säga upp en andrahandshyresgäst för 

avflyttning torde dock anses tillfredsställt genom möjligheten att åberopa 

besittningsbrytande grunder för att kräva andrahandshyresgästens avflytt-

ning. Detta gäller åtminstone i den mån målet SÖH 319/2002 kan anses pre-
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judicerande.104 I målet hade en förstahandshyresgäst hyrt ut sin bostad i 

andra hand och ville sedermera säga upp andrahandshyresgästen för att själv 

bosätta sig i lägenheten. Då det saknas en särskild besittningsbrytande grund 

för denna typ av situationer prövades istället möjligheten för förstahandshy-

resgästen att använda sig av generalklausulen i JB 12 kap. 46 § 1 st. 10 p. 

Enligt denna bestämmelse ska en intresseavvägning göras mellan hyresgäs-

tens och hyresvärden intressen. I detta fall ansågs förstahandshyresgästens 

och andrahandshyresgästens behov av lägenheten likvärdiga. HovR konsta-

terade då att det var oskäligt att i det fallet begära att förstahandshyresgästen 

ska söka ny bostad. Avgörandet torde medföra att, i den mån en första-

handshyresgäst har ett faktiskt behov av att använda uthyrningsrummet till 

bostad själv, en rätt att kräva underhyresgästens avflyttning föreligger.  

4.5.2 När uthyrningsrummet INTE utgör en del av upplåta-

rens egen bostad 

Som anförts ovan finns det situationer då en upplåtelse av ett uthyrningsrum 

inte utgör del av upplåtarens egen bostad. I dessa fall återstår tre möjliga 

klassificeringsalternativ.  

Det första av dessa alternativ är att rummet är föremål för en andrahands-

upplåtelse. Om andrahandsupplåtelsen avser en hyreslägenhet omfattas den 

av undantagsbestämmelsen i JB 12 kap. 45 § 1 p. Detta förutsätter dock att 

upplåtelsen utgör en total sublokation enligt JB 12 kap. 39 §.105 Om lägen-

heten däremot utgör bostadsrättslägenhet omfattas den istället av regelverket 

i UEBL.  

Det andra tänkbara klassificeringsalternativet är att lägenhetsupplåtelsen 

avser ett möblerat rum. Förutsatt att de rent fysiska förutsättningarna för 

denna klassificering föreligger, torde denna klassificering åtminstone rent 

                                                
104 Prejudikatvärdet för avgöranden från Svea HovR i dessa fall har behandlats 
ovan i avsnitt 1.4.  

105 Förhållandet mellan dessa två regelinstitut har diskuterats ovan i avsnitt 4.4.1 
och kommer att utvecklas vidare nedan i avsnitt 5.1.  
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teoretiskt vara möjlig. I praktiken lär dock antalet fall, där uthyrningsrum-

met är avskilt från huvudlägenheten på ett sådant sätt att den inte bör klassas 

som en del i upplåtarens egen bostad, samtidigt som det inte är utrustat med 

normala faciliteter, vara försvinnande få. En tänkbar situation där en sådan 

klassificering kan bli aktuell är dock om nyttjanderättshavaren själv inte 

brukar huvudlägenheten som sin fasta och egentliga bostad men ändock 

utövar sådan kontroll över den att upplåtelsen inte kan ses som en total 

sublokation. I det fallet kan uthyrningsrummet aldrig anses som en del av 

upplåtarens egen bostad även om det inte är fullständigt frånskilt från samt 

oberoende av huvudlägenheten. Klassificeringen är även möjlig om uthyr-

ningsrummet förhyrs direkt från fastighetsägaren. I det senare fallet utgör 

upplåtelsen inte en sublokation.  

Den sista möjliga klassificeringen är att det utgör en ordinär lägenhetsupplå-

telse och därmed omfattas såväl av besittningsskyddet som av rätten till 

villkorsändring enligt huvudreglerna. Detta förutsätter att ingen av de ovan 

diskuterade klassificeringarna är möjlig för prövningslägenheten. Lägenhet-

en är alltså avskild från huvudlägenheten på ett sådant sätt att den inte kan 

ses som en del av upplåtarens egen bostad alternativt är den upplåten av 

fastighetsägaren. Vidare utgör upplåtelsen inte en total sublokation och den 

är inte utformad som ett möblerat rum. I praktiken återstår alltså här sådana 

uthyrningsrum som antingen är fullt utrustade eller omöblerade samt upp-

låtna direkt från fastighetsägaren. Alternativt är de föremål för en partiell 

sublokation men är ändå omöblerade och avskilda från huvudlägenheten 

genom en mer permanent konstruktion.  

4.6 Slutsats 

I de allra flesta fall där ett uthyrningsrum upplåts till en underhyresgäst 

torde denna upplåtelse vara undantagen från besittningsskyddet samt rätten 

till villkorsändring. Detta eftersom upplåtelsen avser en lägenhet som utgör 

en del av upplåtarens egen bostad. I fall där det saknas en fysisk genom-

gångsväg mellan huvudlägenheten och uthyrningsrummet är dock bedöm-

ningen mer komplicerad. Det som får anses avgörande för huruvida uthyr-

ningsrummet är att se som en del av upplåtarens bostad eller ej i dessa fall, 
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är hur den elastiska lägenheten är utformad i varje enskilt fall samt hur ut-

hyrningsrummet rent faktiskt används. En mer permanent avskiljningslös-

ning talar för att upplåtelsen ej avser del av upplåtarens egen bostad. Om 

upplåtaren de facto använder uthyrningsrummet som bostad så är det dock 

uppenbart att detta bör ses som en del av upplåtarens egen bostad.  

I de fall där uthyrningsrummet inte utgör en del av upplåtarens egen bostad 

finns det tre alternativa hyresformer som kan komma att tillämpas på upplå-

telsen. Majoriteten av de upplåtelser av uthyrningsrum som inte är att se 

som del av upplåtarens egen bostad lär vara att se som objekt som omfattas 

av en andrahandsupplåtelse under förutsättning av de upplåtits av nyttjande-

rättshavaren. För det fall uthyrningsrummet förhyrs direkt från fastighetsä-

garen är det att se antingen som ett möblerat rum eller som en ordinär lä-

genhetsupplåtelse beroende på uthyrningsrummets faciliteter.  
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5 Förhållandet mellan sublokation och besitt-

ningsskydd respektive villkorsändring 

I kapitlet behandlas förhållandet mellan de olika typerna av sublokation och 

de upplåtelseformer som är undantagna från besittningsskyddet respektive 

villkorsändring. Kapitlet återknyter till de diskussioner som förts ovan i ka-

pitel 3 och 4.  

Det undantag från besittningsskyddet och rätten till villkorsändring som 

uppställs avseende möblerade rum, kommer här inte att behandlas eftersom 

definitionen av möblerade rum beror av rent fysiska attribut till skillnad från 

de olika typerna av sublokation.106 En jämförelse mellan begreppen total 

respektive partiell sublokation och möblerade rum blir därför föga givande.  

5.1 Total sublokation och undantag för hyresavtal av-

seende lägenhet som upplåtits i andra hand 

En total sublokation är en upplåtelse genom vilken andrahandshyresgästen 

tillåts att använda lägenheten självständigt.107 Bland undantagen från besitt-

ningsskyddet finns ett undantag för hyresavtal som omfattar en lägenhet 

som upplåtits i andra hand till annan för självständigt brukande.108 Av förar-

betena till det undantaget framgår att någon särskild definition inte ansågs 

nödvändig med hänvisning till befintligheten av reglerna om andra-

handsupplåtelser i andra delar av hyreslagstiftningen respektive bostads-

rättslagen. Vidare uttalades följande:  

”Om lägenheten utgör del av uthyrarens egen bostad saknar 

hyresgästen enligt punkt 3 förlängningsrätt. Den nya punkt 1 

                                                

106 Jmf. avsnitt 4.4.2. 

107 Innebörden av detta har utretts närmre i avsnitt 3.3. 

108 Detta undantag har behandlats ovan i avsnitt 4.4.1.  
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gäller därför bara när lägenheten i dess helhet hyrts ut i andra 

hand”.109 

Sedan uttalandet har bestämmelserna om total sublokation såväl som undan-

taget i JB 12 kap. 45 kap. 1 p. genomgått en redaktionell ändring och orden i 

dess helhet har bytts ut mot till annan för självständigt brukande. Fullstän-

dig identitet tycks alltså råda mellan begreppen i bestämmelsen om total 

sublokation i JB 12 kap. 39 § respektive BRL 7 kap. 10 § och undantaget i 

JB 12 kap. 45 § 1 p. Den befintliga identiteten med andrahandsbegreppet i 

BRL har dock mindre relevans sedan införandet av UEBL år 2013 eftersom 

andrahandsupplåtelser av bostadsrättslägenheter sedan dess omfattas av sär-

skilda bestämmelser i den lagen.  
5.2 Partiell sublokation och undantag för lägenhet 

som utgör del i upplåtarens egen bostad 

Partiell sublokation bestäms motsatsvis mot innebörden av total sublokat-

ion. Det innebär att en partiell sublokation är en upplåtelse genom vilken 

underhyresgästen inte brukar lägenheten självständigt.110  

Termen lägenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad återfinns som ett 

undantag dels från besittningsskyddet och dels från rätten till villkorsänd-

ring. Den används som benämning för sådana situationer där en underhy-

resgäst bor i en del av upplåtarens fasta och egentliga bostad.111  

I bägge dessa förhållanden omtalas underhyresgästen i allmänhet som inne-

boende. Detta kan föranleda missuppfattningen att det skulle råda identitet 

mellan dessa två förhållanden. Det står dock är klart att dessa två förhållan-

den rent faktiskt har olika definitioner. Frågan är om detta i praktiken kan 

leda till olika resultat vid tillämpningen.  

                                                

109 Prop. 1992/93:115, s. 47. 

110 Partiell sublokation har behandlats ovan i avsnitt 3.2.  

111 Termen har utretts närmre i avsnitt 4.4.3.  



 62 

Ett tecken på att så är fallet är just den ovan diskuterade tolkningen av upp-

låtarens egen bostad så som upplåtarens fasta och egentliga bostad. I NJA 

2001 s. 241 II framgår nämligen att en situation där upplåtaren besöker lä-

genheten regelbundet samt övernattar någon gång per månad inte kan ses 

som en upplåtelse för självständigt brukande. Detta anses alltså innebära att 

nyttjanderättshavaren ägnat sig åt partiell sublokation. Vidare framgår det 

av grunderna i målet att upplåtaren använt sin sommarstuga som sin perma-

nenta bostad. Detta tyder på att den lägenheten som var föremål för sublo-

kationen inte utgjorde upplåtarens fasta och egentliga bostad.  

Med hänsyn till det ovan anförda är det fullt rimligt att anta att dessa rätts-

regler i vissa fall kan föranleda olika resultat. Det kan alltså uppkomma si-

tuationer där upplåtelsen inte avser en del av upplåtarens egen bostad även 

om den innebär ett inrymmande av utomstående.  

5.3 Total sublokation och undantag för lägenhet som 

utgör del i upplåtarens egen bostad 

För elastiska lägenheter finns ytterligare ett begreppsförhållande som bör 

utredas. Det är förhållandet mellan en total sublokation och undantaget för 

en lägenhet som utgör en del av upplåtarens egen bostad. Fallen där en upp-

låtelse av ett uthyrningsrum utgör en total sublokation lär vara försvinnande 

få. Det är dock tänkbart att så kan vara fallet om uthyrningsrummet omfattas 

av en upplåtelse som är separerad från upplåtelsen av huvudlägenheten.112 

Mer konkret handlar det alltså om ett fall där samma hyresgäst eller bostads-

rättshavare innehar både huvudlägenheten och uthyrningsrummet men med 

två separata upplåtelser.113 Om denna nyttjanderättshavare sedan upplåter 

uthyrningsrummet är denna upplåtelse en total sublokation, för det fall un-

derhyresgästen brukar uthyrningsrummet självständigt.  

                                                

112 Se avsnitt 3.6.  

113 Angående lägenhetens omfattning, se avsnitt 3.5.1.  
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I fråga om underhyresgästens rätt till förlängning i dessa fall bör belysas att 

denna prövning är fristående från frågan om sublokation. Klart är att första 

punkten i JB 12 kap. 45 § är tillämplig. Upplåtelsen kan dock, åtminstone 

teoretiskt, även anses utgöra en del av upplåtarens egen bostad. Detta under 

förutsättning att uthyrningsrummet är anslutet till huvudlägenheten rent fy-

siskt alternativt att den konstruktion som skiljer dem åt är av en mer tempo-

rär art.  

Denna slutsats kan tyckas onaturlig. Kriteriet del av upplåtarens egen bo-

stad syftar till att tillgodose ett ovanligt stort intresse hos nyttjanderättshava-

ren att kunna säga upp hyresgästen för avflyttning. Detta intresse beror på 

det nära privata förhållande som kan väntas i dessa fall. I det ovan beskrivna 

fallet har dock interaktionen mellan nyttjanderättshavaren redan bedömts 

som mycket liten i prövningen av sublokationsformen. Detta lär inte ha varit 

den typen av situation som lagstiftaren haft i åtanke. Förarbetena är dock 

tydlig på den punkten, domstolarna ska vara restriktiva med att klassa elas-

tiska lägenheter som något annat än en del av upplåtarens egen bostad. Det 

är i sammanhanget viktigt att ha i åtanke att dessa två prövningar är helt 

skilda från varandra och alltså aldrig kan bli föremål för domstolsprövning i 

ett och samma mål.  

5.4 Slutsats 

Om förhållandet mellan bestämmelserna om sublokation och bestämmelser-

na om besittningsskydd respektive villkorsändring kan följande sägas. Det 

finns ett uppenbart praktiskt samband mellan dessa. En sublokation aktuali-

serar reglerna om besittningsskydd och villkorsändring för underhyresgäs-

ten. Den juridiska likformigheten mellan bestämmelserna är dock långt från 

fullständig. Enbart avseende total sublokation och undantaget för hyreslä-

genhet som omfattas av en andrahandsupplåtelse finns en omedelbar kopp-

ling. Detta kommer sig av det faktum att besittningsskyddsundantaget helt 

bygger på andrahandsbegreppet från JB 12 kap. 39 § samt BRL 7 kap. 10 §.  

Mellan partiell sublokation och undantaget för lägenheter som utgör del av 

upplåtarens egen bostad föreligger inget egentligt juridiskt samband. Prak-
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tisk torde dessa två prövningar dock i de flesta fall som rör elastiska lägen-

heter ge samma resultat eftersom det normala är att nyttjanderättshavaren 

bor i en sådan lägenhet som hen ändå utövar tillräcklig kontroll över för att 

den inte ska ses som föremål för total sublokation.   

Även avseende förhållandet mellan total sublokation och undantaget för 

lägenheter som utgör del av upplåtarens egen bostad bör en hålla i minnet 

att det här rör sig om två, från varandra skilda, prövningar. Det må vara 

osannolikt att en sådan situation faktiskt uppkommer i praktiken men det är 

likväl teoretiskt möjligt att en upplåtelse kan utgöra en total sublokation och 

samtidigt avse en del av upplåtarens egen bostad.  
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6 Avslutande kommentar 

Som framgått av redogörelsen i denna uppsats är rättsläget i fråga om upplå-

telse av uthyrningsrum oklart och de vägledande källorna på området är 

begränsade. Det saknas helt prejudikat som avser elastiska lägenheter och 

den som är intresserad är istället hänvisad till att använda sig av underrätts-

praxis och prejudikatdomar för andra lägenhetstyper, även om utbudet av 

dessa också är ytterst begränsat. Det uttalande som återfinns i förarbetena 

angående elastiska lägenheter och rekvisitet del av upplåtarens egen bostad 

ger en tydlig och klar hänvisning i många fall. Trots det ger bredden av lä-

genhetsutformningar och den lucka som departementschefen respektive de 

sakkunniga lämnat i sina uttalanden ändå ett relativt stort utrymme för tolk-

ningar. Avseende sublokation saknas helt domar som direkt träffar just elas-

tiska lägenheter. Även om förarbetena till lagändringarna 2002 respektive 

2009 samt NJA 2001 s. 241 I och II ger en relativt stor vägledning, finns det 

flera frågor som förblir obesvarade i de autoritära rättskällorna även avse-

ende sublokation. 

Genom en studie av de auktoritära rättskällorna på området har jag, i kapitel 

3, konstaterat att det avgörande för gränsdragningen mellan total och partiell 

sublokation är huruvida upplåtelsen innebär att underhyresgästen får bruka 

lägenheten självständigt eller ej. Enbart ett självständigt brukande av en del 

av en lägenhet, i vilken nyttjanderättshavarens själv brukar den andra delen, 

bör dock inte föranleda att upplåtelsen är att se som en total sublokation. 

Detta eftersom nyttjanderättshavaren i dessa fall har en fortsatt kontroll av 

den större delen av lägenheten. Sammanfattningsvis bör alltså en upplåtelse 

av ett uthyrningsrum i normalfallet vara att se som en partiell sublokation. I 

ett fall där nyttjanderättshavaren inte brukar huvudlägenheten själv kan 

dock en total sublokation dock anses ha uppkommit. I fall där uthyrnings-

rummet och huvudlägenheten omfattas av två separata upplåtelser föreligger 

en total sublokation. 

I kapitel 4 har undantagen från besittningsskyddet respektive rätten till vill-

korsändring behandlats. I detta avseende har dels auktoritära källor, här 

främst förarbeten, och dels underrättsdomar behandlats. De behandlade un-
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derrättsdomarna har inte tillmätts auktoritet utan istället har jag använt dessa 

som diskussionsunderlag i utredningen av gällande rätt. Av förarbetena 

framgår det att ett uthyrningsrum i en elastisk lägenhet i normalfallet ska ses 

som en del av upplåtarens egen bostad. Detta innebär i sin tur att upplåtelser 

av dessa objekt är undantagna från rätten till besittningsskydd och den van-

liga ordningen för villkorsändring. I fall där ett uthyrningsrum är helt fri-

kopplat från huvudlägenheten kan dock bedömningen bli en annan. Det av-

görande i dessa fall torde vara dels hur användningen av uthyrningsrummet 

ter sig och dels den fysiska utformningen av uthyrningsrummet. En upplå-

telse av ett uthyrningsrum som är frikopplat från huvudlägenheten och bru-

kas som en separat bostad kan, om den utgör en hyreslägenhet, omfattas av 

besittningsskyddet och rätten till villkorsändring antingen helt eller delvis. 

Rör det sig om ett uthyrningsrum som utgör en bostadsrättslägenhet faller 

den istället under tillämpningen av UEBL och omfattas därför inte av be-

sittningsskyddet även om den inte utgör en del av upplåtarens egen bostad. 

Rätten till villkorsändring i 4 § motsvarar dock den som gäller för ordinära 

hyresrätter i JB 12 kap.  

Den prövning som avser gränsdragningen mellan total och partiell sublokat-

ion och den kategorisering av lägenhetstyper som behandlats i kapitel 4 har 

ett uppenbart praktiskt samband för den nyttjanderättshavare som avser upp-

låta ett uthyrningsrum till en utomstående person. Rättsligt saknas, med un-

dantag från förhållandet mellan total sublokation och sådana objekt som 

omnämns i JB 12 kap. 45 § 1 p., något egentligt samband mellan dessa två 

prövningar. De avser två separata avtalsförhållanden och bedömningarna 

bygger på olika rekvisit. Trots detta finns det uppenbara kopplingar dessa 

prövningar emellan. Exempelvis krävs det, för att en upplåtelse ska ses som 

en partiell sublokation, att upplåtelsen inte innebär ett självständigt bru-

kande av lägenheten. Avseende objekt som utgör del av upplåtarens egen 

bostad ska upplåtelsen avse en del av nyttjanderättshavarens egentliga och 

fasta bostad. Den senare av dessa prövningar lär i praktiken innebära att 

upplåtelsen inte ger underhyresgästen rätt att bruka lägenheten självständigt. 

Å andra sidan behöver en partiell sublokation inte innebära att upplåtelseob-

jektet utgör en del av upplåtarens egen bostad. Detta gäller i fall där lägen-
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hetsbegreppet inte överensstämmer med hur den fysiska lägenheten ter sig. 

Ett uthyrningsrum som är fullständigt avskilt från huvudlägenheten kan ald-

rig anses utgöra en del av upplåtarens egen bostad såvida det brukas som en 

separat bostad även om den enligt upplåtelseavtalet utgör en del av upplåta-

rens lägenhet.  

Denna inkongruens mellan prövningarna som rör gränsdragningarna kring 

andrahandsupplåtelser och inneboendeförhållanden riskerar att föranleda 

förvirring för de inblandade parterna. Lagstiftningen är i denna del snårig 

och svår att överblicka. Avseende rättsförhållanden mellan privatpersoner är 

det viktigare än annars att lagstiftningen är tydlig eftersom den annars riske-

rar att föranleda, för individen, oförutsägbara konsekvenser. Lagstiftaren har 

tidigare, exempelvis vid införandet av UEBL, haft för avsikt att underlätta 

situationen vid privatuthyrning. Ett av de viktigaste syftena var att göra lag-

stiftningen som gäller vid privatuthyrning mer lättöverskådlig. Huruvida 

lagstiftaren faktiskt lyckats i denna del eller ej lämnar jag därhän men det är 

uppenbart att lagstiftaren inte samlat all den lagstiftning som berör privatut-

hyrning under denna lag. En bostadsrättshavare är hänvisad till att använda 

sig av såväl UEBL som BRL och JB 12 kap. för att kunna utreda samtliga 

rättsliga spörsmål som rör dennes upplåtelse. En hyresgäst är istället hänvi-

sad till att göra en rad olika, från varandra helt skilda, prövningar enligt 

olika bestämmelser i JB 12 kap. Det är tänkbart att de befintliga bestämmel-

serna hade kunnat tillämpas på ett sätt så att de i praktiken harmoniserade 

med varandra. Det hade dock varit än tydligare med en mer konsekvent be-

greppsanvändning i lagtexten och ett samlande av bestämmelserna.  

Av den historiska tillbakablicken i kapitel 2 framgår det tydligt att syftet 

med hyreslagstiftningens tvingande bestämmelser i stor utsträckning varit 

att skydda hyresgästen. På samma sätt upprättades bostadsrättslagen med 

hyreslagen som förebild och med många tvingande bestämmelser till bo-

stadsrättshavarens förmån. Den maktobalans som föreligger mellan en fas-

tighetsägare och en nyttjanderättshavare kan alltså anses ha tagits på allvar 

och getts omfattande genomslag i lagstiftningen. Något som dock är oklart i 

fråga om hyreslagstiftningen är vem som vid privatuthyrning är den mest 

skyddsvärda parten. I dessa fall finns det dels en nyttjanderättshavare som 
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ansetts ha ett stort skyddsvärde gentemot fastighetsägaren och dels en un-

derhyresgäst som onekligen befinner sig i en utsatt position. I vissa fall har 

även underhyresgästen tillmätts ett skyddsvärde i lagstiftningen och omfat-

tats av skyddsbestämmelser. Detta gäller exempelvis i fråga om regeln i JB 

12 kap. 55e § genom vilken en underhyresgäst ges rätt att kräva nedsättning 

av hyran samt återbetalning av överskottshyra i vissa fall. I fall där uthyr-

ningsrum anses utgöra en del av upplåtarens egen bostad har dock underhy-

resgästens kvarboenderätt dock fått stå tillbaka för nyttjanderättshavarens 

intresse att kunna säga upp underhyresgästen. Denna avvägning kan, i en-

lighet med förarbetsuttalanden, anses legitim i fall där ett personligt förhål-

lande uppkommer mellan nyttjanderättshavaren och underhyresgästen samt 

i fall där nyttjanderättshavaren har ett intresse av att använda uthyrnings-

rummet för egen del. I fall där uthyrningsrummet dock brukas på ett själv-

ständigt vis och orsakerna till uppsägningen inte är att hänföra till nyttjande-

rättshavaren egna behov av utrymmet torde dessa argument dock inte ha 

större bäring än vid andrahandsupplåtelser. Detta gäller egentligen oavsett 

hur den fysiska anslutningen mellan uthyrningsrummet och huvudlägenhet-

en ter sig. Såvida underhyresgästen inte brukar samma faciliteter som nytt-

janderättshavaren lär en självständighet de facto föreligga.  

Ur detta perspektiv torde en även kunna argumentera för att en tillstånds-

plikt bör föreligga för upplåtelsen. Ett självständigt brukande innebär i prak-

tiken att nyttjanderättshavarens möjlighet att kontrollera och därmed an-

svara för underhyresgästens handlande är begränsat. Därmed torde fastig-

hetsägarens intresse att kunna kontrollera underhyresgästen vara jämställt 

med en total sublokation.  

Det är tydligt att lagstiftningen är dåligt anpassad för de elastiska lägenhet-

erna och att detta riskerar att föranleda oönskade rättsliga konsekvenser. Det 

faktum att lagstiftningen är svår att överblicka och den bristfälliga harmonin 

mellan de bestämmelser som rör privatuthyrning är båda tydligt bevis för 

detta. Med hänsyn till lagstiftarens uttryckta önskan om att underlätta för 

privatuthyrare torde det alltså stå klart att en översyn av gällande rätt vore 

på sin plats.   
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Lag (1930:115) om bostadsrättsföreningar 

Lag (1942:429) om hyresreglering m.m.  

Lag (1942:430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt 

m.m. 
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Lag (1968:346) angående ändring i lag (1907:36) om nyttjanderätt till fast 

egendom. 

Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken. 

Lag (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen. 

Lag (1993:400) om ändring i jordabalken.  

Lag (2008:1074) om ändring i jordabalken. 

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad  

7.5 Övrigt 

Filmarkivet 

HSB:s jubileumsutställning på Reimersholme 1944, Filmarkivet, regisserad 

av Skoglund, Niklas, Filmo, Sverige, 1944. [Skoglund] 


