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Sammanfattning 

Omfattningen av andrahandsuthyrningar av bostäder via företaget Airbnb har ökat under de 

senaste åren. Avsaknaden av praxis har medfört att oklarhet råder kring hyresnämndens 

bedömningsgrunder vid tillståndsprövningen av kommersiella korttidsuthyrningar. Hyres-

nämnden i Stockholm avgjorde i augusti år 2015 det första målet i Sverige gällande uthyrning 

av bostadsrättslägenheter via Airbnb. Vid hyresnämndens tillståndsbedömning framfördes 

resonemang kring bostadsrättshavarens vinstintresse, ersättningsbelopp vid uthyrning samt 

eventuella störningar vid kortfristiga uthyrningar. Utifrån hyresnämndens resonemang torde 

ett visst vinstintresse tillåtas i form av ersättningsbelopp som stämmer överens med vad som 

föreskrivs i 4 § 2 st. LUEB. Vinstintresset kan emellertid urholka ett annars legitimt skäl för 

uthyrning och får inte utgöra enskilt skäl för uthyrningen. Hyresnämndens resonemang om att 

Airbnb-verksamhet kan komma att vara störande för grannar medför att tillstånds-

bedömningen kan påverkas enbart utifrån det faktum att uthyrningarna är kortfristiga och fort-

löpande. Konsekvensen härav blir att åtskillnad görs mellan sedvanliga andrahandsupplåtelser 

och fortlöpande korttidsupplåtelser, även om uthyrningsperioden är densamma. Med 

anledning av diskrepansen i hyresnämndens bedömning aktualiseras frågan om behovet av en 

särskild reglering avseende tillståndsbedömningen vid fortlöpande korttidsuthyrningar med 

kommersiella inslag. Lagreglerna kring tillståndsbedömning gällande bostadsrättslägenheter i 

7 kap. 11 § BRL torde inrymma en avvägning av ersättningsbeloppets storlek även vid åter-

kommande, kortfristiga uthyrningar. Även resonemanget kring störningar i boendet bör 

omfattas av regleringen, förutsatt att kommande praxis förtydligar hur pass omfattande ut-

hyrningen måste vara för att grannarna sannolikt kan komma att bli störda. Något behov av en 

särskild reglering torde därmed inte föreligga. Omfattningen av Airbnb-uthyrningar lär vara 

fortsatt stor trots hyresnämndens ställningstagande med anledning av den efterfrågan som 

finns på marknaden samt den möjlighet till ersättning som följer därav. Särskilt gällande ägar-

lägenheter finns stora förutsättningar för framtida Airbnb-verksamhet. Ägarlägenheter 

omfattas inte av något krav på tillstånd gällande upplåtelser, varför hyresnämndens 

resonemang kring tillståndsbedömningen inte behöver beaktas.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Airbnb är ett Kalifornien-stationerat företag som tillhandahåller en internetbaserad marknads-

plats för bokning och uthyrning av privata boenden.1 Företaget erbjuder en tjänst där privat-

personer kan såväl annonsera ut som söka efter lägenheter till uthyrning. Airbnb är etablerat i 

cirka 3400 städer i 192 länder och har sedan grundandet medverkat till omkring 60 miljoner 

uthyrningar. År 2015 tillhandahöll företaget sammanlagt 2 miljoner bostäder.2 Tjänsten har 

sedan starten år 2008 ökat i popularitet och kommersiell uthyrning av privatbostäder har 

kommit att utgöra en stark konkurrent till traditionell hotellverksamhet.3 Utvecklingen har 

framförallt påverkat turisters val av boende vid korta utlandsvistelser. Möjligheten att hyra en 

lägenhet till samma eller lägre pris än ett hotellrum, i paritet med den lönsamhet uthyrningen 

innebär för bostadsinnehavaren, har medfört att mängden korttidsuthyrning av bostäder har 

ökat bland privatpersoner.  

 

Utvecklingen av Airbnb har gjort sig märkbar även i Sverige. Under år 2014 ökade antalet 

Airbnb-användare som besöker Sverige med cirka 130 procent. I Stockholm har fler än 3500 

personer valt att lägga upp sina lägenheter till uthyrning via företaget.4 Airbnb har en policy 

om att den som vill hyra ut sin lägenhet måste ha en viss säkerhet i bostaden. Det innebär att 

personer som exempelvis innehar en lägenhet i andrahand inte får registrera sig på hemsidan. 

Däremot är det fullt möjligt att annonsera ut både hyresrätter som innehas med förstahands-

kontrakt och bostadsrättslägenheter. På sin hemsida beskriver företaget hur uthyrningen går 

till, bland annat hur man bör ”tala om Airbnb med sin hyresvärd eller bostadsrättsförening.”5 

Företaget uppmuntrar användaren att göra sig bekant med de lagar och regler som gäller i sitt 

                                                           
 

1 Informationsblad från Airbnb:s officiella hemsida, tillgänglig vid 2015-10-18, 

https://www.airbnb.se/about/about-us 
2 A.a., not 1. 
3 Artikel från SvD Näringsliv, Airbnb ökar kraftigt, publicerad 2015-09-08, tillgängligt vid 2015-10-23, 

http://www.svd.se/bokningssajt-okar-kraftigt/om/airbnb 
4 Kirkegaard, Anne Sofie, Svenskarnas topplista hos Airbnb: Köpenhamn, Stockholm och Los Angeles 

populäraste weekendresmålen för svenskar innan jul 2014, pressmeddelande från Airbnb, publicerad 2014-11-

04, tillgänglig vid 2015-11-27. 

http://www.mynewsdesk.com/se/airbnb/pressreleases/svenskarnas-topplista-hos-airbnb-koepenhamn-stockholm-

och-los-angeles-populaeraste-weekendresmaalen-foer-svenskar-innan-jul-201-1078222 
5 Informationsblad från Airbnb:s officiella hemsida, tillgänglig vid 2015-11-27, 

https://www.airbnb.se/help/article/806/how-should-i-talk-to-my-neighbors--homeowners-association--or-

landlord-about-airbnb 
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land innan man väljer att annonsera ut sin lägenhet. I Sverige gäller hyreslagen och 

bostadsrättslagen vid uthyrning av hyres- respektive bostadsrättslägenheter.  

 

Bostadsrättsföreningar ställer sig sällan positiva till korttidsuthyrningar i allmänhet, i och med 

svårigheten med att säkerställa vem eller vilka som egentligen bor i lägenheten. För att en 

bostadsrättsinnehavare lagligen ska kunna hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs samtycke 

från bostadsrättsföreningens styrelse, vare sig uthyrningen gäller en längre period eller enbart 

hänför sig till några nätter. Samtycke krävs även när hyresgästen i en hyresrättslägenhet vill 

hyra ut sin lägenhet. Inte heller i hyreslagen görs någon skillnad mellan längre uthyrningar 

och korttidsuthyrningar. Trots kravet på samtycke sker en stor del av kommersiella korttids-

uthyrningar av nyttjanderättslägenheter utan något sådant samtycke, eller med samtycke 

avseende endast en av flera korttidshyresgäster. 

 

Rättspolitiskt kan uthyrning via Airbnb ses som ett sätt för privatpersoner att utnyttja den 

rådande bristen av bostäder för att tjäna pengar. Korttidsuthyrningar av bostäder tillgodoser 

visserligen den rådande efterfrågan av boenden på kort sikt, men bidrar inte till någon lösning 

på bostadsbristen. Samtidigt förmedlar Airbnb bevisligen ett sådant utbud av korttids-

uthyrningar som efterfrågas i samhället, med tanke på den framgång företaget haft bland 

annat i Sverige. Den svenska lagstiftaren har saknat anledning att särskilt reglera korttids-

uthyrning av privatbostäder, då dessa anses falla under allmänna bestämmelser om 

andrahandsuthyrning. Inte heller har det tidigare funnits någon samhällelig pådrivning av en 

sådan reglering eller avseende regleringen av Airbnb-verksamhet. I och med den efterfrågan 

som finns på korttidsuthyrning av privatbostäder ur ett marknadsperspektiv blir frågan om 

utvecklingen av Airbnb och liknande tjänster kräver en förändring av lagstiftning på området. 

Vidare medför avsaknaden av någon särskild reglering kring korttidsuthyrningar i svensk lag, 

i samband med den generella motsättning som finns från näringslivets sida, att framtids-

utsikterna för företag som Airbnb är oviss. 

 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete har som uppgift att utreda huruvida den svenska regleringen kring 

andrahandsuthyrning av nyttjanderättsbostäder kan appliceras på uthyrning via Airbnb med 

ändamålsenligt resultat. Arbetet ska därför undersöka hur det svenska regelverket kring 

nyttjanderättslägenheter förhåller sig till kortfristiga andrahandsuthyrningar, samt hur väl de 
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olika boendeformerna lämpar sig för uthyrning genom Airbnb-verksamhet.  Vidare ska fram-

ställningen söka klargöra om och i sådana fall varför en särskild reglering kring korttids-

uthyrningar och kommersiella korttidsuthyrningar är påkallad. Arbetet ska även försöka 

utröna hur framtidsutsikterna ser ut för företag som tillhandahåller tjänster om kommersiell 

andrahandsuthyrning. 

 

1.3 Frågeställning 

Uppsatsens syfte föranleder frågeställningar kring bedömningen av de olika lagliga 

begränsningarna kring andrahandsuthyrning av bostadslägenheter. De aktuella fråge-

ställningarna blir: 

 Hur ser dagens förutsättningar ut gällande kortfristiga andrahandsuthyrningar av 

nyttjanderättslägenheter och vilka är inskränkningarna?  

 Vilka är de fastighetsrättsliga rättssubjekten avseende privatbostäder som innehas med 

nyttjanderätt?  Hur sker intresseavvägningen mellan dessa? 

 Finns det någon skillnad i den praktiska bedömningen av kortfristiga respektive längre 

andrahandsuthyrningar? 

 Är en särskild reglering kring kortfristig andrahandsuthyrning påkallad och hur ställer 

sig en sådan mot den redan befintliga lagstiftningen? Medför bostadshavarens vinst-

intresse att bedömningen kring en särskild reglering blir annorlunda? 

 Hur ser framtiden ut för företag som erbjuder tjänster som innefattar kommersiell 

andrahandsuthyrning? 

 

1.4 Metod och material 

Frågeställningarna som denna uppsats tar sikte på aktualiseras med anledning av den stigande 

efterfrågan på Airbnb-lägenheter i Sverige. Denna samhällsförändring föranleder skäl att 

diskutera och analysera de svenska rättsreglerna kring andrahandsuthyrning av bostads-

lägenheter. Arbetet framställs således utifrån en rättsanalytisk metod, med syftet att undersöka 

och diskutera den svenska rätten utifrån särskilda aspekter hänförliga till Airbnb-verksamhet. 

 

Arbetet strävar efter att utreda om efterfrågan på Airbnb-lägenheter påkallar en reform av den 

svenska regleringen kring andrahandsuthyrning av nyttjanderättslägenheter. Vidare söker 

arbetet besvara om en reglering av rättsläget är sannolik samt hur de svenska rättsreglerna i 
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sådana fall bör förändras. För att kunna göra en sådan utredning de lege ferenda, eller hur 

rätten borde se ut, innehåller arbetet en analys av dagslägets reglering kring bostads-

lägenheter. Inledningsvis framställs en kort introduktion av de olika svenska boendeformerna 

följt av en sammanställning av den praxis som idag finns gällande andrahandsuthyrning av 

nyttjanderätter. Upplägget är tänkt att fungera som en introduktion för läsare utan tidigare 

kunskap i ämnet. För den mer insatta läsaren syftar denna del istället till att utgöra repetition 

avseende rättsområdet och samtidigt förmedla en stringens i tankegången kring arbetet. Den 

faktamässiga inledningen görs därmed främst för att läsaren ska få en tydligare förståelse 

kring den analys som följer. 

 

Analysen i arbetet tar sikte på bakgrunden till lagstiftarens ställningstagande i vissa rättsfrågor 

avseende såväl hyreslagen som bostadsrättslagen. Denna metod används för att kunna 

undersöka vilka rättssubjekts intressen lagstiftaren valt att tillgodose vid nu gällande reglering 

och varför. Analysen ska därmed utröna lagstiftarens subjektiva uppfattning om lagreglerna. 

För att göra framställningen avseende de olika rättssubjekten mer förståelig används vissa 

termer för respektive rättssubjekts intressen. Termerna är framtagna för att lättare kunna 

sammanställa rättsreglerna efter vilket intresse de tillgodoser. Följaktligen införskaffas en 

helhetsbild av lagstiftarens subjektiva uppfattning av berörda lagregler. Materialet som ligger 

till grund för analysen kring lagreglerna utgörs därför främst av förarbeten, lagkommentarer 

till aktuella lagrum samt praxis. Utifrån den helhetsbild som framgår av analysen tar arbetet 

sedermera ställning till frågan om framtidsutsikterna för affärsmässiga korttidsuthyrningar 

avseende nyttjanderättslägenheter. 

 

Hyresnämnden har år 2015 för första gången tagit ställning i ett mål gällande Airbnb-

verksamhet.6 Med anledning därav inriktar sig arbetet till stor del på den bedömning som görs 

i målet och analysen kring framtidsutsikterna för kommersiella korttidsuthyrningar framförs 

därför i ljuset av hyresnämndens resonemang. I och med att hyresnämndens avgörande inte 

föregås av någon tidigare bedömning sker diskussionen i denna del i brist på såväl doktrin 

som praxis på området. Bedömningen kring rättslägen de lege ferenda sker följaktligen dels 

utifrån egna observationer och utredningar av hyresnämndens resonemang i målet, dels 

utifrån lagstiftarens subjektiva uppfattning om de aktuella lagrummen. I den mån förarbeten 

                                                           
 

6 Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 8741-15. 
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har varit vägledande vid bedömningen har även propositioner och utskottsbetänkanden 

framlagts vid analysen. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis framställs i avsnitt två en kort redogörelse för de olika svenska boende-

formerna. Här redogörs för de grundläggande skillnaderna mellan dels nyttjanderätt och 

äganderätt, dels hyresrätt och bostadsrätt. Avsnitt tre innehåller en sammanfattning av hur 

rättsläget gällande andrahandsuthyrning av nyttjanderättslägenheter ser ut idag. Därefter 

framförs i avsnitt fyra definitionen av de fastighetsrättsliga rättssubjekten. I denna del 

åskådliggörs var rättssubjekten påträffas och hur de påverkas av den svenska lagstiftningen.  

 

Vidare framförs en analys kring hur de olika lagreglerna tillgodoser olika fastighetsrättsliga 

intressen, samt på vilket sätt intresseavvägningen sker. I avsnitt fem framförs de särskilda 

aspekter som blir gällande vid kortfristiga andrahandsuthyrningar. Här framförs de olika 

frågeställningar som uppstått med anledning av hyresnämndens avgörande från år 2015. 

Följaktligen analyseras särskilt lägenhetsinnehavarens vinstintresse samt bedömningen kring 

störningar i boendet. Med utgångspunkt i tesen kring de fastighetsrättsliga rättssubjekten 

utreds vidare i avsnitt sex huruvida en särskild reglering kring korttidsuthyrning är påkallad 

eller inte. Slutligen innehåller avsnitt sju en sammantagen analys av hur framtidsutsikterna ser 

ut för Airbnb och liknande företag. Framställningen framförs i form av en slutsats av arbetet i 

stort. 
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2. De svenska boendeformerna 

2.1 Allmänt om de svenska boendeformerna 

De svenska boendeformerna för privatpersoner är starkt förknippade med nyttjanderätt. 

Privatbostäder med nyttjanderätt innebär att lägenhetsinnehavaren har rätt att använda 

lägenheten för personligt bruk. Bortsett från småhus som innehas med äganderätt utgör hyres-

rätt, kooperativ hyresrätt och bostadsrätt majoriteten av de privatboenden som finns i 

Sverige.7 Sedan år 2009 har ytterligare ett alternativ till dessa boendeformer uppstått i form av 

ägarlägenheter. Än så länge har emellertid ägarlägenhetsformen inte slagit rot i den svenska 

boendemodellen.8 År 2013 uppgick antalet nybyggda ägarlägenheter till sammanlagt 405, 

vilket motsvarar ungefär tre procent av alla nybyggda flerbostadshus i Sverige under perioden 

år 2008 till 2013.9 

 

Nyttjanderätt medför, till skillnad från äganderätt, en rätt att nyttja snarare än att äga ett 

objekt. En nyttjanderätt är förknippad med en motprestation eller ett vederlag av något slag. 

Inom fastighetsrätten utgörs vanligtvis denna motprestation av hyra. Följaktligen utgör 

månadsvis hyresbetalning motprestationen vid hyresrättsförhållanden för privatboende.10 

Även bostadsrätter innehåller ett sådant inslag av motprestation. Bostadsrätt innebär enligt 1 

kap 4 § Bostadsrättslagen (1991:614) [fortsättningsvis: BRL] en upplåtelse av lägenhet till 

nyttjande mot ersättning, utan begränsning i tiden. Ersättningen för en bostadsrätt utgår 

genom en årsavgift som ofta betalas per månad. Nyttjanderätten till en lägenhet medför även 

förpliktelser för lägenhetsinnehavaren. Bland annat att svarar lägenhetsinnehavaren för vård 

av lägenheten och är i vissa fall skyldig att medge hyresvärden eller bostadsrättsstyrelsen 

tillträde till lägenheten.11  

 

Lägenheter som innehas med nyttjanderätt utgör inte någon förmögenhetstillgång i sig. Det är 

förbjudet att sälja en hyresrättslägenhet. Sådana så kallade svartkontrakt sanktioneras enligt 

                                                           
 

7 Sköld, Lovisa, Villa vanligaste boendeformen, artikel från Statistiska centralbyrån, nr 2014:4, publicerad 2014-

03-04, tillgänglig vid 2015-11-19. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Villa-vanligaste-boendeformen/ 
8 Johansson, Johannes, Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013, statistik från Statistiska 

centralbyrån, hämtat 2015-11-19. 

http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0101/2013A01/BO0101_2013A01_SM_BO20SM1401.pdf 
9 A.a., not 8. 
10 Jmf. emellertid NJA 1978 s. 389 om vederlag i form av annan prestation in natura. 
11 Se b.la. 12 kap. 24 och 26 §§ JB och 7 kap. 12-13 § BRL. 
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12 kap. 65 § JB med böter eller i vissa fall fängelsestraff. Vad gäller bostadsrätter återfinns 

förmögenhetstillgången i det medlemskap som är knutet till bostadsrättslägenheten. 

Tillgången ligger bunden i lägenhetsinnehavarens medlemskap. 

 

2.2 Hyresrättslägenhet 

Hyresrättslägenheter utgör den näst vanligaste boendeformen för privatpersoner i Sverige och 

är den vanligaste formen av flerbostadshus.12 Hyresrätt avser enligt 12 kap. 1 § Jordabalken 

(1970:994) [fortsättningsvis: JB] nyttjanderätt av hus eller del av hus i utbyte mot vederlag. 

Vidare krävs att hyresrätten har tillkommit genom avtal och att upplåtelsen är begränsad i 

tiden, om än till hyresrättsinnehavarens livstid.13 Med bostadslägenhet menas enligt 12 kap. 1 

§ 3 st. JB en lägenhet som inte till oväsentlig del används som bostad. 

 

2.3 Bostadsrättslägenhet 

I enlighet med 1 kap. 4 § BRL avser bostadsrätt nyttjanderätt till hus eller del av hus utan 

tidsbegränsning, där upplåtelse endast kan ske av en bostadsrättsförening. När en bostadsrätts-

lägenhet för första gången upplåts med bostadsrätt sker förvärvet genom ett upplåtelseavtal.14 

Därefter möjliggörs överlåtelse av lägenheten genom att bostadsrätthavarens andel i 

föreningen överlåts. Vid bildandet av en bostadsrättsförening ställs vissa krav för att 

föreningen ska få registreras. Enligt 1 kap. 2 § BRL måste föreningen ha åtminstone tre 

medlemmar samt en styrelse med revisor. Föreningen ska även ha antagit stadgar. Nyttjande-

rätten till lägenheten är enligt 1 kap. 3 § BRL bunden till medlemskapet i den bostadsrätts-

förening som äger huset eller fastigheten.15 Bostadsrätten utgör medlemmens rätt i och med 

medlemskapet i föreningen.16 Bostadsrättsinnehavaren äger alltså inte bostaden, utan har 

genom sitt medlemskap ett ekonomiskt andelstal i fastigheten. Ersättningen, i form av års-

avgift, beräknas i sin tur efter bostadsrättsinnehavarens andelstal eller insats i föreningen. 

 

 

  

                                                           
 

12 A.a., not 6. 
13 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 35. 
14 Uggla, Bo i bostadsrätt, s. 21. 
15 A.a., not 11, s. 269. 
16 Victorin & Flodin, Bostadsrätt, s. 27. 
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2.4 Kooperativ hyresrätt 

Kooperativa hyresrätter kan liknas vid en mellanform av hyresrätt och bostadsrätt.17 Hyres-

gästerna blir medlemmar i en ekonomisk förening där föreningen upplåter lägenheterna.18 

Den kooperativa hyresgästföreningen har enligt 1 kap. 3 § Lag (2002:93) om kooperativ 

hyresrätt [fortsättningsvis: LKH] till ändamål att upplåta bostadslägenheter med hyresrätt till 

sina medlemmar. Kooperativ hyresrätt kan därmed inte avse lokaler.19 Upplåtelsen kan enligt 

1 kap. 4§ LKH avse en lägenhet i ett hus som föreningen äger eller en lägenhet som 

föreningen hyr. Det första fallet återspeglar i princip situationen vid bostadsrättsföreningar 

och benämns som ägarmodellen. Hyresmodellen avser i sin tur en andrahandsuthyrning av 

lägenheterna, ofta genom blockuthyrning. Reglerna kring kooperativa hyresrätter är i stort sett 

desamma som för hyresrättslägenheter. Förbudet i 12 kap. 65 § JB om ersättning för hyres-

rätter gäller även för kooperativa hyresrätter.20 Trots att lägenheten är förknippad med ett 

medlemskap i en ekonomisk förening kan därför lägenheten inte överlåtas på samma sätt som 

en bostadsrätt.  

 

2.5 Ägarlägenheter 

Ägarlägenheter utgör tredimensionella fastigheter som inryms i en byggnad som är avsedd för 

bostäder.21 Ägarlägenheter utgör med andra ord tredimensionella fastigheter som avgränsas 

både horisontellt och vertikalt på en redan befintlig fastighet.22 Vid ägandelägenhetsformen är 

det bostadshavaren som i själva verket äger lägenheten, till skillnad från vid bostadsrätts-

förhållandet där föreningen äger det hus som lägenheten innefattas i.23 Bostadshavaren 

innehar lägenheten med direkt äganderätt, medan de gemensamma utrymmena i flerbostads-

huset regleras av en samfällighetsförening där ägarlägenhetsinnehavaren inträder.24 I och med 

att ägarlägenheter ses som självständiga fastigheter blir reglerna i JB och andra författningar 

som gäller fastigheter tillämpliga. Någon särskild lagstiftning som enbart tar sikte på ägar-

lägenheter finns således inte. 

                                                           
 

17 Prop. 2001/02:58, s. 18. 
18 Prop. 2001/02:62, s. 37 f. 
19 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 311. 
20 A.a., not 17, s. 312. 
21 Victorin & Flodin, Bostadsrätt, s. 21. 
22 Prop. 2002/03:116, s. 44. 
23 SOU 2002:21, s. 68 f. 
24 A.a., not 19. 
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3. Andrahandsuthyrning av lägenheter med nyttjanderätt 

3.1 Avgränsningar och förtydligande av begrepp 

Regleringen kring andrahandsuthyrning av bostadslägenheter blir främst gällande vid 

boenden som innehas med nyttjanderätt. Frågan om uthyrning av ägarlägenheter saknar 

särskild reglering med undantag från vissa regler kring störningar i boendet. Med anledning 

av ägarlägenheters säregna rättsställning kommer utredningen kring ägarlägenheter framföras 

i ett avsnitt för sig. Framställningen i denna del kommer därmed att fokusera på regleringen 

kring lägenheter som upplåts med nyttjanderätt. 

 

Bestämmelserna kring andrahandsuthyrning är menade att inte göra skillnad mellan korttids-

uthyrning eller längre uthyrningsperioder. I såväl bostadsrättslagen som hyreslagen innefattar 

termen andrahandsuthyrning två skilda kategorier. Det ena gäller fullständig uthyrning av 

lägenheten, medan det andra avser uthyrning av en del av lägenheten. Det senare fallet blir 

aktuellt när lägenhetsinnehavaren har inneboenden som inte disponerar hela lägenheten. 

Skillnaden mellan de två olika definitionerna av andrahandsuthyrning är att tillstånd alltid 

krävs vid uthyrning av hela lägenheten, medan upplåtelse av en del av lägenheten kan ske 

utan något sådant tillstånd. Avgörande för definitionen blir om den inneboende anses inneha 

lägenheten för självständigt brukande eller inte.25 Även om upplåtaren undantagit ett eller 

flera rum från uthyrningen, eller på annat sätt förbehållit sig nyttjanderätten till en del av 

lägenheten, utgör det inte tillräckliga skäl för att upplåtelsen ska kunna ske utan hyresvärdens 

samtycke.26 Med Airbnb avses andrahandsuthyrning av hela lägenheten under en tidsbestämd 

period. Reglerna kring uthyrning av en del av lägenheten blir därmed inte aktuella. Fram-

ställningen kommer därför fortsättningsvis inte beröra regelverket kring inneboenden, utan tar 

enbart sikte på reglerna om andrahandsuthyrning av hela lägenheten. 

 

3.2 Andrahandsuthyrning av hyresrättslägenheter 

Enligt 12 kap. 39 § 1 st. JB får en bostadslägenhet, som upplåtits till annan än en kommun, 

inte utan hyresvärdens samtycke hyras ut eller på annat sätt upplåtas i andra hand till annan 

                                                           
 

25 Jmf. 12 kap. 39 och 41 §§ JB samt 7 kap. 8 och 10 §§ BRL. 
26 Prop. 2008/09:27, s. 20. 
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för självständigt brukande. Hyresnämnden kan emellertid i enlighet med 12 kap. 40 § JB 

lämna tillstånd till sådana upplåtelser, om 

 

1. hyresgästen på grund av ålder sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, 

längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara 

förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och 

2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. 

 

Rekvisiten för att hyresnämnden ska lämna tillstånd till andrahandsuthyrning enligt 12 kap. 

40 § JB är kumulativa. Det krävs med andra ord dels att hyresgästen har beaktansvärda skäl 

för upplåtelsen, dels att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke till en 

sådan andrahandsuthyrning. Bakgrunden till lagstiftarens ställningstagande i 12 kap. 40 § JB 

framgår av delbetänkandet av 1989 års hyreslagskommitté: ”Å ena sidan bör den hyresgäst 

som har starka skäl för att hyra ut i andra hand få tillstånd till det. Alternativet för hyresgästen 

kan ju vara att behöva lämna det egna hemmet. Å andra sidan bör det eftersträvas att de flesta 

hyresgästerna har ett hyresavtal direkt med fastighetsägaren eller hyresvärden och alltså inte 

hyr i andra hand.”27 Tillstånd ska alltså lämnas enbart i de fall då en andrahandsuthyrning 

verkligen är påkallad. Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till en andrahandsuthyrning 

kan enligt 12 kap. 70 § JB inte överklagas. 

 

Hyresgästens beaktansvärda skäl för upplåtelsen behöver inte grunda sig i tvångssituationer 

där hyresgästen inte har någon möjlighet att bo kvar i lägenheten. Beaktansvärda skäl kan 

även uppstå till följd av fria val från hyresgästens sida.28 Förutsättningarna för att hyresgästen 

ska ha sådana beaktansvärda skäl för upplåtelsen framgår av rättspraxis. Exempelvis fann 

Svea hovrätt att beaktansvärda skäl förelåg då en hyresgäst var i behov av en övernattnings-

lägenhet i perioder om två veckor åt gången, medan andra personer nyttjade lägenheten under 

övrig tid.29 Ytterligare omständigheter då beaktansvärda skäl föreligger är till följd av ålder 

och sjukdom. I ärendet 9020-14 Stockholm tog hyresnämnden ställning i ett mål där hyres-

gästen önskade upplåta sin lägenhet till följd av sin sjukdom. Hyresvärden invände mot läkar-

intyget. Trots att det i ärendet fanns tveksamheter kring läkarintyget och därigenom 

                                                           
 

27 SOU 1991:86, s. 129. 
28 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, s. 25. 
29 Svea HovR, ÖH 3380-09. 
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hyresgästens skäl menade hyresnämnden att hyresgästen, i avsaknad av annan bevisning, hade 

beaktansvärda skäl för uthyrningen. Även tillfälligt arbete på annan ort kan anses utgöra 

beaktansvärda skäl för andrahandsupplåtelse. Orten för arbetet bör då ligga bortom vad som 

kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd.30 I 5292-14 Göteborg ansågs en hyresgäst ha 

beaktansvärda skäl till följd av pendlingsavståndet mellan bostaden och arbetet. Hyres-

nämnden konstaterade att en pendlingstid om 85 minuter med kollektivtrafik inte utgjorde ett 

sådant pendlingsavstånd som anses normalt. Samma bedömningsgrund används vid 

bedömningen om hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen till följd av studier på 

annan ort. Förutom pendlingsavståndet beaktas även nivån av studieplanen. I 1303-13 

Jönköping klargjorde hyresnämnden att planer på att läsa ytterligare kurser på annan ort inte 

uppfyllde kravet på studieplanens nivå. Beaktansvärda skäl för upplåtelse kan även grunda sig 

i provsamboende. Samboparet ska då inte tidigare ha bott tillsammans och tillståndet är 

vanligtvis förenat med en begränsning i tiden. I 9820-14 Stockholm förtydligade hyres-

nämnden att tidsperioden utgår från den faktiska tiden som provboendet pågår. 

 

Hyresvärden kan i enlighet med 12 kap. 40 § JB ha befogad anledning att vägra samtycke. En 

sådan anledning kan exempelvis grunda sig i att den föreslagne andrahandshyresgästen är 

känd för att vara särskilt störande. Andrahandshyresgästens betalningsförmåga anses 

emellertid inte spela någon roll, eftersom förstahandshyresgästen svarar för förpliktelserna 

enligt hyresavtalet.31 Förstahandshyresgästen blir huvudsakligen ansvarig för uteblivna hyres-

betalningar. 

 

3.3 Andrahandsuthyrning av kooperativa hyresrätter 

Vid andrahandsupplåtelser av kooperativa hyresrättslägenheter gäller samma regler som vid 

hyresrättslägenheter. I fall då den kooperativa hyresrättsföreningen inte samtycker till 

andrahandsupplåtelsen kan hyresgästen låta hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Även i fall 

då den kooperativa hyresrättsföreningen hyr lägenheten räknas den kooperativa hyresgästen 

enligt 3 kap. 1 § LKH som förstahandshyresgäst. Tanken bakom denna reglering är att hyres-

gästen ska ha besittningsskydd som vilken annan förstahandshyresgäst som helst.32 

                                                           
 

30 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, s. 40. 
31 A.a., not 28, s. 42. 
32 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 313. 
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Andrahandsuthyrning av kooperativa hyresrätter regleras på samma sätt vid ägarmodellen 

som hyresmodellen. 

 

3.4 Andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter 

Den nu gällande bostadsrättslagen har i mångt och mycket utformats med hyreslagen som 

utgångspunkt.33Andrahandsupplåtelser av bostadsrättslägenheter kräver enligt 7 kap. 10 § 

BRL tillstånd från bostadsrättsstyrelsen. Liksom regleringen i hyreslagen kan emellertid 

bostadsrättsinnehavaren ansöka om ett sådant tillstånd hos hyresnämnden, trots att styrelsen 

nekat honom eller henne tillstånd.  Skälen för att hyresnämnden tvångsvis ska tillåta en sådan 

uthyrning framgår av 7 kap. 11 § BRL. Genom en lagändring som trädde ikraft den 1 juli år 

2014 utökades en bostadsrättsinnehavares möjligheter att hyra ut sin lägenhet i andra hand, på 

så vis att rekvisitet i 7 kap. 11 § BRL utvidgades från att förutsätta beaktansvärda skäl till att 

enbart kräva skäl för upplåtelsen.34 Med anledning av lagändringen kan därmed ett vägrat 

samtycke från bostadsrättsstyrelsen överklagas med goda chanser för upprättning, förutsatt att 

bostadsrättsinnehavaren har skäl för uthyrningen. Andrahandsuthyrningen ska emellertid avse 

sådana situationer där bostadsrättshavarens verkliga avsikt är att så småningom flytta tillbaka. 

Skälet till lagändringen var att befintliga bostäder skulle kunna utnyttjas mer effektivt under 

den tid då de inte används som bostad. Antalet tillgängliga bostäder skulle då öka och 

därigenom underlätta för bland annat unga att hitta en tillfällig bostad.35  Bostadsrättshavaren 

fick genom lagändringen större frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand för att under en tid 

bo någon annanstans. Hyresnämndens beslut i frågan om tillstånd kan enligt 11 kap. 3 § 2 st. 

BRL inte överklagas. 

 

Bestämmelserna i 7 kap. 11 § BRL skiljer sig därmed från motsvarande bestämmelse om 

andrahandsupplåtelse i 12 kap. 40 § JB om hyresrättslägenheter. Lagändringen år 2014 

medför att bostadsrättsinnehavarens krav på att visa skäl för uthyrningen kan ställas relativt 

lågt. I likhet med fallet vid hyresrättslägenheter framgår av praxis och förarbeten vilka 

situationer då tillstånd från hyresnämnden kan ges. En skillnad är att hyresnämnden inte 

enbart ser till bostadsrättsinnehavarens behov av att hyra ut lägenheten. Även andrahands-

hyresgästens skäl för upplåtelsen kan i vissa fall beaktas. Det kan exempelvis vara fråga om 

                                                           
 

33 Prop. 1990/91:92, s. 54. 
34 Prop. 2013/14:142, s. 31. 
35 A.a., not 32, s. 12. 
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upplåtelse till en närstående till bostadsrättshavaren, för att under en tid bereda honom eller 

henne en bostad.36 Allmänt gäller att bostadsrättshavarens skäl för uthyrning urholkas med 

tiden. Bostadsrättshavarens anknytning till lägenheten blir följaktligen svagare i och med att 

uthyrningen pågår under en längre tid. Tidsbestämda skäl, så som studier på annan ort, kan 

emellertid medföra att även en längre uthyrningsperiod kan anses vara acceptabel. 

Förutsättningen är visserligen att bostadsrättshavaren har för avsikt att så småningom 

återvända till lägenheten. 

 

Som ovan framgått är regleringen om tillståndsgivande för andrahandsuthyrningar mer 

generös i BRL än den i HL. Som följd därav har praxis som området utvecklats i en delvis 

annan riktning. Skäl för upplåtelse av bostadsrättslägenheter inbegriper först och främst 

sådana omständigheter som innefattas i beaktansvärda skäl vid upplåtelse av hyresrätts-

lägenheter. Ålder och sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, studier på annan ort och prov-

samboende utgör sådana skäl som bostadsrättshavaren kan åberopa till stöd för en uthyrning. 

Utöver ovanstående skäl finns emellertid vissa grunder till andrahandsuthyrning som enbart 

omfattar bostadsrättslägenheter. Uthyrning till närstående utgör ett sådant skäl. Tillstånd kan 

exempelvis lämnas när en förälder vill hyra ut sin lägenhet till sitt barn. Hyresnämnden 

tillerkände i målet 7287-14 Stockholm en uthyrning om fem år till bostadsrättshavarens son. 

Bostadsrättshavarens vilja att hjälpa sin son med en bostad utgjorde i beslutet ett godtagbart 

skäl.37 Tillstånd kan även lämnas för uthyrningar som omfattar perioder fram till att ett barn 

eller en närstående kan flytta in i lägenheten. I 6472-14 Stockholm medgavs tillstånd till 

andrahandsuthyrning i väntan på att dottern i familjen skulle gå ut gymnasiet. Hyresnämnden 

menade att upplåtelse av lägenheten under en period om tre år var godtagbart, i väntan på att 

dottern skulle ha möjlighet att hyra lägenheten vid avslutandet av sina studier. Tidsperioden 

för en sådan upplåtelse kan emellertid inte uppgå till alltför lång tid. I målet 1850-14 Malmö 

ville bostadsrättshavaren behålla lägenheten för sina barn som var elva respektive fem år. 

Hyresnämnden fann att en uthyrningsperiod som uppgick till så pass lång tid förringade 

bostadsrättshavarens syfte att i framtiden hyra ut lägenheten till barnen. 

 

                                                           
 

36 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, s. 50. 
37 A.a., not 36, s. 84. 
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Tillstånd för andrahandsuthyrning kan även grunda sig i uthyrningar som hänför sig till 

bostadsrätter som är förvärvade i syfte att för bostadsrättshavaren bosätta sig i efter 

pensionen. Uthyrningen avser då den övergångsperiod som sträcker sig mellan förvärvet och 

den tidpunkt vid vilken bostadsrättshavaren avser att flytta in i lägenheten. I 9571-14 

Stockholm medgavs tillstånd för en bostadsrättshavare som avsåg att flytta in i lägenheten när 

han om drygt fyra år skulle gå i pension. Hyresnämnden menade att skäl för uthyrningen 

förelåg och biföll ansökan om andrahandsupplåtelse i ett år. I mål 8088-14 från hyresnämnden 

i Stockholm bifölls en andrahandsupplåtelse om två och ett halvt år. Skäl för upplåtelsen 

förelåg då bostadsrättshavaren hade för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter sin pension, 

även om det var möjligt att pensionen skulle inträffa först om fem år.  

 

Skäl för tillstånd kan även vara hänförliga till nytt boende. Utmärkande för sådana skäl är att 

bostadsrättshavaren inte har för avsikt att åter bosätta sig i den uthyrda bostadsrätten. 

Bakgrunden till praxis på området är att en bostadsrättshavare ska ha möjlighet att hyra ut sin 

lägenhet i väntan på att en försäljning ska gå igenom. Bedömningen har emellertid utvidgats 

till att omfatta även uthyrningar av svårsålda bostadsrätter under tiden lägenheten är till 

försäljning. I 1572-14 Malmö medgavs tillstånd för andrahandsuthyrning under en period av 

tre månader för en svårsåld bostad. Ett tillstånd om uthyrning i sju månader medgavs i målet 

3596-14 Göteborg, med anledning av att bostadsrättshavaren hade ett rimligt behov av att 

avvakta med försäljningen. En tillåten uthyrningstid för en andrahandsupplåtelse med 

anledning av en kommande försäljning uppgår vanligtvis till en period om ett halvår.38 

 

Övriga skäl som har accepterats av hyresnämnden är exempelvis utlandsresa under sex 

månader, uthyrning för att bibehålla kontakten med sina barn och förekomsten av hotbild mot 

bostadsrättshavaren. Rättspraxis kring övriga skäl för upplåtelse har blivit allt mer spretig 

sedan lagändringen år 2014 och avgörandena blir till största del bedömda in casu. 

Bostadsrättsföreningens befogade anledning att vägra samtycke grundar sig främst på om 

andrahandshyresgästen är en person som är känd för att vara störande. Likt regleringen i HL 

spelar betalningsförmågan mindre roll, eftersom bostadsrättshavaren är förpliktigad gentemot 

föreningen. Vid bostadsrättsförhållanden kan förvaltningsansvaret medföra att mindre 

bostadsrättsföreningar är mer beroende av vardera bostadsrättshavares ändamålsenliga skötsel 

                                                           
 

38 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, s. 86. 
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av huset. Det kan därför vara aktuellt att i sådana fall begränsa upplåtelsen till en kortare tid 

än om det varit fråga om en stor förening. 39 

 

Incitament till andrahandsuthyrning av bostadsrätter kan ses i Lag (2012:978) om uthyrning 

av egen bostad [fortsättningsvis: LUEB]. Lagen instiftades i svensk rätt under februari år 

2013 och har som syfte att stimulera privatpersoner att i större utsträckning hyra ut bostäder 

som under en tid inte behövs för det egna boendet.40 Regelverket i LUEB innehåller bland 

annat bestämmelser som möjliggör friare hyressättning och rätt för hyresvärden att säga upp 

hyresgästen även under bestämd hyrestid.41 LUEB medför emellertid ingen lättnad kring 

tillståndsfrågan av andrahandsuthyrning, varför tillstånd enligt 7 kap. 10 § BRL alltjämt 

krävs. 

 

 

 

 

  

                                                           
 

39 Prop. 2008/09:27, s. 87-88. 
40 Prop. 2012/13:1, Bilaga 34, s. 1 f. 
41 A.a., not 38, s. 2. 
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4. De fastighetsrättsliga rättssubjekten 

4.1 Definitionen av de fastighetsrättsliga rättssubjekten 

I de svenska fastighetsrättsliga regleringarna återfinns olika rättssubjekt vars intressen ställs 

mot varandra. Vid fråga om nyttjande av hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter blir 

främst tre rättssubjekt påverkade av de gällande rättsreglerna; fastighetsägaren, lägenhets-

innehavaren och de närboende vilka kan tänkas påverkas av hur fastigheten används. Med 

andra ord kan man dela in rättsreglerna kring nyttjande av bostäder efter vilket rättssubjekts 

intresse som tillgodoses. De olika intressena kommer fortsättningsvis att benämnas som 

fastighetsägarintresse, lägenhetsinnehavarintresse och närboendeintresse.  

 

Inom fastighetsrätten och särskilt vid regleringar kring privatbostäder utgör ofta fastighets-

ägarintresset en motpol till hyresgästintresset. Regleringar som medför större rättigheter för 

fastighetsägaren innebär många gånger att hyresgästens rättigheter inskränks. På samma sätt 

sker ofta en utvidgning av hyresgästens rättigheter på fastighetsägarens bekostnad. Hyres-

värden arbetar för att fullgöra fastighetsägarens skyldigheter och tillvarata fastighetsägarens 

rättigheter. Fastighetsägarintresset motsvarar därför i många fall det intresse hyresvärden har 

vid fullgörandet av sitt arbete. Någon skillnad mellan fastighetsägarintresse och hyresvärdens 

intresse kommer därmed inte göras i den här framställningen. Med lägenhetsinnehavarintresse 

innefattas i den här framställningen alla sådana intressen som en lägenhetsinnehavare har i sin 

roll som nyttjanderättshavare. I begreppet lägenhetsinnehavare inbegrips med andra ord både 

hyresgäst och bostadsrättsinnehavare. Definitionen används för att kunna sammanställa en 

analys kring lägenhetsinnehavarintresset avseende såväl hyresrättsliga som bostadsrättsliga 

regleringar. I de fall då regleringen är annorlunda mellan de olika boendeformerna, eller en 

gränsdragning annars är behövlig, används istället benämningarna hyresrättsinnehavare och 

bostadsrättsinnehavare. Närboendeintresse återspeglar i sin tur alla de intressen som grannar i 

fastigheten har. Definitionen tar sikte på privatpersoner som är bosatta i fastigheten och 

omfattar både andra hyresgäster samt andra bostadsrättsinnehavare. 

 

Lagstiftaren har vid utformningen av reglerna kring privatbostäder gjort ett flertal 

övervägningar angående vilket rättssubjekt som ska skyddas samt vilket intresse som ska 

tillgodoses under vissa särskilda förutsättningar. Exempelvis utgör reglerna kring direkt 

besittningsskydd i 12 kap. 46 § JB en sådan rättsregel vars syfte är att tillgodose 
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lägenhetsinnehavarintresset. En hyresrättsinnehavare ska kunna förlita sig på att få stanna i 

lägenheten så länge han eller hon är i behov av den, förutsatt att något vägande skäl för att 

upplösa hyresförhållandet inte föreligger. På samma sätt återspeglas fastighetsägarintresset av 

exempelvis regleringen kring tillträde av hyreslägenheter för behövliga reparationer eller 

utförande av förbättringsarbeten, enligt 12 kap. 26 § JB. Fastighetsägaren ska på så vis kunna 

åberopa sitt fastighetsägarintresse för att vidta sådana arbeten som är nödvändiga för att 

fastigheten ska upprätthålla sitt ekonomiska värde och sin allmänna kvalitet. Närboende-

intresset återspeglas bland annat i hyreslagens reglering kring användande av lägenheten. 

Hyresgästen ska enligt 12 kap. 25 § JB se till så att de som bor i omgivningen inte utsätts för 

störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras 

bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ansvarar för att sådana störningar i 

boendet inte förekommer.  

 

Bedömningen kring vilket fastighetsrättsligt rättssubjekt som ska skyddas respektive vilket 

intresse som ska tillgodoses återspeglas alltså av lagreglerna. Genom olika reformer av rätts-

reglerna gör lagstiftaren en intresseavvägning mellan de olika rättssubjekten avseende vissa 

specifika frågeställningar. För att närmare kunna analysera vilken framtidsutsikt Airbnb och 

liknande korttidsuthyrningar kan komma att ha i Sverige krävs en redogörelse för de grund-

läggande behov som dagens bostadsregler är utformade för att tillgodose.  

 

4.2 Fastighetsägarintresset 

Fastighetsägarintresset påträffas i såväl hyresrättsförhållanden som upplåtelser i form av 

bostadsrätter. När det gäller bostadsrättslägenheter har bostadsrättsföreningen samma 

intressen som fastighetsägaren har vid hyresrättsförhållanden, eftersom det är föreningen som 

äger huset.42 Fastighetsägarintresset övergår emellertid till föreningsstyrelsen, som arbetar för 

att tillgodose bostadsrättsföreningens intressen och behov. Bostadsrättsföreningens styrelse 

har med andra ord ofta samma roll som hyresvärden i ett hyresrättsförhållande. 

 

Fastighetsägarintresset grundar sig i det civilrättsliga ägarintresset som innebär rätten att 

kunna tillgodogöra sig värdet av och avkastningen från sin egendom. Principen om ägar-

                                                           
 

42 Se Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 269. Bostadsrättsföreningen äger inte nödvändigtvis 

själva fastigheten som istället kan innehas med tomträtt. 
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intresset återfinns i 2 kap. 15 § RF om egendomsskydd och utgör en grundlagsskyddad 

rättighet. Inom fastighetsrätten medför ägarintresset att fastighetsägaren är den som har rätten 

att tillgodogöra sig avkastningen från fastigheten. Vid hyres- och bostadsrättsförhållanden 

utgör avkastningen vanligtvis månatliga ersättningar, i form av hyra eller årsavgift.43 

Fastighetsägarintresset medför även att fastighetsägaren har rätt till värdet av sin egendom. 

Fastighetsägarintresset är därmed starkt förknippat med ett vinstintresse, där privata 

fastighetsägare närmare förväntas gå med vinst. 

 

Fastighetsägarintresset grundar sig i själva äganderätten av fastigheten. Redan vid ny-

uppförandet av byggnad eller förvärv av en befintlig fastighet träder ägarintresset in i bilden. 

Även vid bostadsrättsförhållanden blir ägarintresset direkt påtagligt. En bostadsrättsförening 

som äger det hus som är beläget på en fastighet som innehas med tomträtt har intresse av 

husets värde, eftersom det återspeglar föreningens värde. Ägarintresset kan förringas av bland 

annat av vissa exekutiva åtgärder. Exempelvis kan fastighetsägarintresset inskränkas genom 

expropriation av fastigheten. Sådan äganderättsexpropriation leder till att den exproprierande 

blir ny ägare till fastigheten. Ett sådant exstinktivt förvärv utsläcker fastighetsägarens ägande-

rätt och utgör med andra ord en motpol till fastighetsägarintresset.44 

 

I BRL och HL återspeglas fastighetsägarintresset av sådana rättsregler som gynnar fastighets-

ägaren. Bestämmelserna syftar ofta till att reglera lägenhetsinnehavarens förmåga att ta sig 

opåkallad frihet vid nyttjandet av bostaden. Fastighetsägarintresset kan följaktligen beskrivas 

som det ursprungliga intresset vid bostadsförhållanden. Äganderätten och de intressen som 

följer därav inskränks sedermera i olika grad av främst lägenhetsinnehavarintresset, men i viss 

mån även närboendeintresset. För att tydligare åskådliggöra innebörden av termen 

ursprungligt intresse kan ett nybyggt bostadshyreshus agera som exempel. I och med 

förvärvet av hyreshuset övertar fastighetsägaren äganderätten över huset från en eventuell 

tidigare ägare. Fastighetsägaren står då som ensam intressent över såväl de ekonomiska 

följderna som användningen av huset. Beslutet att sedermera hyra ut lägenheterna som 

bostäder medför att lägenhetsinnehavarintresset träder ikraft. Fastighetsägaren kan då inte 

längre fritt utnyttja hyreshuset, exempelvis tillträda husets lägenheter efter eget behag eller 

                                                           
 

43 Notera att termen årsavgift inte nödvändigtvis innebär en avgift som erläggs årligen. 
44 Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen, s. 48. 
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utföra åtgärder som inte oväsentligt förändrar en bostadslägenhet.45 När huset följaktligen 

uthyrs till flera olika hyresgäster träder i sin tur närboendeintresset in. Ytterligare skyldigheter 

ankommer då på såväl fastighetsägaren som andra lägenhetsinnehavare, främst i form av de 

förpliktelser som blir gällande vid störningar i boendet.46 Fastighetsägarintresset kan med 

andra ord beskrivas som det intresse vid vilka lägenhetsinnehavarintresset och närboende-

intresset har uppkommit från. Det ter sig därför relativt naturligt att både HL och BRL är 

uppbyggda på så sätt att lagreglerna inskränker fastighetsägarintresset för att tillgodose 

lägenhetsinnehavar- och närboendeintresset. 

 

4.3 Lägenhetsinnehavarintresset 

Lägenhetsinnehavarintresset skiljer sig från fastighetsägarintresset då det inte grundar sig i 

någon äganderätt. Istället innefattas främst innehavarens nyttjanderätt i lägenhets-

innehavarintresset. Vid hyresrättsförhållande ter sig en sådan förklaring relativt självklar, i 

och med att lägenheten de facto inte utgör någon förmögenhetsgrund. Lagreglerna kring 

bostadshyresrätter tar istället sikte på det lägenhetsinnehavarintresse som finns i att kunna 

nyttja lägenheten på ett önskvärt sätt. Vidare utgör reglerna om besittningsskydd och ändrade 

avtalsvillkor sådana regleringar som lagstiftaren lagt fokus på vad avser lägenhets-

innehavarintresset. Om en fastighet exempelvis byter ägare genom exekutiv auktion kvarstår 

ett hyresgästförhållande gentemot den nya ägaren. Enligt 7 kap. 16 § 1 st. JB ska nämligen 

skriftliga hyresavtal som avser bostäder i ett hus och som löper på obestämd tid alltid bestå 

vid en exekutiv auktion. Hyresgästen har även rätt att bo kvar i lägenheten på grund av 

reglerna om rätt till förlängning av hyresavtalet.47 

 

Bostadsrättshavaren har i viss mån en starkare ställning som nyttjanderättshavare än hyres-

gästen. Anledningen härav är att bostadsrättshavaren i själva verket indirekt äger lägenheten, 

genom att vara andelshavare och medlem i den förening som äger huset.48  Incitamentet att 

tillgodose lägenhetsinnehavarintresset är mer framstående i bostadsrättslagens reglering än 

den i hyreslagen, åtminstone vad avser sådant som inte är direkt knutet till tryggheten i 

boendet. Emellertid återfinns i både BRL och HL liknande regleringar kring exempelvis 

                                                           
 

45 Se 12 kap. 26 § JB samt 12 kap. 18 d § JB om förbättrings- och ändringsarbete. 
46 Se 12 kap. 25 § JB. 
47 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s.132. 
48 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 269. 
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besittningsskydd och ändrade avtalsvillkor. Sådana bestämmelser tar främst sikte på 

lägenhetsinnehavarens trygghet i att ha ett stadigvarande boende. Bostadsrättsinnehavaren har 

emellertid en viss äganderättsgrund i sin lägenhet genom sitt andelsägande i föreningen. I 

likhet med fastighetsägarintresset borde därmed bostadsrättsinnehavaren ha ett intresse i 

värdet av fastigheten och därigenom lägenheten. Frågeställningen kring om bostadsrätts-

havaren ska kunna tillvarata detta vinstintresse lämnas för en fortsatt analys i kommande 

kapitel.49 

 

Lägenhetsinnehavarintresset har genom olika reformer stärkts genom åren. Exempelvis 

gjordes bestämmelsen om andrahandsuthyrning mer förmånlig för hyresgästen genom en 

reform i hyreslagen som trädde i kraft 1 juni 1998. Precis som enligt gällande rätt krävdes 

tidigare samtycke från hyresvärden för att få hyra ut en hyresrätt i andrahand. Likaledes kunde 

hyresgästen ansöka om tillstånd för uthyrningen hos hyresnämnden. Hyresnämndens 

bedömningsgrunder var emellertid annorlunda. För att tillstånd skulle lämnas krävdes det dels 

att hyresgästen hade beaktansvärda skäl, dels att hyresvärden inte hade befogad anledning att 

vägra samtycke. Dessutom krävdes det att hyresgästen inte hade tillfälle att använda sin 

lägenhet.50 Rekvisitet innebar att hyresgästen under en viss tid inte kunde nyttja lägenheten, 

vilket medförde en del oönskade konsekvenser. Vid tillståndsprövningen prövades bland 

annat om sjuka eller äldre personer sannolikt skulle återvända till lägenheten när de ville hyra 

ut sina lägenheter under obestämd tid för att vistas på sjukhus. Vidare innebar rekvisitet att 

tillstånd till andrahandsuthyrning vägrades då hyresgästen ville inleda ett samboförhållande, 

men önskade behålla lägenheten för det fall samboendet inte skulle gå väl. Konsekvenserna 

var sådana som av humanitära skäl innehöll bedömningar som så långt som möjligt bör 

undvikas.51 Genom lagändringen år 1998 slopades rekvisitet om att hyresgästen under en viss 

tid inte skulle ha möjlighet att använda lägenheten. Lagstiftaren valde således att stärka hyres-

gästens ställning vid andrahandsuthyrning och därigenom även hyresgästintresset. Samma 

ställningstagande togs avseende bostadsrättslägenheter där samma rekvisit tidigare 

återfanns.52 

 

                                                           
 

49 Se nedan, avsnitt 5.2.1. 
50 Prop. 1997/98:46, s. 19f. 
51 A.a., not 48. 
52 Victorin & Flodin, Bostadsrätt, s. 230. 
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Lägenhetsinnehavarintresset återspeglas som tidigare nämnts delvis i en trygghet att ha ett 

stadigvarande boende. Följaktligen har hyresgästen vid bostadshyresförhållanden ett direkt 

besittningsskydd, vilket medför att fastighetsägarens möjlighet att skilja hyresgästen från 

lägenheten är begränsad. Bestämmelsen om direkt besittningsskydd för bostadshyresgäster 

infördes i svensk rätt år 1969.53 Lagstiftaren avsåg att vidare förstärka bostadshyresgästens 

trygghet i sitt boende, på bekostnad av fastighetsägarens rätt att fritt förfoga över bostads-

hyreshuset. Vid lokalhyresförhållanden är emellertid regleringen en annan. Lokalhyresgästen 

har ett så kallat indirekt besittningsskydd vid sin nyttjanderätt, vilket innebär att en obefogad 

uppsägning av hyresgästen i vissa fall kan medföra skadeståndsansvar för fastighetsägaren.54 

Möjligheten att skilja lokalhyresgästen från sin nyttjanderätt kvarstår allt jämt, även om det 

kan medföra en viss ekonomiskt förlust för fastighetsägaren eller hyresvärden. Lagstiftaren 

ansåg att det inte fanns samma sociala skäl att ge lokalhyresgäster ett lika starkt besittnings-

skydd som för bostadshyresgäster.55 En sådan reglering skulle medföra ett allt för stort 

ingrepp i avtalsfriheten och på fastighetsägarintresset. 

 

4.4 Närboendeintresset 

Vid regleringen av privatboenden blir som tidigare nämnt även närboendes rättigheter och 

intressen påverkade av lagstiftarens ställningstaganden. Närboendeintresset hamnar ofta mitt 

emellan de andra fastighetsrättsliga rättssubjekten. Beroende på vad rättsregeln avser kan 

närboendeintresset inskränka på antingen fastighetsägarintresset, lägenhetsinnehavarintresset 

eller bådadera. Exempelvis iakttog lagstiftaren närboendeintresset vid lagändringen av 12 kap. 

25 § JB, där bedömningen kring störningar i boendet blev strängare för såväl den störande 

hyresgästen som för hyresvärden. Den tidigare lagregeln tog inte sikte på hyresvärdens 

skyldigheter vid en hyresgästs störningar i boendet.56 I den nuvarande lydelsen av 12 kap. 25 

§ 2 st. JB återfinns emellertid ett krav om att hyresvärden ska ge den störande hyresgästen en 

tillsägelse om att störningarna ska upphöra. Vidare infördes i 12 kap. 25 § 3 st. JB en 

förverkandegrund avseende den störande hyresgästen, om störningarna var särskilt allvarliga. 

Lagstiftaren valde således att tillgodose närboendes rättigheter vid reformen av 12 kap. 25 § 

JB. Lagregelns andra stycke medförde ett stärkt närboendeintresse till följd av en skyldighet 

                                                           
 

53 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. 
54 Se 12 kap. 57-60 §§ JB om indirekt besittningsskydd.  
55 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. 
56 Prop. 1992/93:115, s. 2 f. 
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för hyresvärden att agera mot en hyresgäst som beter sig störande. Förverkandegrunden i 

tredje stycket medförde i sin tur ett stärkt närboendeintresse på bekostnad av lägenhets-

innehavarintresset avseende besittningsskydd. En liknande reglering infördes i 7 kap. 9 § 2 st. 

1 p. BRL, där föreningen skall ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna 

omedelbart upphör. Dessutom återfinns regleringen om förverkande till följd av särskilt 

allvarliga störningar i 7 kap. 21 § BRL. 

 

Närboendeintresset blir med andra ord främst gällande vid fall då en annan lägenhets-

innehavare agerar om störande i boendet. Det finns emellertid ett närboendeintresse även i 

frågan kring lägenhetsinnehavarens ansvar för lägenhetens skick. I 7 kap. 12 § BRL stadgas 

att en bostadsrättshavare på egen bekostnad svarar för lägenhetens skick. En försummelse av 

ansvaret för lägenhetens skick, i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det 

finns risk för omfattande skador på annans egendom, kan vidare föranleda att föreningen får 

avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.57 Närboendeintresset ligger därmed i att 

åtgärder kan vidtas innan någon skada uppkommit. Föreningen är inte tvingad att vidta någon 

åtgärd vid en sådan försummelse. Emellertid torde föreningen ha ett incitament till att göra så 

med tanke på att fastigheten annars kan skadas, vilket inte är önskvärt med tanke på 

föreningens fastighetsägarintresse. Lägenhetsinnehavarintresset inskränks likväl till förmån 

för närboendeintresset, då eventuella åtgärder för avhjälpandet sker på bostadsrättshavarens 

bekostnad.   

                                                           
 

57 Se 7 kap. 12 a § BRL.  
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5. De särskilda avvägningarna vid Airbnb-verksamhet 

5.1 Hyresnämndens avgörande i Airbnb-fallet 

Regleringen kring andrahandsupplåtelser under kort tid skiljer sig som ovan framgått inte från 

den vid längre uthyrningsperioder.58 Samtycke krävs från hyresvärden alternativt bostadsrätts-

styrelsen vid både kortare och längre uthyrningar av privatbostäder. Resonemanget kring de 

fastighetsrättsliga rättssubjekten blir sedermera gällande även vid korttidsuthyrningar av 

nyttjanderättslägenheter. Redogörelsen i det föregående kapitlet om lagstiftarens subjektiva 

uppfattning kring regelverken blir därför tillämpbara även i den fortsatta framställningen. Vid 

kortfristiga andrahandsuthyrningar blir samtliga fastighetsrättsliga rättssubjekt påverkade av 

lagreglerna. Emellertid tillkommer vissa aspekter vid hyresnämndens tillståndsbedömning 

avseende Airbnb-verksamhet.  

 

Hyresnämnden tog i augusti år 2015 beslut i ett ärande rörande korttidsupplåtelse i andra hand 

av en bostadsrättslägenhet.59 Bostadsrättsinnehavaren hade överlåtit bostadsrätten med 

tillträde för den nya innehavaren till den 1 oktober år 2015. Innehavaren hade sedermera 

ansökt om tillstånd att hyra ut lägenheten till ett antal olika personer mellan den 20 augusti 

och den 1 oktober. Bostadsrättsföreningen motsatte sig begärt tillstånd med anledning av att 

styrelsen fått kännedom om att bostadsinnehavaren tidigare hyrt ut lägenheten genom Airbnb, 

utan att ha fått tillstånd från styrelsen. Hyresnämnden framhöll inledningsvis att det enligt 7 

kap. 11 § BRL enbart krävs att bostadsrättshavaren ska ha skäl för andrahandsupplåtelsen för 

att tillstånd ska lämnas. Ett sådant godtagbart skäl kan, som i förevarande fall, vara att 

undvika dubbla kostnader för boenden. Emellertid konstaterade hyresnämnden att det i målet 

rörde sig om kortare uthyrningar till ett flertal personer, med en sammanlagd period som 

uppgick till över en månad. Vidare menade hyresnämnden att ersättningen för en sådan ut-

hyrning genom Airbnb motsvarar en sådan som typiskt sett erhålls för hotellrum. Således 

kunde den aktuella uthyrningen mer liknas vid hotellverksamhet av kommersiell natur än vid 

en sådan uthyrning som den nya bestämmelsen i bostadsrättslagen tagit sikte på. Därtill 

markerade hyresnämnden att det kan uppfattas som störande för övriga boende när många 

okända personer rör sig i fastigheten. Hyresnämndens bedömning blev att föreningen hade 

                                                           
 

58 Se ovan, avsnitt 3.1. 
59 Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 8741-15. 
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befogad anledning att vägra samtycke till upplåtelsen, varför bostadsinnehavarens ansökan 

avslogs.  

 

Följande diskussion sker delvis utifrån de resonemang som uppställs av hyresnämnden i det 

aktuella målet. Den fortsatta framställningen kommer därmed hänvisa till det aktuella 

avgörandet i 8741-15 Stockholm så som Airbnb-fallet. 

 

5.2 Lägenhetsinnehavarens vinstintresse 

5.2.1 Bostadsrättsinnehavarens vinstintresse 

Lagstiftaren har under senare år valt att underlätta för bostadsrätthavare som vill hyra ut sin 

bostadsrättslägenhet. Först och främst har rekvisiten för tillståndsgivande från hyresnämnden 

ändrats till att enbart förutsätta skäl för uthyrningen. Därefter har regelverket i LUEB bidragit 

till bostadsrättshavarens möjlighet att hyra ut sin lägenhet till mer fördelaktiga avtalsvillkor än 

de som föreskrivs i hyreslagen.60 Enligt 4 § 2 st. LUEB kan bostadsrättshavaren hyra ut sin 

lägenhet till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna 

för bostaden. Bostadsrättshavaren kan med andra ord begära en ersättning som överstiger 

kostnaderna för bostaden. Regleringen i LUEB är sålunda utformad på ett sådant sätt att ett 

vinstintresse hos bostadsrättsinnehavarens till viss del möjliggörs. Som tidigare konstaterats 

påverkar emellertid inte LUEB kravet på bostadsrättsstyrelsens tillstånd av uthyrningen. 

Bostadsrättshavaren eventuella uthyrning av sin lägenhet är med andra ord beroende av 

styrelsen, om inte hyresnämnden finner skäl för att tvångsvis tillåta uthyrningen. Bostadsrätts-

havarens vinstintresse utgör inte något sådant godtagbart skäl i sig. För att tillstånd ska 

lämnas från hyresnämnden krävs således ett annat skäl än bostadsrättsavarens vinstintresse. 

Frågan är emellertid om vinstintresset urholkar ett annars legitimt skäl till en andrahands-

uthyrning.  

 

Hyresnämndens avgörande i Airbnb-fallet är det första målet gällande Airbnb verksamhet 

som prövas i Sverige. Kontentan av bedömningen i målet är att uthyrning för att undvika 

dubbla boendekostnader kan utgöra skäl enligt 7 kap. 11 § BRL, men att kommersiell ut-

hyrning faller utanför bestämmelsen. Hyresnämndens argumentation kring ersättningen vid 

uthyrningen kan diskuteras med stöd av bestämmelserna i LUEB. En bostadsrättshavare kan 

                                                           
 

60 Angående hur LUEB underlättar för mer fördelaktiga avtalsvillkor, se ovan i avsnitt 3.4. 
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enligt 4 § 2 st. LUEB gå med vinst vid en andrahandsuthyrning. För att LUEB ska bli 

tillämplig krävs emellertid att bostadsrättsstyrelsen eller hyresnämnden lämnat tillstånd 

avseende uthyrningen. Ett sådant tillstånd kräver i sin tur att bostadsrättsinnehavaren har skäl 

för upplåtelsen. Om undvikandet av dubbla boendekostnader utgör ett godtagbart skäl i sig 

bör bostadsrättsinnehavaren i det aktuella målet uppfylla kravet i 7 kap. 11 § BRL. Hyres-

nämnden valde emellertid att avslå ansökan då det förelåg befogad anledning för styrelsen att 

vägra samtycke. Styrelsens befogade anledning kan inte gärna bero enbart på bostadsrätts-

innehavarens eventuella vinster av uthyrningarna, eftersom 4 § 2 st. LUEB medger ett visst 

vinstintresse för innehavaren i fall då tillstånd blir aktuellt. Vidare grundade sig i själva verket 

uthyrningen på ett annat skäl, nämligen undvikandet av dubbla boendekostnader. Utifrån 

hyresnämndens resonemang framstår det följaktligen som att bostadsrättsinnehavarens vinst-

intresse urholkar ett annars legitimt skäl för upplåtelsen. Resonemanget snedvrids emellertid 

med anledning av bestämmelserna i LUEB, där lagstiftaren uttryckligen tillgodoser vinst-

intresset för en bostadsrättsinnehavare vid andrahandsupplåtelser. Hyresnämndens ställnings-

tagande i frågan kan även tolkas så att ett visst vinstintresse hos upplåtaren kan erkännas, men 

att ersättningen inte får uppgå till för stora belopp. En sådan argumentation stämmer överens 

med bestämmelserna i LUEB, där regleringen begränsar ersättningsbeloppet vid andrahands-

upplåtelser.61 

 

Sammanfattningsvis torde därmed bostadsrättsinnehavarens vinstintresse inte de facto utesluta 

ett tillstånd om andrahandsuthyrning från hyresnämnden. Förutsättningarna måste emellertid 

vara sådana att bostadsrättshavaren har ett annat, godtagbart skäl för upplåtelsen, samt att 

ersättningen inte är allt för hög. Var gränsdragningen för ett godtagbart belopp går är omöjligt 

att säga, men vägledning torde kunna hämtas från bestämmelsen i 4 § 2 st. LUEB. 

Ersättningen bör därmed kunna bestämmas till ett belopp som inte påtagligt överstiger 

kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden, där kapitalkostnaden beräknas som en 

skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Med ett sådant resonemang medges ett 

visst vinstintresse hos upplåtaren, oavsett om uthyrningen gäller flera kortare eller en längre 

uthyrningsperiod. 

 

  

                                                           
 

61 Se 4 § 2 st. LUEB. 



31 
 
 

5.2.2 Hyresgästens vinstintresse 

Som redogjorts för i avsnitt 2.1 är ersättningar i samband med överlåtelse av hyresrätter 

förbjudet och sanktionerat enligt lag. Den svenska lagstiftaren har därigenom tagit en fast 

ståndpunkt gällande hyresrättsinnehavares möjligheter att använda sin lägenhet för att gå med 

vinst. Hyreslagens regler tillgodoser lägenhetsinnehavarintresset genom att trygga hyres-

gästens rätt att behålla lägenheten. Hyresgästen vinstintresse är med andra ord inte något som 

lagstiftaren beaktat vid utformandet av hyreslagen. Vid utformandet av LUEB föreskrevs 

uttryckligen att bestämmelserna i lagen inte tog sikte på sådana andrahandsuthyrning som 

avser hyresrätter, varför hyresrätter inte omfattas av regleringen.62 Det går därmed inte att 

utläsa något ställningstagande hos lagstiftaren som kan medföra en annan bedömning kring 

hyresrättsinnehavarens vinstintresse. Vid fråga om vinstdrivande intressen, så som uthyrning 

av bostad via Airbnb, finns därmed inte några rättsregler som skyddar hyresrättsinnehavaren. 

En hyresrättsinnehavare som vill hyra ut sin lägenhet med vinstsyfte kan därmed inte 

sannolikt vänta sig något bifall hos hyresnämnden i tillståndsfrågan. Vinstintresset avseende 

uthyrningen utgör inte sådana beaktansvärda skäl som krävs för tillståndet. Det kan till och 

med medföra att en annars godtagbar anledning bakom uthyrningen blir att anse som 

otillåtlig.  

 

Det kan enligt ovan konstateras att utvecklingen på området inte föranleder diskussion kring 

ett eventuellt tillgodoseende av hyresrättsinnehavarens vinstintresse. Hyresrättsinnehavarens 

vinstintresse får därmed anses vara ett sådant lägenhetsinnehavarintresse som lagstiftaren inte 

tagit hänsyn till i dagens reglering kring uthyrning av privatbostäder. Tvärtom utgör ett sådant 

vinstintresse snarare en icke önskvärd omständighet från lagstiftarens synvinkel. 

 

5.3 Störningar i boendet till följd av korttidsuthyrningar 

5.3.1 Bostadsrättshavarens störningar  

Hyresnämnden gör i målet från augusti år 2015 en liknelse mellan uthyrningen av lägenheten 

och ”hotellverksamhet av kommersiell natur”.63 Yttrandet kan tolkas dels som att uthyrningen 

kan liknas vid hotellverksamhet på grund av att flertalet människor rör sig i fastigheten, dels 

som att ersättningsbeloppet är så pass högt att uthyrningen kan liknas vid kommersiell 

                                                           
 

62 Se 1 § LUEB. 
63 Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 8741-15. 
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uthyrning. En fastighet med stor omsättning av människor kan uppfattas som störande för 

närboende, varför närboendeintresset blir aktuellt. Ytterligare en tänkbar tolkning av 

ordalydelsen i hyresnämndens bedömning är att kombinationen av närboendeintresset och 

bostadsrättshavarens vinstintresset föranleder liknelsen med en hotellverksamhet. Tidigare har 

nämnts att bostadsrättshavarens vinstintresse till viss mån kan anses vara godtagbart vid en 

avvägning om uthyrningens tillåtlighet.64 Frågan i följande framställning blir således på vilket 

sätt föreningens befogade anledning att vägra samtycke till upplåtelsen grundar sig i 

närboendeintresset. Vidare ställs funderingen kring eller om närboendeintresset rimligtvis kan 

utgöra enskild grund för ett avslag i tillåtlighetsbedömningen vid hyresnämnden. 

 

Okända människor som rör sig i fastigheten kan uppfattas som störande för närboende. 

Emellertid bör möjligen en sådan störning anses godtagbar under vissa omständigheter.  En 

liknelse kan göras med reglerna kring förverkande av en bostadsrätt i 7 kap. 9 och 18 §§ BRL. 

Stadgandet i 7 kap. 18 § 1 st. p. 5 klargörs att en bostadsrättsinnehavare kan anses ha 

förverkat sin nyttjanderätt till lägenheten: 

Om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina 

skyldigheter enligt 9 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits 

till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som en bostadsrätts-

havare enligt samma paragraf har. 

I 7 kap 9 § 1 st.  BRL föreskrivs vidare att:  

När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i 

omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller 

annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall 

även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, 

ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de 

särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.  

 

Det finns med andra ord en särskilt stadgad förverkandegrund för störningar i boendet, även 

vid fall då störningarna kommer från den som hyr lägenheten i andra hand. Enligt hyres-

nämndens resonemang medför emellertid omständigheten att många okända människor rör sig 

                                                           
 

64 Om när vinstintresset kan anses godtagbart, se ovan avsnitt 5.2.2. 
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i fastigheten kan uppfattas som störande och därför föranleder befogad anledning att vägra 

samtycke. Hyresnämnden ger inte någon förklaring till resonemanget bakom sitt ställnings-

tagande. Inte heller definierar hyresnämnden vad som i målet menas med termen störande. 

Närmast till hands ligger den definitionen av störningar i boendet som anges i 7 kap. 9 § BRL.  

 

Frågan blir då om hyresnämndens resonemang medför att kortfristiga andrahandsupplåtelser 

till ett flertal olika personer per automatik blir att anse som störande för de närboende. 

Reglerna i BRL om störningar i boendet tar sikte på omständigheter som sker eller redan har 

skett. Likväl sker sanktionen av sådana störningar med utgångspunkt i att bostadsrättshavaren 

eller någon annan har utsatt närboende i fastigheten för störningar. Den bedömning som 

hyresnämnden gör i Airbnb-fallet är att okända människor i fastigheten kan komma att 

medföra störningar för de närboende. Om ett sådant resonemang skulle återkomma vid en 

tillståndsbedömning kunde det medföra att alla former av fortlöpande korttidsuthyrningar 

direkt skulle avslås med anledning av störningar i boendet. Frågan om störningar i boendet 

skulle i sådana fall kunna avgöras enbart utifrån hur många unika hyresgäster som infinner sig 

i lägenheten under en viss period. 

 

Om korttidsuthyrningar och längre andrahandsuthyrningar ska regleras på samma sätt och 

utifrån samma regelverk torde bedömningarna ske likvärdigt i de båda fallen. En bostadsrätts-

innehavare som avser att hyra ut sin lägenhet, under kortare perioder och till flera personer, 

möter emellertid en annan bedömning än om han eller hon valt att hyra ut lägenheten till en 

person och under en period. Det faktum att lägenheten omsätts av flera personer frambringar 

enligt hyresnämndens resonemang skäl att avslå tillståndsfrågan med hänvisning till 

störningar i boendet. Avslag i tillståndsfrågan kring Airbnb-verksamhet skulle således ske 

utan något ställningstagande till ersättningsbeloppet eller de kommersiella inslagen i ut-

hyrningen. 

 

5.3.2 Hyresgästens störningar 

Hyresgästens störningar i boendet regleras i 12 kap. 25 § JB. Lagrummet stadgar att hyres-

gästen ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för sådana störningar som kan vara 

skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. 

Regleringen kring hyresgästens störningar i boendet liknar den reglering som återfinns i 

bostadsrättslagen. Det saknas emellertid något avgörande där närboendeintresset kring 
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störningar i boendet varit avgörande för tillståndsfrågan om andrahandsuthyrning av 

hyresrättslägenheter. Anledningen härav torde vara att regleringen om tillståndsgivande från 

hyresnämnden i 12 kap. 40 § JB är mer inriktad på fastighetsägarintresset än motsvarande 

reglering i bostadsrättslagen. Hyresgästen förutsätts ha beaktansvärda skäl för uthyrningen för 

att tillstånd ska lämnas av hyresnämnden. Hyresvärdens befogade anledning att vägra 

samtycke till uthyrningen torde därmed anses väga så pass tungt i en intresseavvägning att 

närboendeintresset inte blir aktuellt för bedömningen. Ansökan om uthyrning avslås med 

andra ord redan på grund av det fastighetsägarintresset som återfinns i 12 kap. 40 § JB. Någon 

vidare diskussion kring eventuella störningar vid andrahandsuthyrning av hyresrätter är 

således inte aktuell i den här framställningen.  
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6. En särskild reglering kring kommersiell korttidsuthyrning 

6.1 Behovet av en särskild reglering 

Korttidsuthyrningar och längre andrahandsuthyrningar regleras likadant med anledning av att 

tillståndsfrågan inte ska särskiljas på grund av uthyrningsperioden. Emellertid återfinns en del 

aspekter som möjligen ifrågasätter att reglerna verkligen tillämpas likadant oavsett vilken 

uthyrningsperiod det är fråga om. Vid återkommande korttidsuthyrningar blir en särskild 

omständighet avgörande för analysen av tillståndsprövningen, nämligen den att okända 

människor rör sig i byggnaden. Omsättningen av nya hyresgäster blir vid korttidsuthyrningar 

ett faktum som inte återfinns vid längre uthyrningsperioder. När det är fråga om kommersiella 

inslag av uthyrningen blir ytterligare en aspekt av stor vikt, nämligen vinstintresset hos 

lägenhetsinnehavaren. Vid kommersiell andrahandsuthyrning, så som Airbnb-verksamhet, blir 

följaktligen två omständigheter av betydelse som inte nödvändigtvis blir gällande vid längre 

andrahandsuthyrningar. Först och främst blir lägenhetsinnehavarens vinstintresse mer 

påtagligt, sedermera blir närboendeintresset av betydelse med tanke på omsättningen av 

människor i fastigheten. För att kortfristiga andrahandsuthyrningar med kommersiella inslag 

ska kunna beviljas tillstånd krävs att både vinstintresset och eventuella störningar i boendet 

kan anses vara tillåtet. 

 

6.2 En särskild reglering avseende hyresrättslägenheter 

Hyresgästers vinstintresse har som tidigare nämnts inte beaktats av lagstiftaren vid ut-

formningen av hyreslagen. Tvärtom utgör ett eventuellt vinstintresse en sådan omständighet 

som kan medföra avslag vid en tillståndsansökan hos hyresnämnden.65 Vidare finns det inga 

avgöranden som tyder på att hyresnämnden gör någon särskild bedömning kring störningar i 

boendet när det kommer till hyresrättslägenheter. Beaktandet av närboendeintresset utgör ett 

sådant ställningstagande som rättfärdigar bostadsrättsföreningens befogade anledning att 

vägra samtycke till uthyrningen. Som tidigare redogjorts för torde ett sådant beaktande vara 

mindre betydelsefullt vid andrahandsupplåtelser av hyresrätter.66 Tillståndsbedömningen i 12 

kap. 40 § JB påkallar en intresseavvägning mellan hyresgästens beaktansvärda skäl till ut-

hyrningen och fastighetsägarens befogade anledning att vägra samtycke. Anledningen till den 

                                                           
 

65 Se ovan, avsnitt 5.2.2. 
66 Se ovan, avsnitt 5.3.2. 
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strikta regleringen om andrahandsuthyrning av hyresrätter grundar sig i fastighetsägar-

intresset. Med anledning av ovanstående omständigheter blir frågan om en särskild reglering 

kring korttidsuthyrning av hyresrättslägenheter relativt omotiverad. Att vidare särskilt reglera 

om kommersiell korttidsuthyrning blir ändå mer opåkallat. Hyresgästen tillerkänns inget 

vinstintresse och det närboendeintresse som utgörs av störningar i boendet har ingen större 

betydelse vid tillståndsfrågan. 

 

Den nuvarande regleringen kring andrahandsuthyrning av hyresrättslägenheter får därmed 

anses omfatta korttidsuthyrningar på ett ändamålsenligt sätt. Med anledning av att lagstiftaren 

har utformat 12 kap. 40 § JB utifrån ett starkt fastighetsägarintresse medför de särskilda 

aspekterna kring Airbnb-verksamhet ingen större problematik gällande den befintliga lag-

stiftningen. En särskild lagstiftning kring korttidsuthyrning av hyresrättslägenheter skulle 

därmed inte bara framstå som opåkallad, utan även förringa lagstiftarens motivering bakom 

regleringen om andrahandsuthyrning av hyresrättslägenheter. Oavsett om hyresgästen önskar 

att hyra ut sin lägenhet under längre tid eller under kortare perioder kvarstår det stärkta 

fastighetsägarintresset i 12 kap. 40 § JB. Frågan om en reglering kring kommersiell 

andrahandsuthyrning faller redan på den grunden att hyresgästen inte tillerkänns något vinst-

intresse, vare sig det rör sig om kortare eller längre perioder. 

 

6.3 En särskild reglering avseende bostadsrättslägenheter 

6.3.1 Airbnb-fallets inverkan på behovet av en särskild reglering 

Lägenhetsinnehavarintresset har på senare tid stärkts genom lagreformer och rättspraxis, 

särskilt avseende bostadsrättslägenheter. Genom den lagändring som infördes i BRL år 2014 

har möjligheterna till andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter ökat, samtidigt som 

praxis på området utkristalliserats. Bedömningarna kring vad som utgör skäl för tillstånd till 

uthyrning har således klarnat sedan reformen av 7 kap. 11 § BRL. Det dröjde emellertid fram 

till augusti år 2015 innan hyresnämnden i Airbnb-fallet tog ställning i ett fall rörande 

kommersiell korttidsuthyrning av bostadsrättslägenheter.  

 

Hyresnämndens avgörande i Airbnb-fallet är det första målet rörande Airbnb-verksamhet som 

tagits upp till bedömning. Resonemangen i målet blir därmed vägledande för hur en fortsatt 

bedömning på området kan komma att ske, även om avgörande i sig inte är prejudicerande. 

Hyresnämndens ställningstagande blir följaktligen grundläggande även för hur synen på 
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kommersiell korttidsuthyrning kan komma att se ut i framtiden. Resonemanget i målet 

aktualiserar bostadsrättshavarens vinstintresse och det närboendeintresse som grundar sig i 

störningar i boendet. Som tidigare konstaterats utgör sådana störningar i boendet en följd av 

att okända personer vistas i lägenhetshuset.67 Bostadsrättshavarens vinstintresse grundar sig 

sedermera i det faktum att uthyrningen mer eller mindre sker utifrån ett kommersiellt intresse. 

Utifrån hyresnämndens resonemang i målet kan emellertid ett annars giltigt skäl för uthyrning 

falla på grund av ett för högt ersättningsbelopp.68 De bedömningsgrunder hyresnämnden 

framför i målet föranleder vissa följdfrågor. Främst blir frågan om en särskild reglering kring 

kommersiell korttidsuthyrning av bostadsrättslägenheter är aktuell. Vidare blir frågan hur en 

sådan reglering skulle kunna utformas. 

 

Den praxis som har utvecklats kring andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter 

förtydligar vilka skäl som kan anses vara giltiga för en andrahandsupplåtelse. Resonemanget i 

hyresnämndens avgörande i Airbnb-fallet förtydligar vidare vissa omständigheter som kan 

förringa ett annars giltigt skäl. Först och främst blir frågeställningen kring uthyrningsperioden 

av intresse. Korttidsupplåtelser av det slag som hyresnämnden i målet tog ställning till inne-

fattar flera efterföljande upplåtelser under en viss tid. Även i mål om sedvanliga andrahands-

upplåtelser utgör tidsaspekten en bedömningsgrund om tillåtligheten av uthyrningen. 

Exempelvis har hyresnämnden tagit ställning till tidsperioden vid bedömningen av ut-

hyrningar till följd av utlandsvistelse samt vid andrahandsuthyrning av svårsålda bostads-

rätter.69 Vid korttidsupplåtelser tillkommer det ovan nämnda närboendeintresset kring 

störningar i boendet och utgör således ytterligare ett perspektiv vid bedömningen av 

uthyrningsperioden. Följaktligen kan en andrahandsupplåtelse som sker till en hyresgäst 

under en period om ett år anses vara godtagbar, medan fortlöpande korttidsuthyrningar som 

uppgår till samma period bedömas som otillåten. Uthyrningsperioden är densamma, men den 

omsättning av människor som vid korttidsuthyrningar förkommer i fastigheten talar mot ett 

tillstånd från hyresnämnden. Bedömningen mellan korttidsuthyrningar och längre 

andrahandsuthyrningar sker med andra ord inte helt enhetligt, vilket möjligen föranleder en 

särskild reglering kring tillståndsbedömningen av korttidsuthyrningar. Distinktionen mellan 

kortfristiga och längre andrahandsupplåtelser måste emellertid inte nödvändigtvis ske genom 

                                                           
 

67 Se ovan, avsnitt 5.3.1. 
68 Om diskussionen kring ersättningsbelopp och urholkning av annars giltiga skäl, se avsnitt 5.2.1. 
69 Andersson, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, s. 86. 
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särskild lagstiftning. På samma sätt som skälen till uthyrning enligt 7 kap. 11 § BRL har ut-

arbetats genom praxis kan de särskilda bedömningsgrunderna kring korttidsuthyrning vävas in 

i gällande lagstiftning. Avgörande blir om de ytterligare avvägningar som föranleds av 

korttidsupplåtelser kan inrymmas i den redan befintliga lagstiftningen. Med andra ord blir 

frågan om bedömningen av störningar i boendet och bostadsrättshavarens vinstintresse kan 

inrymmas i bestämmelsen kring hyresnämndens tillståndsgivande i 7 kap. 11 § BRL. 

 

6.3.2 Störningar i boendet i enlighet med 7 kap. 11 § BRL 

Hyresnämndens resonemang kring störningar i boendet kan som tidigare nämnts hänföras till 

närboendeintresset. Närboendeintresset förknippas i sin tur med bostadsrättsföreningens 

befogade anledning att vägra samtycke till uthyrningen i enlighet med 7 kap 11 § BRL. Som 

framförts ovan utgör eventuella störningar i boendet en sådan omständighet som medför att 

föreningen har befogad anledning att motsätta sig upplåtelsen.70 Emellertid framstår det som 

anmärkningsvärt att ansökningar om korttidsuthyrningar ska kunna avslås enbart till följd av 

att eventuella störningar kan förekomma. Med anledning av den bristande praxis som finns på 

området vore det tänkbart att hyresnämndens tillämpar en sådan bedömning även i kommande 

avgöranden. Det skulle i sin tur medföra att korttidsuthyrningar rent praktiskt vore 

undantagna från möjligheten om tillstånd enligt 7 kap. 11 § BRL. För att störningar i boendet 

vid korttidsuthyrningar ändamålsenligt ska inrymmas i bestämmelsen om befogad anledning 

att vägra samtycke enligt 7 kap. 11 § BRL, krävs således tydligare riktlinjer om när en sådan 

befogad anledning uppstår.  

 

Lagstiftningsmetoden kring tillståndsbedömningen om andrahandsuthyrning är baserad på en 

avvägning mellan bostadshavarens skäl att hyra ut sin lägenhet och föreningens anledning att 

vägra samtycke. Lagstiftaren har avstått från att i lagtexten rada upp vilka omständigheter 

som omfattas av bestämmelsen. Utformningen medför ytterligare incitament för hyres-

nämnden att göra tillståndsbedömningen efter en intresseavvägning. Allt eftersom praxis på 

området har utformats har innebörden av 7 kap. 11 § BRL tydliggjorts. Det har i sin tur 

bidragit med vägledning för framtida avgöranden i hyresnämnden. Liknande bör kunna ske 

med det resonemang hyresnämnden för kring störningar i boendet i Airbnb-fallet. 

Förtydligandet av när eventuella störningar i boendet utgör en befogad anledning att vägra 

                                                           
 

70 Se ovan, avsnitt 5.3.1. 
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samtycke till uthyrningen torde därmed ske utifrån praxis, snarare än genom exemplifiering i 

lagtexten. Eftersom enbart ett mål beträffande Airbnb-verksamhet har tagits upp till hyres-

nämndens bedömning kvarstår emellertid rättsläget som ovisst. Det faktum att hyresnämnden 

hittills enbart haft möjligheten att bedöma Airbnb-uthyrningar i Airbnb-fallet förorsakar 

anledning att begrunda när förtydliganden kring rättsläget kan komma att ske. 

 

6.3.3 Vinstintresse i enlighet med 7 kap. 11 § BRL 

Frågan är vidare om bostadsrättshavarens vinstintresse kan inrymmas i den bedömning som 

görs i 7 kap. 11 § BRL. Utifrån den analys som ovan gjorts av hyresnämndens resonemang 

kring vinstintresse i Airbnb-fallet kan bostadsrättshavarens vinstintresse urholka ett annars 

godtagbart skäl till en andrahandsuthyrning. Bostadsrättshavarens vinstintresse kan således 

vägas in i den bedömning som hyresnämnden gör avseende upplåtarens skäl för andrahands-

uthyrningen. Ett eventuellt vinstintresse kan emellertid inte utgöra skäl i sig för en 

andrahandsupplåtelse. Till vilken grad vinstintresset urholkar ett annars godtagbart skäl, eller 

till vilket belopp ersättningen kan godtas, torde avgöras utifrån framtida praxis.  

 

Frågan blir då om bedömningen kring vinstintresset blir annorlunda när det är fråga om åter-

kommande korttidsuthyrningar. Ett sådant resonemang vore relativt svårt att rättfärdiga 

eftersom ersättningsbeloppet inte fastställs efter hur många människor som över en tid nyttjar 

lägenheten. Oavsett om en bostadsrätt upplåts till en eller flera personer bör inte ersättningen 

sättas därefter. En bostadsrätt som upplåts till två personer torde inte kunna rättfärdiga en 

högre ersättning än om bostaden upplåts till enbart en person. Ersättningen bestäms istället till 

det belopp som är skäligt för bostadsrätten. En godtagbar ersättning fastställs därefter 

avseende längden av upplåtelsen. Anta att en bostadsrätt upplåts i andra hand, till en person 

under en period om en månad. Utifrån lägenhetens marknadsmässiga värde fastställs en 

godtagbar ersättning om 5000 kronor. Om samma lägenhet istället upplåts till fyra personer, 

som vardera hyr lägenheten i en vecka, torde en sammanlagd ersättning om samma belopp 

vara godtagbar. Lägenhetens marknadsvärde förändras inte av antalet uthyrningar så länge 

uthyrningsperioden är densamma. På samma sätt torde eventuella ockermässiga ersättnings-

belopp bedömas likvärdigt oavsett uthyrningsperioden. Bostadsrättshavaren till ovan nämnda 

lägenhet skulle således inte skäligen kunna räkna med tillstånd till uthyrning för en ersättning 

om 20000 kronor. Likväl kan han eller hon inte räkna med att få en sammanlagd ersättning 

om 20000 kronor vid uthyrning till fyra personer. Bedömningen av vinstintresset och 
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ersättningens belopp torde därmed inte vara beroende av antalet uthyrningar, utan enbart 

bestämmas utifrån lägenhetens marknadsvärde och den sammanlagda uthyrningsperioden. 

 

Eftersom hyresnämnden i Airbnb-fallet resonerar kring vinstintresset på så sätt som ovan 

framgår, påkallas inte något särskild reglering med anledning av vinstintresset som sådant.71 

Till skillnad från resonemanget om störningar i boendet kan inte hyresnämndens ställnings-

tagande i ersättningsfrågan tolkas så att det per automatik omöjliggör att tillstånd lämnas för 

kortfristiga uthyrningar. Avgörande blir istället om ersättningsbeloppet är att anse som för 

högt eller inte. Även i brist på förtydligande praxis blir inte frågan om vinstintresset i sig 

avgörande för utgången av hyresnämndens beslut. Beslutet grundar sig istället naturligt i den 

avvägning som hyresnämnden enligt 7 kap 11 § BRL har som uppgift att utföra, det vill säga 

avgöra om skäl föreligger för uthyrningen. Viss vägledning kring ersättningens tillåtna 

omfattning torde dessutom kunna hämtas från regleringen i LUEB.72 

 

6.3.4 Den fortsatta regleringen kring kommersiella korttidsuthyrningar 

I enlighet med vad som ovan framgått föranleder hyresnämndens ställningstagande i Airbnb-

fallet inte någon särskild reglering kring kommersiell korttidsuthyrning. Problematiken som 

uppstått i och med hyresnämndens resonemang kan alltså lösas genom en tillämpning av 7 

kap. 11 § BRL. I avsaknad på förtydligande praxis på området kvarstår emellertid stora 

ovissheter kring hur den fortsatta bedömningen av Airbnb-verksamhet ska ske. Framförallt 

aspekten kring störningar i boendet utgör en särskilt svårlöst bedömningsgrund. En ordagrann 

tolkning av Airbnb-fallets resonemang kring störningar i boendet kan medföra att kortfristiga 

uthyrningar helt faller utanför reglerna om tillståndsbedömning i BRL. Det framstår således 

som osannolikt att en sådan tolkning skulle få särskilt stor genomslagskraft i landets hyres-

nämnder. Syftet bakom resonemanget i Airbnb-fallet torde inte ha varit att förmedla ett 

allmänt förbud mot kortfristiga andrahandsuthyrningar. Möjligen var hyresnämnden inställd 

på utgången i målet redan innan de begrundat skälen i sig. Följden av en motsatt utgång i 

målet skulle troligtvis vara att fler bostadsrättsinnehavare påbörjade kortfristiga andrahands-

uthyrningar utan styrelsen samtycke, med tillförlit om att vinna en eventuell tillståndstvist i 

                                                           
 

71 Om hyresnämndens resonemang kring vinstintresset, se avsnitt 5.2.1. 
72 Angående ersättningsbeloppet och hur LUEB kan verka vägledande i bedömningen, se avsnitt 5.2.1.  
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hyresnämnden. Även om en ordagrann tolkning av hyresnämndens resonemang i Airbnb-

fallet troligtvis inte kommer tillämpas krävs förtydligande praxis på området.  

 

Vid Airbnb-verksamhet uppgår ersättningen för korttidsuthyrningar till belopp som motsvarar 

den efterfrågan som finns på marknaden. Tack vare omfattande turism inom främst storstäder 

finns en efterfrågan på alternativa boenden till hotell. Korttidsuthyrningar svarar mot denna 

efterfrågan och ersättningsbeloppet svarar således mot kostnaderna för hotellboende. 

Anledningen till att ersättningarna för Airbnb-boenden ofta är högre än vid sedvanlig 

andrahandsuthyrning är därmed på grund av att priserna för hotellboende ligger så pass högt. 

Med andra ord blir kostnaderna för att bo på ett hotell i en månad mycket högre än 

kostnaderna för att under samma period hyra en motsvarande bostadsrätt i andra hand. 

Problemet ligger i att efterfrågan på Airbnb-lägenheter medför att bostadsrättshavare kan ta ut 

ersättningar som överstiger det som tillåts enligt bland annat reglerna i LUEB. I brist på 

tidigare ställningstagande från hyresnämnden har det vidare saknats tillräckliga verktyg för att 

behandla problematiken. Bostadsrättsföreningarna har varit osäkra kring hur en eventuell 

bedömning skulle komma att ske i hyresnämnden. Vidare har bostadsrättshavarna sett 

möjligheten som uppstått i och med den kraftiga ökningen i efterfrågan på korttids-

uthyrningar. 

 

Efterfrågan på Airbnb-lägenheter ser inte ut att avta. Tvärtom märks en kraftig ökning av 

företagets framgångar.73 Föreställningen om att såväl kortfristiga som längre andrahands-

uthyrningar ska bedömas likadant förespråkar en enhetlig lagstiftning. Att särskilt lagstifta om 

ersättningsbelopp avseende korttidsuthyrningar vore oförenligt med det tankesättet. 

Regleringen kring ersättningens belopp torde därmed vara densamma för alla andrahands-

uthyrningar. Som ovan nämnts kan en tillämpning av reglerna i LUEB användas vid 

ställningstagandet till ersättningsbeloppet vid en tillståndsbedömning.74 Samma tillämpning 

torde kunna ske gällande ersättningsbeloppet vid Airbnb-verksamhet. Ersättningsbeloppet kan 

med andra ord inte utgöra ett sådant som motsvarar efterfrågan. Syftet med en 

                                                           
 

73 Kirkegaard, Anne Sofie, Svenskarnas topplista hos Airbnb: Köpenhamn, Stockholm och Los Angeles 

populäraste weekendresmålen för svenskar innan jul 2014, pressmeddelande från Airbnb, publicerad 2014-11-

04, tillgänglig vid 2015-11-27. 

http://www.mynewsdesk.com/se/airbnb/pressreleases/svenskarnas-topplista-hos-airbnb-koepenhamn-stockholm-

och-los-angeles-populaeraste-weekendresmaalen-foer-svenskar-innan-jul-201-1078222 
74 Se ovan, avsnitt 5.2.1. 
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bostadsrättsförening är att upplåta lägenheter med bostadsrätt åt sina medlemmar.75 Ett 

regelverk som förespråkar stor ekonomisk vinning vid andrahandsuthyrning kan därmed föga 

troligt vara förenligt med lagstiftarens avsikt. Det blir således nödvändigt med begränsningar 

till vinstmöjligheterna vid Airbnb-verksamhet, även om det sker genom en inskränkning av 

avtalsfriheten och principen om fri prissättning. 

 

Sammanfattningsvis torde de särskilda avvägningar som framkommit i Airbnb-fallet inte 

utgöra skäl för att särskild lagstifta kring kommersiell korttidsuthyrning av bostadsrätts-

lägenheter. Hyresnämndens resonemang faller in under den avvägning som föranleds i 7 kap. 

11 § BRL. Följaktligen kommer bedömningsgrunderna kunna förtydligas genom hyres-

nämndens framtida praxis på området. Airbnb-uthyrningar har ökat kraftigt sedan starten år 

2008 och Airbnb-fallet är i skrivande stund relativt nytt.76 Det framstår därför inte som 

särskilt anmärkningsvärt att praxis på området är bristfällig. Ersättningsbeloppet vid Airbnb-

uthyrningar borde kunna bestämmas till ett belopp som motsvarar vad som föreskrivs i 

LUEB. Hyresnämndens resonemang i målet påkallar emellertid frågeställningen om 

ersättningsbeloppet ska behandlas annorlunda när det är fråga om kortfristiga uthyrningar. 

Resonemanget kring att uthyrningen i målet liknade ”kommersiell hotellverksamhet” kan 

tolkas så att en strängare bedömning av ersättningsbeloppet bör ske vid fortlöpande korttids-

uthyrning. Ännu ett särskilt påkallat förtydligande är frågan om hur många fortlöpande 

korttidsuthyrningar som medför att störningar i boendet kan förväntas. Slutligen kan enbart 

konstateras att Airbnb-fallet har lämnat flera resonemang öppna för tolkning. Det återstår 

emellertid för praxis att visa hur resonemangen ska tillämpas.  

                                                           
 

75 Victorin & Flodin, Bostadsrätt, s. 74. 
76 Kirkegaard, Anne Sofie, Svenskarnas topplista hos Airbnb: Köpenhamn, Stockholm och Los Angeles 

populäraste weekendresmålen för svenskar innan jul 2014, pressmeddelande från Airbnb, publicerad 2014-11-

04, tillgänglig vid 2015-11-27. 

http://www.mynewsdesk.com/se/airbnb/pressreleases/svenskarnas-topplista-hos-airbnb-koepenhamn-stockholm-

och-los-angeles-populaeraste-weekendresmaalen-foer-svenskar-innan-jul-201-1078222 
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7. Framtidsutsikterna för Airbnb i Sverige 

7.1 Fortsatt Airbnb-verksamhet avseende nyttjanderätter 

7.1.1 Airbnb och hyresrättslägenheter 

Regleringen kring hyresrätter för privatboenden är sedan länge förankrad i svensk lag. Många 

av hyreslagens bestämmelse tar sikte på lägenhetsinnehavarintresset, men enbart i den 

aspekten när det gäller rätten att få bo kvar i lägenheten. Besittningsskyddet är med andra ord 

hyresgästens mest framstående rättighet i hyreslagen. Hyresgästen tillerkänns vidare inget 

vinstintresse vid sin nyttjanderätt. Fastighetsägarintresset väger särskilt tungt vid en tillstånds-

bedömning enligt 12 kap. 40 § JB och hyresgästen förutsätts ha beaktansvärda skäl för upp-

låtelsen. Ålder och sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, studier på annan ort och prov-

samboende utgör sådana omständigheter som enligt praxis kan föranleda beaktansvärda skäl. 

Airbnb-verksamhet inryms inte i någon av dessa omständigheter. Inte heller omfattas bostads-

hyresgäster av bestämmelserna i LUEB. Någon anmodan att från lagstiftarens håll underlätta 

för ekonomisk vinning och fördelaktiga avtalsvillkor kan därmed inte påträffas. Sammantaget 

framstår framtida andrahandsuthyrningar av hyresrätter genom Airbnb som relativt osannolik. 

Det lär därmed inte finnas några framtidsutsikter för Airbnb-verksamhet avseende hyresrätts-

lägenheter. 

 

7.1.2 Airbnb och bostadsrättslägenheter 

Hyresnämndens avgörande medför inte nödvändigtvis att fortlöpande korttidsuthyrningar i 

fortsättningen ses som allmänt otillåtna. Emellertid går det inte att bortse från att Airbnb-fallet 

medför vissa bedömningsgrunder som är specifika för kortfristiga uthyrningar och som ligger 

bostadsrättshavaren till last. Vidare kan konstateras att det första avgörandet gällande Airbnb-

verksamhet i Sverige gick den sökande bostadsrättshavaren emot. Även om den 

prejudicerande verkan av beslutet är begränsad behöver inte den politiska eller samhälleliga 

betydelsen vara det. Hyresnämndens beslut medför troligtvis att bostadsrättsföreningar i 

fortsättningen kommer lägga mer energi på att upptäcka och påkalla rättelse av eventuell 

otillåten Airbnb-verksamhet. Vidare har hyresnämndens ställningstagande med största 

sannolikhet lyckats nå ut med till människors allmänna rättsmedvetande genom massmedia. 

Bostadsrättshavare som tidigare hyrt ut via Airbnb, utan närmare insikt om gällande rätts-

regler, kan därigenom komma att avskräckas från att fortsätta. 
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Hyresnämndens beslut i Airbnb-fallet kan sammanfattas som ett nederlag för Airbnb och 

liknande verksamheter på den svenska marknaden. Även om hyresnämnden och bostadsrätts-

föreningarna fortsättningsvis blir allt strängare avseende Airbnb-uthyrning av bostadsrätts-

lägenheter, kommer efterfrågan på lägenheter vara fortsatt stor. Följaktligen kommer även 

ersättningen vid uthyrning vara fortsatt hög. I avsaknad av ett förbud mot Airbnb-verksamhet 

är det därför svårt att se att antalet otillåtna uthyrningar skulle upphöra till sin helhet. Airbnb-

uthyrningar av bostadsrättslägenheter torde med andra ord vara fortsatt allmänt före-

kommande, om än utan bostadsrättsstyrelsens samtycke. 

 

7.2 Airbnb-verksamhet avseende ägarlägenheter 

7.2.1 Bakgrunden till införandet av ägarlägenheter  

Lagstiftning kring tredimensionell fastighetsbildning infördes i svensk rätt år 2004. Enligt 

förarbetena var syftet med införandet att skapa bättre förutsättningar för sådant fastighets-

utnyttjande där olika verksamhetsutövare nyttjar skilda plan inom en fastighet. Regleringen 

var vidare avsedd att medföra förutsättningar för bostadsbyggande ovanpå befintliga 

kommersiella byggnader.77 Införandet av tredimensionell fastighetsbildning har således gjort 

det genomförbart att bygga bostadslägenheter på höjden i tätbebyggda områden.78 År 2009 

trädde lagreglerna kring ägarlägenhetsfastigheter i kraft. För bildandet av en sådan fastighet 

infördes ett krav på att huset ska innehålla minst tre ägarlägenheter.79 I förarbetena till lag-

reformen framfördes önskemål kring den enskilde lägenhetsinnehavarens rätt att själv 

bestämma över sitt boende. Ägarlägenhetsinnehavaren skulle därför ges en större möjlighet 

att förfoga över lägenheten i rättsligt hänseende än en bostadsrättshavare har. Särskilt 

framhölls att en ägarlägenhetsinnehavare fritt ska kunna överlåta och hyra ut sin lägenhet, 

utan krav på tillstånd eller samtycke.80  

 

7.2.2 Ägarlägenheter och närboendeintresset 

I och med att ägarlägenheter ses som självständiga fastigheter blir reglerna i JB och andra 

författningar som gäller fastigheter tillämpliga. Någon särskild lagstiftning som enbart tar 

                                                           
 

77 Prop. 2002/03:116, s. 1. 
78 A.a., not 76, s. 30. 
79 Victorin & Flodin, Bostadsrätt, s. 19. 
80 A.a., not 76, s. 38 f. 
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sikte på ägarlägenheter finns inte.81 I och med att bestämmelserna i JB blir tillämpliga gäller 

de allmänna regler om grannelagsrätt för ägarlägenheter. Enligt 3 kap. 1 § JB ska var och en 

ta skälig hänsyn till omgivningen vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom. Med 

anledning av den närhet som uppstår mellan bostäder i en ägarlägenhetsfastighet ansågs 

emellertid inte den allmänna principen i 3 kap. 1 § JB tillräcklig.82 Därmed infördes i 3 kap. 

11 § JB en särskild bestämmelse gällande användandet av ägarlägenheter. Regleringen 

medför bland annat att ägarlägenhetsinnehavare ska se till så att de som bor i omgivningen 

inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra 

deras bostadsmiljö att störningarna inte skäligen bör tålas. Det åligger även ägaren att hålla 

uppsyn över andra som vistas i lägenheten. Formuleringen är densamma som motsvarande 

reglering i 7 kap. 9 § BRL och 12 kap. 25 § JB. Påföljderna vid en eventuell överträdelse av 3 

kap. 11 § JB skiljer sig däremot från de i BRL och HL. Ägarlägenhetsinnehavaren kan inte 

åläggas att avflytta från lägenheten och inte heller avhysas genom Kronofogdemyndighetens 

försorg.83 Istället kan ägaren till en annan del av anläggningen eller samfällighetsföreningen 

föra talan om att den ansvarige ägaren vid vite ska se till att störningarna upphör.84 

 

7.2.3 Ägarlägenheter och vinstintresset 

Vid uthyrning av ägarlägenheter blir HL:s särbestämmelser om uthyrning av en- eller 

tvåfamiljshus tillämpliga.85 Genom införandet av LUEB omfattas emellertid ägarlägenheter 

av vissa bestämmelser som är mer förmånliga för uthyraren än motsvarande regleringar i HL. 

Enligt 4 § 2 st. LUEB kan en ägarlägenhet uthyras till ett belopp som inte påtagligt överstiger 

kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Ägarlägenhetsinnehavaren tillerkänns 

alltså likt bostadsrättshavaren att gå med viss vinst vid en uthyrning.86 Vinstintresset kan 

därmed anses framgå utifrån bestämmelsen i 4 § 2 st. LUEB. 

 

  

                                                           
 

81 Victorin & Flodin, Bostadsrätt, s. 21. 
82 Prop. 2002/03:116, s. 78-79. 
83 A.a., not 81, s. 79-80. 
84 A.a., not 81, s. 77. 
85 A.a., not 81, s. 100. 
86 Se ovan, avsnitt 5.2.1. 
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7.2.4 Airbnb och ägarlägenheter 

I propositionen till lagstiftningen om tredimensionella fastigheter förmedlade regeringen sin 

oro över att ägarlägenheter skulle medföra stor omfattning av uthyrning.87 Regeringen 

påpekade att det genom ett införande av ägarlägenheter finns en risk för segregation till följd 

av uthyrningsmöjligheterna.88 Risken för negativa bostadssociala effekter var emellertid inte 

tillräcklig för att ett förbud mot ägarlägenheter skulle ske.89 Trots de samhällsinvändningar 

och politiska motsträvanden som förslaget om ägarlägenheter mötte ansågs en reglering på-

kallad. 

 

Ägarlägenhetsinnehavarens vinstintresse grundar sig, som ovan nämnt, i LUEB. Vinst-

intresset som innefattas i Airbnb-verksamhet kan därmed till viss mån anses återspegla 

regleringen om ersättning vid uthyrning av ägarlägenheter. Vidare blir närboendeintresset 

avseende ägarlägenheter gällande genom en tillämpning av 3 kap. 11 § JB. Påföljden om vite 

torde utgöra tillräckligt stort incitament för att ägarlägenhetsinnehavaren ska undvika att agera 

störande. Ägarlägenhetsinnehavaren ska enligt 3 kap. 11 § 3 st. p. 2 se till så att även personer 

som ägaren har inrymt i sin del av anläggningen inte stör. Bestämmelsen omfattar således 

även eventuella inneboenden i lägenheten eller hyresgäster som hyr lägenheten. En 

ägarlägenhetsinnehavare löper därmed risk för vitesföreläggande om en hyresgäst agerar i 

strid med bestämmelsen i 3 kap. 11 § JB. Omständigheterna talar för att Airbnb-verksamhet 

torde vara gynnsam avseende ägarlägenheter. Airbnb-fallet inte blir tillämpligt gällande ägar-

lägenheter eftersom resonemangen i målet rör tillståndsbedömningen för uthyrning. Vid 

ägarlägenhetsförhållanden krävs inget tillstånd för uthyrning. Hyresnämndens resonemang 

kring störningar i boendet vid fortlöpande korttidsuthyrning blir därmed inte tillämpar vid 

frågan om uthyrning av äganderätter. Någon generell motsättning till korttidsuthyrningar av 

ägarlägenheter kan därför inte anses föreligga. Det största bekymret för Airbnb-uthyrningar 

avseende ägarlägenheter ligger istället i den bristfälliga utsträckning boendeformen fått i 

Sverige.90 

                                                           
 

87 Se prop. 2003/04:115 s.30 f. 
88 Prop. 2008/09:91, s. 34. 
89 A.a., not 87, s. 42. 
90 Johansson, Johannes, Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013, statistik från Statistiska 

centralbyrån, hämtat 2015-11-19. 

http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0101/2013A01/BO0101_2013A01_SM_BO20SM1401.pdf 

 



47 
 
 

Källförteckning 

Litteratur 

Andersson, Charlotte och Andersson, Emil, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, 3 

uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2015. [cit: Andersson, Lägenhetsbyten och 

andrahandsuthyrning] 

Victorin, Anders, Kommersiell hyresrätt, 3 uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2003. 

[cit: Victorin, Kommersiell hyresrätt] 

Dahlsjö, Anders, Hermansson, Magnus och Sjödin, Eije, Expropriationslagen – En 

kommentar, 3 uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2010. [cit: Dahlsjö m.fl., 

Expropriationslagen] 

Uggla, Ingrid, Bo i bostadsrätt, 2 uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 1997. [cit: Uggla, 

Bo i bostadsrätt] 

Victorin, Anders och Flodin, Jonny, Bostadsrätt – med en översikt över kooperativ hyresrätt, 

3 uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2011. [cit: Victorin & Flodin, Bostadsrätt] 

Bengtsson, Bertil, Hager, Richard och Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast 

egendom, 8 uppl., Nordstedts Juridik AB, Mölnlycke, 2013. [cit: Bengtsson m.fl., Hyra och 

annan nyttjanderätt] 

 

Offentligt tryck 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 1991:86 Ny hyreslag. Delbetänkande av 1989 års hyreslags-

kommitté. 

SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet. Betänkande av 2000 års 

ägarlägenhetsutredning. 

 

Propositioner 

Prop. 1968:91 bihang A  

Prop. 2001/02:58  Allmännyttiga bostadsföretag. 



48 
 
 

Prop. 2001/02:62  Kooperativ hyresrätt. 

Prop. 2002/03:116  Tredimensionell fastighetsindelning. 

Prop. 2008/09:27  Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning. 

Prop1990/91:92 Regeringens proposition 1990/91:92 med förslag till 

ny bostadsrättslag, m.m. 

Prop. 2013/14:142  Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. 

Prop. 2012/13:1, Bilaga 34 Budgetpropositionen för 2013 Bilaga 34 UO 18 Bil 1 

Förslaget om ökad privatuthyrning av bostäder. 

Prop. 1997/98:46  Ändringar i hyreslagen m.m. 

Prop. 1992/93:115 Regeringens proposition om ändringar i jordabalkens 

hyresregler. 

 

Rättsfall 

Rättsfall från högsta domstolen 

NJA 1978 s. 389 

 

Opublicerade rättsfall från hovrätten 

Svea hovrätts beslut 2010-04-30, mål nr ÖH 3380-09. 

 

Opublicerade beslut från hyresnämnden 

Hyresnämnden i Jönköping, Ärende nr. 1303-13. 

Hyresnämnden i Göteborg, Ärende nr. 3596-14. 

Hyresnämnden i Göteborg, Ärende nr. 5292-14. 

Hyresnämnden i Malmö, Ärende nr. 1572-14. 

Hyresnämnden i Malmö, Ärende nr. 1850-14. 

Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 6472-14. 

Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 7287-14. 



49 
 
 

Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 8088-14. 

Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 9020-14. 

Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 9571-14. 

Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 9820-14. 

Hyresnämnden i Stockholm, Ärende nr. 8741-15. 

 

Elektroniska källor 

Informationsblad från Airbnb:s officiella hemsida, tillgänglig vid 2015-10-18. 

https://www.airbnb.se/about/about-us 

 

Informationsblad från Airbnb:s officiella hemsida, tillgänglig vid 2015-11-27. 

https://www.airbnb.se/help/article/806/how-should-i-talk-to-my-neighbors--homeowners-

association--or-landlord-about-airbnb 

 

Kirkegaard, Anne Sofie, Svenskarnas topplista hos Airbnb: Köpenhamn, Stockholm och Los 

Angeles populäraste weekendresmålen för svenskar innan jul 2014, pressmeddelande från 

Airbnb, publicerad 2014-11-04, tillgänglig vid 2015-11-27. 

http://www.mynewsdesk.com/se/airbnb/pressreleases/svenskarnas-topplista-hos-airbnb-

koepenhamn-stockholm-och-los-angeles-populaeraste-weekendresmaalen-foer-svenskar-

innan-jul-201-1078222 

 

Sköld, Lovisa, Villa vanligaste boendeformen, artikel från Statistiska centralbyrån, nr 2014:4, 

publicerad 2014-03-04, tillgänglig vid 2015-11-19. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Villa-vanligaste-boendeformen/ 

 

Johansson, Johannes, Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013, statistik från 

Statistiska centralbyrån, hämtat 2015-11-19. 

http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0101/2013A01/BO0101_2013A01_SM_BO20SM1401.pdf 

 

Artikel från SvD Näringsliv, Airbnb ökar kraftigt, publicerad 2015-09-08, tillgängligt vid 

2015-10-23. 

http://www.svd.se/bokningssajt-okar-kraftigt/om/airbnb 


