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Abstract: 

In the global economy the world seems to be getting smaller with people communicating with 

just one click. As a result, services between private costumers is growing. For example, home-

swap and web services such as Airbnb are growing in popularity. Tourism was Sweden’s largest 

export trade in 2015, and since 2000 tourism has given a positive impact on employment.  

The lack of housing in Sweden has been a problem for decades and there are no easy solutions. 

To facilitate an already strained housing market in the short term, it is essential that the existing 

residences are used more efficiently. As a way to do so, the Swedish government has passed 

legislation to stimulate private property owners to lease out their spare rooms. About the same 

time the law changed, the popularity of subleasing to tourists increased. Numbers are indicating 

that around 400 apartments in Stockholm have been withdrawn from the Swedish housing mar-

ket to be used on Airbnb only. 

The legislation in Sweden states that a tenant or the owner of a co-operative apartment (both 

will be referred to under the term tenant in the following if other is not stated) can sublease their 

apartment to an inherent without consent from the landlord or the co-operative housing associ-

ation, as long as the inherent does not have independent exertion and it does not cause detriment 

to the property owner, Co-operative housing association or its members.  

If the apartment is subleased with independent exertion, the tenant needs consent from the land-

lord or Co-operative housing association. If consent is not given, the tenant can apply for per-

mission via a rent tribunal. To be given permission the tenant needs to have a notable reason 

for the subletting whereas the owner of a co-operative apartment has less demanding require-

ments since he only need reasons for the subletting. The rent tribunal will first examine if there 

are any notable reasons from the tenant, or reasons from the owner of a co-operative apartment, 

and then it will examine if the landlord or the co-operative housing association has any reason-

able cause not to consent.  

Notable reasons cannot be subleasing for economic purposes such as temporary economic fi-

nances or to assimilate profit. A notable reason could be temporary work- or studying in another 

city, due to illness or age, longer stay abroad or cohabitating with a spouse. Since the owners 

of co-operative apartments has less demanding requirements, reasons for subleasing includes 

transition periods for either pension or for a new job.  
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Even if a tenant has notable or other reasons for the sublease and the lodger is defined, there is 

no guarantee that the sublease would be permitted since the landlord or the co-operative housing 

association could have notable reasons against the sublease. The notable reasons have to be 

regarding the lodger as a person since the economic-responsibility still lies with the tenant.  

The rent tribunals and the Court of Appeals in Sweden have assimilated the short-time renting 

to tourist as business operations. They have also stated that the subleasing to tourists adduces 

higher risks for the other residences in the building and it has so far not been permitted. The 

increased number of unfamiliar strangers in the stairwell causes disturbances to other resi-

dences. The probability of getting a permit for subleasing the whole apartment for a short period 

of time is therefore pretty low.  

The question of subleasing whereas the lodger does not have independent exertion could imply 

detriment for the property owner, the Co-operative housing association or its members has not 

yet been adjudicated in Sweden. However, if a tenant has so many lodgers that it resembles to 

hotel operations, it is probable that it could implicate detriment. If a tenant has his own entrance 

and do not cause disturbances for the other residences and only subleases his apartment without 

independent exertion from time to time, it probably would not be regarded as detriment. 

The subleasing through web-pages such as Airbnb is a passing fad that is increasingly popular 

all over the world. Berlin, Barcelona, Reykjavik, New York, Paris, Amsterdam and England 

have all implemented laws regulating short-term renting to tourists.  

The subletting to tourists have had a negative impact in the housing sector in cities such as 

Berlin, Barcelona, Paris and Reykjavik and they have imposed a time-limit for such renting. 

Amsterdam has also passed Airbnb friendly law and cooperates with Airbnb. But even though 

Amsterdam has regulated the subletting, about a third of the listings in Amsterdam are believed 

to be illegal. The State of New York has also had problems with illegal subletting and has 

passed new legislation to reduce the amount of illegal subletting.  

When asked what they thought about subleasing to tourists, the majority of the Swedish tenants 

and Co-operative housing associations I have been in contact with were of the opinion that it is 

to assimilate to hotel business and if a tenant subleases regularly, it cannot be permitted within 

the existing legislation.  
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Förkortningar: 

BRL – Bostadsrättslagen (1991:614) 

GHN – Mål från Göteborgs hyresnämnd  

HBU – Hyresbostadsutredningen 

HL – Hyreslagen 12 Kap. Jordabalken  

JB – Jordabalken (1970:994) 

LHN – Mål från Linköpings hyresnämnd 

MÖD – Mål från Miljö- och marköverdomstolen 

SHN – Mål från Stockholms hyresnämnd 

SÖH – Mål från Svea hovrätt 

RBD – Mål från Bostadsdomstolen  

UEB – Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

Samhället är mitt i en utveckling från ”ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle”.1 Tjänster 

mellan privatpersoner ökar i takt med digitaliseringen och idag kan personer kommunicera med 

varandra genom ett klick. Webb-sidor som Airbnb och home-exchange blir allt vanligare och 

rättsläget vid korttidsuthyrningar är svårtolkat eftersom det explosionsartat har vuxit i popula-

ritet under de senaste åren, förmodligen som en bieffekt av delningsekonomin. Privatuthyr-

ningen till turister ökar samtidigt som befolkningsmängden i Sverige och den svenska bostads-

marknaden karaktäriseras av bostadsbrist. Han som vill hyra en bostad har en avsevärd lång 

kötid framför sig med relativt få lägenheter att välja emellan.  

Huruvida uthyrning till turister ska anses vara bra eller dåligt går inte att svara på, men den 

amerikanska advokaten och politikern Eric Schneiderman har uttryckt att: ”where supporters of 

Airbnb and other rental sites see a catalyst for entrepreneurship, critics see a threat to the safety, 

affordability, and residential character of local communities”.2 

Det är intressant att ställa frågan om uthyrning till turister påverkar en ändamålsenlig använd-

ning av det befintliga beståndet på bostadsmarknaden och därmed har en negativ inverkan på 

bostadsbristen. Huruvida en privatperson skulle hyra ut sitt lediga utrymme till en bostadssö-

kande istället för en turist om korttidsuthyrning till turister skulle förbjudas, går inte med sä-

kerhet att säga. Det är det möjligt att anta att om en privatperson tjänar mer på att regelbundet 

hyra ut del av eller hela sin bostad till turister, än till en andrahandshyresgäst eller inneboende, 

innebär det att de hellre hyr ut till turister. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka rättsläget för främst korrtidsupplåtelser, men även 

längre upplåtelser, av hyres- och bostadsrätter, när de kan tillåtas och vidare undersöka skillna-

den mellan total- och partiell sublokation och när upplåtelserna ska anses innebära men för 

hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen.  

                                                           
1 SOU 2016:85, s. 5. 
2 Schneiderman, 2014, s. 2.  
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För att säkerställa att syftet uppnås, bygger uppsatsen på följande huvudfrågor: 

 Hur ser bostadsmarknaden ut idag och hur inverkar uthyrningen till turister bostads-

marknaden? 

 Vad är gällande rätt vid upplåtelser av bostadsrätter och hyresrätter? 

 Går det idag att godkänna eller förbjuda uthyrning till turister med nuvarande lagstift-

ning? 

 Vilka för och nackdelar skulle en reglering kunna medföra? 

1.3. Avgränsningar  

Uppsatsen kommer inte att behandla andrahandsuthyrning av lokaler utan enbart lägenheter för 

bostadsändamål. Andrahandsuthyrning kan ge uppskov till frågor av skatterättslig karaktär, vil-

ket inte ryms inom den här uppsatsens omfattning. Eftersom privatpersoner fritt får förfoga över 

sina ägda bostäder kommer inte uthyrning av ägda bostäder närmare att undersökas. Vid jäm-

förelser angående bostadsköer och dylikt, kommer jag att tillämpa Stockholm som jämförelse-

ort. 

Kooperativ hyresrätt är ett relativt nytt fenomen och är inte en vanlig boendeform i Sverige. 

När det kommer till andrahandsuthyrning ska reglerna i hyreslagen tillämpas under samma 

förutsättningar som för hyresrätt.3 Därmed, för att undvika upprepningar, kommer inte rättslä-

get för andrahandsuthyrning av kooperativ hyresrätt att på egen hand behandlas. 

En djupare analys av bostadsmarknaden och hyresregleringen skulle kunna vara föremål för en 

egen uppsats, men för att ge läsaren en djupare insikt i varför uthyrning till turister eventuellt 

borde begränsas kommer uppsatsen kortfattat gå in på bostadsbristen och hyresregleringen.  

1.4. Metod och material  

Vid skrivandet av uppsatsen har jag huvudsakligen använt mig av en rättsdogmatisk metod för 

att fastställa gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden tillämpar rättskälleläran, vilket innebär 

användandet av ett begränsat antal källor, det vill säga lag och förarbeten, prejudikat och dokt-

rin.4  

                                                           
3 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2015, s. 277. 
4 Sandgren, 2015, s. 43.  
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Problemet med att använda den rättsdogmatiska metoden är just att det innebär användande av 

ett begränsat antal källor. Eftersom korttidsuthyrning till turister är ett relativt nytt fenomen 

finns det inte mycket vägledning i rättskällorna. Vissa källor jag tillämpar i uppsatsen är inte 

avsedda för att tolka och fastställa gällande rätt, utan för att illustrera problem och konsekvenser 

och är mer ett allmänt angreppssätt. Airbnb är den största webb-sidan som förmedlar upplåtelser 

till turister och dess storlek innebär att många artiklar handlar specifikt om Airbnb. De regler 

som berör Airbnb gäller självklart också för liknande webb-sidor som förmedlar samma slags 

tjänst.   

Eftersom uppsatsen berör andrahandsuthyrning kommer många rättsfall som illustreras komma 

från hyresnämnderna. Hyresnämnderna är självständiga, oberoende och opartiska myndigheter 

med dömande uppgifter som har inrättats med stöd av lag vilket innebär att de inte är domstolar 

utan förvaltningsmyndigheter”.5 Hyresnämnderna likställs dock med domstolar och Europa-

domstolen och de svenska högsta domstolarna har likställt vissa förvaltningsmyndigheter med 

domstolar som avses i Europakonventionen artikel 6.1.6 Vissa beslut som hyresnämnden prövar 

kan överklagas till hovrätten men ett beslut gällande tillstånd för andrahandsuthyrning kan inte 

överklagas (12:40 JB). Svea Hovrätt har erkänt hyresnämndens status som domstolar enligt 

Europakonventionen.7 Eftersom vissa beslut kan överklagas till hovrätten och hyresnämndens 

domstolsliknande funktion är det sammantaget ”osannolikt att ett beslut av hyresnämnden inte 

skulle ses som ett beslut fattat av domstol i konventionens mening”.8 

Eftersom vissa beslut fattade av hyresnämnden inte går att överklaga är det av betydelse för 

rättssäkerheten att de åtta hyresnämnderna verkar för en enhetlig praxis vilket dels sker genom 

hyresnämndernas samarbetsorganisation HASSO (tidigare BAHS). SOU 2012:82 uppmärk-

sammade att den bedömning som hyresnämnderna gör, ofta omfattar en intresseavvägning mel-

lan parterna, vilket är ett särdrag i förhållande ”till de prövningar som i allmänhet sker vid 

allmän domstol”.9 Den bedömningen har ”alltmer kommit att styras av praxis” vilket innebär 

att den som tillämpar lagstiftningen förutsätts ha ”god kännedom om denna praxis”.10 

                                                           
5 Julius, 2016, s. 17. 
6 Julius, 2016, s. 17. 
7 Julius, 2016, s. 18 samt ÖH 10503-11. 
8 Julius, 2016, s. 18. 
9 SOU 2012:82 s. 149. 
10 SOU 2012:82 s. 149. 
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För att få en mer enhetlig praxis tillsatte BAHS en arbetsgrupp för att sammanställa en praxis-

sammanställning i ärenden om lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Som ett resultat gavs 

”Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning – Hyresnämndens praxis” första upplaga ut 2004 

och den andra 2008. Tredje upplagan gavs ut 2015 och stora delar av rättsfallen som behandlas 

i denna uppsats kommer ifrån den praxissammanställningen. Boken omfattar beslut från hyres-

nämnderna mellan den 1 Januari 2014 till och med den 31 december 2014 samt ett fåtal fall 

som faller utanför perioden. Risken med att använda denna sammanställning är att något kan 

ha missats. För att inte missa något fall om korttidsuthyrning till turister har jag varit i kontakt 

med landets hyresnämnder och domstolar och fått fram tre ärenden från hyresnämnderna och 

ett rättsfall från Svea Hovrätt. 

Hyresnämnden är exklusivt behörig i enlighet med 12:46 JB att pröva vissa uppsägningar och 

nämndens beslut i sådana tvister kan överklagas till Svea Hovrätt som sista instans. Om hyres-

värden väcker en förverkandetalan enligt 12:42 JB ska hyresvärden vända sig till allmän dom-

stol. Det innebär att vissa tvister som rör uppsägning och förverkande inte har möjlighet att 

prövas i högsta domstolen. Av den anledningen har hovrättens beslut en starkare prejudicerande 

verkan än i övriga rättsområden.  

Sista delen av uppsatsen kommer att redogöra för utländsk lagstiftning gällande korttidsuthyr-

ningar till turister. I den mån mina språkkunskaper räcker till (isländska, tyska, engelska samt 

begränsad spanska) har jag främst använt mig av utländsk lagstiftning. Eftersom redogörelsen 

sker för att illustrera hur andra länder har reagerat på upplåtelser till turister och inte för att 

analysera rätten, har jag valt att även, i den mån mina språkkunskaper inte är tillräckliga, till-

lämpa tidningsartiklar som hjälpmedel. 

Genom kontakt på främst mejl, men även telefon, har jag frågat de största bostadsrättsförening-

arna- och hyresvärdarna i Sverige samt de allmännyttiga bostadsbolagen hur de ställer sig till 

korttidsuthyrning till turister vid enstaka och upprepade tillfällen samt om sådan upplåtelse är 

av kommersiell natur. De svar jag har fått kommer kort att redogöras för i sista delen av upp-

satsen enbart för att ge läsaren en bild av deras uppfattningar och kan inte läggas till grund för 

fastställande av gällande rätt.  

1.5. Disposition 
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Inledningsvis kommer en beskrivning av bostadsbristen och turismens betydelse för samhället 

att ges för att ge en bild av problemet. I kapitlet boendeformer och hyreslagen ges en bakgrund 

till hyresrättsliga regler för att sedan i följande kapitel djupare redogöra för de regler som gäller 

vid andrahandsuthyrning och därtill hörande lagstiftning. Avsnittet korttidsuthyrning till turis-

ter kommer att analysera vilka regler som torde gälla vid korttidsuthyrning till turister samt 

redogöra för de rättsfall som har prövats. Avsnittet kommer även att undersöka huruvida mer 

omfattande andrahandsuthyrning skulle kunna anses som näringsverksamhet. Det sista avsnittet 

avser att ge läsaren en bild av hur andra länder har bemött denna form av uthyrning, vad hyres-

värdar och bostadsrättsföreningar i Sverige anses om denna form av uthyrning och ge en sam-

manfattande analys av läget.  

Varje kapitel i uppsatsen kommer att ha en sammanfattande avslutning. I det löpande arbetet 

kommer egna kommentarer, påpekanden och slutsatser att göras.  

1.6. Terminologi  

När det kommer till total sublokation av bostadsrätt så är rätt terminologi att säga att bostaden 

upplåts i andrahand, inte att den hyrs ut i andrahand. Eftersom bostadsrättshavaren innehar en 

rätt till att bo bostaden kan den inte hyras ut i andrahand. För att få en enhetlig användning av 

begreppet har jag valt att i uppsatsen tillämpa ordet upplåtelse för total sublokation för både 

hyresrätt och bostadsrätt.  

Begreppet bostad används för att illustrera att det rör sig om en lägenhet som upplåts med än-

damålet att tillämpas som boende eftersom begreppet lägenhet även omfattar lokaler. 

När hyresrätter upplåts krävs tillstånd från antigen hyresvärden eller fastighetsägaren. För att 

texten ska flyta på skriver jag enbart ut hyresvärd, vilket innebär att det likväl skulle kunna 

röra sig om en fastighetsägare.  

Begreppet turist innebär i denna uppsats en person som under en period kortare än ett år be-

finner sig på en annan ort. 

Begreppet inneboende kommer att tillämpas som benämning på den som genom partiell sublo-

kation är inhyst hos antingen en hyresgäst eller bostadsrättshavare.  
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Begreppet underhyresgäst kommer att tillämpas på den som genom total sublokation bor i en 

lägenhet.  

Delningsekonomi ”går ut på att använda outnyttjade resurser genom att dela, byta, hyra, låna, 

samäga samt köpa varor och tjänster”11 för att minska ”resursåtgången genom effektivare ka-

pacitetsutnyttjande”.12  

Begreppen total- och partiell sublokation kommer närmare att förklaras i avsnitt 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 SOU 2016:86, s. 22. 
12 NE - Delningsekonomi, 2016. 
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2. Hyresmarknaden i Sverige  

Detta kapitel åsyftar att svara på frågeställningen hur ser bostadsmarknaden ut idag och hur 

inverkar uthyrningen till turister bostadsmarknaden? För att kunna besvara frågan kommer ka-

pitlet inledas med att ge en redogörelse för bostadsbristen för att sedan redogöra för de positiva 

och negativa effekter turismen har på Sveriges tillväxt och ekonomi.  

2.1. Bostadsbrist i Sverige 

Nationalencyklopedin beskriver att bostadsbrist uppstår i en marknadsekonomi när ”utbudet av 

bostäder inte är tillräckligt stort eller håller tillräcklig kvalitet för att möta efterfrågan hos bo-

stadskonsumenterna”.13 Det kan vara brist och överskott av bostäder samtidigt i olika delar av 

ett land, vilket innebär att bedömningen måste göras lokalt eller regionalt.14 Den svenska hy-

resmarknaden karakteriseras av att ”det saknas utbud av hyresbostäder i områden där efterfrå-

gan är stor” och där det faktiskt finns ett utbud så är det i praktiken enbart i högprisklasser.15 

Bostadsbristen har varit ett problem i Sverige sedan början av 1900-talet och det är troligt att 

det kommer råda bostadsbrist i framtiden också. Underskottet på bostäder innebär långa bo-

stadsköer och en trolig svarthandel av hyreskontrakt.16 Av de som står i bostadskö finns det en 

inaktiv del av bostadskön vilket talar för att bostadsmarknaden inte fungerar, de som står inak-

tiva i bostadskön skulle ”inte anse sig behöva stå i en bostadskö” om bostadsmarknaden funge-

rade som den ska.17 I Stockholm var den genomsnittliga kötiden för att erhålla en bostad nästan 

8,2 år under 2015 varav den längsta kötiden för att få en bostad i Stockholm är 20 år.18 

De som är mest utsatta i samhället som påverkas mest av bostadsbristen, det vill säga ensam-

stående kvinnor med barn, personer med utländsk härkomst, unga, äldre och studerande.19 Unga 

tvingas att bo hemma eller att köpa sin första bostad20 och trots att det finns speciella bostads-

köer för studenter så är de också långa, de flesta hinner studera klart innan de får tillgång till en 

                                                           
13 NE - Bostadsbrist, 2017. 
14 NE - Bostadsbrist, 2017. 
15 SOU 2012:88, s. 9. 
16 SOU 2012:88, s. 9. 
17 SOU 2012:88, s. 24. 
18 Bostadsförmedlingen Stockholm, 2016. 
19 SOU 2012:88, s. 19. 
20 International Monetary Fund, 2015. 
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lägenhet eftersom kötiden är ungefär fem till sex  år.21 De som väl fått en lägenhet väljer att 

studera längre för att inte bli bostadslösa och fortsätta läsa minst femton högskolepoäng per 

termin för att klara av studiekravet. Maxtiden för att få bo i studentlägenhet i Stockholm är sex 

år.22 

2.2. Vilka effekter ger bostadsbristen? 

Alla har ett behov av bostäder eftersom det fastighetsrättsliga systemet ”utgör en grundförut-

sättning för en fungerande marknadsekonomi”.23 Ekonomer har länge beskrivit effekten av en 

ickefungerande hyresmarknad som en omfattande välfärdsförlust, en icke-fungerande hyres-

marknad inverkar inte bara på arbetsmarknaden, rörlighet och tillväxten i ett land utan påverkar 

även den finansiella marknaden och den ekonomiska stabiliteten.24 

För att stimulera tillväxten och rörligheten på arbetsmarknaden är det viktigt att det finns till-

gång till bostäder.25 En dynamisk ekonomi kräver en fungerande bostadsmarknad så arbets-

marknaden kan vara rörlig.26 Studier visar att rörligheten på bostadsmarknaden påverkas av 

tillgången på bostäder, transaktionskostnaderna och upplåtelseformerna.27.  

Flera internationella studier pekar på att boende i hyresbostäder är mer rörliga, det förenklar 

flytt både för unga och andra med tillfälliga studie- och arbetsorter.28 För att en flytt ska vara 

möjlig krävs givetvis att en bostad finns att tillgå. Om hyresmarknaden var idealisk skulle hy-

resrätt vara ett flexibelt boende vilket innebär att hyresrätter har en viktig funktion. Men hyres-

boende är inte i praktiken flexibelt eftersom det inte är tillgängligt, ”uttryck för detta är långa 

köer hos bostadsförmedlingar, återkommande kaos för studenter vid terminsstarter, rekryte-

ringssvårigheter hos företag och institutioner, enskilda personers svårigheter”.29 

                                                           
21 SOU 2012:25, s. 24. 
22 Thomasson, 2016 samt Ekström, 2015. 
23 Hager, 2014, s. 13. 
24 SOU 2012:88, s. 39. 
25 SOU 2012:88, s. 19. 
26 SOU 2012:88, s. 19. 
27 SOU 2012:88, s. 20. 
28 SOU 2012:88, s. 23, Europeiska Unionen, 2014, OECD, 2015, samt International Monetary Fund, 2015. 
29 SOU 2012:88, s. 23. 
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Bristen på hyresrätter innebär att efterfrågetrycket på bostadsrätter ökar och som en konsekvens 

blir det en priseskalering, vilket för många leder till en ”icke önskvärd skuldsättning och risk-

exponering” eftersom de mot sin önskan står med ett ägt boende”.30 Det är för många idag inte 

en reell valsituation att köpa en bostadsrätt vilket innebär att bostadsrättshavaren inte frivilligt 

väljer att ingå i föreningens förvaltning.31 

2.3. Åtgärder för att förbättra situationen på bostadsmarknaden 

Bruksvärdesprincipen och avsaknaden av mark att bygga på har pekats ut som orsakerna till 

den omfattande bostadsbristen. För att stimulera byggandet av hyresrätter har olika åtgärder 

tagits och i december 2011 tillsattes en utredning för ”analysera marknaden för uthyrning av 

bostäder och lämna underlag för ställningstaganden till hur den kan utvecklas”.32  

Utredningen fastslog att på lång sikt måste mer bostäder byggas och på kort sikt måste redan 

befintliga bostäder användas mer effektivt. Ur ett samhällsnyttoperspektiv är det önskvärt att 

bostäder inte står tomma när de skulle kunna ”användas av personer som inte har någon egen 

bostad.33 För att stimulera uthyrningsviljan har lagen ändrats med syftet att göra det enklare för 

privatpersoner att upplåta sina ägda bostäder som tillfälligt står tomma eller utnyttjas enbart i 

en låg grad.34 

För att inte privatpersoner ska behöva oroa sig för att bli låst med en viss hyresgäst i sin bostad 

har regler införts som avviker från hyresgästers besittningsskydd.35 Kravet på tillstånd från bo-

stadsrättsföreningen har ansetts vara hämmande för uthyrningsviljan men istället för att tillåta 

bostadsrättshavaren att ha fri upplåtelse av bostaden har istället bostadsrättshavaren getts en 

mer generös möjlighet att erhålla tillstånd.36 Som ett incitament att hyra ut sin bostad ansåg 

utredningen vara att om privatpersoner kan förväntas få inkomster genom att hyra ut hela eller 

en del av sin bostad så kommer de att göra så istället för att låta det oanvända utrymmet stå 

tomt.37 

                                                           
30 SOU 2012:88, s. 9. 
31 SOU 2012:25, s. 51. 
32 SOU 2012:88, s. 3. 
33 SOU 2007:74, s. 39. 
34 SOU 2012:25, s. 66. 
35 SOU 2012:25, s. 68. 
36 SOU 2012:25, s. 66. 
37 SOU 2012:25, s. 66. 
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2.4. Privatuthyrning till turister 

Som nämndes i inledningen finns det ett flertal webb-sidor som hjälper privatpersoner att hyra 

ut sina lediga utrymmen till turister.38 Den största hemsidan är Airbnb som dels tar ut en avgift 

för betalningstjänsten och en avgift för tillhandahållandet av tjänsten.39 Avgiften för tillhanda-

hållandet av tjänsten varierar mellan sex till tolv procent av hyresintäkten. Avgiften är provis-

ionsbaserad vilket innebär att ju mer en privat person tjänar desto mer får han eller hon be-

hålla.40 Det innebär att de som tjänar pengar på Airbnb är de som hyr ut ofta och systematiskt, 

vilket också genererar mer pengar till siten Airbnb.41 

Det finns hemsidor som genom algoritmer analyserar Airbnbs hemsida och för statistik över 

antalet aktiva objekt, priser och antalet uthyrda dagar. Hemsidorna säljer sedan informationen 

och privatpersoner kan genom informationen kalkylera sin egen lönsamhet. Enligt hemsidan 

Airdna fanns det 3 838 stycken rum och lägenheter i Stockholm tillgängliga för uthyrning på 

Airbnbs hemsida i Oktober 2016.42 Av enbart de lägenheter som låg uppe, hade 14,8 procent 

varit uthyrda i mer än fyra månader, det vill säga 494 lägenheter.43  

Tabell 1 nedan visar utvecklingen från 2010 till 2016 på antalet objekt som annonserats på 

Airbnbs webbsida.44Antalet aktiva objekt har nästintill fördubblats sedan 2015 och tabellen vi-

sar på en uppgående trend. 

                                                           
38 Ex. Trippling, Home away, Famnsler, Airbnb, Home exchange och Love Home Swap. 
39 Airbnb, 2016. 
40 AIRBNB, 2016. 
41 Anderberg, 2016. 
42 Av dessa objekt var 3 340 stycken lägenheter, 442 stycken privata rum och 56 stycken delade rum. 
43 14,8 procent av 3 340 objekt på Airdnas hemsida. 
44 Baserat på information från AIR-dna, 2016. 
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Nyhetsmagasinet Fokus har också tillämpat Airdnas hemsida för att beräkna hur många lägen-

heter som undantagits bostadsmarknaden i Stockholm. Baserat på antalet objekt på hemsidan i 

September 2016 har de beräknat att ungefär 400 lägenheter har undantagits bostadsmarknaden 

på grund av uthyrningen genom Airbnb och att de årliga intäkterna för dessa lägenheter ligger 

mellan 500 000 till 700 000 kronor.45 Artikeln skriver även att ”det som en gång var ett forum 

för att hyra ut ett extra utrymme då och då börjar alltmer likna vilken hotellkedja som helst”.46 

Jämfört med bostadsbehovet kan 400 lägenheter anses vara en liten summa men i det stora hela 

så skulle det ha hjälp något ifall dessa lägenheter istället stått till hyresmarknadens förfogande.  

2.5. Turism 

Turismen bidrar till utvecklingen av flertalet olika verksamheter som krävs ”för att människor 

ska kunna resa och få service under sina resor” och har för samhället blivit en viktig ekonomisk 

faktor.47 Tillväxtverket är en statlig myndighet med uppdraget att främja näringslivsutveckling 

och regional tillväxt under Näringsdepartementet i enlighet med förordningen (2009:145) med 

instruktion för tillväxtverket 1 och 2 §§. Tillväxtverket ansvarar även för att samverka och sam-

ordna kunskaps- och kvalitetsutveckling inom turism enligt 3 § förordningen med instruktion 

för tillväxtverket. 

Tillväxtverket använder sig av ett turismsatellitkonto för att se hur turismen påverkar ett land 

genom att ta fram data om turism inom relevanta konsumtionsområden.48 För att se hur turismen 

                                                           
45 Anderberg, 2016. 
46 Anderberg, 2016. 
47 Turismens begreppsnyckel, 2016, s 5. 
48 Mer information om hur det räknas ut, se Turismens begreppsnyckel, 2016, s. 5.  
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i ett land påverkar landets totala ekonomi summeras uppgifterna över samtliga branscher och 

för att se relationen till BNP, sysselsättning och exportvärde.49 

Tillväxtverket för inackorderingsstatistik över antal gästnätter och på svenska boendeanlägg-

ningar ökade antalet utländska övernattningar med 10,5 procent under sommaren 2016, vilket 

är en stor ökning jämfört med Europa där den totala ökningen var fem procent.50 Kapaciteten 

att ta emot turister nationellt minskade med drygt en halv miljon bäddnätter jämfört med som-

maren 2015.51  

I Sverige ökade turismens totala omsättning med sju procent under 2015 och uppsteg till när-

mare 282 miljarder kronor och var Sveriges största exportindustri 2015.52 Turismen har bidragit 

till att skapa nya jobb och sedan år 2000 har den största sysselsättningen ökat inom hotell- och 

restaurangbranschen där 28 500 personer blivit sysselsatta vilket motsvarar en ökning på 56,4 

procent.53 

2.6. För och nackdelar med uthyrning till turister 

Uthyrning privat till turister kan både ha för och nackdelar. Turismen bidrar till Sveriges tillväxt 

och har blivit Sveriges största export industri och bidrar till att skapa nya jobb. Hotellen är ofta 

fullbokade och hotellkapaciteten minskade under sommaren 2016 och frågan är om privatper-

soners uthyrning av rum väger upp detta eftersom turismen i stor har ökat. Nackdelen med ett 

underskott av hotell är att han som funderar på att besöka Sverige under semestern och hotellen 

är fullbokade, väljer ett annat resmål.  

På andra sidan är det troligt att lägenheter som upplåts till turister skulle kunna ställas till för-

foganden för bostadsbehövande. Med tanke på bostadsbristens omfattning måste det befintliga 

beståndet användas mer effektivt. Arbetsmarknadens rörlighet hämmas och företag får problem 

med att rekrytera rätt kompetens, speciellt om det rör sig om utländsk. Skulle en person flytta 

hit för att under en begränsad period arbeta för ett företag är det inte ekonomiskt försvarbart att 

köpa en bostad.  

                                                           
49 Turismens begreppsnyckel, 2016, s 5. 
50 Tillväxtverket – Boende och inkvarteringsstatistik, 2016. 
51 Tillväxtverket – Boende och inkvarteringsstatistik, 2016. 
52 Tillväxtverket - Turismens årsbokslut, 2016. 
53 Tillväxtverket - Turismens årsbokslut, 2016. 
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2.7. Avslutning 

Bostadsmarknaden idag karaktäriseras av bostadsbristen. Det underskott som råder på bostäder 

idag påverkar inte bara bostadsmarknaden utan även arbetsmarknaden och tillväxten. Siffror 

tyder på att uthyrningen till turister inverkar negativt på bostadsmarknaden. 

Samtidigt som turismen troligen påverkar bostadsmarknaden negativt är den viktig för Sverige 

och har positiva effekter på sysselsättningen. Samtidigt som turismen ökar i omfattning minskar 

kapaciteten att ta emot turister. Hotellutbudet hinner inte med att ta emot det växande antalet 

turister, vilket skulle kunna vara en bidragande faktor för webb-sidor som Airbnbs framgång. 

De som väljer att regelmässigt upplåta sina bostäder får dessutom stora förväntande inkomster, 

vilket uppmuntras av webb-sidorna eftersom de också tjänar på det.  
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3. Boendeformer och hyreslagen 

Innan gällande rätt för total- och partiell sublokation fastställs kan det vara bra att ha en grund-

läggande förståelse för hyresrättsliga och bostadsrättsliga regler. Detta kapitel kommer därmed 

ge läsaren en överblick av hyreslagens historia, boendeformer i Sverige samt övergripande reg-

ler om hyres- och bostadsrätt så som hyressättning och förverkande. Inom ramen för förver-

kande kommer ingen närmare redogörelse göras för när förverkande kan ske på grund av olov-

lig andrahandsupplåtelse eftersom det djupare kommer att redogöras för i samband med gäl-

lande rätt för total- och partiell sublokation.  

3.1. Hyreslagens historia  

Den första moderna hyreslagstiftningen som infördes i Sverige var lagen av den 14 juni 1907 

nr 36. Hyreslagen finns idag insorterat i jordabalkens (1970:994) tolfte kapitel och har med 

tiden vuxit i omfång och komplexitet och dess omfattning gör den svåröverskådlig.54 Jordabal-

ken föregicks av ett långt utredningsarbete och dagens bestämmelser knyter starkt an till tidi-

gare gällande regler.55 Detta innebär att jordabalken har ett starkt historiska arv och för att få 

en full förståelse måste tidigare regler tas i beaktande.56  

De ursprungliga reglerna tillkom under en tid det rådde god tillgång på hyreslägenheter men 

när bostadsbristen började framträda i kölvattnet av andra världskriget var det nödvändigt att 

komplettera nyttjanderättslagens regler och hyreslagen genomgick en reformering 1939. Den 

viktigaste förändringen blev hyresregleringslagen av 1942 eftersom hyrorna steg, för att ha råd 

med sitt boende var det vanligt att bo många i samma lägenhet.57 Reglerna i nyttjanderättens 

hyreskapitel fördes nästan oförändrade in i jordabalken och den gamla hyresregleringen upp-

hävdes 1975.58 

3.2. Hyresrätt 

                                                           
54 Hager, 2014, s. 14. 
55 Hager, 2014, s. 14. 
56 Hager, 2014, s. 14. 
57 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 22. 
58 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 23. 
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För både hyresvärdar och hyresgäster är det mer fördelaktigt med förstahandskontrakt än andra-

handskontrakt59 och ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning bor i hyresrätt.60 Det ligger i 

hyresvärdens intresse att få bestämma över vilka som bor i fastigheten och en förstahandshy-

resgäst åtnjuter starkare besittningsskydd över lägenheten än en underhyresgäst.61 

Att bo i hyresrätt innebär att hyresgästen hyr en bostad av antingen en hyresvärd eller direkt av 

en fastighetsägare. Uthyrning i denna form regleras av 12 kapitlet Jordabalken [cit.Hyreslagen] 

vilket är en social skyddslagstiftning. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel och bo-

stadshyresgästen erhåller besittningsskydd över lägenheten.62  

Hyreslagen tillämpas både på lokal- och bostadhyresavtal eftersom 12:1 JB stadgar att ”detta 

kapitel avser avtal , genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning”. 

Bostadslägenhet definieras i 12:1 st. 3 JB som ”lägenhet som upplåtits för att helt eller till en 

inte oväsentlig del används som bostad”. Om lägenheten upplåts som både bostad och lokal får 

inte bostadsinslaget vara oväsentligt.63 

3.2.1. Hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter: 

Hyresvärden största förpliktelse gentemot hyresgästen är att hålla lägenheten i användbart skick 

och ska under hyrestiden svara för nödvändiga förbättringsarbeten.64 

Hyresgästen är ansvarig för skada som uppkommer i lägenheten och är skyldig att väl vårda 

lägenheten och iaktta sundhet, ordning och gott skick, vilket inkluderar att hyresgästen ska upp-

träda så att grannar inte störs mer än vad som kan accepteras i enlighet med 12:24 & 25 §§ JB. 

Följer inte hyresgästen detta kan han eller hon få betala skadestånd eller om det rör sig om 

allvarligare störningar, kan lägenheten förverkas.65 Hyresgästen ansvarar även för att hans gäs-

ter, inneboende, familjemedlemmar och andra han inrymt i lägenheten följer dessa regler.66  

3.2.2. Hyressättning  

                                                           
59  
60 Regeringens uppdrag att utveckla systemet för hyressättning, 2016, bilaga 1, s. 3.  
61 SOU 2007:74, s. 39 ff. 
62 Hager, 2011, ss. 15-16. 
63 Cederstierna, 2016. 
64 Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, ss. 179-180. 
65 Hager, 2011, ss. 16 & 87. 
66 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 148.  
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Hyresbeloppet ska vara bestämt i hyresavtalet och hyressättningen är fri mellan hyresvärd och 

hyresgäst i enlighet med 12:9 JB. Anser endera parten att hyran är oskälig kan hyresnämnden 

pröva hyrans skälighet som utgår ifrån bostadens bruksvärde, den så kallade bruksvärdesprin-

cipen. Hyran ska anses vara oskälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter på samma 

ort som är likvärdiga med hänsyn till bruksvärdet i enlighet med 12:55 1 st. JB. Skulle hyres-

nämnden anse att hyran är oskälig, ska hyresvärden enligt 12:55e JB ”betala tillbaka vad han 

eller hon har tagit emot utöver skäligt belopp tillsammans med ränta”, paragrafen tillämpas inte 

på upplåtelser för fritidsändamål. Den hyra som ska betalas tillbaka får ”inte avse längre tid 

tillbaka än ett år före dagen för ansökan” enligt 12:55e 2 st. 

Fastighetens bruksvärde baseras på fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägen-

heten och i gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar.67 Parterna på hyres-

marknaden kan i en förhandlingsöverenskommelse fastställa hyran och utgångspunkten är då 

att hyran ska anses som skälig i enlighet med 12:55c JB.68 

Eftersom hyran ska bedömas utifrån likvärdiga lägenheter med den genomsnittliga hyresgästen 

som utgångspunkt, får inte hyresvärdens egna kostnader påverka bedömningen (exempelvis 

räntor på bolån eller bostadsrättsföreningsavgifter).69 Detta innebär att ibland kan inte uthyraren 

”ta ut en hyra som täcker kostnaderna för huset eller lägenheten”.70 En av anledningarna till 

varför hyresvärdens kostnader inte tas i beaktande är att det skulle medföra utredningssvårig-

heter och prövningen i hyresnämnden bli tyng av bevisfrågor.71 Dessutom skulle likvärdiga 

lägenheter, i samma hus, kunna få olika hyror.72 En risk med en kostnadsbaserad hyressätt-

ningsregel är också att det troligtvis skulle leda till att personer förvärvar en lägenhet i speku-

lationssyfte.73 

Det skulle anses vara oskäligt om en hyresgäst skulle kunna ta ut en större hyra än hyresvärden 

vid andrahandsuthyrning, därmed får hyresgästen vid en eventuell andrahandsuthyrning enbart 

                                                           
67 SOU 2012:25, s. 26. 
68 Prop. 2005/06:80, s. 1. 
69 Prop. 2008/09:27, s. 16. 
70 Prop. 2008/09:27, s. 16. 
71 Prop. 2008/09:27, s. 16. 
72 Prop. 2008/09:27, s. 16. 
73 Prop. 2008/09:27, s. 16. 
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ta ut den hyra som han själv betalar. Skulle lägenheten hyras ut möblerad får ett möbeltillägg 

på 10-15 procent läggas på, men hur stort tillägget ska vara prövas i varje enskilt fall.74 

3.3. Bostadsrätt  

Bostadsrätt regleras av bostadsrättslagen (1991:614) [cit. BRL] och anses vara ett slags mellan-

ting av formerna hyresrätt och ägt boende. Bostadsrättsförening äger fastigheten och upplåter 

lägenheterna med bostadsrätt till sina medlemmar utan tidsbegränsning.75 Trots att bostadsrätts-

havaren inte äger sin lägenhet kan denna disponera över sin bostadsrätt som har ett förmögen-

hetsvärde. Bostadsrättshavaren har därmed möjligheten att överlåta lägenheten genom köp, 

byte, gåva och bodelning.  

3.3.1. Bostadsrättshavarens och föreningens skyldigheter  

Eftersom förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren är ömsesidigt är 

det inte alltid enkelt att separera deras rättigheter och skyldigheter vid underhåll och reparat-

ioner.76 Bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens skick som huvudregel medan bostads-

rättsföreningen ansvarar för husets skick och ska respektera bostadsrättshavarens nyttjande av 

lägenheten.77 Vill bostadsrättshavaren ändra inne i lägenheten har han rätt att göra det men vissa 

förändringar kräver bostadsrättsföreningens tillstånd.78 Eftersom bostadsrättshavaren ansvarar 

för att hålla lägenheten i gott skick har han ansvar för underhåll och reparationer i sin lägenhet 

till skillnad från de som bor i hyresrätt.  

3.3.2. Avgift till föreningen och hyressättning 

Bostadsrättshavaren betalar inte hyra till bostadsrättsföreningen utan föreningen har rätt att ta 

ut en insats vid upplåtelse av bostadsrätt och en årsavgift i enlighet med 7:14 BRL. Föreningen 

kan ta ut ytterligare avgifter för upplåtelser, överlåtelser, pantsättningar och andrahandsupplå-

telser om det anges i stadgarna vilket fastställs av 7:14 BRL.  

                                                           
74 Holmqvist & Thomsson, 2015, s.198 samt ÖH-4279/94 & SÖH 394/2001.  
75 Andersson & Andersson, 2015, s. 45. 
76 Victorin & Flodin, 2016, s. 226. 
77 Victorin & Flodin, 2016, s. 226. 
78 Victorin & Flodin, 2016, ss. 226-227. 
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Årsavgiften basera på bostadsrättsföreningens löpande kostnader för förvaltning och tanken är 

att avgiften även ska täcka kostnader vid framtida reparationer och underhåll.79 Styrelsen be-

stämmer storleken av avgiften och är bunden av vad stadgarna anger som grunder för beräk-

ningen.80 

Vid andrahandsuthyrning bestämts hyran antingen med stöd av antingen hyreslagen eller lagen 

(2012:978) om uthyrning av egen bostad [cit. UEB]. Enligt hyreslagen måste andrahandsuthyr-

ning ske med skälig hyra och inom ramen för vad som anses skäligt kan hyran knytas till bo-

stadsrättsföreningsavgiften i enlighet med 12:19 2 st. JB. Att hyran ska vara skälig innebär att 

”med hänsyn till standard, storlek, läge osv.” får inte hyran överstiga den hyran som i grova 

drag tas ut för jämförbara lägenheter.81 Ett skäligt tillägg för möblemang får göras precis som 

för hyresrätter.  

UEB tillämpar en kostnadsbaserad hyra där upplåtaren får ta ut en hyra som motsvarar kapital-

kostnaden och driftskostnaden för bostaden i enlighet med 4 § 2 st. UEB. Hyrans storlek får 

dock inte väsentligen överstiga kostnaderna för bostaden vilket motiveras av att det inte ska 

skapas osäkerhet på en outvecklad marknad eller inbjuda till spekulation.82  

Till skillnad från hyresrätter får däremot lägenheter som ligger mer centralt ha högre hyra än 

en likvärdig lägenhet som inte ligger lika centralt.83 Om hyresnämnden skulle anse att hyran är 

oskälig med hänsyn till kostnaderna för lägenheten, kan hyran sättas ner, men tillskillnad från 

hyreslagen, sätts bara den framtida hyran ner i enlighet med 5 § UEB. Ingen återbetalning sker. 

3.4. Avslutning 

Hyreslagen har ett starkt historiskt arv vilket är av betydelse när en analys av reglerna förs. 

Hyresgäster och bostadsrättshavare har ett ansvar över de personer som vistas i bostaden och 

dess handlingar. Skulle hyresgästen, bostadsrättshavaren eller dess gäster uppträda störande kan 

det ligga till grund för förverkande av bostaden om det är av allvarligare art.  

                                                           
79 Victorin & Flodin, 2016, s. 254. 
80 Victorin & Flodin, 2016, s. 254. 
81 Victorin & Flodin, 2016, s. 237. 
82 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 15-16. 
83 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 15-16. 
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Om hyran prövas i hyresnämnden och anses som oskälig kan den som har tagit ut den oskäliga 

hyran behöva betala tillbaka den del som överstiger en skälig hyresnivå samt ränta upp till ett 

år. Skulle hyran anses oskälig vid uthyrning genom UEB sätts bara framtida hyra ned.  
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4. Gränsdragningen mellan total- och partiell sublokation 

Vid sublokation av hyresrätter och bostadsrätter skiljer sig reglerna åt beroende på om det rör 

sig om en total- eller partiell sublokation. Eftersom reglerna om tillstånd och förverkande skiljer 

sig åt är det av betydelse att veta när en upplåtelse ska anses vara tillståndspliktig eller inte. 

Detta kapitel kommer därmed fastställa gällande rätt för när en sublokation ska anses vara total 

eller partiell. Vidare kommer kapitlet att behandla när en partiell sublokation kan anses innebära 

men för hyresvärden. 

4.1. Definition av total- och partiell sublokation 

Total sublokation regleras av 12:39 JB och 7:10 BRL som stadgar att hyresgästen respektive 

bostadsrättshavaren inte får upplåta lägenheten för självständigt brukande utan hyresvärdens 

eller bostadsrättsföreningens tillstånd. Partiell sublokation regleras av 12:41 JB och 7:8 BRL 

som stadgar att hyresgästen/bostadsrättshavaren inte får inrymma utomstående personer i lä-

genheten om det kan medföra men för hyresvärden eller för föreningen eller någon annan med-

lem i föreningen. 

Tidigare stadgade lagtexten att en lägenhet inte fick upplåtas i sin helhet men ändrades till annan 

för självständigt brukande år 2003 för bostadsrätter och år 2009 för hyresrätter.84 Ändringen 

gjordes för att klargöra ”vad som utmärker en andrahandsupplåtelse” och ändrade inte regelns 

innebörd.85 Den dåvarande lydelsen gav inte ”klart uttryck för den innebörd” som bestämmel-

sen var avsedd att ha och ändringen skedde för att förtydliga att det inte endast räcker att låsa 

ett rum i lägenheten för att det ska klassificeras som partiell sublokation.86 

4.2. Viss intensitet 

 För att en sublokation ska anses vara partiell, måste det framgå att hyresgästen eller bostads-

rättshavaren har fortsatt bruka lägenheten med viss intensitet men han behöver inte permanent 

bo i bostaden.87 Enbart ett avtal som stadgar att underhyresgästen inte får bruka en del av lä-

genheten är inte tillräckligt, om hyresgästen visar sig ha otillräcklig kontroll över lägenheten 

                                                           
84 Prop. 2008/09:27, s.20 ff. 
85 Prop. 2008/09:27, s.20 ff. 
86 Prop. 2008/09:27, s.20 samt SOU 2007:74, s. 43. 
87 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 342. 

 



Rättsläget  för andrahandsuthyrning till turister - i en värld av ökande tjänsteutbyten mellan privatpersoner | 
Jennifer Ullgren 

 

28 
 

kan det ge slutsatsen att upplåtelsen i själva verket är en tillståndskrävande andrahandsupplå-

telse.88 Ifall hyresvärden eller bostadsrättsförening hävdar att det pågår en olovlig total sublo-

kation är det vanligt att hyresgästen eller bostadsrättshavaren hävdar att de fortsatt bruka lägen-

heten jämte underhyresgästen.89 I normalfallet är det hyresvärden som måste visa att hyresgäs-

tens invändning inte stämmer men framkommer det av omständigheterna att upplåtaren inte har 

haft tillräcklig kontroll över lägenheten kan domstolen lägga det till grund för sin bedömning.90 

Gränsdragningen mellan total och partiell sublokation kan vara svår att göra och om upplåtelsen 

visar sig vara en otillåten total sublokation kan bostaden förverkas.91 HD har prövat frågan om 

gränsdragningen mellan inneboende och andrahandshyresgäst i NJA 2001 s. 241 I och II. I det 

första fallet hade bostadsrättshavaren undantagit ett rum från lägenheten och i övrigt inte haft 

mer kontakt med lägenheten mer än ”att bostadsrättshavarens sambo besökt lägenheten någon 

gång i månaden, efter att först ha meddelat sin ankomst till hyresgästen”.92 I det andra målet 

ansåg HD att upplåtelsen var ett inneboendeförhållande eftersom ”hyresgästen inte haft rätt att 

självständigt utnyttja lägenheten”.93 Bostadsrättshavaren hade ett rum undantaget från under-

hyresgästen samt utnyttjade själv köket när han besökte lägenheten ”ett par gånger i veckan 

samt när han övernattade någon gång i månaden”.94 En annan faktor som spelade in var även 

att bostadsrättshavaren fick sin post ställd till lägenheten.95  

Om hyresgästen på förhand ringer och meddelar underhyresgästen om sin ankomst samt enbart 

besöker lägenheten tre-till fem gånger under en sexmånaders period anses underhyresgästen ha 

självständig brukande rätt över lägenheten vilket föranleder att det ska anses vara en total sublo-

kation.96 Om en förälder låter sitt vuxna barn bo i en lägenhet kan det innebära att uthyrningen 

ska anses vara för självständigt brukande om barnet ”uppnått en ålder då man vanligtvis inte 

längre bor tillsammans med föräldrarna” och föräldern enbart sporadiskt vistas i lägenheten.97 

                                                           
88 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 343. 
89 Holmqvist & Thomsson, 2014, s. 332.  
90 RBD 174/1986. 
91 Hager, 2014, s. 104. 
92 Andersson & Andersson, 2015, s. 47. 
93 Andersson & Andersson, 2015, s. 47. 
94 Andersson & Andersson, 2015, s. 47. 
95 Andersson & Andersson, 2015, s. 47. 
96 RH 2012:2. 
97 RDB 26:90. 
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Att den del av prövningslägenheten som hyrs ut har en separat ingång och till viss del är avskild 

från övriga bostaden innebär inte automatiskt att det ska anses röra sig om en total sublokation.98 

Förutsättningarna för ett självständigt nyttjande är ”typiskt sett större än när andrahandshyres-

gästen t.ex. delar entré, kök eller hygienutrymmen med förstahandshyresgästen”.99 För att det 

ska anses som ett självständigt nyttjande är det andrahandshyresgästens disposition över lägen-

heten utan inblandning från förstahandshyresgästens sida som spelar roll.100  

4.3. Men för hyresvärden 

Vad som anses som men för hyresvärden räknas inte upp i lagtexten. Hyresgästen får inte ”in-

hysa fler utomstående än lägenheten kan anses tåla” eller så att det råder risk för olägenhet för 

människor hälsa.101 I övrigt finns det inga begränsningar på hur många personer som får bo i 

ett visst utrymme. 

En olägenhet som skulle kunna tänkas vara men är att hyresgästen har sådan ”stor omsättning 

på de inneboende att uthyrningen börjar lika hotelluthyrning”.102 Skulle hyresgästen överskrida 

”sin befogenhet genom allt för omfattande uthyrning kan hyresrätten, om rättelse ej vidtagits 

utan dröjsmål efter tillsägelse, förverkas.103  

Ett rättsfall av intresse är NJA 1931 s. 165 som berör frågan om en hyresvärd hade fog att vägra 

en överlåtelse av lägenheten ”med stöd av att den nya hyresgästen i stor utsträckning ville an-

vända lägenheten till rumsuthyrning”.104 Eftersom den gamla hyresgästen likväl hade rätten att 

upplåta lägenheten till inneboenden ansågs det inte oskäligt att bevilja upplåtelsen. Hyresvärden 

i det aktuella fallet var av tron att den nya hyresgästen skulle upplåta lägenheten som pensionat 

medan hyresgästen påstod att så inte var fallet.  

4.4. Avslutning 

Vid prövningen huruvida en upplåtelse ska anses vara total eller partiell får en prövning göras 

av omständigheterna i det enskilda fallet. Som vägledning används begreppet ”viss intensitet” 

vilket innebär att upplåtaren inte behöver bo i lägenheten så länge han har fortsatt kontroll över 

                                                           
98 ÖH 2607-15. 
99 ÖH 2607-15. 
100 ÖH 2607-15. 
101 Skorup & Underskog, 2013, ss. 157-158. 
102 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 182. 
103 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 343. 
104 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 343.  
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lägenheten. För att han ska anses ha fortsatt kontroll över lägenheten krävs det enligt praxis att 

han besöker lägenheten i vart fall någon gång i veckan och övernattar ibland. Att enbart stänga 

ett rum eller besöka lägenheten föranmäld någon enstaka gång i månaden anses inte vara en 

tillräcklig kontroll över lägenheten.  

Hyresvärden och bostadsrättsföreningen kan ha rätt att invända mot den partiella sublokationen 

om det innebär men för de övriga boenden eller föreningen. Det som hänförs till men kan enbart 

baseras på den inneboendes personliga förhållanden, så som att han upplevs som störande.  
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5. Total sublokation av hyresrätt  

Detta kapitel kommer att fastställa gällande rätt av total sublokation av hyresrätter som regleras 

av 12 kap. jordabalken. 

5.1. Hyresvärdens samtycke 39 § HL  

På hyresmarknaden eftersträvas det att hyresgäster ska ha ett hyresavtal direkt med fastighets-

ägaren, därmed begränsas möjligheterna till andrahandsuthyrning av hyresrätter mer än privat-

ägda boenden.105 Hyresvärden behöver inte beakta grunderna för beaktansvärda skäl i 40 § HL 

när de beviljar tillstånd. En hyresvärd kan av olika anledningar inte vilja bevilja en andrahands-

uthyrning och samtyckes kravet motiveras av ”hyresvärdens intresse av att ha kontroll över 

vilka personer som bor i huset”.106  

5.2. Hyresnämndens tillstånd – 40 § HL 

Skulle hyresvärden inte ge sitt tillstånd kan hyresgästen ansöka om att få tillstånd hos hyres-

nämnden med stöd av 12:40 JB. Att medge tillstånd för andrahandsuthyrning motiveras av att 

”den hyresgäst som har starka skäl för att hyra ut i andra hand” ska” få tillstånd till det”.107 

Tillstånd ska enligt 12:40 JB lämnas om:  

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

längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållan-

den har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och 

2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. 

Av sättet paragrafen är utformad på går det att utläsa att hyresnämnden prövar ansökan i två 

steg, först om det föreligger beaktansvärda skäl och sen om hyresvärden har en befogad anled-

ning till att vägra samtycke. Tillståndet från hyresnämnden kan inte vara generellt, utan det 

måste framkomma av ansökan vem som ska vara andrahandshyresgäst.108 Hyresnämnden kan 

                                                           
105 SOU 1991:86, s. 129. 
106 Prop. 2008/09:27, s. 9. 
107 SOU 1991:86. 
108 HN 1784-14. 
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förena tillståndet med villkor, exempelvis att andrahandshyresgästen jämte förstahandshyres-

gästen ska svara för att hyran erläggs. Hyresnämndens tillstånd ska vara bestämt i tid eftersom 

en andrahandsuthyrning inte ska vara permanent.109 

5.2.1. Beaktansvärda skäl för upplåtelsen 

De beaktansvärda skälen som räknas upp i 40 § är inte uttömmande och det behöver inte röra 

sig om en tvångssituation på hyresgästens sida utan det kan röra sig om ett frivilligt val om att 

exempelvis studera på annan ort.110 De skäl som hyresgästen har måste uppnå viss stryka och 

denne måste kunna visa på att denne har ett behov av att behålla anknytningen till lägenheten.  

Om en sjuk eller äldre hyresgäst under en obestämd tid måste vistas på en vårdinrättning eller 

ett sjukhus och därmed ansöker om tillstånd om total sublokation, så borde hyresnämnden av 

humanitära skäl inte pröva om det är sannolikt att hyresgästen kommer att återvända till lägen-

heten. I prövningen måste det framkomma att hyresgästen har ett behov av att behålla anknyt-

ning till lägenheten men om hyresgästen faktiskt kommer att återvända till lägenheten prövas 

inte.111 

Det ”allmänna önskemålet av att lägenheten hyrs ut i första hand kommer att tillta i styrka” ju 

längre en hyresgäst inte avser att använda lägenheten.112 Detta innebär att ju längre tid hyres-

gästen hyr ut lägenheten, desto svagare blir den bestående anknytningen och likaså motiven för 

förlängt tillstånd eller tillstånd.113 Det är normalt svårare att erhålla ett tillstånd om hyresgästen 

tidigare har hyrt ut lägenheten i andrahand.114 

Kriteriet ”längre utlandsvistelse” torde inte omfatta längre semester eller besök till släkt och 

vänner i utlandet som skäl för tillstånd i och med att det räknades upp i SOUn.115 Men undan-

taget kräver att vistelsen utomlands åtminstone måste vara några månader och i praxis har nå-

gon eller några enstaka månader ansetts vara för kort tid. Tillstånd kan även ges vid upprepande 

längre utlandsvistelser om hyresgästen kan visa att denna har ett behov av att behålla anknyt-

                                                           
109 SOU 1991:86, s. 11. 
110 Andersson & Andersson, 2015, s. 25; prop. 2008/09:27, s. 11 samt prop. 1997/98:46, s. 20. 
111 Skorup & Underskog, 2013, s. 155 samt prop. 2008/09:27. 
112 SOU 1991:86, s. 129. 
113 Prop. 2008/09:27. 
114 Hager, 2014, s. 103. 
115 Andersson & Andersson, 201, s. 26 samt prop. 2008/09:27. 
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ningen till lägenheten. Skulle det exempelvis röra sig om vistelser utomlands under vinterhalv-

året begränsas ”tillståndet regelmässigt till just den tiden”. För nästkommande upplåtelse måste 

hyresgästen på nytt söka tillstånd och en ny prövning sker.116 

Särskilda familjeförhållanden kan innebära att man vill prova sambo och ha möjligheten att 

flytta tillbaka om samboendet inte skulle hålla. Även vid äktenskap kan man ha detta behov och 

normalt ges inte tillstånd för samboende med en kamrat eller släkting.117 

Praxis visar att hyresnämnden verkar ha en benägenhet att inte tillåta andra hands uthyrning för 

att minska hyreskostnaderna för den boende.118 I SOU 1991:86 skrivs det att det att om en 

hyresgäst har tillfälliga ekonomiska svårigheter och inte kan betala hyran, ska det inte anses 

vara ett beaktansvärt skäl för andrahandsuthyrning, men att bedömningen kan bli en annan om 

hyresgästen där jämte kan åberopa något annat skäl.119 

5.2.2. Hyresvärden har befogad anledning till att vägra upplåtelsen  

Hyresvärden kan inte åberopa andrahandshyresgästens ekonomiska förutsättningar som befo-

gad anledning att vägra samtycke eftersom det är förstahandshyresgästen som svarar för att 

hyran erläggs i tid till hyresvärden.120 Hyresgästen ansvarar dessutom för alla avtalade skyldig-

heter jämte mot hyresvärden, även om denna medgivit en andrahandsupplåtelse.121  

Om hyresvärden har befogad anledning att vägra upplåtelsen skall detta bero på andrahandshy-

resgästen som person det vill säga att denne inte kan förväntas sköta sig med avseende på att 

vårda lägenheten och att inte störa grannar etcetera. Den föreslagna andrahandshyresgästen ska 

skäligen kunna godtas som faktisk utövare av nyttjanderätten.122 Det bör åligga hyresgästen att 

                                                           
116 Skorup & Underskog, 2013, s. 155. 
117 Andersson & Andersson, 2015, s. 26 samt prop. 2008/09:27. 
118 SOU 1991:86, s. 131 samt: 

HN 4244-14: hyresgästen ville ha tillstånd för uthyrning i ett halvår eftersom hon precis hade separerat och nu 

hade hon ensam ansvaret för tre hundar. Hon bodde för tillfället hos sin mor för att hundarna inte skulle lämnas 

ensamma under långa perioder och för att minska sin bostadskostnad ville hon hyra ut sin egen lägenhet i andra-

hand under tiden. Hyresnämnden konstaterade att beaktansvärda skäl inte förelåg. Och, 

HN 12325-13: hyresgästen ville hyra ut sin lägenhet eftersom denna skulle bo i sin sommarbostad under en längre 

period på en annan ort eftersom den krävde omfattande renovering. Hyresgästen ansåg att det var diskriminerande 

att de inte kunde åberopa någon av grunderna i 40 § HL och ville hyra ut till en skötsam person under tiden. 

Hyresnämnden sa nej eftersom inget av skälen i 40 § var aktuellt utan syftet var att undvika hyreskostnaden under 

renoverings perioden och därmed fanns det inga beaktansvärda skäl för uthyrningen. 
119 SOU 1991:86, s. 131. 
120 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 339 ff. 
121 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 339 ff samt Skorup & Underskog, 2015, ss. 155-156. 
122 Andersson & Andersson, 2015, s. 28 samt prop. 1968:91 Bihang A, s. 226.  
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skaffa tillförlitliga upplysningar härom. Om hyresgästens hyresrätt är förverkad har hyresvär-

den givetvis befogad anledning at vägra samtycke. 

Praxis tycks luta mot att en tidigare andrahandshyresgäst misskötsel inte ska påverka möjlig-

heten att få ett nytt tillstånd från hyresnämnden för andrahandsuthyrning. I HN 1784-14 Linkö-

ping hade en tidigare andrahandshyresgäst orsakat problem i gemensamma utrymmet, men det 

föranledde inte att hyresvärden hade en befogad anledning att vägra samtycke för en ny andra-

handshyresgäst.  

I HN 4598-13 Göteborg ansågs en andrahandshyresgäst vara störande gentemot lägenheten un-

der och trots att hyresgästen hade anmodats att vidta rättelse fortsatte störningen. I det fallet 

saknade hyresvärden befogad anledning att vägra samtycke eftersom hyresnämnden samman-

fattningsvis konstaterade att den som bor i ett flerfamiljehus måste acceptera störningar av den 

ifrågavarande arten. 

5.3. Rättsfall där uthyrning till turister för hyresrätt har behandlats 

5.3.1. Sundsvall HN 480-13 

Målet berörde dels en tidigare godkänd andrahandsuthyrning som förlängts utan tillstånd och 

dels otillåten näringsverksamhet genom helguthyrning via webb-sidan Airbnb. Hyresvärden 

ansåg att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att avtalet skäligen inte borde 

förlängas.  

Den påstådda otillåtna näringsverksamheten baserades på att hyresvärden fick ett meddelande 

om att en av dennes lägenheter annonserades ut på hemsidan Airbnb som borde anses som en 

”typisk sida för hotellbokningar”. Eftersom den tillståndspliktiga andrahandsuthyrningen har 

varat mellan måndagar till torsdagar, kunde veckoslutet hyras ut till turister. Som invändning 

hävdade hyresgästen att hon enbart använt sig av Airbnb som ett forum att hitta en andrahands-

hyresgäst och att hon hade glömt att ta bort annonsen. Gällande andrahandsuthyrningen så hade 

hon av missförstånd trott att hon inte behövde ansöka om nytt tillstånd.  

Som bevis för sitt påstående om den otillåtna hotell/näringsverksamheten i lägenheten hade 

hyresvärden åberopat som skriftlig bevisning en annons som legat på Airbnbs hemsida. Hyres-

värden hade dock inte åberopat några andra omständigheter eller bevisning som gav stöd för 
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påståendet om att otillåten hotellverksamhet skett. Hyresvärden hade inte visat på att det före-

kom mycket spring i trapphuset eller att omkringboende hade iakttagit många besökare till 

prövningslägenheten. Som motbevisning hade hyresgästen avtalet till andrahandshyresgästen 

där det framkom att andrahandshyresgästen hade en ovillkorlig rätt att ensam disponera lägen-

heten, vilket talade emot att den samtidigt skulle hyrs ut till andra personer.  

Hyresnämnden ansåg att ett intyg från andrahandshyresgästen, där andrahandshyresgästen in-

tygade att det inte pågått hotellverksamhet under tiden han bott där, ansågs ha ett visst bevis-

värde tillsammans med det faktum att de omkringboende inte sett något som tyder på att sådan 

verksamhet bedrivits. Av bevisningen i målet ansågs det inte utrett att hyresgästen bedrivit nå-

gon hotell- eller näringsverksamhet i prövningslägenheten, eftersom hyresgästens redogörelse 

om annonsen på hemsidan framstod som sannolik.  

5.3.2. Svea Hovrätt ÖH 9200-12 

Hyresvärden hade sagt upp hyresavtalet med hyresgästen eftersom hon hyrt ut lägenheten i 

andra hand i vart fall vid tre tillfällen, fyra om man räknar med en bokning som fastighetsför-

valtaren hade prövat att göra.  

Att hyresgästen hade ”lagt ut lägenheten på en hemsida tillhörande ett företag som bedriver 

uthyrningsverksamhet, talar enligt hovrättens uppfattning för att hon har hyrt ut lägenheten i 

större utsträckning än hon själv medgett”. Bedömningen om förverkade kunde dock enbart ske 

med bakgrund på de fyra tillfällena som bevisats i målet. Uppgifterna om att okända personer 

rört sig i fastigheten var endast andrahandsuppgifter, vittnena kunde inte heller närmare redo-

göra eller namnge de som vistats i fastigheten. Hyresgästens agerade ska ses som allvarligt men 

eftersom det rörde sig om ett begränsat antal nätter under en lång tidperiod ansågs inte hyres-

gästen ha åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i sådan utsträckning att avtalet borde upp-

höra.  

5.4. Förverkande  

Besittningsskyddet karakteriserar en stor del av hyresavtalet och en bostadshyresgäst har direkt 

besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen kan få till stånd en förlängning av hyresavtalet 

mot hyresvärdens vilja.123 Kan hyresvärden visa att en av de besittningsbrytandegrunderna i 

                                                           
123 Hager, 2014, s. 93.  
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12:46 JB föreligger eller ett av undantagen i 12:45 JB ska tillämpas kan kontraktet sägas upp 

till förverkande, antingen omedelbart eller till kontraktidens utgång.  

Förverkande innebär att hyresvärden på grund av hyresgästens beteende eller underlåtelse att 

göra något, får rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid.124 I 12:42 JB räknas grunderna upp 

för förverkande, men om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse får inte hy-

resrätten förverkas. Om hyresrätten skulle förverkas upphör avtalet i förtid och innebär att hy-

resgästen blir skyldig att flytta. Vägrar hyresgästen att flytta kan kronofogdemyndigheten bistå 

hyresvärden.  

Hyresvärden kan också välja att säga upp avtalet till hyrestidens utgång varav tvisten kommer 

tas upp som en besittningsskyddstvist i hyresnämnden. Hyresvärden kommer i tvisten att åbe-

ropa förverkandet som grund för fortsatt förlängning i enlighet med 12:46 1 st. p. 1 JB. En 

anledning till varför hyresvärden väljer detta förfarande är att de kanske önskar åberopa annan 

misskötsamhet från hyresgästens sida utöver förverkandegrunden i 12:46 JB.  

Skulle hyresgästen upplåta lägenheten utan erforderligt samtycke eller tillstånd kan hyresrätten 

förverkas (12:42 st. 2 p. 3 JB). För att förverkande ska kunna ske måste hyresvärden ha skickat 

ut en anmodan om rättelse inom två månader från ”det han fick kännedom om förhållandet” 

(12:42 st. 2 JB). Påstår hyresgästen att hyresvärden fått vetskap om upplåtelsen tidigare än två 

månader för rättelseanmodan, måste hyresgästen visa att så skett.125 Vidtar hyresgästen rättelse 

utan dröjsmål kan hyresrätten inte förverkas och om rättelse inte skulle ske kan inte hyresrätten 

förverkas om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.126  

Rättspraxis har fastställt att en rättelsetid om sex veckor inte har ansetts skett utan dröjsmål 

medan en rättelse inom tre veckor har ansetts vara utan dröjsmål.127 Om hyresgästen inte vidtar 

några åtgärder alls eller ansöker om tillstånd hos hyresnämnden inom en månad kan det anses 

som att hyresgästen inte utan dröjsmål vidtagit rättelse och hyresrätten kan bli förverkad.128 

Om hyresgästen inte vidtar rättelse har, om ”det inte finns några för hyresgästen särskilt öm-

mande omständigheter”, en ”otillåten upplåtelse omkring sex månader ansetts vara så allvarligt 

                                                           
124 Larsson, Synnergren & Wahlström, 2014, s. 196. 
125 Holmqvist & Thomsson, 2015, s. 352 samt NJA 1920 s. 108). 
126 Skorup & Underskog, 2013, s. 160. 
127 RDB 29:80 samt NJA 1979 s. 94. 
128 RH 2007:18. 
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att hyresavtalet ska upphöra”.129 Om den otillåtna andrahandsupplåtelsen inte varat så länge 

kan förutsättningarna som den otillåtna upplåtelsen skett vara av betydelse. I RH 2012:2 hade 

hyresgästen haft vetskap om att hon saknade tillstånd och först efter fyra månader när hyres-

värden påtalade det agerade hyresgästen för att se till att upplåtelsen upphörde vilket föranledde 

ett så pass allvarligt avtalsbrott att det inte ansågs oskäligt att avtalet upphörde.  

Skulle hyresgästen rättelse utan dröjsmål, men fortsätter att upprepa handlingen, utan att ha 

inhämta samtycke eller tillstånd, borde det ändå innebära att hyresvärden kan säga upp avtalet 

i förtid i enlighet med 12:46 st. 1 p. 2 JB.130 

5.5. Avslutning  

När det gäller hyresrätt säger lagen att om hyresvärden inte vill ge samtycke till upplåtelsen kan 

hyresgästen vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden får inte lämna generella tillstånd och 

upplåtelsen ska begränsad i tiden eftersom en andrahandsuthyrning inte ska vara permanent.  

Ekonomiska skäl vid tillfällig ekonomiska svårigheter anses inte vara beaktansvärda skäl för 

att upplåta lägenheten i andrahand. Lagtexten anger när beaktansvärda skäl anses föreligga och 

det behöver inte röra sig om en tvångssituation från hyresgästens sida. 

Även om hyresgästen skulle ha beaktansvärda skäl för en uthyrning kan en uthyrning stoppas 

om det innebär men för hyresvärden. Det är hyresgästen som ska visa att underhyresgästen är 

skötsam och hyresgästen har kvar det ekonomiska ansvaret. Förstahandshyresgästen ansvarar 

fortfarande för att underhyresgästen inte stör grannar och avtalet kan förverkas om störningarna 

är av allvarligare art. Har hyresgästen under en längre period hyrt ut lägenheten olovligen kan 

hyresrätten förverkas om rättelse inte omedelbart vidtas. Att hyra ut sin lägenhet genom en 

bostadsförmedlings site hyrt ut sin lägenhet fyra gånger har inte ansetts vara tillräcklig för att 

hyresrätten ska förverkas. Uppgifterna från grannarna var inte tillräckligt för att visa att uthyr-

ning skett mer, trots att hyresnämnden fann det troligt, kunde det inte ligga till grund för be-

dömningen.  

Hyresnämndens utfall i HN 480-13 visar tydligt att det är hyresvärden som ska visa att olovlig 

andrahandsuthyrning till turister skett. Att enbart åberopa en annons från webb-sidan verkar 

                                                           
129 ÖH 5849-13 samt ÖH 6027-11. 
130 ÖH 73-99. 
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inte vara tillräckligt utan stödbevisning krävs från de omkringboende. I det fallet kunde även 

hyresgästen åberopa motbevisning som styrkte hennes påstående om att sådan uthyrning inte 

förelegat.  
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6. Total sublokation av Bostadsrätt 

Detta kapitel kommer att fastställa gällande rätt för total sublokation av bostadsrätter. Kapitlet 

kommer först att behandla upplåtelser med stöd av hyreslagen för att sedan behandla upplåtelser 

med UEB. 

Tidigare har reglerna för hyresrätt och bostadsrätt varit snarlika trots att reglerna för bostadsrätt 

har behandlats mer generöst.131 Som ett led i att bättre utnyttja det befintliga beståndet på bo-

stadsmarknaden ändrades reglerna under 2014 från beaktansvärda skäl till skäl.132  

En av anledningarna till varför bostadsrätthavare behandlas mer generöst är att bostadsrättsha-

varen står kostnaden för det slitage som upplåtelsen kan medföra.133 En annan anledning är att 

bostadsrättshavaren har betalat för sin lägenhet, vilket gör att den ligger närmare äganderät-

ten.134 

6.1.  Bostadsrättsföreningsstyrelsens tillstånd 

I 7:10 BRL anges det att bostadsrättshavaren behöver bostadsrättsföreningens styrelses tillstånd 

[cit. styrelsen] för att upplåta lägenheten genom total sublokation. Styrelsen kan välja att ge 

tillstånd, oavsett skäl, för en andrahandsupplåtelse och kan likaså som en hyresvärd, välja att 

inte bevilja tillstånd.135 Motiveringen till varför andrahandsupplåtelse är tillståndspliktig är att 

”föreningen är beroende av att åtminstone en del av de boende engagerar sig i denna, i vart fall 

så att styrelsearbetet kan fungera.136  

I propositionen föreslogs det att alla bostadsrättshavare som vill hyra ut sin lägenhet skulle ha 

möjlighet att göra det under en begränsad tid. I stället för att bostadsrättshavaren skulle vara 

tvungen att visa att han hade beaktansvärda skäl, ville regeringen vända på regeln och ge bo-

stadsrättshavaren en rätt att hyra ut lägenheten om inte föreningen hade befogad anledning att 

                                                           
131 Andersson & Andersson, 2015, s. 46. 
132 Andersson & Andersson, 2015, s. 48 samt prop. 2013/14:142, s. 1.  
133 Prop. 2008/09:27, s. 12. 
134 Prop. 2008/09:27, s. 12; Andersson & Andersson, 2015, s. 48 samt prop. 2013/14:142 s.13. 
135 Uggla, Grönlund & Gunne, 2010, s. 82. 
136 Prop. 2008/09:27, ss. 12-13. 
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motsätta sig uthyrningen. Andrahandsupplåtelsen kan dock påverka möjligheterna till en ända-

målsenlig förvaltning och föreningen skulle därför, enligt förslaget, få viss möjlighet att mot-

sätta sig uthyrningen om upplåtelsen vållade kännbara olägenheter för föreningen. Riksdagen 

antog dock inte förslaget om utvidgad rätt för bostadsrättshavare att upplåta lägenheten i andra 

hand. Därför gäller, i det avseendet, även fortsättningsvis tidigare regler. 

6.2. Prövning i hyresnämnden  

Väljer styrelsen att inte ge sitt samtycke kan bostadsrättshavaren ansöka om tillstånd hos hy-

resnämnden för upplåtelsen. Hyresnämnden får inte lämna generella tillstånd för andrahands-

uthyrning.137 Väljer hyresnämnden att bevilja tillstånd ska det begränsas i tiden och tillståndet 

kan förenas med villkor. Om bostadsrättsföreningen är en mindre förening ”kan det ligga nära 

till hands” att ”sätta en något kortare tidsgräns än om det hade gällt en stor förening”.138 

Hyresnämndens prövning sker likaså i två steg, först prövar hyresnämnden om bostadsrättsha-

varen har skäl för upplåtelsen och sedan prövar de huruvida föreningen har befogad anledning 

att vägra samtycke i enligt med 7:10 BRL.  

6.2.1. Skäl för upplåtelsen  

Bostadrättshavaren ska som utgångspunkt ”ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för 

att under en tid bo någon annan stans”.139 Detta åsyftar till att bostadsrättshavaren ska kunna 

återvända till den efter en tid och kravet att visa att han eller hon ”har ett behov av att kunna 

komma tillbaka till lägenheten kan sättas lågt”.140 Skälen som anförts ska i allmänhet vara till-

räckligt att de innefattar ”ett rimligt behov av att behålla lägenheten”.141 

Tillskillnad från hyresrätt räknas inte vad som ska anses som skäl upp i lagtexten, utan propo-

sitionen får användas som vägledning. Propositionen räknar upp exempel på vanliga situationer 

                                                           
137 SOU 2012:25. 
138 SOU 2000:2, s. 201. 
139 Prop. 2013/14:142, s. 21. 
140 Prop. 2013/14:142, s. 21. 
141 Prop. 2013/14:142, s. 21 samt prop. 2002/03:12, s. 119. 
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när tillstånd kan ges vilket är arbete- eller studier på annan ort, vård av anhörig, vistelse utom-

lands eller på annan ort, provsamboende samt övergångstid för att avsluta en tjänst eller lik-

nande, exempelvis inför en pensionering.142 

Har lägenheten under en lång tid inte användas av bostadsrättshavaren är planer så som att bo 

på annan ort normalt inte relevanta som skäl för en upplåtelse i andra hand.143 När det kommer 

till närstående kan en andrahandsupplåtelse vara skäl för att under en tid bereda denne en bo-

stad.144 Om bostadsrättshavaren har införskaffat ett nytt permanent boende torde dåliga mark-

nadsförutsättningar föranleda att ett tillstånd kan ges upp till ett år för att se om marknaden 

kommer att förbättras.145 

Likaså som för hyresrätt kommer bostadsrättshavarens skäl att väga lättare med tiden, speciellt 

om bostadsrättshavaren bor någon annanstans ”är det efter några års tid ofta inte längre ett 

tillräckligt skäl för att lägenheten upplåts i andra hand”.146 Dock måste omständigheterna i det 

enskilda fallet tas i beaktande, om en bostadsrättshavare studerar på annan ort torde en längre 

tid komma ifråga så att studierna kan avslutas, likaså om barnet i familjen har något år kvar på 

en annan skola.147 Likaså som för hyresrätt, ska bostadsrättshavare som ligger på vårdinrättning 

eller ett särskilt anpassat boende, anses ha skäl att upplåta sin lägenhet i andrahand, ju längre 

tid det går blir anknytningen till lägenheten svagare eftersom anknytningen då är av underord-

nad betydelse.148 

Vad som uttryckligen inte anses vara skäl enligt propositionen är in bostadsrättshavaren enbart 

vill tillgodogöra sig hyra, vilket får betydelse ”vid köp eller innehav av en bostadsrätt i rent 

spekulativa syften”.149 Om bostadsrättshavaren vill upplåta lägenheten i andrahand för att till-

godo se sig hyran är det inte ett gångbart skäl för upplåtelse.150 

6.2.2. Befogad anledning att vägra samtycke 

                                                           
142 Prop. 2013/14:142, s. 21 ff. samt Andersson & Andersson, 2015, s. 49 ff.  
143 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
144 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
145 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
146 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
147 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
148 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
149 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
150 Andersson & Andersson, 2015, s. 50. 
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Befogad anledning kan gälla "hyresgästens personliga förhållanden, villkor i stadgarna, tids-

faktorn och hänsynen till föreningen.151 Det som styrelsen kan hänföra till hyresgästens person-

liga förhållanden är huruvida den kan anses vara störande eller inte.152 Hyresgästens ekono-

miska förmåga kan inte anses vara en befogad anledning att vägra samtycket eftersom det är 

bostadrättshavaren som ansvarar för att avgiften betalas till föreningen.153 

Skulle personen som ska hyra lägenheten i andrahand inte uppfylla villkoren för medlemskap i 

stadgarna kan det vara en befogad anledning att vägra samtycke.154 Exempelvis kan det vara en 

förening som är seniorboende, skulle en person yngre än 55 år vilja hyra lägenheten i andra 

hand skulle föreningen ha befogad anledning att vägra samtycke.  

Med hänsyn till föreningen åsyftas förvaltningen av föreningens egendom och deras angelä-

genheter i övrigt. En obegränsad rätt till andrahandsupplåtelse skulle försvåra detta.155 För att 

uppnå en ändamålsenlig förvaltning och skötsel av föreningens hus måste det finnas tillräckligt 

många bostadsrättshavare som själva bor i huset eller engagerar sig i förvaltningen. Detta gäller 

speciellt mindre föreningar och eftersom det kan vara flera medlemmar i föreningen som vill 

upplåta sina lägenheter i andrahand.  

6.3. Rättsfall när uthyrning till turister behandlats vid bostadsrätt  

6.3.1. Stockholm HN 8741-15 

Bostadsrättshavaren ville under loppet av tre månader upplåta sin bostad till åtta olika personer 

under sex olika tillfällen och som skäl för upplåtelsen angav bostadsrättshavaren att hon hade 

en planerad längre resa inbokad samt att hon ville undvika dubbla boendekostnader eftersom 

hon skulle flytta in i sitt nya boende.  

Bostadsrättsföreningen framhöll att det framkommit att bostadsrättshavaren varit medlem på 

Airbnbs hemsida sedan 2013 och eftersom verksamheten pågått utan deras vetskap motsatte de 

sig tillstånd till andrahandsuthyrningen. Bostadrättshavaren framhöll att hon var medlem på 

hemsidan eftersom hon själv hyrt i andrahand och hävdade att hon inte har hyrt ut sin egen 

                                                           
151 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 61. 
152 Prop. 2002/03:12, s. 119. 
153 Prop. 1971:12, s. 128. 
154 Holmqvist och Thomsson, 2013, s. 62. 
155 Andersson & Andersson, 2015, s. 49 samt prop. 2013/14:142, s. 13. 

https://pro-karnovgroup-se.ezp.sub.su.se/document/abs/PROP_2002_2003_0012_S_0119?src=document
https://pro-karnovgroup-se.ezp.sub.su.se/document/abs/PROP_1971_0012_S_0128?src=document
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bostad. Samtidigt bad bostadsrättshavaren om ursäkt för att hon brutit mot föreningens stadgar 

genom att hyra ut några dagar då och då.  

Hyresnämnden hänvisade till propositionen 2013/14:142 som stadgar att den nya lydelsen ska 

vara mer generös än tidigare men att det inte innebär att alla skäl ska godtas samt att enbart 

bostadsrättshavarens vilja att tillgodogöra sig hyra för lägenheten inte är ett gångbart skäl för 

tillstånd.  

Hyresnämndens skriver i sitt beslut att om bostadsrättshavaren vill undvika dubbla boendekost-

nader kan det i sig vara ett skäl som kan anses vara godtagbart. Men eftersom upplåtelsen be-

rörde ett flertal olika personer under olika antal nätter under en månad, med en ersättning som 

motsvarar den som erhålls för ett hotellrum, är det ”enligt hyresnämndens uppfattning, mer att 

likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur än sådan uthyrning som den nya bestämmelsen 

har tagit sikte på”.156 Den omsättningen på okända personer upplåtelsen skulle innebära kan 

uppfattas som störande för övriga boende och därmed hade även föreningen befogad anledning 

att vägra samtycke.  

6.3.2. Stockholm HN 8512-14 

Upplåtelsen skulle vara i ungefär två veckor och som skäl anförde bostadsrättshavaren att de 

inte ville lämna lägenheten tom av trygghetsskäl eftersom lägenhetsinbrotten på Östermalm 

ska, enligt bostadsrättshavaren, ha ökat på senare tid. Föreningen bestod enbart av åtta med-

lemmar och styrelsen motsatte sig uthyrningen eftersom bostadsrättshavaren vid tre tillfällen 

tidigare upplåtit lägenheten utan tillstånd och erhållit en rättelseanmärkning. Föreningen kände 

sig inte heller trygg med att portkoden blir känd för utomstående genom hemsidan Airbnb. 

Bostadsrättshavaren vitsordade att han upplåtit lägenheten i andrahand under juni och juli 2014 

men att det då var till vänner till familjen. Bostadsrätthavaren ansåg sig vara selektiv vid valet 

av andrahandshyresgäster samt påpekade att uthyrningen genom Airbnb ger ett försäkrings-

skydd på sex miljoner. Som svar på att okända människor får tillgång till portkoden framlade 

bostadsrättshavaren att eftersom andra medlemmar i föreningen upplåter sina lägenheter i andra 

hand tillsammans med det faktum att hemtjänstpersonal rör sig i fastigheten, likaså hantverkare 

till och från, blir det inte en större risk än vad som redan föreligger.  

                                                           
156 HN 8741-15. 
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Hyresnämnden ansåg att föreningen var relativt liten jämfört med vad bostadsrättsföreningar 

normalt brukar vara och det framkommer att få boende brukar vara hemma i fastigheten. Det 

faktum att bostadsrättshavaren ville ge en andrahandshyresgäst tillgång till huset, som bostads-

rättshavaren anser sig behöva en speciell försäkring för, ökar risken för bostadsrättsföreningen 

och dess medlemmar. Bostadsrättshavarens skäl att hyra ut lägenheten vägde inte tyngre än 

föreningens befogade anledning att vägra samtycke och ansökan avslogs. 

6.4. Avgift för andrahandsuthyrning 

För att kompensera att föreningen förlorar aktiva medlemmar vid andrahandsuthyrning, får bo-

stadsrättsföreningar ändra i sina stadgar så att de har rätt att ta ut en avgift för andrahandsupp-

låtelser. Avgiften regleras av 7:14 BRL och innebär att föreningen får ta ut en avgift som max-

imalt fåt motsvara 10 procent av prisbasbeloppet per månad. Prisbasbeloppet regleras i 2 kap. 

6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).  

6.5. Förverkande 

Förverkande tvister av bostadsrätt behandlas av allmän domstol och inte hyresnämnden i enlig-

het med 7:18 BRL och en tvångsförsäljning kan bli aktuell.157  

Ifall bostadsrätten har upplåtits i andrahand utan samtycke av föreningen eller tillstånd från 

hyresnämnden, kan den bli förverkad. Innan förverkande kan ske måste en anmodan om rättelse 

kommit bostadsrättshavaren tillhanda senast två månader ”från den dag föreningen fick reda på 

förhållandet”.158 Om bostadsrättshavaren hävdar att bostadsrättsföreningen fått vetskap om 

andrahandsuthyrningen tidigare än vad de hävdar, ligger det på bostadsrättshavaren att bevisa 

att så har skett.159 Om det visar sig att bostadsrätten upplåts otillåtet i andrahand kan bostads-

rättshavaren vidta rättelse genom att antingen avsluta den otillåtna upplåtelsen eller genom att 

söka om tillstånd hos hyresnämnden.160 Vidtar bostadsrättshavaren rättelse får inte lägenheten 

förverkas.  

Ifall bostadsrättshavaren inte iakttar ordning, sundhet och gott skick eller är störande gentemot 

grannarna kan förverkande ske om störningarna inte omedelbart upphör efter tillsägelse. Skulle 

                                                           
157 Uggla, Grönlund & Gunne, 2010, s. 99. 
158 Uggla, Grönlund & Gunne, 2010, s. 102.  
159 Uggla, Grönlund & Gunne, 2010, s. 102.  
160 Uggla, Grönlund & Gunne, 2010, ss. 102-105.  
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det röra sig om särskilt allvarliga störningar kan föreningen omedelbart säga upp nyttjanderät-

ten utan särskild tillsägelse.161  

6.6. Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad 

UEB instiftades för att stimulera privatpersoners vilja att upplåta sina tomma utrymmen och ett 

betydande antal bostäder som ägdes av privatpersoner vid lagens instiftandes förmodades vara 

obebodda eller disponerade i låg utsträckning.162  

6.6.1. När ska lagen om uthyrning av egen bostad tillämpas? 

UEB:s första paragraf stadgar att lagen ska tillämpas på ”hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § 

jordabalken” när någon upplåter en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet och för annat 

än fritidsändamål. Lagen ska inte tillämpas på hyresrätter och om fler än en lägenhet upplåts 

ska lagen enbart gälla för den första upplåtelsen (1 § UEB). Detta innebär att UEB har företräde 

framför hyreslagen. 

UEB ska inte kunna urholka hyreslagens hyressättningssystem vilket är anledningen till att la-

gen enbart går att tillämpa på en upplåtelse.163 Lagen går inte att tillämpa på hyresrätter eftersom 

det är hyresvärden/fastighetsägaren som gjort en investering och som dessutom enbart får ta ut 

en brukshyra.164 Det skulle anses tämligen olämpligt om hyresgästen kunde ta ut en högre hyra 

än hyresvärden vid en andrahandsuthyrning.165  

6.6.2. Skillnader mellan lagen om uthyrning av egen bostad och hyreslagen 

UEB avviker till viss del från de tvingande reglerna i hyreslagen, anledningen till detta är att 

det ska vara enklare för privatpersoner att hyra ut den egna bostaden, som under en tid inte 

används eller exempelvis en övernattningslägenhet som periodvis står tom.166  

För att den som upplåter sin bostad inte ska behöva tvivla på att återfå bostaden om behov 

uppstår har hyresgästen aldrig rätt till förlängning av hyresavtalet, oavsett om avtalet är bestämt 

                                                           
161 Uggla, Grönlund & Gunne, 2010, s. 102.  
162 Holmqvist & Thomsson, 2013, ss. 13-14 samt SOU 2012:25, s. 39 ff. 
163 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 15. 
164 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 15. 
165 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 15. 
166 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 9. 
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i tid eller om det gäller tillsvidare i enlighet med 3 § UEB.167 Upplåtaren har även rätt att säga 

upp avtalet till upphörande till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen i 

enligt 3 § 3 st. UEB, trots att hyresrätten inte är förverkad. 

6.7. Avslutning 

När det gäller bostadsrätter var både lagändringen från beaktansvärda skäl till skäl och införan-

det av UEB åtgärder för att bättre använda det befintliga beståndet av lägenheter för att på kort 

sikt komma till bukt med bostadsbristen. Lagändringarna motiveras även av att en bostadsrätts-

havare som äger sin bostad ska ha större frihet att upplåta sin lägenhet än en hyresgäst eftersom 

den ligger närmare äganderätten. Tillståndskravet från bostadsrättsföreningen har diskuterats 

och det finns förespråkare som anser att tillståndskravet borde slopas. Grunderna för tillstånd 

är generösa men för att undvika spekulation på bostadsrätter får inte andrahandsuthyrning för 

att enbart tillgodogöra sig hyra vara ett gångbart skäl.  

Vad rättsfallen tyder på är att hyresnämnden är restriktiv med att bevilja tillstånd för upplåtelser 

genom webb-sidor som förmedlar bostäder till turister. Rättsfallen visar också att upplåtelser 

till turister torde vara att anse ha kommersiell natur och att det kan medföra men för de övriga 

boenden eftersom flera okända personer rör sig i fastigheten. I HN 8512-14 resonerade hyres-

nämnden att uthyrning genom webb-sidan Airbnb medför en ökad risk för de övriga boende 

trots att det enbart rörde sig om en hyresgäst och hennes familj under en kort tidsperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Holmqvist & Thomsson, 2013, s. 15. 
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7. Tillämplighet på andrahandsuthyrning till turister  

Detta kapitel kommer djupare att behandla och analysera lagligheten av korttidsuthyrningar till 

turister. Eftersom definitionen av turist även omfattar de som vistas i Sverige för arbete och 

studier upp till ett år, bör det has i åtanke att inte alla uthyrningar till turister sker under en 

kortare tidsperiod. 

Varken hyreslagen, bostadsrättslagen eller UEB gör en åtskillnad mellan korttidsuthyrningar 

och långtidsuthyrningar. Detta innebär att samma regler ska tillämpas på en sublokation som 

varar i tre dagar och en sublokation som kan vara flera månader lång.  

7.1.1. Olägenhet för de övriga boende, bostadsrättsföreningen och hyresvärden 

Som tidigare nämnts behöver inte bostadsrättshavaren/hyresgästen tillstånd för inhysa en utom-

stående person i lägenheten så länge bostadsrättsföreningen/hyresvärden inte drabbas av olä-

genheter som går utöver vad som kan förväntas med hänsyn till normal användning av lägen-

heten.  

Om en hyresgäst har så många pass inneboende att det börjar likna en hotellverksamhet så kan 

det innebära att det medför olägenheter som leder till att inneboendeförhållandet inte kan tillå-

tas. Eftersom frågan inte har prövat i sak är det svårt att säkert säga att en hög omsättning av 

inneboenden skulle anses innebära olägenheter för hyresvärden/bostadsrättsföreningen.  

Med bakgrunden av rättsfallen om uthyrning till turister, torde en hög omsättning av utomstå-

ende i trapphus innebära en osäkerhet för övriga boende som i sig skulle kunna läggas till grund 

för att förbjuda en partiell sublokation. Att vilja upplåta sin bostadsrätt till åtta olika personer 

under sex olika tillfällen under en kort period har ansetts innebära osäkerhet för de övriga bo-

ende när det kommer till total sublokation. 

Om en hyresgäst eller bostadsrättshavare innehar en bostad där det finns en separat ingång kan 

inte grannarna bli störda av okända personer i trapphuset. Däremot om bostäderna ligger intill 

varandra kan de bli störda om upplåtelsen till turister medför en högre ljudnivå. På Island har 

uthyrningen till turister har varit ett stort problem och Reykjaviks motsvarighet till tingsrätt 

(Héraðsdómstólar) bedömde att uthyrning till turister kan innebära mer störningar dag och natt 

https://www.domstolar.is/english/
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när gäster kommer och går.168 Rent generellt borde det föreligga en risk att en person som är på 

semester, inte tar samma hänsyn till grannar runtomkring, och därmed har en högre ljudnivå. 

Bostadsrättshavaren/hyresgästen ansvarar för de gäster som vistas i lägenheten och störningar 

av allvarlig art kan föranleda att hyresrätten/bostadsrätten blir förverkad. Detta borde innebära 

att om en privatperson inhyser ett stort antal olika inneboende, som stör omgivningen, kan hy-

resrätten respektive bostadsrätten bli förverkad om störningarna inte upphör. 

7.2. Total sublokation av hyresrätt och bostadsrätt 

Eftersom total sublokation av bostadsrätter och hyresrätter påminner om varandra kommer de 

nedan behandlas tillsammans för att undvika upprepningar.  

7.2.1. Beaktansvärda skäl och skäl 

Om hyresgästen kan visa att han har beaktansvärda skäl för upplåtelsen kan hyresnämnden ge 

tillstånd för upplåtelsen om hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Bo-

stadsrättshavaren har en mer generös möjlighet till att erhålla tillstånd eftersom han enbart be-

höver ha skäl för upplåtelsen. 

Detta innebär att en privatperson på förhand kan ansöka om att få tillstånd att upplåta sin bostad 

till en turist under en kortare tidsperiod. Han som ska upplåta sin bostad måste på förhand veta 

vem underhyresgästen är eftersom hyresnämnden inte får lämna generella tillstånd för andra-

handsuthyrning. Ett problem med detta är att han som ska upplåta sin bostad förmodligen inte 

på förhand vill göra en utfästelse till den som bostaden ska upplåtas till ifall han inte säkert vet 

att han kommer att erhålla tillstånd. 

Lagtexten och propositionen räknar upp ”längre vistelse utomlands” som beaktansvärt skäl 

samt skäl för att upplåta lägenheten i med total sublokation. Om hyresgästen exempelvis på 

grund av ålder har ett behov att bo utomlands under de kalla månaderna, kan det för bostadsrätt 

anses som ett skäl för att upplåta lägenheten i andrahand. Om en privatperson därmed skulle 

vilja upplåta sin bostad, eller byta sin bostad med en privatperson, under semestern för att 

minska sina semesterkostnader torde det inte föranleda skäl nog. Någon enstaka månad har inte 

                                                           
168 Reykjavik district court 4th of apríl 2016 case nr. E-2597/2015. 
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ansetts uppfylla kravet på längre vistelse utomlands, dessutom anses inte undvikande av dubbla-

boende kostnader vara skäl nog. 

7.2.2. Befogad anledning att vägra samtycke 

De risker för störningar som föreligger vid partiell sublokation med spring i trapphuset och 

störningar föreligger likaså vid total sublokation. Eftersom upplåtaren vid total sublokation inte 

har kontroll över lägenheten på samma sätt som vid partiell sublokation torde risken för stör-

ningar vara högre. 

I HN 8512-14 samt HN 8741-15 har uthyrning till turister inte godtagits eftersom det innebär 

en större risk för de övriga boende samt att det kan anses som störande med ett stort antal okända 

personer i trapphuset. Med bakgrund av att en upplåtelse på ungefär två veckor till en kvinna 

och hennes familj tidigare inte godkänts för att bostadsrättshavaren ansåg sig behöva en särskild 

försäkring på grund av uthyrningen via Airbnb, torde total sublokation av turister föranleda att 

hyresvärden har befogad anledning att vägra samtycke.  

7.2.3. Förverkande  

Om bostadsrättshavaren eller hyresgästen väljer att upplåta sin lägenhet med total sublokation 

utan tillstånd eller samtycke kan bostaden förverkas. Varje otillåten sublokation kräver en ny 

anmodan och om hyresgästen inte genast vidtar rättelse förverkas bostaden.  

Om en sublokation enbart sträcker sig över några dagar så kommer den otillåtna upplåtelsen 

förmodligen avslutas inom tidsramen för genast. För att undvika att upprepade otillåtna sublo-

kationer sker är det viktigt att hyresvärden/bostadsrättsföreningen är tydliga med att de inte 

enbart motsätter sig den aktuella upplåtelsen utan även alla upplåtelser som har den karaktären.  

När det kommer till otillåten total sublokation av hyresrätt har uthyrning under en sex månaders 

period ansetts vara så pass allvarlig att hyresgästens avtalsbrott inte kan anses vara ringa.169 I 

ÖH 9200-12 hade hyresgästens avtalsbrott varit allvarligt, men inte så pass allvarligt att det 

föranledde att hyresavtalet inte skulle förlängas, när den bevisade uthyrningen enbart hade skett 

vid fyra tillfällen under en längre tidsperiod. Hur pass omfattande uthyrning som kan ligga till 

grund för förverkande går därmed inte med säkerhet att säga.  

                                                           
169 Skriv in rättsfallen från ovan. 
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7.2.4. Hyressättning  

Förutsättningarna för partiell sublokation är mycket mer generösa än för total sublokation. Mo-

tiveringen till varför partiell sublokation skulle anses vara tillåten är att den som upplåter bo-

staden fortfarande har kontroll över bostaden. Men om paragrafen ställs i kontext med dess 

historiska ursprung så instiftades den när det inte fanns någon hyresreglering eller någon bruk-

svärdesprincip. Hyrorna var höga och att ha inneboenden var i princip ett krav för att ha råd 

med hyran.  

Idag råder inte samma förutsättningar som vid regelns instiftande och bruksvärdesprincipen 

bidrar till att hyror i stor utsträckning är skäliga och skulle en hyra anses oskälig kan storleken 

sättas ner. Det är förutsättningar som tyder på att privatpersoner idag generellt har bättre förut-

sättningar att ha råd med hyran jämfört med vid lagens instiftande.  

Att en privatperson idag kan upplåta sin bostad med partiell eller total sublokation och ta ut en 

ersättning motsvarande den för hotell när hyresvärden enbart får ta ut en brukshyra kan tyckas 

te sig olämpligt. Speciellt när lagstiftaren undantog hyresrätter från UEB, bland annat på grund 

av den orsaken. Bostadrättshavare har en friare hyressättning vilket ter sig mer naturligt ef-

tersom han får stå det för det ökade slitaget i lägenheten men är hyran oskälig kan den sättas 

ner till ett skäligt belopp. En risk med att bostadsrättshavare kan ta ut en avgift motsvarande 

den för hotell vid sublokation är att lägenheter förvärvas med spekulationssyfte. 

7.3. Kan uthyrning till turister anses vara av kommersiell karaktär? 

Lagen (1966:742) om hotell och pensionatsrörelse [cit. hotellstadgan] definierar hotell-och 

pensionatsrörelse som en ”yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig 

möblerad bostad” (1 §). I lagtexten framkommer inte vad som avses med ”yrkesmässig” och 

”tillfällig bostad” utan vägledning får sökas i förarbetet. I förarbetet påpekas det att i tveksamma 

fall så ska upplåtelser som är längre än ”de längsta normalt förekommande semestertiderna” 

inte omfattas av hotellstadgan, det vill säga upplåtelser som sker längre än en månad.170  

När det kommer till yrkesmässig verksamhet åsyftas att verksamheten ska drivas affärsmäss-

igt. Hotellstadgan gäller inte på upplåtelser som enbart sker vid enstaka tillfällen, men den ska 

vara tillämplig på säsongsmässig uthyrning även om verksamhetens huvudsysselsättning inte 

                                                           
170 Prop. 1966:124, s. 50.  
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är bostadsupplåtelsen.171 Föredragaren var av åsikten att om en privatperson i en ort, vid sär-

skilda tillfällen så som exempelvis kongresser, upplåter en tillfällig bostad mot betalning nå-

gon enstaka gång, bör inte hotellstadgan gälla utan först när uthyrning sker ”mera planmässigt 

och vid flera tillfällen till olika hyresgäster”.172  

Med bakgrund av det anförda i propositionen är det svårt att motivera att en uthyrning ska 

definieras som hotell- eller pensionatsrörelse om det enbart rör sig om någon enstaka upplå-

telse. Upplåtelsen borde falla in under begreppet ”tillfällig möblerad bostad” men falla på 

begreppet yrkesmässig verksamhet. Å andra sidan om en hyresgäst eller bostadsrättshavare 

kontinuerligt upplåter sin bostad med partiell eller total sublokation, vore det besynnerligt om 

den inte skulle anses ske under näringsmässiga former.  

Om en privatperson skulle anses bedriva upplåtelser som omfattas av hotellstadgan är det in-

tressant att ställa frågan om det skulle innebära att karaktären på bostaden förändras i sån pass 

mån att avtalet kan upphöra. Mark och Miljööverdomstolen bedömde i ett bygglovsärende att 

”då antalet gästrum eller gäster ej uppnår det som anges för tillståndsplikt hos polismyndig-

heten kan åtgärden ej heller anses innebära ett väsentligt annat ändamål än vad byggnaden 

tidigare använts till” och därmed var inte bed and breakfast-verksamhet bygglovspliktig.173 

Tillståndspliktiga verksamheter är enligt 2 § hotellstadgan en rörelse som är avsedd att samti-

digt ta emot minst nio gäster alternativt en rörelse som omfattar minst fem gästrum. Även om 

målet rör byggnadslov borde det kunna ge viss vägledning, om en verksamhet inte behöver 

tillstånd kan inte byggnadens ändamål anses väsentligen ha ändrats.  

Dessutom går vägledning att finna i hyreslagen, om en bostad används väsentligen för bo-

stadsändamål har karaktären på bostaden inte ändrats och så länge halva lägenheten används 

som bostad eller om bostaden väsentligen används för bostadsändamål ska karaktären på lä-

genheten inte ansetts ha förändrats. 

7.4. Avslutning 

                                                           
171 Prop. 1966:124, s. 44. 
172 Prop. 1966:124, s. 52. 
173 Mark- och miljööverdomstolen mål nr. P 4072-14.  
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Om en bostadsrättshavare eller hyresgäst upplåter sin bostad i stor utsträckning till turister, 

oavsett om det rör sig om total eller partiell sublokation, borde det anses störande för de övriga 

boende i huset eftersom det skulle innebär att många okända personer rör sig i trapphuset. 

Det är förmodligen inte möjligt att helt förbjuda partiell sublokation till turister med dagens 

lagstiftning. Om en hyresgäst eller bostadsrättshavare har en egen ingång och det inte förekom-

mer störningar är det svårt att hävda att det innebär men för hyresvärden, bostadsrättsföreningen 

eller dess medlemmar, speciellt om det inte sker i någon större omfattning.  

Skulle en hyresgäst eller bostadsrättshavare på regelbunden basis genom partiell sublokation 

upplåta sin bostad så att det börjar likna hotellmässigverksamhet, borde hyresvärden kunna 

åberopa att det innebär med speciellt om bostaden inte har en egen ingång. Även om hyresgäs-

ten ska anses ha kontroll över lägenheten innebär det att en större mängd okända människor rör 

sig trapphus och gemensamma utrymmen vilket medför en osäkerhet för de övriga boende.  

Frågan om en hyresgäst eller bostadsrättshavare kan få tillstånd att upplåta sin bostad med total 

sublokation borde besvaras nekande. Att enbart vilja tillgodogöra sig hyra eller en kortare se-

mesterresa borde varken anses som beaktansvärda skäl eller skäl för att upplåta lägenheten. 

Skulle hyresgästen eller bostadsrättshavaren i och för sig ha beaktansvärda skäl eller skäl för 

upplåtelsen kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningen anse sig en befogad anledning att 

vägra samtycke. Hyresvärden/bostadsrättsförening kan åberopa skäl som hänför sig till under-

hyresgästen som person och det ligger på hyresgästen/bostadsrättshavaren att visa att underhy-

resgästen är skötsam. I de två rättsfall där hyresnämnden har prövat tillstånd för sublokation 

genom Airbnb har bostadsrättsföreningarna ansetts ha befogad anledning att vägra samtycke, 

den ena gången för att det rörde sig om mång upplåtelser under en kortare period och den andra 

gången ansåg bostadsrättshavaren att han behövde en försäkring för upplåtelsen.  

Skulle hyresgästen eller bostadsrättshavaren välja att upplåta sin lägenhet under en kortare tids-

period utan det tillstånd som krävs kommer rättelse förmodligen att hinna vidtas eftersom i 

praxis har tre veckor ansetts vara utan dröjsmål medan en rättelsetid om sex veckor ansetts vara 

för lång tid att vidta rättelse. Eftersom en ny rättelseanmodan ska skickad för varje olovlig 

uthyrning har hyresvärdens/bostadsrättsföreningens formulering i rättelseanmodan betydelse. 

Om rättelseanmodan är klart formulerad att hyresvärden/bostadsrättsföreningen inte godtar nå-

gon form av korttidsupplåtelser till turister borde bostaden kunna förverkas om upplåtelserna 
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fortsätter att upprepas, oavsett om det är till andra underhyresgäster. Skulle hyresgästen/bo-

stadsrättshavaren upplåta enbart en del av sin lägenhet och det föranledde upprepade störningar 

i boendet torde det också kunna ligga till grund för förverkande.  
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8. Internationella och nationella reaktioner på uthyrning till turister 

Eftersom uthyrning till turister i större omfattning först blivit vanligt på senare år är det naturligt 

att lagstiftningen inte hunnit reagera. Uthyrningen till turister är ett internationellt fenomen 

varav det kan vara av intresse att se hur det internationella samhället har reagerat på uthyrning 

till turister. Därmed kommer detta kapitel redogöra för hur andra länder har reagerat på denna 

slags uthyrning samt reflektera ur ett de lege ferenda perspektiv uthyrningens för och nackdelar. 

Jag har även varit i kontakt med några av Sveriges största hyresvärdar och bostadsrättsför-

eningar och frågat vad de anser om sådan uthyrning. Deras svar kommer i korthet att presente-

ras.  

8.1. Internationella reaktioner 

8.1.1. Island 

Bostadssituationen i Reykjavik påminner om den i Stockholm, det råder bostadsbrist och många 

unga tvingas att bo kvar hemma för att det är svårt att få tag på en bostad. Samtidigt som tur-

ismen ökar på Island har hyrorna höjts med över 50 % de senaste fem åren.174 I centrala Reyk-

javik har olovlig uthyrning till turister vuxit till ett stort problem, dels för att bostäder undantas 

hyresmarknaden och dels för att turisterna har en högre ljudnivå som stör omkringboende.175  

Den befintliga lagstiftningen på Island förhindrar privatpersoner att upplåta sina lägenheter om 

karaktären på boendet ändras på grund av upplåtelsen. I ett rättsfall från våren 2016 kom Islands 

domstol fram till att uthyrning till turister var av sådan karaktär att tillstånd från grannarna 

krävdes.176 I det aktuella fallet hade grannar upplevt problem med spring i trapphuset, soppor 

som lämnades i trapphuset och höga ljudvolymer.177 För att få bukt på problemet har Island 

infört en lag som innebär att en privatperson enbart får hyra ut sin bostad nittio dagar om året 

utan tillstånd från staten.178 Bruttoinkomsten får inte överstiga en miljon isländska kronor179 

                                                           
174 Gunnarsson, 2016. 
175 Fontaine, 2016. 
176 Reykjavik district court 4th of April 2016, case nr. E-2597/2015. 
177 Reykjavik district court 4th of April 2016, case nr. E-2597/2015. 
178 Artikel 1 i Lög um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007. 
179 Artikel 6 i Lög um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007. 
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[cit. ISK] vilket innebär att upplåtaren inte får ta ut mer än 11,111 ISK per natt vilket motsvarar 

797.5 svenska kronor.180 

8.1.2. Berlin 

I Berlin har uthyrningen till turister också varit ett problem, privatpersoner har förvärvat lägen-

heter för att hyra ut till turister för att göra vinning på det. Detta har lett till att en redan ansträngd 

bostadsmarknad har blivit värre och att priserna på hyran har eskalerat.181 

Staten Berlin instiftade därmed en lag som säger att privatpersoner inte får hyra ut hela lägen-

heter utan tillstånd och upplåtelsen får enbart ske under en begränsad tidsperiod.182 Om en pri-

vatperson vill hyra ut mer än halva sin bostad krävs det tillstånd, om uthyrning sker utan till-

stånd kan upplåtaren få böter upp till 100 000 Euro.183 Detta innebär att privatpersoner får hyra 

ut enstaka rum så länge de behåller mer än halva lägenheten för sig själva. Home exchange 

kommer fortfarande att tillåtas enligt lagen.184 

8.1.3. New York 

För att upplåta sin lägenhet med total sublokation i New York måste hyresgästen ha hyresvär-

dens samtycke till upplåtelsen.185 Att upplåta lägenheten till en främling utan samtycke från 

hyresvärden kan innebära att hyresrätten förverkas186 Rätten att hyra ut sin bostad för kortare 

tid än trettio dagar är förbjuden om upplåtaren personligen inte befinner sig i lägenheten.187  

För att komma till bukt med olagliga uthyrningar har Staten New York valt att förbjuda annon-

sering som skulle leda till att nuvarande lag skulle brytas.188 I Oktober 2014 publicerade ” the 

Office of the Attorney General of the State of New York’s Research Department and Internet 

Bureau” en rapport som samlat kvantitativa data hur uthyrare utnyttjar webb-sidan Airbnb.189 

                                                           
180 Forexs valutakurs den 1 Januari 2017. 
181 Oltermann, 2016. 
182 2,3 &7 §§ Zweckentfremdungsverbot-Gesetz. 
183 2,3 &7 §§ Zweckentfremdungsverbot-Gesetz. 
184 The Guardian, 2016 samt Zweckentfremdungsverbot-Gesetz. 
185 Artikel 7, paragraf 226b –2012 New York Consolidated Laws RPP – Real Property Landlord and Tenant. 
186 Artikel 7, paragraf 224 –2012 New York Consolidated Laws RPP – Real Property Landlord and Tenant. 
187 Artikel 7, paragrafer 220-238 2012 New York Consolidated Laws RPP – Real Property Landlord and Tenant. 
188 McHugh, 2016. 
189 Schneiderman, 2014, p. 2. 
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Under granskningsperioden skedde en tiofaldig ökning av registreringar och omsättningen näs-

tan dubblerades varje år och rapporten visade att troligtvis bröt 72 procent av korttidsuthyrning-

arna i New York mot lagen.190 Av de som annonserade på hemsidan var det sex procent av 

annonsörerna som stod för 36 procent av alla korttidsuthyrningar ovhmottog tillsammans 168 

miljoner dollar vilket motsvarade 37 procent av den totala omsättningen.191 

The Federal Trade Commission arrangerade i Juni 2015 en Workshop angående ” The “Sha-

ring” Economy: Issues Facing Platforms, Participants, and Regulators” som både jurister, eko-

nomer, affärsexperter och aktieägare deltogiI för att diskutera konkurrens, konsumentskydd och 

de ekonomiska problem som uppstår på grund av delningsekonomin.192 

Deltagarna i workshopen var av olika åsikter angående i vilken omfattning det föreligger skill-

naden mellan privatuthyrare och traditionella hotell- och pensionatsrörelser. Airbnb ansåg att 

majoriteten av uthyrarna är individer som låter gäster bo i deras hem någon gång ibland och 

borde inte regleras på samma sätt. Företrädare för hotell var av motsatt uppfattning och ansåg 

att uthyrare genom Airbnb bedriver kommersiell uthyrning och att det borde regleras på samma 

sätt.193  

8.1.4. Katalonien/Barcelona 194 

Airbnb och Homeaway har fått böter utställt av Katalonien eftersom de erbjuder olicensierat 

boende till turister. Borgmästaren Ada Colau anser att det är ”unacceptable that there are thou-

sands of apartments operating illegally without a permit, not paying taxes and causing a nui-

sance to neighbours”.195 Colau fortsätter med att säga att turismen är viktig för staten men att 

                                                           
190 Schneiderman, 2014, s. 2. 
191 Schneiderman, 2014, s. 2. 
192 Federal trade commission, 2016, s. 2. 
193 Federal trade commission, 2016, s. 8. 
194 Badcock, 2016. 
195 Badcock, 2016. 
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det direkt påverkar rätten till bostad.196 Lagen i Katalonien stadgar att alla hem som hyrs ut till 

besökare under mer än 31 dagar om året måste vara licensierad och inskrivas i turistregistret.197  

8.1.5. Amsterdam 

Amsterdam var den första stad som instiftade en lag som har delningsekonomin i fokus.198 Am-

sterdam tillåter sina medborgare att upplåta sina bostäder upp till två månader om året till max-

imalt fyra personer åt gången om de betalar turistskatt.199 Nederländerna har valt att samarbeta 

med Airbnb och Amsterdams stads talesman Janine Harbers anser att alla gynnas av det.200 

Siffror tyder på att ungefär en tredjedel av bostäderna som ligger på Airbnbs hemsida bryter 

mot regelverket eftersom de hyrs ut mer än de tillåtna sextio dagarna.201 För att komma tillbukt 

med problemet används algoritmer för att upptäcka olagliga uthyrningar.202 

8.1.6. Paris  

Paris har också haft stora problem med andrahandsuthyrning till turister eftersom stor delar av 

visa bostadsområden domineras av turister.203 Den omfattande uthyrningen innebär också att 

medborgare får svårt att hitta bostad och priserna på hyror stiger.204 Frankrike har dock valt att 

göra korttidsuthyrningar till turister lagliga och samarbetar med Airbnb för att upptäcka olov-

liga uthyrningar.205  

8.1.7. England  

I England får hyresgäster ha en inneboende men om lägenheten ska upplåtas med total sublo-

kation måste skriftligt tillstånd ges från hyresvärden.206 Englands ”secretary of communities 

and locas government”, Eric Pickles, ställer sig positiv till privatpersoners rätt att upplåta sina 

                                                           
196 Badcock, 2016. 
197 Badcock, 2016. 
198 Dutchnews, 2016. 
199 Coldwell, 2014. 
200 Dutchnews, 2016. 
201 Dutchnews, 2016. 
202 Dutchnews, 2016. 
203 Schechner & Verbergt, 2015. 
204 Schechner & Verbergt, 2015. 
205 Schechner & Verbergt, 2015. 
206 Housing act 1985 c. 68, s. 93. 
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boenden på webb-sidor som Airbnb och har uttalt att” the internet is changing the way we work 

and live, and the law needs to catch up”.207 

8.2. Sveriges hyresvärdar och bostadsrättsföreningar om uthyrning till turister 

Eftersom hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan välja att bevilja tillstånd för sublokat-

ioner är det av intresse att se hur några av de största parterna på marknaden ställer sig i frågan. 

Uppgifterna som föreligger i detta avsnitt kommer ifrån mejl och telefon korronspondens med 

berörda parter. 

8.2.1. Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen har funnit sedan 1915 och består av över en halv miljon medlemmar som 

driver bostadsfrågor samt verkar för att alla hyresgäster ska bo bra.208 De anser att ftersom det 

inte finns mycket rättspraxis är uthyrning till turister något av en gråzon, även om det i de flesta 

fall inte förmodligen skulle inte skulle ses som något problem.  

8.2.2. Allmännyttiga bostadsbolag 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) är en bransch- och intresseorganisation för 300 

allmännyttiga bostadsbolag.209 De rekommenderar hyresvärdar att säga nej till upplåtelser till 

turister eftersom att tjäna pengar inte är ett beaktansvärt skäl. Ifall en privatperson vill upplåta 

sin lägenhet med total sublokation regelmässigt borde han ha sitt boende tillgodosett på annat 

håll och saknar behov av lägenheten. I fall en person upplåter lägenheten med partiell sublokat-

ion i större omfattning är SABO av uppfattningen att det blir fråga om hotell-verksamhet och 

att ändamålet med lägenheten förändras.  

Stockholmshem är Sveriges största bostadsföretag med 26 000 lägenheter.210 Stockholmshem 

anser att de förmodligen skulle godta att hyresgästen hyr ut sin bostad under någon semester-

vecka men uppger att det inte är någon vanlig förfrågan. De godtar inte att hyresgästen hyr ut 

sin bostad kommersiellt mer regelbundet.  

                                                           
207 Pickles, 2014. 
208 Hyresgästföreningen, 2017. 
209 SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 2016. 
210 Stockholmshem, 2015. 
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Gavlegårdarna består av 14 445 lägenheter varav 70 procent av hyreslägenheterna i Gävle kom-

mun.211 Gavlegårdarna skulle sannolikt säga nej till all uthyrning till turister eftersom det råder 

bostadsbrist ska lägenheterna i första hand användas som permanent boende. De skulle inte 

godkänna korttidsuthyrningar och anser att uthyrning till turister är en felaktig användning av 

lägenheten. Gavlegårdarna anser att det förmodligen skulle föreligga men för övriga boende 

eftersom de som enbart vistas där under en kort tidsperiod använder lägenheten annorlunda 

jämfört med de som bor där permanent. 

Göteborgs stads bostadsaktiebolag anser att upplåtelse till turister är att anse som hotell lik-

nande verksamhet som de inte vill godkänna det eftersom det skapar otrygghet för de övriga 

boende. Genom att arbeta för att förhindra olovliga upplåtelser i andrahand (all olovlig andra-

handsuthyrning) har 129 lägenheter friställts det senaste året.  

8.2.3. Hyresvärdar 

Wallenstam är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 7 600 lägenheter.212 

De anser att det är för korttid att upplåta lägenheter till turister och att det ska anses vara kom-

mersiell karaktär och vill inte med hänsyn till de andra boende i huset att lägenheten ska upp-

låtas genom Airbnb.  

Skandiafastigheter är en av Sveriges tio största privatägda bostadsföretag.213 De anser inte att 

semester är ett beaktansvärt skäl för att upplåta lägenheten med total sublokation. Skulle hyres-

gästen regelmässigt upplåta bostaden till turister skulle det inte godkännas.  

Familjebostäder i Stockholm anser att uthyrning till turister borde anses vara kommersiell verk-

samhet som de inte vill ge tillstånd till eftersom det innebär en otrygghet för de omkringboende. 

8.2.4. Bostadsrättsföreningar 

Brf. Brickbandet är en bostadsrättsförening med drygt 556 medlemmar.214 De säger nej till all 

korttidsuthyrning men även längre uthyrningar där det skulle röra sig om flera underhyresgäster 

i rad. 

                                                           
211 Gavlegårdarna , 2017. 
212 Wallenstam, 2015. 
213 Skandia Fastigheter, 2017. 
214 Brf. Brickbandet , 2017. 
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Brf. Blå Staden består av 250 medlemmar och är av åsikten att tillfällig upplåtelse av bostaden 

är att anse som kommersiell karaktär.215 I förlängningen kan sådan upplåtelse innebära att kost-

naden för föreningen ökar, exempelvis den gemensamma kostnaden för varmvatten. Att vilja 

åka på semester är inte en godtagbar anledning.  

Brf. Farmen består av 886 lägenheter och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar.216 

Föreningen upplever att de inte har problem med andrahandsupplåtelser och anser enbart eko-

nomiska skäl inte kan föranleda en upplåtelse. Skulle ett godkänt skäl för upplåtelse föreligga, 

anser de inte att de har en direkt anledning att säga nej så länge stadgarna och ordningsreglerna 

följs.  

Brf. Kungsklippan består av 1031 lägenheter217 och godkänner enbart upplåtelser som varar 

längre än sex månader och godkänner inte uthyrning till Airbnb och liknande aktörer. De skulle 

anse att uthyrningen är av kommersiell karaktär.  

Brf City består av 900 lägenheter218 och vill inte hyra ut till turister, vare sig på kort sikt eller 

mer regelbundet, de vill ha stadigvarande boenden för att allt ska vara lugnt och tryggt.  

8.3. Avslutning  

Sveriges regler för sublokationer är främst anpassade för långtidsupplåtelser och det är inte 

uppenbart vad som gäller vid korttidsuthyrningar till turister. Uthyrningen till turister bidrar 

troligen till högre hyresnivåer i städer där det råder bostadsbrist samtidigt som den förvärras. 

En trend internationellt är att sätta en tidsbegränsning på hur många dagar en privatperson får 

upplåta sin bostad till korttidsuthyrning. Samtidigt som vissa lagar begränsar uthyrning till tu-

rister begränsas så instiftas fördelaktiga lagar också.  

En stor del av uthyrningarna genom Airbnb i New York, Berlin, Reykjavik, Paris och Amster-

dam förmodas bryta mot lokal lagstiftning och i Reykjavik är det ännu inte klarlagt vilka åtgär-

der som ska tas för att lagen ska efterlevas. Berlin tillämpas sig av en hemsida där privatperso-

ner kan lämna upplysningar om otillåtna upplåtelser och Amsterdam använder sig av algoritmer 

för att upptäcka olovlig uthyrning. Att upptäcka olovliga andrahandsupplåtelser är inte en enkel 

                                                           
215 Brf. Blå staden, 2017. 
216 Brf. Farmen, 2016. 
217 Brf. Kungsklippan, 2017. 
218 Brf City, 2017. 



Rättsläget  för andrahandsuthyrning till turister - i en värld av ökande tjänsteutbyten mellan privatpersoner | 
Jennifer Ullgren 

 

61 
 

uppgift varav Berlins tillvägagångsätt kan vara behjälpligt eftersom det ofta är grannarna som 

får misstankar om olovliga upplåtelser först.  

Eftersom uthyrningen till turister förmodligen bidrar till att lägenheter undantas bostadsmark-

naden kan en reglering av korttidsuthyrningar vara att föredra. Genom att inskränka möjligheten 

att upplåta sin bostad till turister skulle en bostadsrättshavare eller hyresgäst tjäna mer på att 

upplåta sitt extra utrymme till en underhyresgäst. En inskränkning skulle kunna vara att införa 

en tidbegräsning för hur många dagar om året lägenheten ska kunna upplåtas för korttidsuthyr-

ningar. En annan inskränkning skulle kunna innebära ett tak för hur höga inkomster upplåtelsen 

får omfatta. 

Samtidigt är turismen viktig för Sverige och kapaciteten att ta emot turister har sjunkit. Privat-

personers upplåtelser av sina bostäder vid större evenemang och under turistsäsongen kan tänka 

sig vara av betydelse. Skulle det vara önskvärt att främja upplåtelser till turister kan det vara av 

intresse att se över möjligheten för mer generella tillstånd för andrahandsupplåtelser. Som lagen 

är utformad idag måste underhyresgästen vara definierad i ansökan till hyresnämnden för att 

tillstånd ska kunna ges. Samtidigt skulle ett generellt tillstånd kunna medföra större osäkerhet 

för de övriga boenden i huset. Inte bara andrahandsupplåtelse till flera underhyresgäster under 

en kort tidsperiod har ansett innebära men för de övriga boenden utan även för en upplåtelse till 

en familj under två veckor.  

En mer accepterade lagstiftning gentemot korttidsuthyrningar skulle kunna bli negativt gente-

mot hyresvärdar och bostadsrättsföreningar eftersom det kan bidra till mer slitage av bostäder 

samt högre ljudnivåer. Skulle en mer accepterande lagstiftning införas borde risken för ökade 

störningar för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och övriga boenden kompenseras. För-

slagsvis skulle upprepade störningar kunna föranleda att fortsatt upplåtelse förbjuds.  
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9. Sammanfattande och avslutande synpunkter 

Privatpersoners uthyrning av sina bostäder har både sina för och nackdelar, vilket Schneider-

man citat i inledningen belyser. Turismen bidrar positivt till Sveriges ekonomi och det råder 

både bostadsbrist och hotellbrist i Sverige.  

Ungefär samtidigt som UEB infördes ökade populariteten att upplåta sina bostäder genom hem-

sidan Airbnb och det är intressant om det skulle kunna vara en oförsedd bieffekt av lagen. Som 

lagen ser ut idag kan privatpersoner upplåta sina bostäder med partiell sublokation till turister 

eftersom rätten till inneboende är stark. Sker inte upplåtelsen på en regelbunden basis och kan 

ljudvolymen hållas inom rimliga nivåer är det svårt att argumentera att det skulle innebära men 

för hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller dess medlemmar.  

De som hyr ut sina extra utrymmen till turister gör troligtvis en vinst och olovliga sublokationer 

kan vara svåra att upptäcka varav grannarnas observationer är av betydelse. En uthyrning ge-

nom Airbnb genererar pengar till den som hyr ut som generellt borde vara högre än motsvarande 

ersättning vid uthyrning till en inneboende eller underhyresgäst under en längre tidsperiod. För 

att motverka att det är mer lönsamt att upplåta lägenheten till turister kan ett omsättningstak för 

uthyrning specifikt införas så som i Reykjavik. Uthyrningen till turister kan liknas vid en out-

vecklad delmarknad och ett omsättningstak skulle även kunna motverka spekulation.  

Om en privatperson väger mellan att upplåta hela, eller en del, av sin bostad till en privatperson 

för en längre period eller till under kortare perioder till turister, är det rimligt att anta att denna 

kommer det alternativ som är mest lönsamt. Fördelar med att hyra ut till en privatperson under 

en längre tidsperiod är vetskapen om att ha en säker inkomst källa varje månad. Den som väljer 

att hyra ut till turister vet aldrig i vilken omfattning han kommer att hyra ur lägenheten. Samti-

digt riskerar inte han att bli låst vid en person under en längre tidsperiod. Även om UEB inte 

ger hyresgästen ett besittningsskydd är uppsägningstiden från hyresvärdens sida tre månader.  

En risk som uppkommer vid uthyrning genom hyreslagen är att om hyran anses som oskälig av 

hyresnämnden kan inte enbart nedsättning av hyran bli aktuell, utan den hyra som överstiger 

det skäliga beloppet ska återbetalas till underhyresgästen. Även uthyrning genom UEB kan 

nedsättas med det föreligger inget återbetalningskrav. Oavsett vilken lag som ska tillämpas på 

upplåtelser till turister så föreligger det inget återbetalningskrav eftersom det torde vara att anse 
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som upplåtelse för fritidsändamål vilket kan vara ett incitament för upplåtaren att istället upplåta 

sin bostad till turister.  

Sammanfattningsvis torde partiell sublokation till turister vara svår att förbjuda. Vid total sublo-

kation är det inte troligt att upplåtaren skulle anses ha beaktansvärda skäl eller skäl för upplå-

telse. Olovliga andrahandsupplåtelser är svåra att upptäcka och en stor del av uthyrningen ge-

nom Airbnb i andra länder befaras vara olovlig. Genom att reglera korttidsuthyrningen till tu-

rister kan förebyggande åtgärder tas för att det ska bli lönsamt för både hyresgäster, hyresvärdar 

bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar.  
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