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Sammanfattning    
Mänskliga rättigheter omfattar alla jordens människor, det oavsett nationalitet, kultur och 
situation. Rättigheterna ger uttryck för allas lika rätt till frihet och rättigheter samt allas lika 
värde. Mänskliga rättigheter betecknar skyddsvärda intressen som behöver skyddas från 
maktbefogenheter. Rätten till bostad är ett av dessa skyddsvärda intressen. Anledningen till att 
bostad ses som en rättighet är dess betydelse för individens möjlighet till ett tryggt liv. Utan 
bostad är risken stor att hamna utanför samhället och andra rättigheter kan bli svåra att uppfylla. 

 Rätten till bostad är i svensk rätt stadgad i RF. I RF är rättigheten utformad som ett 
målstadgande, vilket innebär att Sverige får skapa egna riktlinjer för hur rättigheten skall 
tillgodoses. Riktlinjerna har skapats genom delegering till kommuner. Det uppstår dock 
problem när offentliga organ inte förstår innebörden av att upprätthålla rättigheten. 
Problematiken innebär tydligare att allas rätt till bostad inte tillgodoses. Kommuner har 
tilldelats ansvaret att tillgodose allas rätt till bostad, men det är trots detta endast de utsatta 
grupperna som ligger inom ramen för deras arbete. Andra individer kan därför få sin rätt till 
bostad kränkt, vilket vi sett i rättsfall som ÖH 90-13 och T 1893-18.   

Intresse har uppkommit i att undersöka om den allmänna avtalsrättens yttersta gräns, 36 § 
AvtL, kan fungera som ett hjälpmedel för att se till att rätten till bostad i större utsträckning 
tillgodoses i Sverige. Möjligheten att avtala är generellt mycket stor och även om idén finns att 
avtalet är något som fritt får disponeras över på grund av den rådande avtalsfriheten, finns det 
även vissa grundläggande samhälleliga värden inbyggda i avtalsrätten. Dessa värden syftar till 
att skydda den svagare parten, som exempelvis ges uttryck i konsumentlagstiftningen och andra 
inskränkningar i avtalsfriheten. Det fria avtalet är enbart gällande så länge det inte är oskäligt, 
och när det är oskäligt nås avtalets yttersta gräns. Med detta framfört, fyller avtalet inte bara en 
marknadsfunktion utan också en social funktion. Den sociala funktionen kan jämföras med de 
värden som finns inbyggda i rätten till bostad. Avtalet kan då påstås fungera som en 
möjliggörare för de sociala rättigheterna, vilket innefattar rätten till bostad. Teorin om avtalets 
sociala funktion har påvisats av flera professorer, bland annat Thomas Wilhelmsson, Håkan 
Gustafsson och Claes Sandgren. 

Sammanfattningsvis anser vi att ansvarsfördelningen av rätten till bostad och dess 
uppfyllelse inte fungerar i praktiken. Det finns ett behov av att tydligare förklara vad rätten till 
bostad innebär och vilket ansvar som bör tas för att förverkliga rätten till bostad. Den allmänna 
avtalsrätten, mer specifikt 36 § AvtL, kan som det ser ut idag inte fungera som ett hjälpmedel 
för att tillgodose rätten till bostad. Paragrafen är utformad för att innefatta många olika 
situationer och utan en precisering tror vi det är svårt att använda avtalsrätten för att tillgodose 
rätten till bostad.  
 
 

  
 

 

 



 

Förord 
 
Efter oräkneliga skypemöten, en vecka tillsammans i Skåne och en alldeles för hög 
sockerkonsumtion, kan vi nu stolt presentera vår C-uppsats. Denna uppsats markerar slutet på 
tre tuffa, men lärorika år vid Karlstads universitet. Skrivperioden har genomsyrats av vårt 
favoritmotto “skam den som ger sig”.  
 
Vi vill tacka alla som har peppat oss till att fortsätta kämpa. Vi vill även tacka våra familjer, 
vänner och bekanta som tagit sig tid till att hjälpa oss komma vidare i uppsatsen. Er hjälp har 
varit obeskrivligt värdefull. 
 
Slutligen vill vi tacka varandra. Det är vi som tillsammans tagit oss från första till sista sidan 
och vi förtjänar en applåd.  
 
 

 
 
Karlstad, 
 
14 oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Mathilda Brodin                       Sara Arnesson   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Ett tryggt boende får anses utgöra grunden till ett drägligt liv och något som därmed är 
betydelsefullt för att få vardagen att fungera. Mänskliga rättigheter kan förstås främja sådana 
viktiga omständigheter i livet då de kan ses som en skyddssfär som skyddar individens speciella 
intressen mot statens ingripande. Rättigheter är därför viktiga för att samhället skall fungera 
som en enhet.1 

 Såväl i internationella överenskommelser som nationella stadgar uttrycks rätten till bostad 
som om den är av väsentlig betydelse, men trots det förbises rättigheten på så sätt att alla inte 
har möjlighet att erhålla eller kvarhålla ett boende.2 Oberoende av både internationella 
överenskommelser och nationell lagstiftning uppkommer ändå mängder av oskäliga 
avtalsvillkor vid anskaffande av bostad eller förändrade villkor, främst betungande sådana, 
under tiden individer bor där. Detta mönster kan förklaras på så sätt att Sverige utgörs av 
marknadsekonomier där bland annat avtalsfriheten spelar en viktig roll.3 Friheten att avtala med 
vem och om vad som helst begränsar i vilken mån avtal kan jämkas eller åsidosättas. Detta 
leder till kollisioner mellan rätten att avtala fritt och välfärdsstatliga värderingar som nu båda 
är integrerade i avtalsrätten.4 Därav ligger det i intresse att undersöka gemene mans rätt till 
bostad. Befintliga avtal menar vi skall skyddas av dagens lagstiftning, men istället råder 
bristande förmåga att upprätthålla rätten till bostad för alla individer, eller snarare individer 
som inte ingår i en så kallad utsatt grupp. De utsatta grupperna utgörs främst av äldre, unga och 
psykiskt eller fysiskt sjuka.5 Anledningen till varför arbetets fokus ligger på alla individer 
generellt, då även de utsatta inkluderat, är på grund av att det under skrivandets gång blivit 
tydligt för oss att lagstiftningen inte verkar skyddande för de som redan har en bostad, men som 
får sin rätt till sin bostad kränkt. Det är främst utsatta grupper som skyddas genom 
speciallagstiftningar som finns på området.6  

Uppsatsen inriktas specifikt på huruvida avtalsrätten, specifikt 36 § lag (1915:218) om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL, kan fungera som ett 
verktyg för att upprätthålla de sociala värden som ligger inbäddade i rätten till bostad. En 
grundläggande föreställning utifrån dessa värden är att avtalsrätten tar sikte på gränser som 
syftar till att begränsa marknaden i den mån avtal är oskäliga. Utöver att det uttrycks direkt i 
36 § kan det även anses framgå genom olika konsumentskyddslagar, likväl som i krav på avtals 
skriftlighet rörande bostadsfrågor.7 På så sätt kan avtalsrätten i allmänhet förstås fungera som 

                                                
1 Gustafsson, H., Taking Social Rights Seriously, s. 441-443; Bobbio, N., Rättigheternas epok, s. 11-13. 
2 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No.  4: The right to adequate housing, 
E/1992/23, p. 4.  
3 Bernitz, U., Marknadsrätt, s. 27.  
4 Läs mer om välfärdsstaten i Wilhelmsson, T., Social civilrätt, s. 33-35.  
5 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 4: The right to adequate housing, 
E/1992/23, p. 4-6.  
6 Exempel på konsumentskyddslagstiftningar: se närmare Bostadsrättslagen (1991:614) och Jordabalkens 
(1970:994) 12 kap. om hyra.  
7 A.a; Gällande avtalets skriftlighet, se BRL 4 kap. 5 § 2 st. och JB 4 kap. 1 § 1 st. 
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ett skydd för vissa svagare parter i ett avtalsförhållande. Detta skulle kunna förklaras som en 
inbyggd form av sociala rättigheter direkt i avtalsrätten.  

Idén om att lyfta denna bostadsproblematik växte när rättsfall T 1893-188, vidare benämnt 
Plommonträdet, uppkom där en förhandstecknare av en nyproducerad bostadsrätt tvingades 
vänta på att denna skulle byggas färdigt innan inflytt trots överenskommen tillträdesdag. Vi 
menar att intresse finns i huruvida det var befogat att förhandstecknaren tvingades vänta tio 
veckor, vilket enligt oss innebär en kränkning av rätten till bostad.  

 

1.2 Problemformulering 
Denna uppsats kommer att behandla rätten till bostad, vilket emellertid är att betrakta som en 
omtalad men långt ifrån självklar rättighet. Vi finner det ytterst intressant att rätten till bostad 
inskränks på grund av att mänskliga rättigheter verkar åsidosättas genom att alla individer inte 
har chans att få rättigheten tillgodosedd. I vart fall tillgodoses rättigheten inte i den utsträckning 
den är ämnad att göra i enlighet med internationella överenskommelser.9 Nationella 
nyhetsartiklar och rättsfall har lästs vilka, menar vi, pekar på att betydelsen av rätten till bostad 
är oklar.10 Vi anser det är nämnvärt att förändrade avtalsvillkor kan ställa till problem för 
enskilda individer som redan har tillgång till bostad. Regleras statens och kommunernas ansvar 
för bostadsförsörjningen på ett tillräckligt konkret sätt? Om inte, finns intresse att söka svar på 
om alternativa juridiska lösningar kan vara aktuellt, i synnerhet om det med hjälp av 
avtalsrättsliga regler går att möjliggöra rätten till bostad för samtliga individer.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Arbetets syfte är att synliggöra hur rätten till bostad tar sig uttryck i internationella 
överenskommelser och Sveriges eventuella bundenhet till att upprätthålla vad som där stadgas. 
Därmed föreligger intresse att även undersöka nationella skyldigheter vad gäller mänskliga 
rättigheter såsom rätten till bostad, och hur ansvarsfördelningen för bostadsförsörjningen ser 
ut. Vidare är därför syftet att undersöka huruvida Sverige uppfyller denna rättighet och om inte, 
ifall rättigheten istället kan tillgodoses genom avtalsrätten. 
     Arbetet kommer behandla följande frågeställning för att besvara syftet:  
 
● Hur ser rätten till bostad ut enligt internationella överenskommelser, och hur verkar 

rättigheten för den enskilde? 
● Hur ser den nationella ansvarsfördelningen ut gällande upprätthållandet av rätten till 

bostad? Fungerar fördelningen verkligen i praktiken?  
● Kan den allmänna avtalsrättens yttersta gräns11 fungera som ett verktyg för att se till att 

rätten till bostad i större utsträckning tillgodoses i Sverige?  

                                                
8 Stockholms tingsrätt, dom 2018-06-21, mål T 1893-18. 
9 Se FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 25 i Regeringskansliet, FN:s konventioner om 
mänskliga rättigheter, 2011. 
10 Tikkanen, Jönn, T., Elins lägenhet brann - då gick hyreskontraktet upp i rök, SVT Nyheter; Wennang, J., 
Dubbelt drabbade av bränderna, Mitt i Stockholm; Westin, A., Familjen förlorade hyreskontraktet när 
lägenheten brann upp, Aftonbladet; Svea Hovrätt, dom 2013-12-13, mål ÖH 90-13. 
11 Med avtalsrättens yttersta gräns menar vi 36 § AvtL, vilken fungerar som ett skydd mot oskäliga avtalsvillkor.  
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1.4 Avgränsning 
Uppsatsen begränsas till att enbart behandla rätten till bostad. Andra sociala rättigheter såsom 
sjukvård eller skola kommer således inte att beröras.12 Vidare begränsas bostadsbegreppet till 
att endast omfatta hyresrätter och bostadsrätter eftersom vi menar att dessa bostadsformer är 
enklast för enskilda individer att tillgå. Fastigheter med tillhörande villor och hus utesluts 
därmed.  

I kapitel två kommer redogöras för alla individers rätt till bostad; utsatta grupper såväl som 
gemene man. Däremot kommer huvudfokus inte att vara utsatta gruppers rätt till bostad 
eftersom vi vill söka svar på upprätthållandet av rättigheten för alla oavsett ekonomisk eller 
annan situation. Vidare i kapitel tre görs en avgränsning till de individer som redan har en 
bostad, men som likväl får sin rätt till bostad kränkt. 

I avtalsrättslig mening kommer begränsning att göras till att enbart omfatta allmän 
avtalsrätt, specifikt AvtL.  

Någon omfattande konsumentskyddslagstiftning finns inte för enskilda att tillgå vid 
erhållande av bostad. Dessutom ses avtalet ligga som primär grund för bedömningar vid 
erhållande av bostäder, i synnerhet vad gäller köp av bostadsrätt.13 Därav utesluts 
speciallagstiftning i diskussionen, men kommer att nämnas i syfte att tydliggöra våra 
ställningstaganden. Dock kommer socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att till viss del behandlas 
då lagen är aktuell när kommuners ansvar gällande rätten till bostad diskuteras.  
 

1.5 Metod 
Metoden fungerar som en länk mellan de problem som skall undersökas, användningen av 
materialet och fram till det som arbetet mynnar ut i; slutsatsen. Med andra ord är det sätt arbetet 
genomförs på också arbetets metod.14 När det beslutats vilket problem som skall behandlas 
måste det göras en individuell bedömning för att avgöra vilket material som är relevant för att 
möta problemformuleringen. Även en bedömning om vilket perspektiv som skall genomsyra 
arbetet bör göras.15  

Den metod som genomsyrat största delen av uppsatsen är den rättsdogmatiska. Metoden 
innebär ett fastställande av gällande rätt, ett s.k. de lege lata-perspektiv.16 Gällande rätt fastställs 
genom rättskälleläran som består av ska-, bör- och får-källor.17 Valet av metod kan motiveras 
med grund i den rättsdogmatiska metodens syfte, då uppsatsens syfte är att synliggöra gällande 
rätt på området.18  

Det är dock viktigt att nämna att den rättsdogmatiska metoden har utsatts för kritik, dels 
på grund av att den anses beskriva rättsreglerna och inte dess tillämpning, men även för att den 
kan fungera som en metod för att rikta anmärkningar på gällande rätt och redogöra för ett de 

                                                
12 Regeringskansliet, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 2018-03-20.  
13 SOU 2015:48, s. 63.  
14 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 2, s. 35.  
15 Agell, A., Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, s. 248. 
16 Red. Nääv, M & Zamboni, M, Juridisk Metodlära , s. 21. 
17 A.a., s. 21. 
18 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 33-34. 
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lege ferenda-perspektiv.19 Dessutom har uppdagats att den rättsdogmatiska metoden inte är 
rationell, utan istället föranleder rättsdogmatiken ett enhetligt och slutet maktstyre.20 Därför 
beskrivs den också som monistisk med normativa drag, för att rättsordningen skall kunna bistås 
med förutsebarhet och kontroll i rättstillämpningen.21 Ytterligare kritik som uppkommit är att 
viktiga värden inom nyss nämnda metod inte alltid överensstämmer med rent moraliska 
sådana.22 Trots den kritik som framförts mot metoden, anser vi att den passar bäst för att 
uppfylla uppsatsens syfte, vilket är att utreda hur gällande rätt ser ut både internationellt och 
nationellt avseende rätten till bostad och Sveriges ansvarsfördelning gällande upprätthållandet 
av rättigheten.  

Det är däremot ofta otillräckligt att endast nyttja rättskälleläran.23 Därför kommer 
uppsatsen även grunda sig på en metod som går utanför den traditionella rättsdogmatikens 
ramar. Detta för att göra det möjligt att söka relevanta lösningar på problematiken kring den 
principiella diskussion som förs i uppsatsen gällande social dimension med hänsyn till rätten 
till bostad. Rättsanalytisk metod är en rättsvetenskaplig metod som innebär inte enbart att 
fastställa gällande rätt, utan också att tillåtas analysera rätten.24 Metoden möjliggör ett bredare 
utbud av materialtillgångar, även sådana som vanligtvis faller utanför rättsdogmatikens ramar. 
Rättsdogmatiskt material utgörs av lagtexter, förarbeten, rättspraxis och doktrin.25 Vi menar att 
en sammanblandning av dessa två metoder kan tillföra en bredare aspekt av 
bostadsproblematiken och således en ökad förståelse för juridikens betydelse.  

Inspirationen till att undersöka rättigheten ur ett bredare perspektiv kommer från Håkan 
Gustafssons rättighetsavhandling.26 Likt Gustafsson har vi ett kunskapsintresse av att se till hur 
rätten till bostad går att trygga, speciellt utifrån ett avtalsrättslig perspektiv.27 För att föra fram 
teorin om en social civilrätt har vi tagit stöd av bland annat professorerna Thomas Wilhelmsson, 
Claes Sandgren, Håkan Gustafsson och Juha Kahru´s (förr Pöyhönen28) tankemönster. På grund 
av rättsdogmatikens enhetliga och något trångsynta tankesätt är social civilrätt viktigt ur den 
aspekten att juridiken breddas och förstås på ett bättre sätt.29 Social civilrätt kan således vara 
grunden till lösning på problematiken som beskrivs i denna uppsats.  

1.6 Material  
Den rättsdogmatiska metoden fastställer gällande rätt genom rättskälleläran, vilket innebär att 
källor som används är juridiskt förankrade med olika dignitet. Material som innefattar 
rättskälleläran och som använts i uppsatsen är dels lagar och författningar, förarbeten och motiv 
som ligger bakom författningarna, rättspraxis och doktrin. Hänsyn skall tas till källorna i nyss 

                                                
19 Red. Nääv, M & Zamboni, M, Juridisk Metodlära , s. 24. 
20 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, s. 252-253.  
21 Sandgren, C., Om teoribildning och rättsvetenskap, s. 323.  
22 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2004, s. 250.  
23 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 121.  
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, uppl. 3, 2015, s. 45. 
25 Sandgren, C., Rättsanalytisk metod, s. 725. 
26 Gustafsson, H., Taking Social Rights Seriously. 
27 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 27. 
28 Sandvik, B., Ren förmögenhetsskada eller allmän förmögenhetsskada?, SvJT 2015, s. 627.  
29 Sandgren, C., Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05, s. 297.  
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nämnda ordning. Därav kan rättskälleläran ses som en pyramid där källor med lägre värde inte 
får strida mot källor som är av högre värde. Vid fastställandet av gällande rätt på området har 
källorna infunnit sig inom ramen för rättskällelärans legitimitet. Detta på grund av att 
rättsdogmatiken enbart tillåter källor som infinner sig inom ramen för rättskälleläran.30 
Internationella regler och överenskommelser har haft en betydande roll i arbetet eftersom EU-
rätt och internationell rätt infinner sig högst i rättskällehierarkin och därför förbinder stater att 
upprätthålla vad som stadgas.31 Främst stadgar och konventioner har använts. 

Nationellt sett har lagar och författningar främst legat till grund för arbetet, men också 
SOU:er och propositioner har använts. De sistnämnda har ansetts varit värdefulla eftersom de 
vanligtvis bidrar med bakgrundinformation och djupare fakta i flera avseenden än vad lagtext 
gör. I uppsatsen har källor av högre rang på så vis använts, men också doktrin har funnits 
betydelsefull i den mening att doktrin kan beskriva rättsläget på ett mer fullständigt sätt i 
jämförelse med exempelvis lagtext och uttalanden i förarbeten.32 De rättskällor som nyttjats 
tillhör således olika delar av den hierarkiska rättskälleläran för att skapa en djupare förståelse 
för juridiken och därmed rättigheten.33 Något som liknar doktrin och som vi stundtals funnit 
nödvändigt är lagkommentarer och uttalanden från myndigheter. Lagkommentarer har hämtats 
från juridiskt vedertagna databaser såsom Karnov och Zeteo.  

På samma sätt som beskrivits i metodavsnittet skall tilläggas att även andra källor än 
sådana som tillåts i en rättsdogmatisk metod använts. Vi vill med hjälp av den rättsanalytiska 
metoden bredda urvalet av material. Metoden tillåter fler källor än den rättsdogmatiska, bland 
annat statistik och annat vetenskapligt material.34 På så sätt styrks användandet av icke 
rättsdogmatiska källor, såsom motionen skriven av Jan Lindholm. Vi anser att motionen är av 
betydelse för uppsatsen på så sätt att Lindholm beskriver konsekvenserna av bostadslöshet på 
ett förståeligt sätt. Vidare har aktuella nyhetsartiklar använts. Nyhetsartiklarna tillhör inte 
rättskälleläran, men finns med för att tydliggöra hur åsidosättandet av rätten till bostad kan se 
ut i praktiken. 

Oavsett var materialet härstammar från har samma bedömning gjorts, nämligen att de alla 
är pålitliga. Bedömningen av källor har således gjorts utifrån krav på autenticitet, tillförlitlighet 
och kvalitet för att frambringa en väl underbyggd uppsats.35 Dessutom har utgångspunkten i 
valet av källor varit att referera till så nyligen publicerat material som möjligt för att kunna 
påvisa att ämnet verkligen är aktuellt. 
 

1.7 Disposition  
Uppsatsen består av fyra huvuddelar; inledningsvis presenteras uppsatsens ämne, dess 
problemformulering, syfte och frågeställning. Vidare avgränsas uppsatsen och dess metod och 
material diskuteras. Kapitel två behandlar rätten till bostad både internationellt och nationellt. 
Ansvarsfördelningen gällande upprätthållandet av rätten till bostad i Sverige beskrivs. Kapitlet 

                                                
30 Red. Nääv, M & Zamboni, M, Juridisk Metodlära , s. 21 ff. 
31 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 208 f; Bernitz, U., Finna rätt, s. 111 f.  
32 Red. Nääv, M & Zamboni, M, Juridisk Metodlära , s. 34. 
33 Pezcenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 251-252.  
34 Sandgren, C., Rättsanalytisk metod, s. 725 f.  
35 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 34.  
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avslutas med en sammanfattande analys av rätten till bostad. I uppsatsens tredje kapitel 
redogörs grundläggande för avtalsrätten och avtalets sociala dimension, där två rättsfall 
presenteras för att visa på den problematik som uppsatsen behandlar. Efter presentationen av 
varje rättsfall följer en kort analys, detta eftersom vi anser att rättsfallen är något specificerade 
för att diskuteras i tredje kapitlets avslutande analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
analys av om avtalsrätten kan fungera som ett verktyg för att tillgodose rätten till bostad. De 
föregående kapitlen som presenterats leder fram till slutsatsen i kapitel fyra. Avslutningsvis i 
kapitel fyra  redogörs för ett de lege ferenda-perspektiv.  

Uppsatsens analys kommer att behandlas löpande under avsnitt 2.4 och 3.5 samt efter att 
de två utvalda rättsfallen presenterats. Detta då vi anser att denna struktur skapar den tydligaste 
tråden och leder läsaren genom arbetet fram till slutsatsen. 
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2. Rätten till bostad 
2.1 Inledning 
Det kan idag tyckas vara en självklarhet att människor i ett så välbärgat land som Sverige skall 
ha en bostad, och det kan verka otvivelaktigt att alla människor är berättigade ett boende för att 
uppnå trygghet och trivsel.36 Men vad innebär egentligen rätten till bostad? Förhoppning finns 
om att i kommande avsnitt finna svar på bland annat vad som menas med rätten till bostad, vad 
som kan klassificeras som en godtagbar bostad, vilka förpliktelser Sverige åtagit sig och hur 
rättigheten upprätthålls nationellt.  
 
2.2 Allmänt om rättigheter 
Det finns flera olika slags rättigheter. Ett slag är de mänskliga rättigheterna, vilka är rättigheter 
som omfattar alla människor på jorden och uttrycker allas lika rätt till friheter och rättigheter, 
samt allas lika värde. Detta oberoende av nationalitet, kultur och situation.37 

Mänskliga rättigheter innebär en inskränkning av den makt staten besitter i varje land och 
medför en plikt för staten att tillgodose de intressen som ligger bakom de mänskliga 
rättigheterna. Det är alltså dessa rättigheter som skapar ett skydd för individen i relation till 
staten.38 Uppkomsten av skyddet kan förklaras genom att friheter en gång varit i behov av skydd 
mot gamla överordnade makter. Därav kom friheterna att kallas för rättigheter eftersom det då 
utvecklades en skyldighet för staten att antingen avhålla sig från ingripande eller att ingripa på 
olika sätt.39 Detta innebär än idag ett yttersta ansvar för staten att upprätthålla och respektera 
de rättigheter som människor är berättigade till. Staten skall även skydda individens rättigheter 
mot kränkningar från andra individer och verka för att rättigheterna som stadgas i 
internationella överenskommelser kan tillgodoses.40 Överenskommelserna kräver nationell 
målsättning och påtryckningen på Sverige har blivit allt högre eftersom utvecklingen av 
rättighetsperspektivet redan accepterats av andra länder.41 Förenta Nationerna, FN, menar att 
anledningen till varför mänskliga rättigheter från första början tillkom var att stater emellan 
skulle känna samhörighet och aktivt arbeta mot samma mål för att uppnå likabehandling och 
jämställdhet, men även för att varje individ anses ha en värdighet som inte får försummas. 
Denna vilja att arbeta som en enhet och att erhålla människor dignitet tillkom efter 
mellankrigstiden och andra världskriget.42 Rättigheter är således viktiga för att uppnå ett 
samhälle där människan kan leva ett bra och värdigt liv. 

Mänskliga rättigheter medför varierande skyldigheter för staten och kan därför 
kategoriseras utifrån vilken befogenhet staten skall eller får erhålla samt på vilket sätt den kan 

                                                
36 Tikkanen, Jönn, T., Elins lägenhet brann - då gick hyreskontraktet upp i rök, SVT Nyheter; Wennang, J., 
Dubbelt drabbade av bränderna, Mitt i Stockholm; Westin, A., Familjen förlorade hyreskontraktet när 
lägenheten brann upp, Aftonbladet; Svea Hovrätt, dom 2013-12-13, mål ÖH 90-13. 
37 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter?, 2018-03-20. 
38 A.a. 
39 Hjalmarsson, J., Lindgren, L., Sauer, J., Talja, M., Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden, 
Diskrimineringsombudsmannens rapportserie 2008:3, s. 15.  
40 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter?, 2018-03-20. 
41 Hjalmarsson, J., Lindgren, L., Sauer, J., Talja, M., Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden, 
Diskrimineringsombudsmannens rapportserie 2008:3, s. 15.  
42 Prop. 1971:125, s. 4. 
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hjälpa till. Rättigheterna är kategoriserade i tre huvudgrupper; aktiva, negativa och positiva 
rättigheter. Aktiva rättigheter omfattar individens rätt till medborgarskap och individens rätt att 
politiskt kunna påverka. Negativa rättigheter innebär att makten, alltså statens och 
myndigheternas auktoritet begränsas, vilket leder till att den fria individen skyddas. Positiva 
rättigheter betyder däremot att staten har en skyldighet att prestera något, ofta för att skydda 
utsatta grupper.43 De positiva rättigheterna kan omfatta exempelvis utbildning, olika former av 
vård och andra rättigheter som är generella i social- och välfärdsstaten, men också mer 
individualiserade rättigheter såsom lagstiftningen om handikapp.44  

 

2.2.1 Rätten till bostad  
 

Rätten till bostad är en av de rättigheter som erkänts som en mänsklig rättighet.45 Rättigheten 
tillhör de sociala (positiva) rättigheterna och tillkom för att minska hemlöshet och fattigdom då 
dessa två förhållanden kan uppstå även i ekonomiskt stabila samhällen. Till grund för 
införandet av rättigheten var behovet av att utjämna samhällsskillnader. Tanken var att 
införandet skulle resultera i en starkare samhörighet.46  

De värden som ligger till grund för rätten till bostad är att varje människa har ett värde och 
därför också har en rätt att behandlas värdigt. Bostaden skall inte vara beroende av ställning, 
ekonomi eller annat.47 Den miljöpartistiska riksdagsledamoten, Jan Lindholm48, menar i en 
motion att varje individs möjlighet till bostad är grunden till ett tryggt och socialt liv, deltagande 
i det svenska samhället och att kunna utvecklas i detsamma. Lindholm har vidare framhållit att 
en bostadslös erhåller sämre livskvalitet på grund av bostadslösheten. Det tycks, enligt 
Lindholm, vara så att inverkan på individen blir stor och att det blir svårt att leva ett normalt 
liv utan bostad, oavsett vilka grunder som ligger bakom bostadslösheten. Han nämner 
exempelvis att det blir svårt att kunna arbeta och vårda sina relationer och att rätten till bostad 
är starkt förankrad till andra rättigheter, faller en rättighet faller alla, eller i vart fall ett flertal. 
En person som en gång blivit bostadslös har det ofta väldigt svårt att ta sig ur den bostadslösa 
situationen.49  

 
2.2.2 Definition av bostad  

Då rätten till bostad är en mänsklig rättighet gäller den för alla människor runt om i världen.50 
Därmed omfattas sådana individer som idag har en tämligen god tillvaro på det sociala planet, 
men även sådana individer som är hemlösa och som inte har möjlighet att skapa och 
                                                
43 Gustafsson, H., Taking Social Rights Seriously, s. 442- 443. 
44 A.a., s. 442- 443. 
45 Se FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 25 i Regeringskansliet, FN:s konventioner 
om mänskliga rättigheter, 2011. 
46 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 4: The right to adequate housing, 
E/1992/23, p. 4. 
47 Hjalmarsson, J., Lindgren, L., Sauer, J., Talja, M., Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden, 
Diskrimineringsombudsmannens rapportserie 2008:3, s. 15. 
48 Om Lindholms roll som tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet, se Sveriges riksdag, Jan Lindholm; Mot. 
2012/13:C447. 
49 Mot. 2012/13:C447. 
50 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter?, 2018-03-20; Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, General comment No. 4: The right to adequate housing, E/1992/23, p. 6. 
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upprätthålla förutsättningar för egen bostad. Individer har rätt till lämpligt boende oavsett ålder, 
ekonomisk status och grupptillhörighet.51 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, vidare benämnda ESK-rättigheterna, stadgar att var och en har rätt till lämplig 
bostad, och på grund av formuleringen skall rättigheten inte tolkas restriktivt i den mening att 
det talas om tak över huvudet eller med annat ord, härbärge. Definitionen har en mycket mer 
betydelsefull innebörd än så. Tolkningen skall istället leda till att individer och deras rätt till 
boende skall säkras så att säkerhet, fred och värdighet uppfylls. Detta oavsett inkomst eller 
tillgång till andra ekonomiska resurser. Rätten till bostad är således kopplad till en rad andra 
överväganden för att kunna uppfylla rättigheten i sig men också för att uppfylla en godtycklig 
levnadsstandard i sin helhet.52 

Vad en lämplig bostad är verkar något diffust och är därmed en tolkningsfråga, och svaret 
blir heller inte detsamma om olika länder jämför sin definition. Däremot sätter kommentaren 
till FN:s allmänna förklaring standardkrav på vad som kan förväntas vara en lämplig bostad. 
En lämplig bostad skall vara av god standard och kvalitet. Den skall ge tillräckligt utrymme för 
de boende och skydda dem från kyla, väta, vind och andra hot mot hälsan.53 Dessutom skall 
bostaden inkludera vatten, el och värme som är de mest grundläggande förnödenheterna i ett 
fungerande hem. En lämplig bostad skall också skydda boendes privatliv och säkerställa 
säkerhet. Vidare skall bostaden ha god ventilation och belysning, och vara lämpligt placerad så 
att skola, sjukvård, och andra bekvämligheter ligger nära till hands. Kostnaden skall utifrån 
detta också vara skälig.54  

 

2.2.3 Kopplingen mellan rätten till bostad och rättighetsteorier 
 

Det finns flera olika teorier om rättigheter som på ett mer eller mindre tydligt sätt redogör för 
vad som kan anses utgöra en rättighet och hur den blir effektiv. Den rättighetsteori som bäst 
förmår visa hur rätten till bostad kommer till uttryck är intresseteorin, vilken menar att 
rättigheterna tillkommit för att säkra ett samhälleligt intresse genom att tilldela andra aktörer 
plikter att uppfylla dessa intressen. Plikten uppstår endast för att rättighetsinnehavaren har ett 
visst behov som är av särskild vikt. Teorin har således en koppling till de så kallade socio-
ekonomiska (positiva) rättigheterna som särskilt finns för att skydda de individer som behöver 
stöttning av samhället. Det finns dock en del svårigheter med teorin, exempelvis har kritik 
framförts som pekar på att rättighetsinnehavaren inte nödvändigtvis får sitt intresse tillgodosett 
genom den plikt som tilldelats någon annan. Detta då det ibland inte är känt vem den rätte 
förmånshavaren är.55 Håkan Gustafsson behandlar i sin avhandling att intresseteorin kan 

                                                
51 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 4: The right to adequate housing, 
E/1992/23, p. 6.  
52 Angående konventionens stadgande om lämplig bostad, se Konventionen om  ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter art. 11 i Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, 2011; Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 4: The right to adequate housing, E/1992/23, p. 
7. 
53 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 4: The right to adequate housing, 
E/1992/23, p. 8 a-f.  
54 A.a., p. 7.  
55 Simmonds, N., Juridiska principfrågor, s. 141. 
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användas för att förstå vilka värden staten anser är viktiga att skydda och som därvid kan 
erkännas som rättigheter.56  

Anledningen till varför vi valt att skriva om intresseteorin är för att vi likt Gustafsson anser 
att teorin kan användas för att tolka vilka rättigheter som staten anser särskilt skyddsvärda. Då 
rätten till bostad tillhör de socio-ekonomiska rättigheterna, vilket kan kopplas till intresseteorin, 
menar vi att det är en teori värd att nämna.  

2.3 Rätten till bostad uttryckt i internationella överenskommelser 
 

De mänskliga rättigheterna kan utläsas ur diverse internationella överenskommelser. 
Konventioner, protokoll, deklarationer och förklaringar är exempel på sådana 
överenskommelser. För att överenskommelserna skall bli rättsligt förpliktande krävs olika 
utgångar. De två förstnämnda kan bli bindande genom ratificering eller med ett annat ord,  
ratifikation. Stater är således beroende av vad som stadgas internationellt och måste agera 
därefter. De två sistnämnda är istället exempel på politiska förbindelser. Det finns ytterligare 
sätt för internationella överenskommelser att rättsligt kunna förplikta stater utan att något av 
ovanstående typer av tillträden förekommer, exempelvis sedvana.57 Sedvana kan även kallas 
allmän folkrätt, och innebär att stater har framställt en typ av gemensam praxis som juridiskt 
sett anses vara lika vedertagen som övriga rättskällor.58 En överenskommelse som tillkommit 
på sådant vis är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN år 
1948.59 Internationella överenskommelser tillmäts olika vikt, beroende av vilken typ av 
överenskommelse det handlar om. Denna rangordning blir avgörande för hur nationell rätt skall 
förhålla sig till överenskommelserna.60  

Stater som antagit konventioner har gemensamt att de kallas för konventionsstater. Dessa 
stater har genom ratifikation förpliktat sig att verka för att uppnå konventionens mål som 
stadgats, varav Sverige undertecknat och ratificerat ett flertal.  För Sverige blev innebörden av 
ratifikationerna att försöka garantera och upprätthålla en grundnivå som är gemensam för alla 
konventionsstater som på något av ovanstående sätt anslutit sig.61 Begreppet rättigheter har 
börjat användas allt mer i politiska och juridiska argument sedan EU-inträdet och 
inkorporeringen av Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, EKMR.62 Den internationella rätten har således stor inverkan på 
sociala rättigheter då det anses fullständigt legitimt att åberopa och försöka påverka eventuella 

                                                
56 Gustafsson, H., Taking Social Rights Seriously, s. 461. 
57 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter?, 2018-03-20. 
58 SOU 2008:2, s. 32.  
59 För årtal, se Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, 2011. 
60 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter?, 2018-03-20. 
61 För undertecknande och ratifikation av den Europeiska sociala stadgan, se Prop. 1962:175 s. 2, Prop. 
1997/98:82, SÖ 1979:16 och SÖ 1998:35; för undertecknande och ratifikation av Konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, se Prop. 1971:125 s. 5; för undertecknande och ratifikation av Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna genom Lissabonfördraget, se Axberger, H-G., Rättigheter 
(Del I av II), Sverige, EKMR och EU:s rättighetsstadga, s. 762.  
62 Axberger, H-G., Rättigheter (Del I av II), Sverige, EKMR och EU:s rättighetsstadga, s. 759; för  
undertecknande av EKMR, se Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna, för implementering av EKMR, se SOU 2010:70. 



 

 
 

 

11 

situationer och kränkningar som försiggår i andra länder.63 Nedan kommer att förklaras 
huruvida Sverige upprätthåller de internationella åtagandena. 

Betydelsen av internationella överenskommelser är stor för nationella stater. 
Överenskommelserna ligger, som ovan nämnt, till grund för att främja fred och gemenskap. De 
stater som inte fullföljer vad som förpliktats åläggs sanktioner i olika former. EU och FN har 
framarbetat sanktioner vilka skall avskräcka stater att bryta mot överenskommelserna.64  

 

2.3.1 FN:s stadga 
 

I FN:s stadga från 1945 föreskrivs det inledningsvis att stadgan bestyrker tron på grundläggande 
mänskliga rättigheter, på individens värdighet, värde och på likhet mellan man och kvinna.65 
Vidare förespråkar stadgan att FN som organisation har målet att försöka upprätthålla och 
främja samarbeten på ett internationellt plan och att söka respekt för mänskliga rättigheter utan 
påverkan av etnisk tillhörighet, språk, religion eller kön.66 Sverige anslöt sig frivilligt till FN år 
1946 och har sedan dess förpliktats att verka för en global sammanslutning.67 FN:s arbete 
förpliktar exempelvis medlemsstater att arbeta för färre konflikter, fredsslutande och att stärka 
länder som har det svårt.68 Det bör således innebära att medlemsstaterna är förpliktade att 
förhålla sig till nämnda stadga på så sätt att de försöker samarbeta för att uppnå målen. Stadgan 
innehåller inte någon direkt förpliktelse att tvingas upprätthålla vad som föreskrivs vilket kan 
medföra att respekten för de mänskliga rättigheterna åsidosätts.69 Dessutom sägs att den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som utfärdats av FN inte i sig är juridiskt 
bindande, men utgör en betydelsefull del av folkrätten och sedvanerätten.70 ESK-rättigheterna 
är i och för sig juridiskt bindande, men i FN:s internationella konvention om ESK-rättigheterna, 
art. 2.1 stadgas att rättigheterna skall försöka uppfyllas av staterna i den mån de kan.71 
 
2.3.2 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
 

Efter andra världskrigets slut enades en grupp människor om behovet av en samling rättigheter, 
som senare kom att samlas i en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den allmänna 
förklaringen var gällande för alla människor runt om i världen och syftet var att dessa skulle 
skyddas i alla lägen.72 Sverige är ett av de länder som är bundna av förklaringen.73 I den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna stadgas i art. 25: 
      

                                                
63 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter?, 2018-03-20. 
64 Regeringskansliet, Sanktioner, 2014-12-15.  
65 United Nations, Förenta Nationernas stadga och Stadga för den internationella domstolen, 1945.  
66 A.a., art. 1.3. 
67 Regeringskansliet, Sverige och FN; Jfr Prop. 1946:196.  
68 Regeringskansliet, Sverige och FN. 
69 Fisher, D., Mänskliga rättigheter, en introduktion, s. 14.  
70 Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter – en introduktion, s. 7. 
71 OHCHR, The Human Right to Adequate Housing, November 2009, s. 30. 
72 Prop. 1971:125, s. 4.   
73 Se FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 25 i Regeringskansliet, FN:s konventioner 
om mänskliga rättigheter, 2011. 
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“Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens 
hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga 
sociala tjänster…” 

 
Förklaringen är juridiskt sett inte förpliktande gentemot staterna, men ändå mycket viktig 
eftersom den är en del av sedvanerätten.74  

År 1966 tillkom två konventioner till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna.75 Sammantaget med de regionala konventionerna, behandlar de ett antal 
grundläggande mänskliga rättigheter.76 
 
2.3.3 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
 

I FN:s internationella konvention om ESK-rättigheterna, art. 11 uttrycker sig rätten till bostad 
starkast. Artikeln är likartad art. 25 som stadgas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna77, där nämns inte enbart rätten till bostad utan också rätten till en lämplig bostad.78 

Rätten till bostad uttryckt såsom i ESK-rättigheterna är inget som skall uppfyllas 
omedelbart, utan rättigheten innebär en successiv uppfyllelse av målet att alla skall ha en 
bostad. Resursbegränsningar kan leda till långsammare progression, men å andra sidan 
accepteras inte någon form av diskriminering i arbetet mot att bekämpa hemlöshet.79 FN:s 
center för mänskliga rättigheter menar att stater, som ratificerat konventionen, skall försöka 
uppnå målet med tillgängliga resurser så skyndsamt som möjligt. Vidare föreskrivs det att 
arbetetet för att försöka minimera bostadslöshet skall ske kontinuerligt.80 Sverige ratificerade 
konventionen om ESK-rättigheter år 1966, och har därmed förpliktat sig att uppnå målen som 
stadgas i den.81  

 
2.3.4 Övriga FN-anslutningar 
Sverige godkände en anslutning till Istanbuldeklarationen och Habitatagendan år 1996, där 
målsättningar stadgades. Målsättningarna bestod av att anslutna stater skall söka erhålla 
bostäder åt alla och att de skall verka för progression av tätorter och bostäder. Sverige antog 
genom anslutningen åtta incitament där bland annat bostadsbyggande och bostadspolitik stod i 

                                                
74 Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter – en introduktion, s. 7; för innebörden av sedvanerätt, se avsnitt 2.3. 
1 st. 
75 Om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter samt den om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, se Regeringskansliet, FN:s 
konventioner om mänskliga rättigheter, 2011.  
76 Exempel på regional konvention är EKMR, se Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
77 Se FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna i Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, 
2011. 
78 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 4: The right to adequate housing, 
E/1992/23, p. 3. Se innebörden av lämplig bostad i avsnitt 2.1.2. 
79 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Right to Adequate Housing, s. 5-10; 
Diskriminering i denna kontext kan jämföras med diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen (2008:567), 
1 kap. 1 §. 
80 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Right to Adequate Housing, s. 5-10.  
81 Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, 2011, s. 30.  
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centrum. För att uppnå dessa antaganden krävs en stark relation mellan nationella och lokala 
nivåer samt mellan samhällsklasser, föreningar och företagsorganisationer. För Sveriges del 
innebar uppföljningsmötet år 2001 ingen direkt förändring, utan arbetet skulle intensivt fortgå 
för att söka utveckling på bostadsmarknaden.82  
 
2.3.5 EKMR 

EU har skapat ett stort inflytande i form av riktlinjer gällande individers rätt till bostad. Först 
skall konstateras att de stater som införlivat lagstiftningen i nationell rätt är bundna av 
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
EKMR, enligt art. 1.83 Alla EU-medborgare i varje stats jurisdiktion omfattas således av 
konventionen.  

Samtidigt som FN gav förslag till en konvention om mänskliga rättigheter framarbetades 
EKMR. EKMR stadgar åtminstone att stater har en “skyldighet att respektera de mänskliga 
rättigheterna” och att individer har “skydd för befintliga mänskliga rättigheter.”84 Däremot 
föreskriver EKMR inget om rätten till bostad såsom ovan nämnda konventioner gör. Det som 
liknar ett stadgande om rätten till bostad är art 8; “Var och en har rätt till respekt för sitt privat- 
och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”. I art 8 kan således utläsas att hemmet är viktigt 
och skall respekteras. EKMR är implementerad i svensk lag och utgör således en del av vår 
rättsordning. Detta enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 
2.3.6 Europeiska sociala stadgan och den reviderade versionen 

Som ett komplement till EKMR tillkom den Europeiska sociala stadgan, där det ur art. 31 kan 
utläsas att varje människa har rätt till bostad. I Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) stadgas också att var individ har rätt till respekt 
för sin bostad.85  
 

2.4 Nationell rätt  
2.4.1 Utgångspunkter för den kommande redogörelsen av nationell rätt  
FN:s stadga föreskriver mål för stater varav Sverige är ett av de länder som omfattas av målen.86 
Efterkrigstiden medförde förklaringar för att söka upprätthålla de mänskliga rättigheterna. I den 
allmänna förklaringen stadgas var och ens rätt till bostad.87 Dessutom har den internationella 
rätten höga krav på vad en lämplig bostad innebär. Detta föreskrivs i ESK-rättigheterna.88 

                                                
82 Skr. 2001/02:83.  
83 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna, art. 1. 
84 A.a., art. 1 och 53.  
85 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, art. 7.  
86 Se avsnitt 2.3.1.  
87 Se avsnitt 2.3.2. 
88 Se avsnitt 2.3.2. 
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Utöver det har tillkommit deklarationer och agendor, vilka innefattar mål för Sverige att 
eftersträva.89  

Förutom FN medlemskap har EU uppdagat riktlinjer för rätten till bostad. EKMR stadgar 
i vart fall att behov av skydd för mänskliga rättigheter finns. Respekten för hemmet uttrycks 
tydligt i EKMR.90  Även den Europeiska sociala stadgan bekräftar var individs rätt till bostad.91 
De internationella överenskommelserna ligger till grund för hur svenska staten skall förhålla 
sig till de mänskliga rättigheterna.92 Internationella överenskommelser påverkar således 
nationell rätt. Nedan behandlas det nationella ansvaret för upprätthållandet av 
överenskommelserna. 
 
2.4.2 Statens ansvar   
Det är staten (regeringen) som genom  internationella överenskommelser tilldelats ansvaret att 
tillgodose de mänskliga rättigheterna i Sverige, detta genom nationell lagstiftning. Staten har 
som uppgift att se till att alla människor har möjlighet att realisera sina rättigheter. De skall 
även möjliggöra för den svenska befolkningen att den kan utkräva de rättigheter som den har 
rätt till med anledning av överenskommelserna.93    

I regeringsformen (1974:152), RF, finns de flesta av Sveriges grundläggande rättigheter. 
Dessa rättigheter har ansetts så viktiga att de erhållits grundlagsskydd. De rättigheter som 
enskilda kan kräva från staten föreskrivs i 2 kap. RF, i den så kallade rättighetskatalogen. I detta 
kapitel finns inte många sociala rättigheter utan istället bygger kapitlet på de medborgerliga 
och politiska rättigheterna.94 Anledningen till att sociala rättigheter inte finns i 
rättighetskatalogen är enligt fri- och rättighetsutredningen att de sociala rättigheterna är svårare 
att garantera på grund av att det ställs högre krav på staten att upprätthålla rättigheterna. Staten 
vill således skydda sig själv genom att inte göra rättigheterna utkrävbara för enskilda individer. 
I utredningen framförs dock att de sociala rättigheterna betyder mycket för den enskilda 
individen och att de därför naturligt skall finnas med i RF.95 Idag återfinns dessa rättigheter 
som målstadganden i 1 kap. 2 § RF och inte som en del av rättighetskatalogen. I RF 1 kap. 2 § 
2 st. 2 men. stadgas följande: 
 

“Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 
samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.” 
 

Trots internationella överenskommelser och grundlagsskyddet fanns det ändå drygt 33 000 
hemlösa i Sverige år 2017. Statistiken är dock bristfällig på grund av att alla kommuner vid 
undersökningen inte rapporterade antalet hemlösa, resultatet omfattar således inte alla individer 

                                                
89 Se avsnitt 2.3.4.  
90 Se avsnitt 2.3.5. 
91 Se avsnitt 2.3.6. 
92 Se avsnitt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 och 2.3.6.  
93 Regeringskansliet, Fakta om mänskliga rättigheter.  
94 SOU 1975:75, s 163 ff. 
95 SOU 1975:75, s 163 ff. 
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som lider av hemlöshet och som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden.96 
Innehållsmässigt omfattar ovan citerade paragraf den sociala rättighet som ligger till grund för 
arbetet, alltså rätten till bostad. Paragrafen anses innehålla ett viktigt mål för samhället och dess 
verksamhet men den anses likväl inte vara av rättsligt bindande karaktär. Lagrummet utgör 
därmed inte ett etablerande av en rätt till bostad i egentlig mening för enskilda medborgare.97  

Håkan Hydén98 menar att tilldelning av rättigheter normalt görs direkt till 
rättighetsinnehavare genom lagstiftning. Det medför att den som anser sin rättighet försummad 
kan framföra sitt missnöje inför domstol. Hydén framför vidare att de välfärdsstatliga 
rättigheterna, bland annat rätten till bostad istället tilldelas befolkningen indirekt via 
myndigheter. Myndigheter skall verka för att stötta de som är i behov av hjälp att få sina 
rättigheter uppfyllda, och blir på det sättet en förmedlare som handhar rättigheten åt 
befolkningen. Detta ger således myndigheter makt att bestämma hur rättigheterna skall se ut i 
realiteten.99 Rätten till bostad har med andra ord tilldelats befolkningen indirekt. Med anledning 
av att myndigheterna getts ansvaret över de välfärdsstatliga rättigheterna har det inte betraktats 
som nödvändigt med något extra skydd för att tillgodose rätten till bostad.100  

Håkan Gustafsson för ett resonemang i sin avhandling likt Hydéns. Gustafsson menar att 
denna modell av kompetensgivning skulle fungera i en välfärdsstat där allt genomdrivs och 
följs upp på ett stabilt sätt. Däremot skulle det i en välfärdsstat där staten motarbetar ens 
rättigheter få betydande konsekvenser. Gustafsson anför vidare att det finns risk för att 
rättigheterna åsidosätts om statens ekonomiska resurser brister.101  

Utifrån vad som redogjorts tidigare om internationella överenskommelser kan det 
konstateras att den nationella rätten i allra högsta grad påverkas av internationell rätt.102 Hans-
Gunnar Axberger103 menar att rättigheter formas av politiska frågeställningar men att de 
synliggörs rättsligt. Så fungerar en demokrati och dess lagstiftningsprocess.104 Axberger menar 
vidare att det internationella rättighetstänket som uppkom i och med FN:s arbete och EU-
inträdet inspirerat nationell rätt men att det däremot har orsakat oklarheter och oreda i 
lagstiftningen. Rättighetstänket bör därför enligt Axberger förtydligas.105 Hans teori är att den 
svenska rättsordningen bör ses som ett utgångsläge när det gäller rättstillämpningen i Sverige, 
däremot kan den internationella inte åsidosättas helt. Svensk lagstiftning är enligt honom inte 
mer betydande än den internationella, men den har under långa perioder haft en fredlig och 
varaktig samhällsordning. Denna väl fungerande samhällsordning kan användas som riktlinjer 

                                                
96 Wärnberg, Gerdin, E., Fondén, C., Frohm, N., Wigzell., O, Hemlöshet 2017 - omfattning och karaktär, 
Socialstyrelsen, s. 7. 
97 Hirschfeldt, Regeringsformen (1974:152) kommentaren till 1 kap. 2 §, Karnov.  
98 Om Hydéns roll som docent i privaträtt och professor i rättssociologi, se Rättssociologiska institutionen Lunds 
universitet, Håkan Hydén. 
99 Hydén, H., Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 110.  
100 Wärnberg, Gerdin, E., Fondén, C., Frohm, N., Wigzell., O, Hemlöshet 2017 - omfattning och karaktär, 
Socialstyrelsen, s. 10.  
101 Gustafsson, H., Taking Social Rights Seriously, s. 446. 
102 Se avsnitt 2.4.1. 
103 Om Axbergers roll som docent i straffrätt och professor i medierätt, se Norstedts Juridik, Hans-Gunnar 
Axberger. 
104 Axberger, H-G., Rättigheter (Del I av II), Sverige, EKMR och EU:s rättighetsstadga, s. 759. 
105 A.a., s. 759 f.  
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för att ett liknande skall kunna framväxa internationellt.106 Utifrån Axbergers teori kan det 
således konstateras att staten Sverige har en rimlig och väl underbyggd rättsordning, men att 
den trots det inte uppfyller rätten till bostad i den grad Sverige skulle kunna. Det är nämligen 
inte ett vanligt förekommande att rätten till bostad nämns som en rättighet inom nationella 
gränser. En individ uttrycker knappast att rätten för denne har gått förlorad när det svenska 
samhället inte upprätthållit skyldigheten att tillhandahålla bostäder för alla.107 Det kan därför 
inte anses vara en etablerad vana att tänka på rätten till bostad som en rättighet, trots att rätten 
till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som stadgas i nationella lagtexter.  

Sverige är bundet till internationella överenskommelser. Trots bundenheten till 
överenskommelserna ses de istället som riktlinjer för lagstiftarna, som tankar att förhålla sig 
till vid skapandet av nya lagar. Det finns dock överenskommelser som i sin helhet ses tillhöra 
den svenska rättsordningen, EKMR är en sådan överenskommelse vilken, som ovan nämnts, är 
införlivad i svensk rätt.108  

Regeringen har en skyldighet att se till att Sverige upprätthåller de internationella 
förbindelser som staten bundit sig till gällande de mänskliga rättigheterna. Det krävs dock att 
fler aktörer än regeringen respekterar de värden som bedömts skyddsvärda. I praktiken är det 
främst det arbete som dagligen sker hos flera olika statliga och kommunala organ som är av 
betydelse för de mänskliga rättigheternas respekt och bevarande. Det är därför av oerhörd vikt 
att dessa verksamheter fungerar och styrs med ett tydligt mål så att regeringens strävan 
beträffande de mänskliga rättigheterna kan få en chans att bli verklighet.109 Sverige är ett av de 
länder i världen med högst BNP per capita, vilket är en god förutsättning för att lyckas 
upprätthålla rätten till bostad.110  

2.4.3 Kommunens ansvar 
I 8 kap. 1 § RF stadgas att riksdagen och regeringen får bemyndiga myndigheter och kommuner 
att utforma föreskrifter. I Sverige är det kommunerna som tilldelats ansvaret för enskildas rätt 
till bostad. Anledningen är att Sverige är en splittrad enhetsstat där kommunerna har tilldelats 
mycket stor makt jämfört med andra stater. Det kommunala ansvaret är självständigt och 
långtgående, vilket skiljer Sverige från andra stater med ett enhetligt styre där makten är mer 
centrerad. Kommuner har sedan utvecklat egna förvaltningsorgan som kommit att kallas för 
myndigheter.111 Ansvaret på kommunal nivå med hänsyn till rätten till bostad regleras i lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BfL, samt socialtjänstlagen, SoL. 

Kommuner har många olika arbetsuppgifter. En viktig uppgift är att utse en eller flera 
nämnder. Socialnämnden, som är en sådan, skall genomföra de arbetsuppgifter som kommunen 
tilldelats gällande socialtjänsten, detta går att utläsa ur 2 kap. 4 § SoL.  

I 3 kap. 2 § SoL stadgas att kommunens socialnämnd särskilt skall påverka 
samhällsplaneringen så att det byggs nya bostadsområden, men även utveckla gamla 

                                                
106 Axberger, H-G., Rättigheter (Del I av II), Sverige, EKMR och EU:s rättighetsstadga, s. 759. 
107 Hjalmarsson, J., Lindgren, L., Sauer, J., Talja, M., Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden, 
Diskrimineringsombudsmannens rapportserie 2008:3, s. 15. 
108 Regeringskansliet, Sveriges nationella rapport till FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, 2010, s. 3.  
109 SOU 2011:29, s. 21.  
110 OECD, Level of GDP per capita and productivity.  
111 SOU 2000:117, s. 74, 81.  
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bostadsområden inom kommunens gränser. Socialnämnden skall i sitt arbete alltid utgå från sin 
sociala kunnighet. Vidare i paragrafens andra stycke kan utläsas att socialnämnden i allmänhet 
skall arbeta för att främja en trivsam samhällsmiljö och en kommun där speciellt utsatta skall 
få extra hjälp. Stycket avslutas med att socialnämnden skall “... främja den enskildes rätt till 
arbete, bostad och utbildning.” Just dessa tre områden skall särskilt lyftas fram och ges 
utrymme. Anledningen till att de särskilt skall lyftas är den livskvalite som arbete, bostad och 
utbildning kan bidra till. En del människor är av uppfattningen att begreppet rätten till en 
lämplig bostad borde klargjorts tydligare med anledning av dess viktiga betydelse. Sveriges 
kommunaltjänstemannaförbund menar att bristen på bostad många gånger leder till sociala 
svårigheter.112 Det anses att de övergripande mål som stadgas i 1 kap. 1§ SoL, demokrati, 
solidaritet, trygghet och jämlikhet bör utgöra en ram för bland annat den enskildes rätt till 
bostad. Dessa mål bygger på de värden som ligger bakom en trygg bostad.113  

Under socialnämnden lyder den kommunala förvaltningen socialtjänsten. Socialtjänsten 
har ingen direkt skyldighet att förse individer med bostäder, mer än att tillgodose behovet 
genom rådgivning och medverkan till att försöka åstadkomma en “skälig levnadsnivå”.114 I 
slutändan är det bostadsmarknaden som avgör om samhället kan förse de som är i behov 
bostad.115  

De mål som socialtjänsten arbetar för är, enligt 1 kap. 1 § SoL, bland annat att människor 
skall ha lika levnadsvillkor och en social trygghet. Socialtjänsten ansvarar för den sociala 
aspekten av bostadsförsörjningen. Enligt 2 kap. 1 § SoL är det upp till varje kommun att se till 
att det finns en socialtjänst. I samma paragraf kan utläsas att kommunen ytterst ansvarar för att 
individer får stöd och hjälp i den utsträckning de behöver. Detta innefattar den enskilde 
individens rätt att erhålla socialbidrag från kommunen, men trots behovet av hjälp anses 
socialtjänstens lösningar endast vara temporära.116   

Kommunen har ett ansvar för kommunens bostadsförsörjning. I 1 kap. 1 § BfL kan utläsas 
att kommunen har ansvar för att planera bostadsförsörjningen i sin kommun. Planeringen skall 
bland annat göras för att det skall finnas möjlighet för kommunens invånare att bo i bra 
bostäder. Kommunen har också ansvar över de kommunala bostadsbolagen. Dessa 
bostadsbolag strävar efter att tillhandahålla bostäder med rimliga kostnader och av bra kvalite. 
Kommunens bostadsbolag är en viktig del av bostadsmarknaden eftersom de inte drivs med ett 
vinstsyfte. Kommunerna kan använda bostadsbolagen som ett hjälpmedel för att förverkliga 
det ansvar de givits gällande tillhandahållandet av bostäder. Detta på grund av att de kan vara 
med och ha inflytande över kommunens bostadsproduktion och handhavande av bostäder.117 
Förutsättningarna för kommunen gällande bostadspolitiken har dock kommit att ändras under 
de senaste två decennierna. Innan hade kommunens bostadsbolag en viss särställning, men idag 
får kommunens bostadsbolag anpassa sig mer till bostadsmarknaden och dess villkor.118  

                                                
112 Prop. 1979/80:1, s. 139-140. 
113 A.a., s. 125. 
114 Wärnberg, Gerdin, E., Fondén, C., Frohm, N., Wigzell., O, Hemlöshet 2017 - omfattning och karaktär, 
Socialstyrelsen, s. 10.  
115 Clevesköld, L., Socialtjänstlag (2001:453) kommentaren till 3 kap. 2 § 2 st., Karnov. 
116 Lundgren & Sunesson, Socialtjänstlagen (2001:453) kommentaren till 2 kap. 1 §, Zeteo.  
117 Ds 2006:9, s. 40-41.  
118 A.a., s. 19.  
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2.4.4 Individens ansvar 
Det är inte bara offentliga organ som har ett ansvar att tillgodose bostäder till befolkningen. Ett 
stort ansvar ligger på individen själv att påverka sin möjlighet till bostad. Alla har inte rätt att 
få hjälp, utan så långt som det är möjligt finns ett ansvar att försöka erhålla bostad på egen 
hand, vilket skall göras efter individens förmåga. Detta kan tolkas e contrario i 4 kap. 1 § SoL.  

Om individen är kapabel till att arbeta måste hen vara tillgänglig på arbetsmarknaden. När 
det inte existerar någon annan utväg finns möjligheten till hjälp, vilket stadgas i 4 kap. 1 § SoL. 
Denna hjälp kan te sig i form av bistånd från socialnämnden. Biståndet skall enligt 4 kap. 3 §  
2 p. SoL uppgå till ett belopp som täcker rimliga kostnader för boende. De beslut som fattas av 
socialnämnden gällande bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL får överklagas till domstol, vilket stadgas 
i 16 kap. 3 § SoL. 

Med anledning av att det redogörs för de ansvar som åvilar de offentliga organen.119 Menar 
vi att det finns behov av att kort nämna att även individen har ett ansvar för att få sin rätt till 
bostad tillgodosed. Det är dock inget som vidare kommer beröras.  

2.5 Sammanfattande kommentarer av rätten till bostad  
I kapitel två har redogjorts för de överenskommelser Sverige antagit och som vi finner relevanta 
för uppsatsens syfte.120 Den nationella ansvarsfördelningen av rätten till bostad som finns i 
Sverige har också beskrivits.121 I detta avsnitt sammanställs och diskuteras kapitel två. 

Inledningsvis kan konstateras att Sverige har bundit sig till att upprätthålla rätten till 
bostad. Vad upprätthållandet egentligen innebär är däremot tvetydigt. Även om alla 
överenskommelser inte är implementerade i svensk lagstiftning likt EKMR, har staten ändå 
förpliktat sig att i olika grad arbeta för och främja rätten till bostad. Mycket handlar om den 
värdering som läggs på sedvanerätten, då vissa överenskommelser inte är juridiskt förpliktande 
genom frivilligt åtagande, utan istället förpliktande på grund av sedvänja. Delar av den 
internationella rätten är därför ändå förpliktande.122 Även om EKMR inte uttrycker rätten till 
bostad lika starkt som andra överenskommelser, då den istället stadgar en respekt för hemmet, 
anser vi att den respekten borde kunna likställas med enskildas rätt till bostad.123Det skulle utan 
bostad annars inte finnas ett hem att respektera. Dessutom stadgar ESK-rättigheterna att 
bostaden skall vara lämplig.124 Vi vill påstå att en stat som Sverige relativt enkelt borde kunna 
uppfylla kravet på lämplig bostad eftersom standarden är högre än i jämförelse med andra 
länder.125 

Nationellt sett är rätten till bostad grundlagsstadgad, närmare bestämt i RF 1 kap. 2 § 2 st. 
2 men. Att ifrågavarande rättighet inte finns med i rättighetskatalogen, utan istället utformas 
som en icke utkrävbar rättighet anser vi strider mot de överenskommelser Sverige accepterat.126 
                                                
119 Se avsnitt 2.4.2 och 2.4.3.  
120 Om antagna internationella överenskommelser, se avsnitt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 och 2.3.6, samt 
arbetets syfte i 1.3.  
121 Se avsnitt 2.4.2, 2.4.3 och 2.4.4.  
122 Se avsnitt 2.4.1.  
123 Se avsnitt 2.3.5. 
124 Se avsnitt 2.2.2.  
125 Se avsnitt 2.4.2.  
126 Se avsnitt 2.4.2.  
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Det är enligt vår mening märkligt att en rättighet anses behöva grundlagsskydd men som sedan 
inte får betydelsen av en direkt utkrävbar rättighet. De mänskliga rättigheterna gäller för alla 
oavsett situation, och rättigheten finns för att skydda individen mot staten men ändå är det staten 
som, menar vi, försöker skydda sig mot rättigheten.127 Att formulera rätten till bostad som ett 
målstadgande anser vi leder till att 1 kap. 2 § RF inte får någon större betydelse i praktiken för 
de som är i behov av rättigheten. Vi menar att oklarheter i nationell tillämpning beror på 
utformningen av RF, eller snarare att RF behöver vidareutvecklas och förtydligas. I realiteten 
är det ju faktiskt de mänskliga rättigheterna som styr relationen mellan staten och individen.128 
RF 1 kap. 2 § 2 st. 2 men. innebär alltså inga förpliktelser mer än att nationen skall verka för 
att arbeta för dessa mål. Lagrummet är således inte juridiskt bindande.129  

Anledningen till att den svenska lagstiftningen på området är något diffus menar vi kan 
bero på oklarheter redan från de internationella organen om hur rättigheterna skall utvecklas i 
varje enskilt land. Men det kan också vara så att staten inte prioriterar rättigheterna på grund av 
att Sverige redan uppfyller grundkraven från FN om att försöka uppnå målen.130 De 
internationella organisationerna kan därför sägas enbart ha utgett riktlinjer för hur rättigheterna 
skall tillvaratas och upprätthållas, men att dessa riktlinjer inte är nog starka om rättigheten skall 
innefatta alla individers rätt till bostad.131 Det behövs en tydligare förklaring om vad rätten till 
bostad innebär och vilket ansvar som bör tas för att förverkliga rättigheten. Kanske helt enkelt 
tilldela stater högre krav än vad som idag redan tilldelats, såsom att uppställa mål där det är 
mer kostsamt för stater om målen inte fullföljs.132  

Det kan däremot vara delegering från staten som är huvudproblemet i nationell rätt. 
Tidigare har redogjorts för det ansvar som delegerats från staten till kommuner.133 Vi anser inte 
att staten bör tilldela kommuner och myndigheter så stort ansvar, åtminstone inte utan att strikt 
kontrollera följsamheten gällande hur de tilldelade organen uppfyller sitt ansvar. I slutändan är 
det arbetet som sker nära individen hos de små organen som får betydelse för om rättigheten 
tillgodoses eller inte. Problematiken anser vi är att organen är så “splittrade” att de förlorar 
möjligheten att kunna kontrollera varandra. Rättigheterna försakas på grund av alltför 
långtgående delegering från den svenska staten. Vi menar att det med anledning av att 
kommuner själva ansvarar för upprätthållandet av rätten till bostad och att hjälpa utsatta grupper 
är ansvaret tvetydigt. Det finns en brist på utförliga kontroller inom den nationella rätten.134 

Då kommunerna i Sverige har ett stort ansvar gällande rätten till bostad och dess 
efterlevnad behövs ansvaret kartläggas och göras tydligare.135 Med delegering borde följa krav 
och sanktioner vid ett eventuellt misskötande. Kommunerna bör dock delegeras ansvar utifrån 
deras förmågor. Vi menar att ansvar alltid borde innebära åtaganden för den i ansvarsställning, 
men att alla kommuner inte kan leva upp till samma krav. En mer enhetlig syn på den sociala 

                                                
127 Se avsnitt 2.2.  
128 Se avsnitt 2.2.  
129 Se avsnitt 2.4.2.  
130 Se avsnitt 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5 och 2.3.6.  
131 Se avsnitt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 och 2.3.6.  
132 Se avsnitt 2.3.  
133 Se avsnitt 2.4.3. 
134 Se avsnitt 2.4.3.  
135 Se avsnitt 2.4.3.  
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rättighet som här ligger till grund vore en lösning, alternativt att makten helt utgår från “det 
största organet” och således utesluter en alltför långtgående ansvarsfördelning.136  Detta skulle 
kunna leda till att staten engagerar sig mer gällande rätten till bostad och hjälper kommuner i 
högre grad. 
  

                                                
136 Se avsnitt 2.4.3.  
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3. Avtalsrätten som ett hjälpmedel för upprätthållandet av 
rätten till bostad? 
3.1 Inledning 
Det är långt ifrån alla människor som bor i en trygg och lämplig bostad.137 En del människor 
har inte tillgång till en bostad överhuvudtaget.138 Då Sverige både ratificerat och implementerat 
flertalet överenskommelser borde rätten till bostad efterlevas på ett bättre sätt än vad det faktiskt 
gör i dagens läge.139 Rätten till bostad är inte en självklarhet för alla.140  

Det framgår att ansvaret för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna är fördelat på 
flera olika aktörer.141 Ansvaret regleras inte tillräckligt precist och tydligt, vilket leder till att 
enskilda inte har möjlighet att utkräva sina rättigheter såsom faktiskt stadgas om sociala 
rättigheter.142  

Utifrån vår tolkning av både den internationella och nationella rätten vill vi påstå att rätten 
till bostad gäller för alla och att också gemene man skall få hjälp i upprätthållandet av bostad.143 
Därför vill vi i denna uppsats söka finna svar på lösningar till dagens bostadsproblematik och 
upprätthållandet av rättigheten i Sverige, och specifikt undersöka huruvida avtalsrätten kan 
påverka individers rätt till bostad. Så istället för att fokusera på rätten till bostad och statens 
ansvar för rättigheten genom offentliga organ, kommer studier om rättigheten kan komma till 
ett mer positivt uttryck i avtalsrättsliga sammanhang att belysas. Vi vill härmed påvisa huruvida 
avtalsrätten kan möjliggöra rättighetens tillämpning genom att studera avtalets möjlighet att 
tillgodose sociala dimensioner.  
 

3.2 Avtalslagens räckvidd 
 

Avtalslagen är den främsta lagen vid avtalsslut i allmänhet, och därför kallas området som AvtL 
reglerar för allmän avtalsrätt. AvtL är den lag som omfattar flest civilrättsliga händelser, då den 
är så pass vidsträckt för att kunna anpassas till de flesta avtalsrättsliga konflikter oavsett 
avtalsform eller person. Visserligen är den avgränsad från sådana avtal som inte berör 
förmögenhetsrättens område, men den har ändå i uppdrag att ge vägledning åt och söka reglera 
sådant som är gemensamt för alla avtalstyper. Med det menas regler om avtalets tillkomst, 

                                                
137 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No.  4: The right to adequate 
housing, E/1992/23, p. 4.; Wärnberg, Gerdin, E., Fondén, C., Frohm, N., Wigzell., O, Hemlöshet 2017 - 
omfattning och karaktär, Socialstyrelsen, s. 7. 
138 Wärnberg, Gerdin, E., Fondén, C., Frohm, N., Wigzell., O, Hemlöshet 2017 - omfattning och karaktär, 
Socialstyrelsen, s. 7. 
139  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No.  4: The right to adequate 
housing, E/1992/23, p. 4. 
140 Se undertecknande och ratifikation av den Europeiska sociala stadgan år 1961 i Prop. 1962:175 s. 2, Prop. 
1997/98:82, SÖ 1979:16 och SÖ 1998:35; undertecknande och ratifikation av Konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter år 1967, se Prop. 1971:125 s. 5; undertecknande och ratifikation av Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna genom Lissabonfördraget år 2009, se Axberger, H-G., 
Rättigheter (Del I av II), Sverige, EKMR och EU:s rättighetsstadga, s. 762.  
141 Se avsnitt 2.4.2, 2.4.3 och 2.4.4.  
142 Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, 2011.  
143 Se avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4.  
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avtalsprestationer och avtalsbrott.144 Detta trots att vissa av lagens bestämmelser är dispositiva, 
närmare bestämt 1 kap. 2-9 §§. Det finns således fall där AvtL är inaktuell, dels när ovan 
nämnda dispositiva regler inte gäller och innehållet därför bestäms av parterna själva, dels när 
tvingande lagstiftning istället reglerar ovissheter. Omvänt blir utfallet att AvtL ses som ett stöd 
när tvingande lagstiftning på området saknas, och sätter då en yttre gräns för regleringen av 
marknaden. Resultatet blir att AvtL och i synnerhet generalklausulen täcker de fall som annars 
inte fångas upp.145 

3.2.1 Generalklausulen 
Den lag som omfattar flest civilrättsliga händelser är AvtL. 36 § AvtL finns som en yttre gräns 
för när avtal anses oskäliga.146 Vi tänker oss därför att denna klausul eventuellt kan användas 
för att skydda rätten till bostad, eftersom avtal ligger till grund vid erhållande av bostad.  

Vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt kan 
situationer uppstå där avtalsvillkor kan anses oskäliga så att de behöver regleras, antingen 
genom att jämkas eller lämnas helt eller delvis utan avseende. 36 § AvtL reglerar detta 
förhållande och kan således tillämpas både vid avtalets tillkomst och vid ändrade förhållanden 
eller avtalsvillkor. Lagrummet är vidsträckt i den meningen att det gäller alla 
avtalsförhållanden; näringsidkare emellan men även näringsidkares förhållande till konsument 
då lagstiftaren ansett att parter även utanför konsumentområdet kan vara i behov av 
skyddslagstiftning.147 I 36 § 2 st. AvtL framgår att:  
 

“Vid prövning … skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i 
egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet.”  

 
Generalklausulen gäller alltså, utifrån paragrafen, även för icke utsatta parter eller grupper.  

Generalklausulen förutsätter att någon form av oskälighet förekommit vilket sedan utgör 
grunden för bedömningen av om ett avtalsvillkor eller avtal i sin helhet skall jämkas helt eller 
delvis eller lämnas utan avseende. Anledningen till begreppet oskälighet i 36 § AvtL istället för 
otillbörlighet var för att det förstnämnda ansågs vara lättare att uppfylla. I förarbetena framgår 
dock inte betydelsen av begreppet oskälighet i vidare bemärkelse.148 Ett annat rekvisit som har 
betydelse är senare inträffade förhållanden där avtalsvillkor innefattas som anses oskäliga med 
hänsyn till förhållanden som inträffat efter ingåendet av avtal. Rekvisitet är särskilt tillämpbart 
vid långvariga avtal då det i dessa fall finns en svårighet för parterna att veta vilka 
förutsättningar som föreligger i framtiden och således vilka konsekvenser avtalet kan få.149  

                                                
144 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 19-21. 
145 Grönfors & Dotevall, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 
kommentaren till 1 kap. 1 §, Zeteo; Persson, Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område (1915:218) kommentaren till 3 kap. 36 §, Karnov. 
146 Se avsnitt 3.2. 
147 Prop. 1975/76:81 s. 28-29; Prop. 1973:138 s. 74-75.  
148 SOU 1974:83, s. 118. 
149 Persson, Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) kommentaren till 
3 kap. 36 §, Karnov. 
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Tanken med införandet av generalklausulen var från första början att det skulle bli lättare för 
domstolar att angripa oskäliga avtalsvillkor. Den tidigare lagstiftningen på området ansågs vara 
alltför restriktiv och viljan att komplettera den näringsrättsliga lagstiftningen väcktes.150 Trots 
att generalklausulen infördes för att göra det enklare för domstolarna föreskrivs det ändå att 
generalklausulen skall tolkas restriktivt, och att tillämpning av den skall ske i så liten 
utsträckning som möjligt.151 Dessutom antas domstolar automatiskt finna någon form av 
konsumentskyddsaspekt som tillåts bli vägledande i en bedömning utifrån generalklausulens 
andra stycke.152 Generalklausulen är trots just nämnda problematik, den enda paragrafen som 
är tillämplig vid förändrade avtalsvillkor, eftersom ogiltighetsgrunderna i 28-31 §§ och 33 § 
AvtL förutsätter att uppkomsten inträffat redan vid avtalets ingående.  

Det framgår av förarbetena att några allmänna riktlinjer har kartlagts för att göra 
tillämpningen av generalklausulen lättare. Det har även fastställts exempel på avtalsvillkor som 
vanligen passar in på generalklausulens tillämpning. Det har ansetts att generalklausulen inte 
kunnat förklaras mer uttömmande i lagrummet och därmed får rättstillämpare istället skapa en 
mer klar betydelse av generalklausulen genom befintlig praxis och vad som sedan skall utgöra 
praxis. Dessa kartläggningar och riktlinjer är således av stor vikt för att rättstillämpare skall 
förstå varför klausulen finns och när den kan tillämpas. Lagrådet påpekar att de riktlinjer som 
getts för tolkningen av generalklausulen inte skall ses som ofrånkomliga utan de skall ses som 
vägledning för rättstillämpare. Anledningen är att samhället ständigt är i förändring och de 
värderingar och omständigheter vi har idag kommer att förändras. Lagrådet menar att 
riktlinjernas betydelse troligtvis kommer minska i och med dessa ständiga förändringar.153 
Praxis är därmed viktig för att kunna fortsätta tillämpa denna viktiga reglering i avtalsrätten. 
Däremot används den sparsamt och utan ett brett omfång av praxis att tillgå blir det svårt för 
domstolarna att tillämpa paragrafen.154 Trots ovan nämnda problematik är bestämmelsen 
tvingande och kan därmed inte avtalas bort.155 Däremot kan den tyckas tillämpbar på allt eller 
inget på grund av att den är så vidsträckt, vilket gör det svårt att bedöma när den egentligen är 
aktuell.156  

 

3.2.2 Pacta sunt servanda och principen om avtalsfrihet  

Inom avtalsrätten finns det mängder av principer som kan tillmätas olika grad av vikt. Principen 
om pacta sunt servanda och principen om avtalsfrihet är avtalsrättens två viktigaste 
huvudprinciper, varav den förstnämnda är erkänd som den viktigaste utgångspunkten på 
avtalsrättens område. Pacta sunt servanda är viktig då den lägger grunden för ett fungerande 
samhälle där tillit väger tungt. Principen om avtalsfrihet innebär en valfrihet gällande avtal i 
vilken det är fritt att sluta avtal, att välja vem avtalet skall slutas med, samt att besluta om vad 
avtalet skall omfatta. Avtalsrätten, och då i synnerhet avtalsfriheten, är enligt Anders 

                                                
150 SOU 1974:83 s. 16-17. 
151 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 69-70. 
152 André, M., Strukturer i 36 § avtalslagen, SvJT 1986, s. 528-529. 
153 Prop. 1975/76:81 s. 166. 
154 Karnell, G, Avtalsparter mellan rätt och skönstillämpning, om våra rättigheter II, s. 63 ff. 
155 SOU 1974:83 s. 16. 
156 von Post, C-R, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s 23. 
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Victorin157 en grundpelare vid upprätthållandet av ett stabilt samhälle, och utan den skulle ett 
sådant civilrättsligt system som idag råder i Sverige inte finnas.158 Avtalsfriheten uppkom ur 
den liberala marknadsideologin, där Jeremy Bentham och andra liberala tänkare ansåg att denna 
typ av frihet kunde skapa en spärr för staten och andra maktbefogenheter. Liberalismen skulle 
vara ett alternativ till den dåvarande merkantilistiska regleringen.159  

Den svaga parten har ett behov av skydd mot oskäliga avtalsvillkor och/eller en särskild 
rätt att ingå avtal som är av stor vikt för denne.160 Exempelvis kan kontraheringsplikt föreligga, 
vilket innebär att avtal i särskilda fall måste ingås, även om det kanske inte är den ena partens 
vilja. En hyresgästs rätt till fortsatt hyresavtal, 12 kap. 46 § Jordabalken (1970:994), JB, kan 
utgöra ett typfall på en sådan situation. 
 

3.3 Avtalsrätten och dess sociala dimension  
För att förstå hur avtalsrätten eventuellt skulle kunna användas som ett verktyg för att tillgodose 
rätten till bostad behöver det redogöras för vad en social dimension är och dess innebörd. Vi 
menar att en social dimension kan likställas med en samling sociala värden. Dessa sociala 
värden varierar utifrån område, det vill säga är olika beroende på vad som behandlas eller 
undersöks. 

I världen finns en morallära om vad som är rätt och vad som är fel, denna morallära delas 
av jordens allra flesta människor. Våra mänskliga rättigheter har formats utifrån dessa 
moraliska värden. Moralläran speglar det som är viktigt för mänskligheten, alltså det som 
mänskligheten vill söka uppnå.161 Oskälighet i avtal menar vi kan liknas med motstridighet till 
den mänskliga moralen. Människan skall helt enkelt skyddas från omoraliska företeelser.  

De grundläggande sociala värden som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna är 
frihet, jämställdhet och alla människors lika värde.162 Hur kan dessa värden liknas med de 
värden vi finner i avtalsrätten? I avtalsrätten finns sociala värden inbyggda i olika 
speciallagstiftningar, exempelvis konsumentlagstiftningen. Där tydliggörs det faktum att 
konsumenten är i behov av skydd mot näringsidkaren, precis som enskilda är i behov av skydd 
mot staten i form av rättigheter. Men det är inte enbart i speciallagstiftningar som skyddet tar 
sig uttryck, utan skyddet finns även inbyggt i 36 § AvtL. Detta visar att det finns en tanke 
bakom vad som är att anse som ett skyddsvärt subjekt.163 Vi menar att även om de sociala 
dimensionerna härstammar från mänsklighetens moraliska kompass, är det de olika 
överenskommelserna mellan länder som gett den sin verkliga tyngd. 

                                                
157 Om Victorins roll som docent, se Victorin, A., Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, SvJT 1976, 
s. 436. 
158 Victorin, A., Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, SvJT 1976, s. 437.  
159 Benthams Letters in Defence of Usury i Stark, W., Jeremy Bentham's Economic Writings, s. 124 ff. 
160 Ramberg, C., Agell, A., Malmström, Å., Sigeman, T., Civilrätt, s. 83.  
161 Hammarberg, T., Social rättvisa, s. 5. 
162 Regeringskansliet, Vad är mänskliga rättigheter?, 2018-03-20.  
163 Wilhelmsson, T., Social civilrätt, s. 46. 
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3.3.1 Avtalets sociala dimension 
Gränsen mellan offentlig rätt och civilrätt har länge varit diffus. Då rätten till bostad har ett 
offentligt intresse sker en kollision mellan välfärdsintresset och autonoma avtalsförhållanden. 
Denna gråzon har i sin tur skapat diskussioner kring sociala rättigheters ställning med hänsyn 
till den rådande avtalsfrihet som finns i avtalsrätten.164 Vi vill härmed påvisa att 
välfärdsintresset skapar frågetecken med tanke på den rådande marknadsekonomin i Sverige. 
Det är känt att AvtL härbärgerar sociala värden som ligger till grund för våra mänskliga 
rättigheter. Dessa värden refererar vi härtill som avtalsrättens sociala dimensioner.165 36 § AvtL 
fungerar på så sätt som en yttersta gräns för när avtal anses oskäliga.166 På grund av dess skydd 
kan det konstateras att AvtL förhåller sig till sociala värden. Dessa kan hänföras till de sociala 
värden som ligger bakom rätten till bostad. 

Claes Sandgren167 anser att det uppkommit rättsvetenskapliga diskussioner kring huruvida 
den djupt traditionella avtalsrätten kan förnyas, och han är långt ifrån ensam om att tycka att 
sociala rättigheter, undantrycks.168 Han menar att rätten bör utforma en social avtalsrätt för att 
minska avtalsrättsliga principer som dominerar i sin ställning. Principerna utmynnar inte sällan 
i ett övertag i avtalsrättsliga sammanhang, menar han.169 Vidare nämner Sandgren att 
avtalsrätten borde respektera enskilda rättssubjekts ekonomiska och sociala ställning i högre 
utsträckning än vad den gör idag. Det behövs en djupare insikt i regleringens olika rationaliteter 
och i synnerhet hur dessa kan samspela. Därmed finns det tydlig signifikans på att privaträtten 
tillsammans med utvecklingen av samhället i sin helhet bör analyseras och vidareutvecklas.170  
Håkan Gustafsson anser att sociala rättigheter behöver inta en viktigare position eftersom de 
“av rättsvetenskapen ansetts som exotiska fåglar i den traditionstyngda djungeln.”171 Thomas 
Wilhelmsson172 menar också att en social avtalsrätt i norden borde förses med förnyelse på 
vissa områden. Han menar att den traditionella bilden av rättssystemet som en enhetlig och 
konfliktfri modell inte längre kan fungera i praktiken med tanke på välfärdsstatens framväxt. 
Denna enhetliga bild av rättssystemet har dock kritiserats från många olika håll. Grunden till 
kritiken ligger i att samhället skall ses som en okomplicerad enhet, men kritikerna menar att 
rätten är av problematisk karaktär. För att förtydliga detta hänvisar Wilhelmsson till Udo 
Reifner173 och hans modell där civilrätten utmärks av disharmoni på två olika sätt. Reifner anser 
att civilrättens individualism och intresset för att reglera den samhälleliga framställningen 
möter oenighet. Han anser vidare att civilrätten som uttryck för ett mindre antal intressen och 
den politiska press som tillkommer från motstridiga intressen också skapar oenighet. Dessa 

                                                
164 Niemivuo, M., Kanninen, H., Privatisering av offentliga funktioner - möjligheter och gränser, (Bilag 7), s. 
489-490; Niemivuo, M., Kanninen, Heikki, Privatisering av offentliga funktioner - möjligheter och gränser, s. 
33 ff. 
165 Se Wilhelmsson, T., Social civilrätt. 
166 Grönfors & Dotevall, Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) 
kommentaren till 3 kap. 36 §, Zeteo. 
167 Om Sandgrens roll som professor i civilrätt, se Norstedts Juridik, Claes Sandgren.    
168 Sandgren, C., En social avtalsrätt?, Del 1, s. 457. 
169 Sandgren, C., En social avtalsrätt?, Del II, s. 643. 
170 Sandgren, C., En social avtalsrätt?, Del I, s. 457, 460. 
171 Gustafsson, H., Taking Social Rights Seriously, s. 441.  
172 Om Wilhelmssons roll som professor, se Wilhelmsson, T., Avtal och jämlikhet, SvJT 1997, s. 505.   
173 Om Reifners roll som professor, se Institut für finanzdienstleistungen, Udo Feifner.  
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oenigheter har lett till att rätten tagit initiativ till att skapa en mer samhällelig form, men denna 
utveckling har ännu inte registrerats av rättsvetenskapen. Istället försöker den förstås som 
undantag inom civilrätten. Enligt Reifner är en möjlig utväg att “...förkasta det sätt på vilket 
huvudregler och undantag traditionellt extraherats ur det konfliktfyllda materialet och 
eftersträva en social rättstillämpning utgående från en materiell i stället för formell uppfattning 
av idealen frihet, jämlikhet och säkerhet.”174  

Vad gäller oenighet inom rätten är det inte underligt att rättsnormer kommer i konflikt i ett 
utvecklande samhälle. De intressen som behövde skydd förr kanske inte har samma behov 
idag.175 Om de värderingar som ligger bakom rätten är motstridiga uppkommer en situation då 
rättstillämparen måste göra ett val. Frågan blir då vilka värderingar som skall ses som 
huvudprinciper och vilka värderingar som skall få betydelsen av ett från huvudregeln undantag. 
Wilhelmsson menar utifrån den internationella debatten som förts att det går att föra 
resonemanget att rättsdogmatiken påverkas på så sätt att den uppfattningen som vi idag har på 
huvudregler och undantag inte i framtiden måste tillmätas samma respekt.176 

Det har på sistone diskuterats om ett flertal rationalitetstyper för att skapa en förståelse för 
den moderna rättens utveckling.177 Avtalsrätten har i hög grad inriktats på formella sätt, 
däribland hur uppkomsten av avtal skall ske. Däremot har försök gjorts till en mer materiellt 
orienterad avtalsrätt, det vill säga i avtalsinnehållets intresse, bland annat genom 36 § AvtL. 
Sandgren menar att om en materiell orientering “...skulle ta överhanden skulle det kunna betyda 
att avtalets materiella innehåll var bestämmande för parternas bundenhet. En konsekvens 
skulle bli att en näringsidkare, som använder ett visst standardvillkor i sin verksamhet, fick 
‘argumentationsbördan’ för villkorets skälighet och därmed bindande verkan. - Men där är vi 
inte ännu.”178 Även Juha Kahru179 förklarar att hans välfärdsstatsmodell baseras på en materiell 
rättvisa, alltså social rättvis praxis. Men avtalsmodellen bygger även på fyra grundprinciper, 
nämligen skälighetsprincipen, principen om avtalsfrihet, principen om omsättningens intresse, 
samt principen om förnöjelse av den svagare parten. Skälighetsprincipen är dock den starkaste 
och mest betydelsefulla principen då den är mest förenlig med välfärdsstaten och således också 
med välfärdsstatsmodellen.180 I enlighet med Kahru’s modell kan paralleller dras till motiven 
till och uppkomsten av 36 § AvtL.  

Det har däremot på senare tid uppmärksammats av flera att den materiella fasen alltmer 
övergått till en så kallad socialautonomi, där utgångspunkten innebär en ökad 
medbestämmanderätt. Autonomin skall således synliggöra parters verkliga behov, vilket skulle 
innebära flera situationsenliga lösningar.181 Enligt Wilhelmsson bör rättsdogmatiker ha ett 
samhällsinriktat mål, vilket bör kunna stärka de utsatta grupperna i samhället. Rättens allmänna 
läror borde förändras med beaktning av hur samhället ser ut. Den förändring av lärorna som 

                                                
174 Wilhelmsson, T., Social civilrätt, s. 24. 
175 A.a., s. 25. 
176 A.a., s. 26. 
177 Teubner, G., Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, s. 239-285.  
178 Sandgren, C., En social avtalsrätt?, s. 461.  
179 Juridiska institutionen, Forskningsverksamhet 2012, Göteborgs universitet.  
180 Pöyhönen, J., Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu, s. 241-269. 
181 Schmidt, E., Von der Privat- zur Sozialautonomie, s. 153-161; Teubner, G., Substantive and Reflexive 
Elements in Modern Law, s. 239-285.  
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bör ske skall vara tillräcklig för en förändrad praxis och därav borde det inte vara omöjligt att 
uppnå målet om en mer social civilrätt.182  

Med nu nämnda i beaktning kan avtalsrätten sägas fylla inte bara en marknadsfunktion 
utan även en social funktion. Avtalsfriheten har stor inverkan på avtalsrätten men avtalen har 
således också en social effekt med underliggande samhälleliga värden som inte får glömmas 
bort. Den sociala funktionen visar sig på så sätt att det finns olika regler som gör att vissa avtal 
anses oskäliga. Dessutom finns idag en vidsträckt konsumenträtt. Ovan nämnda visar på att det 
finns en tanke bakom vad som är att anse som ett skyddsvärt subjekt.183  

 

3.4 Rättsfall där brist på skydd för gemene man anträffas 
I detta avsnitt kommer två rättsfall att beskrivas för att visa på situationer där rätten till bostad 
enligt oss borde ha diskuterats. Vid val av rättsfall har målet varit att finna sådana fall som 
speglar problemet där gemene man får sin rätt till bostad kränkt. I Pennygången (Mål ÖH 90-
13) och Plommonträdet (Mål T 1893-18) anser vi att problematiken tydligt visas. Nedan 
redogörs för dessa rättsfall. Vi menar att avtalets sociala dimension istället skulle kunna 
användas som ett verktyg för rättighetens bevarande genom att tillämpa 36 § AvtL.  
 

3.4.1 SVEA HOVRÄTT DOM ÖH 90-13 2013-12-13 (Pennygången)  
I ett mål från Svea Hovrätt från 2013 kan, menar vi, problematiken kring oskäliga avtalsvillkor 
på bostadsmarknaden förklaras väl. Anledningen till uppkomsten i domstol var att hyresvärden, 
Stena Fastigheter, beslutat sig för att renovera sina lägenhetshus. 54 lägenheter berördes. Efter 
renoveringen skulle hyran höjas med upp till 68 procent, vilket hyresgästerna inte ansåg var 
skäligt. Hovrätten anförde att hyresvärdens intresse av att renovera lägenhet skall vägas upp 
mot hyresgästens intresse, enligt 12 kap. 18 f § JB. Det får således inte vara oskäligt att 
genomföra åtgärden. Dessutom skall bedömningen enligt nämnda lagrum ses till hyresgäster i 
allmänhet och deras skilda intressen, om det mot förmodan inte finns särskilda skäl till att 
beakta särskild hyresgäst. Objektivitet väger därmed tungt i bedömningen. I målet hade en 
enkät besvarats för att återspegla hyresgästernas åsikter om renoveringen, vilken enligt 
käranden i målet kunde ses som en talan av hyresgäster i allmänhet. HovR avvisade dock denna 
talan omgående och menade att en sådan snäv grupp av hyresgäster inte kan anses som intressen 
i allmänhet. Dessutom skulle en sådan enkätundersökning enligt HovR utgöra en viss osäkerhet 
eftersom det inte vore känt på vilket sätt en sådan undersökning kommit till.184  

Vidare diskuterade HovR huruvida renoveringen ansågs befogad eller ej. En 
standardhöjning anses vara godtagbar enligt 12 kap. 18 d § JB när hyresgästerna tillåter 
renoveringen eller om tillstånd lämnats av hyresnämnden. Målet hade innan uppkomsten i 
domstol undersökts av hyresnämnden som ansåg att renoveringens omfattning var acceptabel. 
I bedömningen tog HovR särskild hänsyn till vad som kan anses som förbättrande åtgärd eller 

                                                
182 Wilhelmsson, T., Social civilrätt, s. 31-32. 
183 A.a., s. 46. 
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ej, exempelvis ses målning och stambyte som en ren underhållsåtgärd.185 Även utökat antal av 
vägguttag186 och byte till säkerhetsdörrar som resulterade i en hyreshöjning med 85 kr 
månatligen.187 Om åtgärderna skall vara av stor omfattning skall dessutom alla åtgärder beaktas 
sammantaget.188 Juridiskt sett innebär ovanstående att åtgärder med standardhöjande verkan 
även kan innebära höjning av hyran. HovR anförde vidare att en kraftig hyreshöjning, som i 
detta mål var 68 procent för vissa hyresgäster, kan visa på att renoveringen är mer omfattande 
än vad hyresgäster i allmänhet kan tänkas vilja ha. HovR valde dock att lämna denna punkt 
utan avseende eftersom det är upp till hyresgästen själv att få ärendet behandlat hos 
hyresnämnden i enlighet med bestämmelserna om bruksvärdeshyra.189  

HovR:s ansåg i sin slutliga bedömning att hyresvärdens intresse av att renovera i detta mål 
vägde tyngre, eftersom renoveringen inte skulle innefatta högre standard än vad hyresgäster i 
allmänhet vill ha. Detta trots att diskussioner kring oskäliga hyreshöjningar och renoveringars 
omfattning diskuterades i målet. I HovR:s bedömning kan utläsas att renoveringen inte skulle 
omfatta så pass mycket att den skulle gå utöver detta rekvisit. HovR fann således att 
hyresnämndens bedömning i målet var motiverad och att målet därför avslogs.190  

I målet uttalade sig en skiljaktig och menade att lägenheter givetvis skall underhållas för 
att inte tappa standarden, men i detta mål handlade det om att lägenheterna skulle förbättras 
väsentligt. Skiljaktig uttalade sig nämligen om att hyresgäster vanligtvis inte anser att det 
nödvändigtvis behövs bytas till klinker och helkaklat badrum, att lägenheterna förses med 
tvättmaskin och torktumlare eller att golv i form av parkett läggs i alla rum. Dessutom skulle 
de allra flesta av lägenheterna förses med balkong. Vidare skulle kök förses med kakel ovanför 
bänkskivor, nya vitvaror och nytt porslin i badrum. En helrenovering skulle alltså göras vilket 
skulle innebära att hyresgästerna skulle vara tvungna att söka upp annat boende under tiden 
som renoveringen pågick.191  

Utifrån rättsfallet bör rättighetens relevans diskuteras för den svenska lagstiftningen. Vi 
anser att Pennygången utgör ett praktexempel för att visa bristen på socialt rättighetstänk, för 
trots internationella överenskommelser och svensk lagstiftning anser vi att domen är uppenbart 
kränkande för rätten till bostad. Dessutom utgör exemplet förändrade avtalsvillkor vilket leder 
till att även gemene man står inför besvärligheter gällande fortsatt boende. Vi vill härvid 
poängtera vikten vid allas rätt till bostad.  

Vi finner det särskilt intressant att se huruvida avtalsrätten kan ha inverkningar på 
rättigheten. Vår tanke är att AvtL som sådan, utifrån ovan nämnda rättsfall, idag inte kan skydda 
oskäliga avtalsvillkor i den mån de inskränker rättigheten. Det är oroväckande att en 
generalklausul som instiftats ur skyddsaspekt inte reglerar oskälighet på ett mer konkret och 
strikt sätt. Generalklausulen skall skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande, det vill säga 
hyresgästen. Men ändå bedömdes det av HovR att renoveringarna ansågs acceptabla och 
därmed skäliga. Vi håller med skiljaktig i målet att lägenheter skall vara av god standard och 
                                                
185 Svea Hovrätt, dom 2013-12-13, mål ÖH 90-13. 
186 RH 2000:32.  
187 RH 2011:32.  
188 RH 2004:3.  
189 Svea Hovrätt, dom 2013-12-13, mål ÖH 90-13. 
190 A.a. 
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underhållas för att inte tappa standarden i enlighet med internationella yttranden som nämnts i 
denna uppsats, men i målet skulle sådana material som egentligen inte skulle behöva bytas ut 
ersättas med mer exklusiva och därför dyrare material. Vi finner det särskilt anmärkningsvärt 
att påpeka HovR:s uttalande om att kraftiga hyreshöjningar varnar för att renoveringar av 
nämnda slag kan omfatta mer än vad hyresgäster i allmänhet kan tänkas vilja ha. Det finns alltså 
en tydlig signal på att renoveringarna skulle omfatta mycket mer än så. 

3.4.2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM T 1893-18 2018-06-21 (Plommonträdet) 
Ett i somras behandlat rättsfall från Stockholms tingsrätt beträffande försening av 
nyproducerade bostadsrätter visar, liksom ovan nämnda rättsfall, på förändrade avtalsvillkor. 
Målet gällde försäljning av nyproducerade bostadsrätter, varvid J.R. tecknade ett förhandsavtal 
på en av lägenheterna. Vid tiden för tecknandet av förhandsavtalet var lägenheten ännu inte 
färdigställd, men skulle i enlighet med avtalet vara det i början av december 2017. I 
bofaktabladet som J.R. fick i anslutning till förhandsavtalet nämndes att takhöjden på 
lägenheten som förhandsavtalet gällde uppgick till 2,5 m, men att vissa avvikelser kunde 
förekomma gällande boytan. Upplåtelseavtalet mottogs av J.R. den 15 november 2017 
tillsammans med ytterligare bilagor, varav det i det nya bofaktabladet nämndes att takhöjden i 
badrummet var 2,3 m och i övrigt 2,4 m.192  

Dagen efter att J.R. erhöll upplåtelseavtalet sände hon en hävningsförklaring till BRF och 
krävde att få tillbaka den erlagda handpenningen om 50 000 kr jämte ränta enligt 2 § 2 
räntelagen (1975:635). Till stöd för hävningen hävdade hon att takhöjden var av väsentlig 
betydelse för henne och att upplåtelsetidpunkten ändrades från 1 september 2017 till 15 
november samma år. Detta innebar en försening av inflytt för J.R. om cirka tio veckor. Det är 
också dessa anföranden som TR tar hänsyn till i sin bedömning. TR anförde att en försening av 
upplåtelse om tio veckor inte kan anses ske inom skälig tid. Däremot för TR också en diskussion 
om att sex veckor räcker för att upplåtelsen inte kan anses ha skett i nära anslutning till 
upplåtelsetidpunkten enligt förhandsavtalet. Vidare anförde TR att den sänkta takhöjden 
innebar ett avtalsbrott från BRF:s sida, eftersom texten “vissa avvikelser kan förekomma” var 
placerad i anslutning till planritningen i bofaktabladet och således var att tolka som eventuella 
avvikelser av den, inte takhöjden i sig. BRF var skyldig att tillhandahålla sådan lägenhet som 
avsågs i förhandsavtalet vilket var en lägenhet med takhöjd på 2,5 m. Sammantaget fann TR 
att försenat tillträde om sex veckor var att anse som oskäligt, i vart fall i en bedömning 
tillsammans med den sänkta takhöjden.193  

Vi finner det intressant att TR:s bedömning är något diffus. Vi menar att försening av 
tillträde och sänkt takhöjd är två skilda faktorer att ta hänsyn till och därför inte skall påverka 
varandra. Har försening inträffat borde det vara en tillräcklig grund för hävning. J.R. blev 
nämligen utan bostad under en period om tio veckor vilket kan tyckas utgöra en ren kränkning 
avseende rätten till bostad. Visserligen får i första hand avtalet ses vägledande mellan 
parterna,194 men trots det menar vi att bedömningen orsakar ovisshet i framtida praxis. 

                                                
192 Stockholms tingsrätt, dom 2018-06-21, mål T 1893-18. 
193 A.a. 
194 Konsumentverket, Remissvar på betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 
2017:31), Remissyttrande, 2017-09-29. 
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Skälighetsbedömningen skulle enligt oss ha varit mer materiell och med beaktande av 
rättigheten rent generellt, inte vad som anses oskäligt eller ej parter emellan. Finns det 
rättigheter att beakta skall dessa alltid ligga till grund för bedömningen. 

 

 
3.5 Sammanfattande kommentarer av avtalsrätten som verktyg för 
upprätthållandet av rätten till bostad 
Ovan har redogjorts för avtalsrättens betydelse för rätten till bostad. 36 § AvtL kan principiellt 
sett utgöra en begränsning av inskränkningar i rätten till bostad eftersom sociala värden ligger 
till grund för uppkomsten av lagrummet.195  

Generalklausulens mest betydelsefulla och avgörande rekvisit är oskälighet.196 Vi menar 
att rekvisitet är viktigt för rätten till bostad på så sätt att det skulle kunna användas som ett 
skydd mot oskäliga avtalsvillkor som påverkar rätten till bostad negativt. Enligt Kahru’s 
välfärdsstatsmodell är skälighetsprincipen av störst vikt för en fungerande välfärdsstat.197 
Skälighetsbegreppet ligger således till grund för vidare diskussion av rätten till bostad 
avtalsrättsligt.  

Med rättsfallen i beaktning är vi förvånade över att domstolen varken i Pennygången eller 
Plommonträdet uttryckligen tar hänsyn till en så grundläggande och djupt förankrad rättighet 
som rätten till bostad. Indirekt kan avtalsrättsliga principer sägas finnas med i bedömningen, 
men vad som är att anse som skäligt i varje enskilt fall har vi märkt är svårt att fastställa.198 Det 
föreligger därmed svårigheter i att angripa rätten till bostad genom avtalsrättsliga regler. Vi 
menar att långvariga avtal rent generellt inbegriper högre värden och förväntningar för den 
enskilde, men också beroendet av att behålla avtalet och att skyddas när så behövs.199 
Avtalsrätten, i synnerhet 36 § AvtL, fyller på grund av skyddet för enskilda inte bara en 
marknadsfunktion utan även en social funktion. Det fria avtalet är däremot endast gällande så 
länge det inte är oskäligt.200 Detta gäller även på bostadsmarknaden, där avtal är gällande så 
länge de inte är oskäliga. Vad detta i praktiken innebär är diffust, men med rättsfallen i 
beaktning borde orättvisan för enskilda individer sträcka sig långt innan oskälighet faktiskt 
föreligger. Detta då hyresgästerna i Pennygången och J.R. i Plommonträdet får sin rätt till 
bostad kränkt.201  

I många fall verkar fråga om avvägning mellan avtalsfriheten och rätten till bostad 
föreligga vilket resulterar i att avtalsfriheten allt för ofta tycks vinna. Vi är beredda att hålla 
med om att avtalsfriheten är viktig, men vi menar däremot att det måste finnas en gräns för 
friheten för att skydda viktiga värden. Sålunda finns det genom undantag möjlighet att ta avsteg 
från principerna, vilka underbyggs av den obalans som oftast förekommer mellan parter på 
marknaden.202 Vi vill påstå att avtalsrättens principer väger tungt för ett fungerande samhälle 

                                                
195 Se avsnitt 3.3 och 3.3.1.  
196 Se avsnitt 3.2.1. 
197 Se avsnitt 3.3.1. 
198 Se avsnitt 3.4.1 och 3.4.2.  
199 Se avsnitt 3.2.1.  
200 Se avsnitt 3.3. 
201 Se avsnitt 3.4.1 och 3.4.2.  
202 Se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2.  
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där statens maktbefogenheter inskränks, men mänskliga rättigheter måste ändå väga tyngre rent 
juridiskt för att alla skall få rättigheten tillgodosedd. Rättigheten är så pass viktig att utifrån 
social skyddshänsyn borde någon form av kontraheringsplikt föreligga. Kontraheringsplikt 
skulle innebära en större möjlighet att få rättigheten uppfylld på så sätt att avtal ingås tvingande, 
till förmån för enskilda. I vart fall vad gäller rättigheter. Ett skydd för fler individer än de som 
utgörs av utsatta grupper skulle behövas.203  

Att gränsen för oskälighet finns på avtalsrättens område kan, menar vi, ses som en 
kodifiering av ett större välfärdsintresse, varvid intresset visar sig på grund av att lagstiftaren 
inte fritt låter bostadsmarknaden bestämma vilka värden som samhället skall styras av. Däremot 
är det likväl bostadsmarknaden som idag tar överhanden.204 Dessutom anser vi att på grund av 
den bristande konsumentskyddslagstiftningen på området, att det kanske inte alltid tas lika stor 
hänsyn till 36 § 2 st. AvtL där det stadgas “eljest intager en underlägsen ställning”. I förarbeten 
till lagrummet stadgas allmänna riktlinjer för att göra den tydligare, men dessa är inte 
uttömmande. Ändå skall lagrummet enligt förarbetena användas restriktivt vilket vi anser är 
märkligt.205 Vi menar att det då uppstår frågetecken kring tillämpningen av generalklausulen 
och att den då inte används nog mycket eller på rätt sätt.  
  

                                                
203 Se avsnitt 3.2.2 och 1.4. 
204 Se avsnitt 3.2.2, 3.3 och 3.3.1.  
205 Se avsnitt 3.2.1.  
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4. Sammanfattande kommentarer och avslutning 
4.1 Inledning  
Mänskliga rättigheter anses åvila alla, och världen skall ses som en global enhet där alla 
individers rättigheter speglar varandra oavsett ursprung.206 Mänskliga rättigheter är således 
viktiga för den gemensamma målbild som skapats nationaliteter emellan men också 
nationaliteter internt. Medlemsländers förpliktelser utgörs främst av en samverkan för att 
gemensamt söka uppnå de mål som satts upp, till exempel att försöka minska konflikter mellan 
länder, arbeta mot en fredligare värld och stärka de länder som befinner sig i kris. Dessutom är 
mänskliga rättigheter ett skydd mot makthavares befogenheter vilket garanterar säkerhet och 
fred för enskilda. Att rättigheterna verkligen tillvaratas är också av betydelse för att minska 
risken för fattigdom och hemlöshet.207   

4.2 Hur ser rätten till bostad ut enligt internationella överenskommelser, och 
hur verkar rättigheten för den enskilde? 
Mänskliga rättigheter tar sig uttryck i olika stadgar som Sverige undertecknat.208 Rätten till 
bostad menar vi utifrån stadgarna är enkel att utläsa som en mänsklig rättighet. Däremot stadgar 
internationella överenskommelser inga egentliga förpliktelser, utan enbart mål vilket kan leda 
till att alla länder kanske inte bidrar med sitt yttersta. Internationella organisationer verkar anse 
att rättigheter av alla dess slag är betydelsefulla, men ändå framställs förpliktelserna som om 
de skall tillgodoses av medlemsländerna i den omfattning de själva anser är möjlig.209 Vi anser 
att formuleringarna i de internationella överenskommelserna kan vilseleda medlemsländerna. 
Men ändå är rättigheterna mycket viktiga för att skapa samhällen där trygghet, samspel och 
samhörighet uppnås. Därför bör mänskliga rättigheter ligga till grund för all juridisk bedömning 
och användas för att forma praxis där hänsyn tas till de mänskliga rättigheterna.  

Nationell rätt har utformat rätten till bostad på så sätt att den för svenska befolkningen 
blivit icke utkrävbar. Det trots att Sverige skall verka för att befolkningen skall kunna utkräva 
sina mänskliga rättigheter. För att få sin rätt till bostad hörd måste befolkningen vända sig till 
myndigheter. Rättigheten tillhör med andra ord de indirekta rättigheterna.210 

Vårt förslag till en bättre upprättelse av mänskliga rättigheter är att förpliktelser borde 
implementeras i svensk lag. I nuläget har enbart EKMR implementerats vilken inte nämner 
något om rätt till bostad, utan enbart att respekt för de mänskliga rättigheterna skall föreligga 
och att individer genom EKMR erhåller skydd för mänskliga rättigheter som idag redan 
finns.211 Vi anser också att en grundlagsstadgad rättighet, såsom faktiskt rätten till bostad är, 
borde kunna utkrävas från enskilda, utan att myndigheter skall agera mellanhand.212  

                                                
206 Se avsnitt 2.2.  
207 Se avsnitt 2.2 och 2.2.1. 
208 Se hela avsnittet 2.3.  
209 Se avsnitt 2.3.1.  
210 Se avsnitt 2.4.2. 
211 Se avsnitt 2.3.5. 
212 Se avsnitt 2.5. 
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4.3 Hur ser den nationella ansvarsfördelningen ut gällande upprätthållandet 
av rätten till bostad? Fungerar fördelningen verkligen i praktiken?  
Som redogjorts för tidigare är ansvarsfördelningen i Sverige gällande rätten till bostad 
delegerad till kommunerna.213 Vi har kommit fram till att att denna ansvarsfördelning inte är 
optimal för att tillgodose rätten till bostad i yttersta grad.214 Ett av problemen som vi upptäckt 
är bland annat, att trots grundlagsstadgandet i 1 kap. 2 § RF där det framgår att enskildas rätt 
till bostad skall tryggas, riktar sig övrig lagstiftning främst på grupper som asylsökande, äldre 
med mera. Såsom den svenska lagstiftningen idag är utformad hjälper den inte gemene man 
med sin rätt till bostad.215 Om alla har lika rätt till bostad, såsom stadgas i internationella 
överenskommelser, varför diskuteras då inte rätten till bostad i sådana fall där ändrade 
avtalsvillkor lett till oskälighet för den enskilde gällande dennes bostad? Detta menar vi innebär 
en direkt kränkning av rättigheten.  

En fråga som vi ställt oss efter att ha kartlagd ansvarsfördelningen är hur besluten kring 
rättigheternas uppfyllelse bör tas. På en politisk eller rättslig nivå? Vi anser att politiska åsikter 
ofta skiljer sig åt markant i den mån individer ofta röstar till sin egen fördel framför andras, 
vilket kan resultera i att rättigheterna inte omfattar alla i den omfattning det är tänkt. Vi menar 
därför att det borde finnas en striktare rättslig förankring till rättigheter så att allas rätt till bostad 
respekteras. Både rätten och politiken bör ta största möjliga hänsyn till att allas rätt till bostad 
tillgodoses och inte bara de mest utsatta gruppernas. Om inte ett så grundläggande behov som 
bostad tillgodoses kommer andra rättigheter vara svårare att uppfylla.216 Förslagsvis skulle 
rätten till bostad kunna upprätthållas genom striktare krav på kommunerna, med sanktioner 
som följd vid eventuellt misskötande. Ett  annat alternativ skulle annars kunna vara ett utökat 
ansvar hos staten. Ett förstatligande tror vi kan leda till en mer enhetlig styrka som arbetar för 
rättighetens bevarande, istället för utspridda kommuner som arbetar utifrån olika 
förutsättningar.217 
 

4.4 Kan den allmänna avtalsrättens yttersta gräns fungera som ett verktyg 
för att se till att rätten till bostad i större utsträckning tillgodoses i Sverige?  
På grund av att rätten till bostad inte tillgodoses i den grad som den enligt överenskommelser 
borde, har vi försökt finna svar på om avtalsrätten kan fungera som en möjliggörare av rätten 
till bostad.  

Diskussioner kring hur stor betydelse sociala rättigheter har ur ett avtalsrättsligt perspektiv 
har uppkommit. Avtalsrätten anses nämligen vara så traditionell att sociala rättigheter har svårt 
att upprätthållas vid en bedömning utifrån AvtL. Sandgrens åsikt om att avtalsrätten bör 
förnyas, Gustafssons om att rättigheter finns undanstoppade i rätten och Wilhelmssons om att 
rätten inte utvecklats i samma takt som välfärdsstaten, utgör alla en teori om att sociala 

                                                
213 Se avsnitt 2.4.3.  
214 Se avsnitt 2.5. 
215 Se avsnitt 2.4.2, 2.4.3 och 2.5. 
216 Se avsnitt 2.2.1.  
217 Se avsnitt 2.4.3.  
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rättigheter bör inta en starkare rättslig position.218 Sociala dimensioner är därför viktiga i 
samhället då de syftar till att skydda svagare parter, exempelvis förhandstecknaren i 
Plommonträdet och hyresgästerna i Pennygången.219 I dessa rättsfall finns inget som tyder på 
att avtalsrätten genom dess sociala dimensioner hindrar avtal som försämrar enskildes rätt till 
bostad. En anledning kan vara att avtalsrätten som en social avtalsrätt inte fungerar i praktiken, 
åtminstone inte i det snabbt utvecklade samhälle vi lever i idag. Den alltför formella rätten tar 
över och den materialiserade rätten lämnas utan resultat.220 Den sociala målsättning som finns 
bakom rätten till bostad uppnås således inte. Dessutom har vi kunnat konstatera ovan att 
generalklausulen skall täcka många olika situationer,221 men utan en precisering av 36 § är det 
enligt oss svårt att sätta en yttersta gräns för när avtal är oskäliga. Med hjälp av rättsfallen menar 
vi att avtalsrätten och generalklausulen i synnerhet är för bred för att fungera som ett skydd för 
rätten till bostad.222 Vi menar att sociala rättigheter är av sådan viktig betydelse att 
lagstiftningen till fullo borde inskränkas av rättigheterna. AvtL:s yttersta gräns är däremot 
vidsträckt, det föreligger dock full förståelse för att den måste vara det för att kunna täcka upp 
så många olika situationer som den faktiskt gör. Vi undrar om ovan behandlade avtalsvillkor i 
rättsfallen utan förändring i rättsvetenskapen någonsin kan komma att ta hänsyn till rätten till 
bostad.223  

Det borde enligt oss finnas ett välfärdsintresse i varje medborgares välbefinnande för att 
upprätthålla ett tryggt samhälle där alla medborgare får sina grundläggande behov 
tillgodosedda. Sverige skulle inte kunna tillgodose grundläggande behov för människor utan 
ett välfärdsintresse. Vi menar att rätten till bostad är så pass viktig att den utgör grunden till ett 
normalt liv, där basala behov som är av nödvändighet produceras och upprätthålls. Värdena i 
avtalslagen har ju införlivats för att skydda parter från oskäliga avtal. Men trots det används 
inte AvtL som skydd för rätten till bostad.224  

Vidare menar vi att rättsfallen istället tydligt kan påvisa hur utfallet kan bli utan 
hänsynstagande till rätt till bostad. Individer tvingas till slut flytta på grund av oskäliga 
hyreshöjningar, och vad gäller förhandsavtal tvingas individer se sig om efter nya bostäder. I 
skrivande stund tvingas köpare och hyresgäster enligt oss acceptera oskäliga avtalsvillkor.225 
Med säkerhet påstår vi att ett liv utan bostad inte fungerar i praktiken och därför är en förändring 
av rättighetens upprätthållande mycket aktuell.226 

4.5 Avslutning 
Det kan efter uppsatsens redogörelse inte ha undgått läsaren hur viktig rätten till bostad är på 
grund av dess rubricering och innebörd. Vad vi härtill sett innebär rättigheten en rätt till bostad 
för alla individer oavsett etnicitet, ekonomi, ursprung eller situation. Däremot är rätten till 

                                                
218 Se avsnitt 3.3.1. 
219 Se avsnitt 3.3, 3.3.1, 3.4.1 och 3.4.2.  
220 Se avsnitt 3.3.1. 
221 Se avsnitt 3.2.1. 
222 Se avsnitt 3.2.1, 3.4.1 och 3.4.2.  
223 Se avsnitt 3.4.1 och 3.4.2.  
224 Se avsnitt 2.2.1, 3.2.1 och 3.2.2.  
225 Se avsnitt 3.4.1 och 3.4.2.  
226 Se avsnitt 2.2.1 och 3.2.2. 
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bostad inte tillräckligt starkt utformad för att kunna stå över marknadsekonomin. En balans 
mellan rätten till bostad och marknadsekonomin är svår att finna, men är enligt oss viktig för 
att rätten till bostad skall kunna erhålla det skydd den som social rättighet behöver. Vi menar 
att om den fria marknadsekonomin tar överhanden leder det till ett samhälle där rättigheter helt 
bortses och undangöms, medan en strikt förföljelse av rättigheterna istället kan leda till osämja 
och orättvisa rent juridiskt eftersom friheterna kränks. Dessutom menar vi att det skulle kunna 
leda till ett mer splittrat samhälle där makten utgår från de högsta organen. Demokratin skulle 
således inte finnas kvar och vara utformad på det sätt den är idag. Vi anser därför att rätten till 
bostad bör upprätthållas men att den helt enkelt måste uppträda tillsammans med 
marknadsekonomin. 

Vad vi funnit särskilt intressant är att nationell rätt inte arbetar för gemene mans rätt till 
bostad i samma utsträckning som den arbetar för utsatta gruppers behov, där akut hjälp behövs. 
Inte ens då föreligger en skyldighet för staten eller delegerade organ att erhålla bostäder. Enbart 
hjälp i form av rådgivning och stöd föreligger. Vi vill belysa individers behov av bostäder 
eftersom det är en grund för att kunna leva sitt liv till fullo. Utan en bostad blir det svårt att 
tillvarata andra intressen och rättigheter. Det behövs därför en uppdatering i rekommendationer 
och riktlinjer från internationell rätt men även nationell rätt för att söka klarhet i nu nämnda 
problematik. Vi anser att det är aktuellt med en uppdatering som är mer anpassad till de sociala 
rättigheter individer idag är försedda med i samhället.  

Sociala dimensioner utgör en viktig del i skyddet för enskilda individer på så sätt att de 
sociala rättigheterna får en starkare position i samhället, vilket är viktigt för att få en demokrati 
att fungera. Vi tror att en utveckling mot en mer social civilrätt är viktig för att kunna göra 
rättigheter som rätt till bostad lättare att uppnå. Att mer utrymme lämnas till en mer materiellt 
formad avtalsrätt, där avtalsinnehållets intresse kan bli starkare än den formella avtalsrätten, 
vore fördelaktigt för rättigheten. Vi har tittat på om avtalsrätten kan fungera som ett hjälpmedel 
för att tillgodose rätten till bostad. Det skulle vara intressant att bemötas med andra alternativa 
lösningar till problemet om upprätthållandet av rätten till bostad eftersom slutsatsen är att det 
idag inte går att använda 36 § AvtL för att tillgodose rättigheten. Vår uppfattning är att 
paragrafen är för vid utformad för att bli tillämpbar och att en precisering eventuellt skulle 
kunna göra den mer användbar på området. Även en vidareutveckling och ett förtydligande av 
1 kap. 2 § RF ser vi skulle gynna rättigheten. En tydligare ansvarsfördelning på alla nivåer, som 
också följs upp via regelbundna kontroller, skulle enligt vår mening leda till att arbetet kring 
rättigheten skärps.  

Avslutningsvis vill vi blicka framåt. Det är viktigt att betydelsen av rätten till bostad 
tydliggörs. Det är dags att göra rätten till bostad till en rättighet som faktiskt är en självklarhet 
och inte längre en rättighet som glöms bort. Förhoppningsvis kommer det i framtiden vara en 
självklarhet att alla har en bostad. 
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