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Sammanfattning  

Uppsatsen behandlar hyressättningsprocessen för befintliga bostadslägenheter, och 

därigenom hur förhandlingen om hyran för lägenheten ska ske. Genom att det finns 

två skilda regelverk för förhandlingen presenteras dessa separat. Inledningsvis ges 

en övergripande historisk bild över tillkomsten för regelverken, dels för att ge 

kontext till reglerna men också för en ökad förståelse varför de tillkommit. Vidare 

presenteras den idag gällande rätten kring dessa två alternativ för hyresförhandling. 

Skulle förhandlingen med stöd av något regelverk inte mynna ut i en 

överenskommelse kan endera part påkalla en villkorsändring i hyresavtalet hos 

hyresnämnden, som i sin tur prövar hyran med utgångspunkt bruksvärdesprincipen. 

Principen, med koppling till relevant lagtext, redogörs således för.   
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1   Inledning 

1.1   Utgångspunkt 

Hyresrätt är inte det mest populära av rättsvetenskapliga ämnen. Likväl är det ett 

ämne som till avgörande del påverkar vardagen för många människor i samhället. 

Hyresrätten till fast egendom uppdelas i två stora undergrupper: lokalen respektive 

bostäder. Enligt Jordabalken (1970:944), JB, 12 kap. 1 § 3 st. är en bostadslägenhet 

en lokal som (1) helt eller delvis (2) upplåtits för att användas som bostad. En 

lokalhyresrätt är vad som inte anses vara en bostadslägenhet. Som ersättning för 

nyttjanderätten utgår hyra till den som erbjuder nyttjanderätten till lägenheten mot 

ersättning, hyresvärden. För att parterna ska förstå om de eniga eller oeniga om 

hyresnivån bör de ha en förhandling om hyran. Förhandla definieras som följande  

 

 

Förhandling är ett utarbetande parter mellan – någorlunda jämnstarka – av en 

överenskommelse med andra ord. För de fall en hyresgäst och hyresvärden kan 

komma överens om nivån på ersättningen finns det ingen begränsning för 

hyressättningen. En person som har en vara eller tjänst att erbjuda till en person 

som vill ha nämnda vara eller tjänst torde i större utsträckning än omvänt vara i en 

bättre position. För att utjämna skillnaderna, till ett tillstånd enligt ovan om 

”någorlunda jämnstarka parter”, har lagstiftaren utarbetat regler kring 

förhandlingen om hyra.  

 

Skulle parterna tvista om hyresnivån ska domstol fastställa en skälig hyra för 

lägenheten, för vilken, JB 12 kap. 55 § anger hur fastställandet ska ske. Skäligheten 

utgår i första hand ifrån vad en jämförlig lägenhet har för fastställd hyra.  

 

 

Förhan´dla verb ~de ~t  

ORDLED: för-handl-ar  

SUBST.: förhandlande, förhandling 

• överlägga i syfte att utarbeta överenskommelse av kompromisstyp; vanl. om 

någorlunda jämnstarka parter.1 
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1.2   Exempel 

Låt oss illustrera ett exempel. Föreställ dig hyresgästen Sten Sursson, 45 år. Sten är 

hyresgäst i ett flerfamiljshus i en kranskommun till Stockholm. Han hyr en lägenhet 

för bostadsändamål som han bor i permanent. Lägenheten är 45 m², fördelat på ett 

rum och kök och är renoverad för fem år sedan. Hans hyra ligger på 5 500:- i 

månaden exklusive förbrukning av el och vatten.  

 

En dag får Sten ett brev från hans hyresvärd Prima fastigheter AB, som ägs av Carl 

K. Rösus. Verksamheten är ganska liten, Sten har pratat med Carl ett antal gånger 

och han verkar styra det mesta. I brevet skriver Carl att det är ”Den tiden på året 

för hyreshöjningar”, och att höjningen ska bli två procent på den befintliga hyran. 

Det står även i brevet att Carl har kommit överens med hyresgästföreningen om att 

hyreshöjningen ska bli just två procent. Carl skriver också i sitt brev att den nya 

hyran börjar gälla på en gång. 

 

Sten har en granne som heter Kim Kollektiv. Kim älskar föreningsgemenskapen, 

och är sedan länge medlem tillika ordförande i den lokala hyresgästföreningen. 

Kims hyresgästförening har tecknat en förhandlingsordning med Carl för 

byggnaden som Kim och Sten bor i. Kim har sedan några månader suttit och 

förhandlat om höjningens storlek, och är således medveten om att Carl har för 

avsikt att höja hyrorna för sina hyresgäster. Eftersom majoriteten av hyresgästerna 

har en förhandlingsklausul i sina hyresavtal blir de bundna av den 

förhandlingsöverenskommelse som Kim och Carl kommer fram till. Då det stora 

kommunala bolaget i kommunen, Kommunbo, fick till en 

förhandlingsöverenskommelse på två procent enades Kim och Carl om samma 

höjning.  

 

Sten har dock huvudbry. Han kan inte erinra sig om någon förhandlingsklausul i sitt 

hyresavtal. Likt den patologiska rättshaverist han är letar han kvick upp sitt 

hyresavtal, och minsann – ingen förhandlingsklausul.  
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Carl har sedan en tid tillbaka slagit sig till ro på sin yacht, M/S Shönstaxering, som 

kryssar Mälarens vattendrag. Men ron infinner sig inte, då han uppmärksammas av 

sin fastighetsförvaltare att en hyresgäst har motsatt sig hyreshöjningen. Vidare 

menar hyresgästen att denne inte är bunden av den briljanta 

förhandlingsöverenskommelsen som han och Kim har enats om. ”Vafalls?!” 

utbrister Carl samtidigt som han sätter ett ostron i halsen. Han avbryter genast sin 

armada och tar sig in till hans hyresfastighet där Sten bor. Carl konstaterar snabbt 

att Sten inte ger in för samma argumentation som Kim gjorde. På Kim bet argument 

som skenande räntekostnader, vattenledningar som brustit och fasader som 

spricker. Sten däremot är helt oförstående till Carls krav, och menar att hans hyra 

inte bör höjas för att Carl inte kan balansera en budget.  

 

Carl blir rasande. Han skickar ett brev till Sten, där denne blir uppsagd för 

villkorsförändring. Förändringen avser en hyreshöjning på två procent, vilket skulle 

innebära en ny hyra för Sten på 5 610 kronor, mot 5 500 kronor innan. Sten svarar 

med ett nekande till de av Carl uppställda kraven.  

 

Oförståelsen från Stens sida retar Carl. Som tur är har Carl en bra jurist, Rolf 

Rättrådig. Han går vidare med en ansökan in till hyresnämnden, där han begär en 

villkorsändring till Stens hyreskontrakt för att få upp hyran med två procent. Till 

hyresnämnden åberopar Carl resterande lägenheter med förhandlade hyreshöjningar 

i huset som jämförelsematerial, i hopp om att domstolen ska göra en 

direktjämförelse och fastställa hyran till samma nivå som för resterande lägenheter.  

 

Under tiden har de övriga hyresgästerna i huset fått den högre hyran på sina 

hyresavier. Carl är nöjd med den högre hyresnivån, men är bekymrad över 

processen i hyresnämnden. Sten, som har fått ett ombud via hyresgästföreningen, 

hoppas på att domstolen ska lyssna till honom och sätta hyran till en nivå som 

passar honom och hans ekonomi. ”Det är ju ändå mitt hem”, tänker han. 

 

Dagen för sammanträdet i hyresnämnden kommer, och Sten och Carl möts i dörren 

på sammanträdesrummet… 
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Exemplet från ovan är knappast unikt, och processen att komma överens om en hyra 

för en lägenhet kan vara lång och komplicerad. Vi kommer att återkomma till Sten 

och Carl kontinuerligt nedan i arbetet för att illusterara den praktiska tågordningen 

och uppkomna problem för fastställandet av hyra.  

1.3   Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att på ett överskådligt sätt presentera regelverken för 

förhandlingen av hyran inom såväl det kollektiva som det individuella systemet. 

Arbetet tar höjd på att precisera de två regelverken, samt att visa för läsaren hur 

dessa skiljer sig åt. Vidare tar arbetet sikte på att klargöra grunderna som ett beslut 

i domstol om en viss hyresnivå ska baseras på.  

 Det kan hävdas att hyressättning av bostadslägenheter är ett väl avgränsat 

ämne. Erfarenheten talar dock annorlunda. Hyresrättslagstiftningen har karaktären 

av att vara formbunden och komplicerad. Tanken är att en redogörelse av 

förhandlingen av hyressättning för ett befintligt hyreskontrakt inom de två möjliga 

regelverk, följt av en framställning om på vilka grunder domstolen fastställer 

hyresnivån på för en viss lägenhet; ska ge läsaren en uppfattning om hur ett 

hyressättningsärende kan gå till i praktiken.  

 

Följande frågeställning ska besvaras:  

1.   Hur fastställs en skälig hyra för en bostadslägenhet? 

a.   Hur går processen till för att förhandla och förändra hyran för en 

lägenhet?  

b.   Vilka skillnader finns om det är en kollektiv förhandling eller en 

individuell förhandling?  

c.   Vilka grunder ligger bakom ett beslut av domstol om fastställande av 

skälig hyra?  

d.   På vilket sätt skiljer sig förhandlingen mellan parterna och domstolens 

beslut om hyra?  

 

1.4   Avgränsning 

Arbetet kommer att beröra hyressättning genom förhandling och domstolens 

bedömning i vad som är en skälig hyra för en hyresbostadslägenhet. Beskrivningen 
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i den praktiska tågordningen kommer endast att härledas till förfarandet om att 

förändra en befintlig hyra i ett hyreskontrakt. Av utrymmesskäl berörs således inte 

den hyra som sätts när parterna tecknar ett nytt hyreskontrakt. Regler och 

tillvägagångssätt för hyressättning vid standardhöjande renoveringar kommer att 

uteslutas. Hyressättning för nyproducerade hus kan, genom en så kallad 

presumtionshyra, skilja sig från hyressättning av redan befintliga byggnader och 

kommer att uteslutas av tydlighetsskäl. De hyressättningsmodeller som figurerar 

mellan de förhandlande parterna saknar relevans för den bedömning som sker i 

domstolen, då dessa saknar lagstöd och har enligt praxis inte heller tillmätts något 

värde. Dessa modeller, om än aktuella i förhandlingen parterna emellan, kommer 

således att utelämnas då det är ett praktiskt inslag utan stöd i lag eller förordning. 

Arbetet kommer att enbart beröra hyressättning i Sverige. Med anledning av den 

särart den svenska hyresregleringen har är en komparativ utblick irrelevant för 

besvarandet av frågeställningen.  

 

Hyressättningens påverkan på socioekonomiska faktorer, och tillhörande aspekter 

som kan bli aktuella gällande hyra och bostäder kommer inte att behandlas. Vidare 

kommer inte, som i ett led i det ovan uppräknade, heller de integrationsaspekter 

som kan belysas i relation till en fungerande respektive ickefungerande 

hyresmarknad att beröras. Hyressättningens eventuella påverkan på bostadsbrist, 

eller boendemarknad i övrigt, avskärmas även från arbetet.   

 

1.5   Metod  

Metodval för uppsatsen är rättsdogmatisk metod med en efterföljande rättsanalys 

enligt rättsanalytisk metod. Det hör till traditionen att slentrianmässigt bruka den 

rättsdogmatiska metoden avseende examensarbeten för jurister.1 Ett problem som 

författaren möter i och med detta val är att hon måste förklara innebörden av den 

rättsdogmatiska metoden. En dogmatisk studie torde kunna beskrivas som en studie 

om vad som är rätt, en dogm, inom ett avgränsat område.2 Jareborg liknar metoden 

vid att återskapa gällande rätt, såsom den får förstås fastställd genom 

maktutövandet i bland annat domstolar. Som en konsekvens av detta ter sig 

                                                
1 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43.  
2 Hellner, Metodproblem, s. 23. 



 12 

rättsvetenskapsmannen bunden till de begränsningar som domstolen har vid sitt 

arbete.3 Det kan också hävdas att vetenskapsmannen iklär sig en domarroll.4 

Eftersom den rättsdogmatiska metoden strävar efter att fastställa gällande rätt torde 

metoden begränsa författaren till domstolens arbetssätt, enligt vissa.5 Som en följd 

av metodens begränsning är även analysen bunden till rätten, som den är. Analysen 

enligt en rättsdogmatiska metoden kan inte gå utanför den ram som rätten själv 

sätter.6  

 

Det här arbetet har som syfte att presentera de regler som finns inom området 

hyresförhandling och fastställande. En sådan presentation av strikt karaktär torde 

falla inom rättsdogmatikens metod om att fastställa gällande rätt. Lambertz kallar 

den delen av rättsvetenskapen för deskriptiv, och menar att det inte finns utrymme 

för utsvängningar av mer analyserande karaktär. Faller innanför begreppet gör 

istället kategorier som lagreglernas bakomliggande motiv och regelsystemets 

framväxt.7 Då det inom hyressättning finns två regelsystem som agerar i någon 

form av symbios skulle det möjligtvis anses befogat att stanna vid den 

rättsdogmatiska metoden, om än lite tråkigt.8 Min uppfattning är dock att 

framställningen görs intressantare med ytterligare infallsvink(lar).  

 

Reglerna kring hyressättning har färgats av en lång historia och lagstiftning har till 

mångt blivit, respektive, barn av sin tid. Grunderna till reglerna torde kunna 

analyseras i ljuset av dagens förändringar. Den rättsanalytiska metoden ger 

författaren verktyg att, efter ett avstamp i vad fastställts som gällande rätt, 

analysera rätten ur ett nyanserat perspektiv.9 Det här arbetet kommer att analysera 

de rättsliga reglerna kring hyressättning efter dess ursprung och hur de olika 

                                                
3 Jareborg, s. 8.  
4 Olsen, s. 113-114.  
5 Olsen, s. 111. 
6 Gräns, Användningen av andra vetenskaper , s. 421. 
7 Lambertz, s. 265-266.  
8 Rättsdogmatikens hårda ställningstagande om åtskillnaden mellan de lege lata, rätten som den 
är, och de lege ferenda, rätten som den ska vara, med ytterligare utsvängning om de sentenia 
ferenda, hur en domstol bör döma, ska agera ideal för uppsatsen. Läsaren ska ha en klar bild över 
vem som är avsändare för endera avsnitt; analys respektive stoff.  
9 Sandgren, Rättskällelära, s. 45-47.  
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regelsystemen samverkar idag. En av rättsdogmatiken tillåten analys de sentenia 

ferenda kommer även att presenteras.10  

 

Vid en analys med avstamp i den rättsanalytiska metoden kan det finnas ett syfte i 

att deklarera vald infallsvinkel i arbetet. Vid en granskning av ett arbete torde 

läsaren ha fördel av en uppfattning om författarens angreppssätt på problemet 

istället för att ta sig an en uppgift som siare. Även om den rättsanalytiska metoden 

ger författaren verktygen till en rad olika spännande infallsvinklar är det med 

utgångspunkt i hur reglerna praktiskt tillämpas som kommer att ligga till grund för 

analysen av gällande rätt.11 Metodiken som praktiserande jurist och vetenskapsmän 

ägnar sig åt är tämligen skild. Praktikern har i många avseenden inte samma 

vetenskapliga krav på sig som den av vetenskapsmannen inom rättsvetenskap.12 Vad 

som avses här är det perspektiv som juristen får som ombud i ett 

hyressättningsärendes.  

 

Arbetet med att presentera och systematisera gällande rätt avseende 

hyresförhandling och hyressättning kommer således att ske med utgångspunkt i den 

rättsdogmatiska metoden. Reglerna väl presenterade kommer att analyseras med 

avstamp i såväl den rättsdogmatiska som den rättsanalytiska metoden.  

 

1.5.1   Något kort om nothantering samt förekomsten av exempel och figurer 

Det förekommer, ibland, en ganska omfattande notapparat i uppsatsen. Syftet med 

att tillägna sidospår i noter istället för i den löpande texten är framförallt för att 

upprätthålla den allt så grundläggande ”röda tråden”, men samtidigt tillåta en 

utsvävning av kritik och fördjupning i noterna. Att ha källhänvisningarna strikt till 

                                                
10 Analysen som sådan ska inte nödvändigtvis uppfattas som de lege ferenda. Den rättsanalytiska 
metoden kan avfärdas som humbug, inte ovanligen med anledning av vilket material som läggs till 
grund för analysen. För att ge analysen styrka hålls således stoffet inom den klassiska 
rättskälleläran.  
11 En ekologisk infallsvinkel på hyresrätt torde ge upphov till en rad intressanta slutledningar, 
exempelvis.  
12 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43-45. Se vidare Svensson, s. 212-213, där en intressant 
resonemang förs kring de skilda roller ombudet och rättsvetenskapsmannen har.  
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noterna ger förutsättningen för avhandlingen att stå på egna ben, vilket förenklar 

läsningen av densamma.13  

 

Vidare ges stundtals tillfälle för ytterligare påpekanden i noterna som annars hade 

stört den löpande hanteringen av faktamaterialet. Korshänvisningar förekommer 

även, uteslutande i fotnoterna, där så krävs.  

 

Har läsaren kommit till aktuella avsnitt har denne även tagit sig igenom ett 

exempel. Exemplet på hur en hyressättningsprocess kan se ut har utarbetats med 

grund i de erfarenheter som kommit från att praktiskt hantera hyressättningsärenden 

som jurist. Personer ur exemplet kommer att återkomma löpande i texten då detta 

kan hjälpa läsaren att förstå hur hyressättning praktiskt hanteras såväl inom som 

utanför domstolarnas väggar. Exemplet tar varken höjd på att vara fullständigt eller 

omfatta samtliga alternativa vägar som ett hyressättningsärende kan ta, men kan 

nog hävdas avspegla ett typexempel.  

  

Illustrationer har i en begränsad omfattning hanterats löpande i texten. Figurer som 

exemplifierar hur lagtext interagerar med varandra har ofta hjälpt förståelsen 

genom utbildningen i övrigt, och min ambition har varit att på ett övergripande sätt 

måla upp för läsaren hur systemen är uppbyggda. Läsaren kan med fördel återgå till 

figurerna löpande för att tillgodose förståelse av reglerna i sin helhet.  

 

Åsikter om ovan beskrivna hanteringar kan till det närmaste liknas med en 

(metaforiskt) het potatis. Det är dock min klara uppfattning att alla tre äger sin 

plats i arbete som värdefulla hjälpmedel till förståelse och fördjupning.  

  

                                                
13 Det noteras att bland andra Victorin – författare till en betydande del av källmaterialet – 
tenderade till att ha en väl utvecklad notapparat, troligen varför det har naturligt blivit en del av 
det här arbete. Inga anspråk på jämförelser i övrigt görs mellan det här arbetet och de av Victorin.  
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1.6   Material  

Regler om hur hyressättning och hyresförhandling kommer att presenteras med en 

klassisk rättskällelära.14 Det sker alltså en strukturering av de regler som praktiskt 

reglerar hyresförhandlingarna och domstolens grund till beslut i fråga om 

fastställande av hyra. Givet min metod är en traditionell rättskällelära med 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin tillräcklig för arbetet. Även om den 

rättsanalytiska metoden tillåter ytterligare utsvängningar kring materialet som kan 

ligga till grund har det inte ansetts nödvändigt.  

 

Det kan hävdas att rättskälleläget har styrt framställningen. En betydande mängd 

doktrin finns på området, och kring hyressättning i allmänhet och 

bruksvärdesreglernas vara eller icke vara i synnerhet, tenderar tydligen till 

engagerande känslor hos såväl jurister som lekmän. Rörande praxis har det i 

begränsad mån refereras rättsfall från Svea hovrätt eller dåvarande 

Bostadsdomstolen. Anledningen till detta är att hyressättningsärendebeslut i dessa 

respektive instanser inte är överklagbara, och innehar därmed visst 

prejudikatvärde.15 I det sammanhang som de refereras är dock dess främsta uppgift 

att illustrera en praktisk tillämpning av de respektive regler. Anledningarna till att 

praxis inte har behandlats i större mån är delat behov och platsbegränsning. 

Uppsatsen ska klargöra hyressättningens gång från förhandling till fastställd hyra 

av hyresnämnden. Kring förhandlingen och reglerna därikring finns en begränsad 

mängd praxis, och den mängd som finns att tillgå har sällan uttalanden kring 

principerna för förhandlingen. Den avsaknaden fyller doktrin desto bättre ut. Kring 

hyran och dess skälighet finns desto mer praxis – mestadels från underinstanser – 

vilket i begränsad mån hänvisas till. Begränsningen sker för att dels hänvisningar 

görs till arbeten med grundlig genomgång av praxis, dels för att den här skriften 

inte ska bli för långt.  

 

 

                                                
14 Rättskälleläran i Sverige grundar sig på hur var källa har tillkommit. Rangordningen i rakt 
nedstigande led; lag – förarbete – praxis – doktrin, har tillkommit för att utesluta låsningar i 
tolkning av källorna.  
15 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 30. 
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1.7   Disposition  

För att tillfredställande analysera hur en hyra fastställs för en bostadslägenhet är 

det viktigt att man har kunskap om den hyressättningsmodell som tillämpas i 

Sverige idag. För att förstå hur systemet med hyresförhandling har utvecklats 

kommer kapitel 2 ge en bakgrund till hyressättningens historia i Sverige samt de 

olika förändringar som har skett genom historien. I kapitel 3 presenteras hur de 

idag gällande regelverken samspelar med de organisationer representerandes 

hyresvärds- respektive hyresgästskollektivet samt den tågordning som finns för att 

fastställa en hyra för en hyreslägenhet. Vidare klargörs den ordningsföljd som 

ankommer när en hyresvärd och en hyresgäst inte kan komma överens om den nya 

hyresnivån, och hur man går vidare för att låta en domstol fastställa en skälig hyra 

för prövningslägenheten. Kapitel 4 berör bruksvärdet och de grunder som 

domstolen ska basera ett beslut om hyra på. Juridisk analys kommer kontinuerligt 

att följa avhandlingens olika delar. Avslutningsvis, i kapitel 5, kommer en analys 

kring hyressättningsmodellen och, om det finns utrymme för förbättringar: de lege 

ferenda.  
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2   Lagstiftningen och dess historia 

2.1   Historiska nedslag i hyresrätten  

2.1.1   Ett sekel år i korthet 

Hyresrätten har en lång historia bakom sig, och kan sägas ha utvecklats i takt med 

industrialiseringen i Sverige.16 Regleringar av hyresrätten har engagerat lagstiftaren 

under lång tid.17 Anledningarna till engagemanget är flera, men hyresgästens utsatta 

läge – med sitt intresse för en bostad  – bland annat torde ligga som grund.18  

 

Ytterligare anledning till särregleringarna torde vara att marknaden av hyresrätter 

genom åren skiftat kraftigt.19 En hyresrättsmarknad med god tillgång på lediga 

hyresrätter kan kallas för en marknad i balans, där hyresgäst och hyresvärd kommer 

överens om villkoren för hyresrätten i en förhandling. I motsats står en marknad i 

obalans, där utbud av och efterfrågan på hyresrätter inte stämmer överens.20  

 

2.1.1.1  Hyresrätten vid en god tillgång på hyresrätter  

Marknaden för hyresrätter har vid fler tillfällen varit i obalans än i balans. Med 

obalans menas att tillgång på hyresrätter antingen överstiger eller understiger 

efterfrågan på dem. Den obalans som har funnits genom åren har varit den av en 

efterfrågan som överstiger utbudet. Dock kan framförallt två tillfällen under 1900-

talet identifieras som tider då det har varit god tillgång på hyresrätter.21 Vid dessa 

                                                
16 Lejman, Den nya hyresrätten, s. 1, se vidare SOU 2000:33, s. 15. 
17 Grunden till den moderna hyresrättens lagregler anses ligga i 1907 års lag om nyttjanderätt till 
fast egendom m.m. (1907:36), NyttjL. Reglerna i NyttjL var dock till större del dispositiva, och 
t.ex. bestämmelser om hyrans storlek fastslogs i det vart enskilt hyresavtal, Lejman, Den nya 
hyresrätten, s. 2. Om fördjupning inom hyreslagstiftnings historia och praktiska genomslag innan 
1900-talet rekommenderas von Sydow, Om hyresaftal. 
18 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 25-29. För en diskussion kring principerna 
bakom hyreslaglagstiftningen hänvisas till Bäärnhielm.  
19 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 9-16. 
20 SOU 1981:77 s. 160-161. Skulle endera part ställa krav som den andra inte accepterar finns 
möjlighet för en annan partskonstellation – hyresgästen har möjlighet att söka en annan värd på 
marknaden som eventuellt erbjuder något attraktivare – vilket innebär att ingen part känner sig 
tvingad till att ingå i ett hyresavtal. Det kan noteras att marknaden för hyresrätter inte ter sig som 
andra marknader för varor till uthyrning. Hyresrätten är av bestående men, och fastighetsägare 
står ogärna med tomma bestånd med anledning av de kostnader som tillkommer. Således rör sig 
marknaden ”långsamt” efter en utökad efterfrågan, till skillnad från andra varumarknader. 
Tillkommer gör de enorma kostnader för tillkomsten av hyresrätten som spär på den särställning 
hyresrättsmarknaden har.  
21 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 3-12; i början av 1900-talet och efter första världskriget, kring 
slutet av 1930-talet.  
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tillfällen har lagstiftningen speglat denna goda tillgång på hyresrätter, med regler 

av dispositiv natur kring hyra och lägenheternas beskaffenhet, för att ta två 

exempel.22 Dessa dispositiva regler syftade till att ha en marknadskraftsreglerande 

verkan, där hyresgäster i samförstånd skulle kräva liknande regler och genom 

gemensam kraft pressa hyresvärdarna.23 

 

Dessa förhoppningar infriades inte i någon av de tillfällen av god tillgång på 

hyresrätter. Fastighetsägarna använde de dispositiva regler kring hyresrättens 

beskaffenhet till sin fördel, och i vissa fall förändrades gradvis många områden till 

vad som idag skulle kallats för slumområden.24 Även om lagstiftningen hade en 

karaktär av att vara dispositiv till förmån för avtalsfrihet fanns det inslag av 

skyddsregler för hyresgästen, däribland ett indirekt besittningsskydd vid en 

omotiverad uppsägning.25  

 

2.1.1.2  Hyresrätten i tid av dålig tillgång av hyresrätter 

Under första världskriget fick den väl tilltaget lösa lagstiftning ge vika för 

undantagsregler med bland annat reglering av hyresnivån. Såväl kring första som 

andra världskriget förbjöd lagstiftaren hyreshöjningar, med några få undantag för 

hyreshöjning av rörliga delar som energikostnad. Sverige hade då en så kallad 

hyresreglering, lagstiftning som inte enbart begränsade hyreshöjningar utan fastslog 

                                                
22 Exempel på betungande regler för hyresgästen, med utgångspunkt i den goda tillgång på 
hyresrätter, kan nämnas regeln om att ”dödsfall ej bryter kontrakt”. Denne ersattes av regler som 
gav dödsboet rätt att säga upp kontraktet. Ytterligare konsekvens av den generösa tillgång på 
hyresrätten var en anmälningsplikt för hyresgästen om hyresrätten skadades. En mer omfattande 
beskrivning ges av Lejman, Den nya hyresrätten, s. 2-4.  
23 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 21, se även Lejman, Den nya hyresrätten, s. 
2. 1939 års hyreslag genom prop. 1939:166. Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 22.  
24 Järtelius, Hyra och bostad, s. 11. Lagstiftarens förhoppning var att marknaden skulle utveckla 
krav på bland annat hyresrättens beskaffenhet som skulle vara indirekt bindande för hyresvärden. 
På så sätt skulle marknaden kunna adaptera till nya krav, utan att lagstiftningsmaskineriet 
behövde dras igång för att detaljreglera.  
25 Bengtsson, Hyra och bruksvärde, s. 43. Ett indirekt besittningsskydd ger hyresgästen endast rätt 
till ekonomisk kompensation med anledning av uppsägningen, men det kan inte användas för att 
tvinga sig kvar med hyreskontraktet. Det direkta besittningsskyddet däremot ger en rätt för 
hyresgästen att påkalla förlängning av hyresavtalet vid en uppsägning.  
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nivåer för hyran. 26 Regleringarna var sanktionerade med straffansvar för 

hyresvärden om denne höjde hyran över vad som var stadgat.27 Den senare 

hyresregleringen tog avsevärt längre tid att avskaffa än den i början av 1900-talet, 

och det skedde i takt med att ett frivilligt förhandlingssystem växte fram mellan 

parterna på hyresmarknaden.28  

 

Hyresregleringens eventuella avskaffande utreddes inom två från varandra åtskilda 

och efterföljande kommittéer. Dessa två, Hyreslagskommittén (1957-1961) och 

Hyreslagstiftningssakkunniga (1963-1966), ses som grogrunden hyreslagstiftningen 

som den ser ut idag, och många av de tankar som avgetts i dessa utredningar har 

relevans än idag.29  

 

2.1.1.3  Bruksvärdesreformen 

Bruksvärdesprincipen bygger på en jämförelse grundad på olika mekanismer, och 

ämnar till att skapa en enhetlig hyressättning genom hela hyresbeståndet. Vidare 

ska bruksvärdesreglerna, över tid, skapa hyror relativa i relation till varandra. Även 

om bruksvärdesparagrafen har genomgått förändring sedan införandet är de 

principiella uttalanden som gjordes vid införandet av fortsatt intresse.  

                                                
26 Hyresstegringslag (1917:219), HSL, och Lagen (1942:429) den 19 juni 1942 om hyresreglering 
m.m., HRL. Såväl HSL som HRL var provisorium och motiverades i förarbetena med att den som 
en tillfällighet inte skulle åsamka skada för samhället, prop. 1917:254, s. 23-26 & prop. 1968:91, 
bihang A, s. 43. Än dock förlängdes regleringen ett antal gånger, och först 1926 upphörde den 
slutligen, nästan tio år efter införandet. Under andra världskriget uppstod en betydande 
bostadsbrist återigen ut i Sverige. Det kan konstateras att lagstiftarens intentioner om en väl 
fungerande hyresmarknad uppbyggd på liberala avtalsregler inte hade fallit rätt ut. Med den 
skenande bostadskrisen följde kraven på lagstiftaren att återinföra en sorts hyreskontroll. 
Resultatet blev ett från lagstiftarens motvilligt återinförande av en hyresreglering, HRL. 
Regleringen motiverades återigen med att den skulle vara provisorisk i tid med anledning av den 
omvärldskris som rådde. HRL gick ut på att en lägenhets hyra skulle inte överstiga en så kallad 
grundhyra, vilket innebar hyresnivån för den lägenheten vid ingången av år 1942, eller en nivå 
som fastställts av domstol. Viss utrymme fanns för fastighetsägarna att kompenseras för 
omkostnader kopplade till förvaltningen genom generella höjningar i etapper, Järtelius, Hyra och 
Bostad, s. 13-14, Ljungkvist, Skälig hyra, s. 15, se vidare Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 12. 
27 Rittri, Bruksvärdeshyra, s. 11.   
28 Till en början var det endast de allmännyttiga bolagen som förhandlade enligt det frivilliga 
systemet, med parterna såg fördelarna med att undgå statlig kontroll av hyresnivån och istället 
förhandla med en part om hur de kostnader som var och är förenligt med fastighetsförvaltning 
skulle fördelas, se vidare Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s 17-20.  
29 SOU 1961:47, Reviderad hyreslag, och SOU 1966:14, Ny hyreslagstiftning. Sammantaget kan 
utredningarnas slutsatser sammanfattas till att hyresregleringen skulle avskaffas, samt regler om 
besittningsskydd och i viss mån hyreskontroll skulle införas i de allmänna regler för hyra. Tanken 
på att kunna byta hyresrätt introducerades också. Vid den här tiden rådde oenighet om vad som 
skulle ersätta den ”temporära” hyresregleringen, och det var politiskt svårt att motivera ett 
avskaffande till förmån för ett annat system. Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 23 
& Ljungkvist, Skälig hyra, s. 15-16. 
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Bruksvärdesprincipen infördes initialt med bred förankring i riksdagen år 1968, och 

implementerades succesivt fram tills 1978. 30 Införandet skedde parallellt med att 

HRL avskaffades över hela hyresbeståndet.31 Statsmakternas främsta intresse med 

bruksvärdet var att trygga besittningsskyddet.32  

 

Lagstiftaren uttryckte vid samma tid intentioner med hela bostadspolitiken 
”Samhällets mål för bostadsförsörjningen skall vara att hela befolkningen skall beredas sunda, 

rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 

kostnader.”33  
 

Målet lagstiftaren satt upp kan inte hävdas som kontroversiellt, utan torde 

representera en allmän önskan om bostadsmarknaden. Det torde antas att dessa mål 

delas av större delen av befolkningen, som på ett eller annat sätt har en koppling 

till bostadsmarknaden. Det kan även hävdas att bostadspolitiken efter den här tiden 

har följt beskrivningen någorlunda.34 Bruksvärdesprincipen motiverades delvis som 

en tredje väg för hyressättning, passerandes mellan en administrativ hyressättning – 

                                                
30 Prop. 1968:91 Bihang A är alltså densamma som prop. 1967:141, vilken återtogs av den 
Socialdemokratiska regeringen 1967. I samband med detta introducerades även proposition om 
riktlinjer över bostadspolitiken, prop. 1967:100, där hyresjuridiska spörsmål föredras på ett mer 
översiktligt plan. Bruksvärdesregeln fick följande lydelse i 1968 års hyreslag, 48 §: ”Vid 
förlängning av hyresavtal är hyresgästen skyldig att godtaga den hyra som hyresvärden fodrar. Om 
han krav är oskäliga, skall dock hyran utgå med skäligt belopp. Fodrad hyra är att anse som 
skälig, om den väsentligt överstiger hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är 
likvärdiga […]”. Om HRL se not. 27. 
31 Bengtsson, Hyra och bruksvärde, s. 13.  
32 SOU 1981:77 s. 161. Skyddet som bruksvärdesreglerna kan anta den av en progressiv form, 
vilken ökar i tider av bostadsbrist och blir mindre aktuell i tider där bostadsbrist inte föreligger. 
Detta genom att en hyresgäst i en hyresmarknad av god tillgång av hyresrätter inte torde ha 
samma behov av att inte bli av med sin hyresrätt. Det kan till och med tänkas att en hyresgäst kan 
agera med viss konsumentmakt mot en hyresvärd i en hyresmarknad med god tillgång av 
hyresrätter. Intentionerna vid införandet av bruksvärdet var att marknadshyra skulle råda för det 
fall hyresmarknaden var i balans. När marknaden inte är i balans ska reglerna kring bruksvärdet 
fungera som ett skydd mot oskäliga hyreshöjningar, en typ av konstruerad marknadshyra. Se 
vidare prop. 1968:91 Bihang A, s. 48-50. Om besittningsskyddet se avsnitt 2.1.1.4. 
33 Prop. 1967:100, s. 172.  
34 Bengtsson, Hyra och bruksvärde, s. 32-33.  
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hyresreglering – och en ren marknadshyressättning.35 Bruksvärdesprincipen 

betonades istället återspegla ett marknadsvärde på hyresrätten i fråga, även på en 

marknad som inte är i balans.36  

 

2.1.1.4  Besittningsskyddet 

Besittningsskyddet var en av de första frågor som stod på den nykläckta 

hyresgäströrelsens agenda.37 Ett besittningsskydd i svensk form kan liknas som en 

optionsrätt för hyresgästen till ett visst hyreskontrakt.38 Under mitten av 1920-talet 

tog lagstiftaren den första diskussionerna kring ett uppsägningsskydd för 

skötsamma hyresgäster. Ett rättsligt skydd till bland annat familjer som skötte sina 

åtaganden som hyresgäst önskades.39 Diskussionerna stannade på det juridiska 

diskussionsplanet, men återkom sedermera i lagstiftningssammanhang.40 Det första 

lagreglerade besittningsskyddet såg dagens ljus i HRL. Lagen trädde i kraft under 

brinnande världskrig och innebar, förutom ett besittningsskydd, en hyresreglering i 

tätorter.41 Besittningsskydd i den bemärkelse som finns i svensk rätt idag infördes i 

slutet av 1960-talet. Departementschefen anförde att det redan under 1950-talet i 

                                                
35 En ökad förståelse om regleringen som sådan kan underlättas av en inblick i villkoren för 
hyresbostadsmarknaden på den här tiden. Det rådde avtalsfrihet på marknaden sedan 1939-års 
hyreslag införts, och lagstiftningen innefattade även ett indirekt besittningsskydd för hyresgästen. 
En temporär hyresregleringslagstiftning gällde i och med HRL. Denna innefattade hyreskontroll 
och ett direkt besittningsskydd. De allmännyttiga bostadsbolagen var undantagna 
hyresregleringen, då deras hyror förväntades satta efter en självkostnadsprincip samt att de 
förhandlade om hyran med hyresgästorganisationer. Regeringen kunde, efter särskilt beslut, 
avveckla hyresregleringen inom vissa geografiska områden, samt för vissa kategorier av bostäder. 
Ett sådant beslut kom efter att statsmakten uppmärksammat den lokala hyresmarknaden som i 
balans. För bostäder där hyresregleringen inte var gällande fanns lagstiftning som innebar ett 
direkt besittningsskydd. 
36 Bengtsson, Hyra och bruksvärde, s. 51-52. Intentionerna med en marknad i balans tåls en 
djupare belysning. En marknad i balans är densamma som en marknad utan bostadsbrist. Den 
jämvikt som eftersöks av lagstiftaren är den över ett längre perspektiv. Den marknad i obalans, 
med en högre efterfrågan än utbud, kan alltid tvingas in i balans genom en markant hyreshöjning – 
varvid efterfrågan fallet bort. Den sortens utjämning av utbud och efterfrågan kan dock knappast 
anses som eftersträvsam. Det är istället lagstiftarens intention att marknadsbalans uppnås över en 
längre sikt genom att bruksvärdesreglerna relativiserar hyrorna mot hyresrättens beskaffenhet och 
– i samverkan med externa faktorer som exempelvis ökat bostadsbyggande – marknadsanpassning 
sker över tid, se vidare prop. 1968:91 s. 55.  
37 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 4.  
38 Med optionsrätt menas en bättre rätt för hyresgästen att ha kvar hyreskontraktet i det fall 
hyresvärde skulle säga upp avtalet. Victorin uttrycker att hyresgästen ”[…] som hyr en 
bostadslägenhet har en kvarboenderätt när hyresvärden säger upp avtalet.”, Victorin m.fl., 
Hyresrätten, s. 57. Besittningsskyddet regleras framförallt i JB 12 kap. 46 §. 
39 Järtelius, Hyra och bostad, s. 11-12.  
40 SOU 1938:22, s. 45-46.  
41 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 23. Besittningsskydd gavs till hyresgäster 
som skött sig under hyresförhållandet, men avsåg endast delvis ett direkt besittningsskydd.  
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det allmänna rättsmedvetandet fanns en uppfattning om att en skötsam hyresgäst 

skulle ha rätt att bo kvar i sin lägenhet i det allmänna rättsmedvetandet.42 

   

2.1.1.5  Hyresnämnderna 

Hyresnämnderna var till en början kommunala nämnder, och beslutade i frågor som 

rörde fastställande av grundhyra. Nämnderna stod under Hyresrådet, vilken var en 

central, statlig myndighet. Hyresnämnderna agerade medlare i hyrestvister, ett 

uppdrag som lever kvar än idag.43 Under 1950-talet pågick arbetet med att fasa ut 

dåvarande HRL och hyresnämnderna i kommunal regi avvecklades samtidigt, till 

förmån för de statliga hyresnämnderna. Med anledning av hyresnämndernas 

förstatligande inrättades år 1975 Bostadsdomstolen, dit ärenden från 

hyresnämnderna kunde överklagas.44 I och med inrättandet av Bostadsdomstolen 

kom branschorganisationernas roll att cementeras ytterligare då ledamöter från 

båda organisationer tog plats som intresseledamöter, en roll de även har i 

hyresnämnden.45 

 

2.1.1.6  Hyresförhandlingslagen 

Hyresförhandlingslagen (1978:304), HFL, tillkom mot bakgrund dels i den 

hyresreglering som fanns, dels i det utbredda – frivilliga – hyresförhandlingssystem 

som fanns mellan parterna. Nästintill samtliga fastighetsägare inom allmännyttan, 

de kommunala bostadsbolagen, använde sig av dessa kollektiva förhandlingar vid 

hyressättning för befintliga hyreskontrakt.46 Det frivilliga systemet, som kom att 

kalkeras till förmån för lagstiftningen kring kollektiv hyresförhandling, hade 

utformats enskilt av marknadens parter. Hyresvärd och den kollektiva 

hyresgästsidan såg klara fördelar med en förhandling mellan centrala parter istället 

                                                
42 Prop. 1968:91, s. 53-55. Se vidare prop. 1968:91 Bihang A, s. 38-40. Intressant är att den 
krigsreglering som införts har blivit en norm i samhället även om det inte var tanken att regeln 
skulle gälla för mer än under en begränsad tid. Kring diskussionen om besittningsskydd uppkom 
även frågan om hur en hyresvärds agerande kunde sättas i olika dager med anledning av hur 
hyresmarknaden ser ut där de agerar. I en marknad i balans, menade departementschefen, bör en 
hyresvärd kunna få utnyttja det fulla värdet på hyresrätten.  
43 Lag (1939:366) om medling i hyrestvister.  
44 Prop. 1974:151.  
45 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 16. Mer om dessa under avsnitt 2.1.2. 
46 SOU 1976:60, s. 27. 
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för det individuella förhandlingssystemet i dåvarande JB.47 Vid HFL tillkomst 

rekommenderade Hyresgästernas Riksförbund, HGF, att en förhandlingsordning 

utformats som att parterna förhandlar om frågor som rör ”[…] tvist i hyresfråga mellan 

bostadsföretaget och sådan hyresgäst hos honom, som är medlem i hyresgästföreningen.”.48 De 

frivilliga förhandlingssystemen hade till en början varit inriktade enbart på hyran 

och höjningarna därav, men efterhand kom parterna underfund med det praktiska att 

förhandla om övriga villkor kring hyresrätten såsom omfattning av renoveringar, 

lägenheternas skick och de gemensamma utrymmena i huset.49  

 

2.1.1.7  Förändringen år 2011 

Den 1 januari 2011 infördes en betydande förändring för reglerna om 

hyressättning.50 Förändringen innebar bland annat reformer av de regler som 

reglerar hur kommunala bostadsaktiebolag ska styras och av bruksvärdesparagrafen 

i JB 12 kap. 55 §.51 En av de större förändringarna var hur de kommunala 

bostadsbolagen ska bedriva sin verksamhet.52 De kommunala bostadsföretagen 

skulle nu bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, i motsats till innan 

lagändringen då de allmännyttiga bostadsbolag drivits med självkostnadsprincipen 

som ledstjärna.53 I och med lagförändringarna 1975 kopplades 

                                                
47 Rittri, Bruksvärde, s. 15. I förarbetena till lagen 1978 beskrivs de kollektiva förhandlingarna 
mellan de allmännyttiga bolagen och hyresgästkollektivet som en framgång, med betydande 
praktiska vinster för varenda part, SOU 1976:60, s. 21-25. Parterna övertog i samma skede en del 
av det medlingsansvar som de kommunala hyresnämnderna haft, och man uttalade sig i 
propositionen om de fördelar som medföljt de enskilda överläggningar som hållits innan 
förhandling i hyresnämnden. Vid avskaffandet av hyresregleringslagen år 1968 menade DepCh att 
medlingsförfarandet som föregått ett ärende skulle förkorta handläggningen, vilket bidrar till en 
effektivare process, prop. 1967:141, s. 169-170 & Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 15. 
48 SOU 1976:60, s. 52.  
49 SOU 1976:60, s. 53-54. 
50 Den hyresnormerande roll passerade över från allmännyttan till förhandlade hyror, Bengtsson 
m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 98. 
51 Prop. 2009/10:185, Lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag antogs med grund i 
propositionen. Fram tills nu hade bruksvärdesparagrafens första och andra stycke, som reglerar 
domstolens bedömning om en hyras storlek, haft följande lydelse:  
”Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för lägenheter i hus som ägs och 
förvaltas av sådana kommunala bostadsföretag som avses i 1 kap. 2 § lagen (2002:102) om 
allmännyttiga bostadsföretag. Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället 
beaktas hyran för lägenheter på annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade 
förhållanden på hyresmarknaden.”. 
52 Prop. 2009/10:185 s. 24-25. Innan 2010 styrdes de kommunala bostadsföretagen av lagen 
(2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, och har byggt sitt bestånd av hyresfastigheten under 
en lång tid med hjälp av förmånliga, statliga lån. 
53 Ljungkvist, Skälig hyra, s. 22-24. Med självkostnadsprincip menas att ett kommunalt 
bostadsaktiebolag innan förändringen drivits med en prissättning på dess hyresrätter som grundats 
i kostnaden för att producera och förvalta lägenheterna. 
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bruksvärdesbedömningen intimt samman med de allmännyttiga bostadsbolagen. I 

praktiken innebar detta att allmännyttan blev hyresnormerande på hela 

bostadsmarknaden.54  

 

Efter lagändringen lyder den idag gällande bruksvärdesparagrafen, JB 12 kap. 55 § 

2 st. så här: 
”Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägenheter som har bestämts 

i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen (1978:304). Om en jämförelse inte 

kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran för lägenheter på en annan ort med 

jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden.” (Min 

understrykning) 

 

2.1.1.8  Sammanfattning av hyresrättens utveckling genom närhistorien 

Bruksvärdeparagrafen har genomgått fyra stora förändringar sedan dess införande, 

år 1973, 1974, 1984 och senast 2011. Bruksvärdesreglerna kan bedömas som 

antingen en skärpning av de skyddande lagreglerna eller en nedmontering av det 

regler som skulle tillvarata hyresgästens intressen, beroende på vilken 

utgångspunkt man väljer. Har man utgångspunkt i den ursprungliga 1939 års 

hyreslag kan man se den nya lagtexten som en skärpning av såväl 

besittningsskyddet som regler om hyresstorleken. Tar man istället avstamp i den, 

provisoriska, HRL från 1942 var de nya reglerna ökar avtalsfrihet för båda parter. 

Synsättet ger prägel till propositionen då en diskussionen om hur de föreslagna 

reglerna stod sig mot respektive förevarande lagstiftning.  

För systemet med hyresförhandlingar och bruksvärdesprincipen måste den 

slutgiltiga förändringen, 2011, ses som den största förändringen hitintills. 

Förändringen innebar ett paradigmskifte inom hyressättningslagstiftning, då fokus 

skiftat från en ägandemodell av fastigheten till hur hyrorna fastställts. Här kan 

klarläggas att förändringen har en viss skillnad då allmännyttan i många fall har 

byggt upp sitt fastighetsbestånd med statligt subventionerade lån, har i större 

utsträckning ett äldre fastighetsbestånd än privata värdar samt har satt upp 

                                                
54 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 621. Den hyresnormerande rollen ansågs viktig för att 
jämförelsen inte skulle baseras på orimliga hyresnivåer och på så sätt driva upp hyrorna till 
oönskade nivåer, prop. 1974:150, s. 470, se vidare Ljungkvist, Skälig hyra, s. 20-21.   
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verksamheten kring en självkostnadsprincip, vilket innebär att det inte finns samma 

vinstkrav från ägarna som privata fastighetsbolag kan ha.55  

 

2.1.2   Parterna och partsorganisationerna 

De parter som förekommer inom hyresreglerna i JB 12 kap. är överskådliga. Det rör 

sig om dels hyresvärd och dels hyresgäst. Inom den kollektiva hyresförhandlingen, 

som regleras av HFL, bör en närmre beskrivning av parterna ges för att öka 

kunskapen om dess bakomliggande syfte och mål. Respektive partsorganisation 

inom det kollektiva förhandlingssystemet; Sveriges Fastighetsägareförbund & HGF 

grundades under mellankrigstiden.56  

 

2.1.2.1  Hyresvärden 

Det faktum att en part tillhandahåller lägenheter för uthyrning är inte tillräckligt 

för att denne ska anses som part i enlighet med HFL.57 Det är enbart hyresvärdar 

som har tre (3) eller fler lägenheter till uthyrning som kommer i fråga. Vid denna 

beräkning skall det bortses från de lägenheter som värden själv disponerar för eget 

bostadsändamål samt lägenheter som inte uthyrs regelmässigt eller för 

fritidsändamål, HFL 1 § 2 st. Som hyresvärdspart är det inte ett krav att äga 

fastigheten som förhandlingen avser. En hyresvärdspart kan ha ett 

förvaltningsuppdrag från fastighetsägaren, vara tomträttshavare till fastigheten eller 

vara andra hands-uthyrare av lägenheterna, exempelvis en studentförening.58  

 

2.1.2.2  Hyresgästkollektivet 

Bakgrunden till hyresförhandlingarna är bland annat effektivitet – förhandlingen 

ska ske på ett effektivt sätt. Förhandlande motparten till hyresvärden i en 

hyresförhandling ska vara en juridisk person med rättskapacitet. En enskild 

hyresgäst kan således inte uppträda som motpart.59 Ofta är det en en ideell förening 

                                                
55 Ljungkvist, Skälig hyra, s. 82-83. Förändringen innebar att allmännyttan övergick från en 
verksamhetsmodell om självkostnad till en affärsmässig sådan, vilket resulterade i en 
kommersialisering av hela hyresrätten.  
56 1914 bildades Sveriges Fastighetsägarförbund; med ändamål att ”främja och skydda 
fastighetsägarens gemensamma intressen”, och 1917 kan man datera grundandet den 
riksorganisationen Hyresgästernas riksförbund, se vidare SOU 1938:22 Bilaga 2, s. 217-221.  
57 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 29-30.  
58 Rittri, Bruksvärde, s. 18.   
59 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 125.  
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med stadgar och en utsedd styrelse. Organisationen på hyresgästsidan ska äga 

rättskapacitet, varför sedvanliga föreningsrättsliga regler inträder vid bedömningen 

om sammanslutningen är en juridisk person eller inte.60 Den dominerande parten på 

hyresgästsidan, HGF, har inte en ensamrätt som förhandlingspart.61 Det är fullt 

möjligt för hyresgäster att sluta sig samman under annat namn och under andra 

ändamål och stadgar och på så sätt föra hyresgästernas talan i förhandlingar med 

hyresvärden.62  

 

Det föreligger inte några associationsrättsliga krav på formen för en ideell 

förening. En ideell förening sägs bildas när den antagit stadgar och valt en styrelse. 

En förening räknas som en hyresgästorganisation enligt HFL om den har antagit ett 

ändamål som avser att tillvarata medlemmarnas intressen i hyresfrågor. Det finns 

inte något krav på att föreningen uteslutande skall arbeta för medlemmarnas bästa i 

hyresrättsliga frågor. Det är inte heller ett krav att nämnda mål ska vara 

föreningens huvudsakliga ändamål. Således har exempelvis studentkårer kunnat ta 

plats som förhandlande part mot en hyresvärd när det avser en förhandling för 

hyreslägenheter avsedda för studenter.63  

 

2.1.2.3  Något om Hyresgästföreningens särställning 

För en medlem i HGF kan organisationens position verka tudelad. HGF på det 

lokala planet ska agera på ett pragmatiskt sätt för att få en låg hyra men likväl 

tillåta för en bra fastighetsförvaltning. Detta sker inte sällan med ett bra 

samtalsklimat mot hyresvärden. HGF på riksnivå ska å andra sidan verka högljudd 

och inte sällan agera väktare för nuvarande system, alltså opinionsbildning. Dessa 

två intressen är inte alltid korrelerade.64 Förutom denna särställning har 

lagstiftningen, i och med skiftet i hyresnormerande roll, tagit ställning för de 

kollektivt fastställda hyrorna. I  och med ställningstagandet har HGF, med dess 

storlek och ställning som förhandlande part, fått en mycket stark position genom 

                                                
60 Notera här att det inte handlar om ett krav för föreningen att vara en ekonomisk förening. 
61 Ljungkvist, Skälig hyra, s. 25.  
62 SOU 1976:60, s. 37-38.  
63 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 28.    
64 Vid förhandling om hyra är det alltid den lokala föreningen som är grundpart i förhandlingen. 
HGF på riksnivå eller inom regionnivå har inte utan särskilt given rätt möjlighet att binda den 
lokala föreningen till en överenskommelse, även om föreningarna är kopplade till varandra genom 
del i HGF, Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 129. 
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lagstiftning. Agerandet har givit HGF en särställning inom hyresrätten som kan 

liknas med den av fackförbundens inom arbetsrätten.65 

 

Det ska noteras att parallellerna med arbetsrätten inte ska överdrivas. Det råder inte 

samma möjlighet till avtal parterna mellan inom hyressättningssystemet som det 

gör inom arbetsrätten. Hyreslagstiftningen är till stor del tvingande, och det har 

inte från lagstiftarens sida gjorts möjligt med regleringar om hyra som 

kollektivavtalsdispositiva, jämför med regler i MBL som kan avtalas bort genom 

kollektivavtal.66  

 

2.1.3   Instansordning 

Instansordningen som den ser ut idag kom till stora delar till 1994.67 När det 

kommer till tvister i hyresärenden är det i de allra flesta fall hyresnämnden som är 

första instans. När man ser till hyresnämnderna och deras arbetsordning och 

behandling av parterna är det viktigt att ha i åtanke att dessa nämnder inte är vanlig 

civilprocess. Nämnden är sammansatt av en juristdomare, med domarutbildning, 

och två intresseledamöter.68 Intresseledamöterna representerar fastighets- 

respektive hyresgästsidan, där ytterligare koppling kan dras till arbetsrätten och 

sammansättningen i arbetsdomstolen.69  

 

                                                
65 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 113-114.  
66 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 128.   
67 Prop. 1993/94:200, s. 47 & 54-56. Det hade vid den här tiden diskuterats i bl.a. promemorian Ds 
1993:34, Specialdomstolar i framtiden, om inte all verksamhet som hyresnämnderna och den 
dåvarande Bostadsdomstolen skulle inackorderas i tingsrätterna och det ”vanliga” 
domstolssystemet. I propositionen tog man dock ställningen att en sådan ordning endast kunde 
realiseras vid en övergripande reform av hyresrätten, processuellt som materiellt, se bl.a. prop. 
1993/94:200, s. 48.  
68 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 29. 
69 Arbetsdomstolen består av ledamöter från det områdets respektive arbetsgivare- och 
arbetstagarintressen. Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 832. 
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Nämnderna har dels en beslutande, dels en medlande roll. Den medlande rollen 

återfinns såväl i lokal- som bostadshyresärenden, och går längre än den medlande 

roll som tingsrätterna har åtagit sig de senaste åren.70 I vissa fall kan ett utslag från 

hyresnämnden inte överklagas. När det kommer till hyressättningsärenden kan 

dessa dock överklagas till Svea hovrätt, i var den tidigare Bostadsdomstolen 

infördes.71    

                                                
70 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 831-833. 
71 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 30. 
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3   Förhandling om hyran 

Hyra ska sättas för en individuell lägenhet. Grundregeln är att hyran ska vara 

fastslagen till en summa i hyreskontraktet, JB 12 kap. 19 §. Då avtalsfrihet kring 

hyresnivån råder är en förhandling kring densamma grundläggande.72 När hyra 

förhandlas eller när en domstol fastställer hyran är det alltid för en enskilt utpekad 

lägenhet, då hyran ska till var enskilt kontrakt vara fastställd. Reglerna i JB samt i 

HFL bygger på att hyran fastställs för var enskild lägenhet. En förhandling, även 

inom den kollektiva delen, kan inte överenskomma om att hyran ska sättas till en 

viss klumpsumma för ett helt hus och sedan ge hyresvärden i uppdrag att fördela ut 

hyreshöjningarna.73 

 

Förhandling om hyran kan ske med stöd av två olika regelverk. Det mest primära 

återfinns i 12 kap. JB. Reglerna i JB utgår från att hyresgäst och hyresvärd 

förhandlar med varandra på individnivå. Det andra regelverket återfinns i HFL och 

reglerar förhandlingen på en kollektiv nivå. Nedan följer en redovisning om när 

respektive regelverk är tillämpligt.  

 

3.1   Hyresförhandling enligt JB 

JB har grundläggande regler kring hyresförhandlingen – vars regler är uppbyggda 

kring föreställningen om att den sker enskilt mellan en hyresgäst och hyresvärd. En 

förhandling mellan parterna kan röra frågor om ett eller flera villkor som endera 

part i hyresförhållandet vill förändra.74  

 

3.1.1   Bakgrund 

Hyreslagstiftningen har som beskrivet utvecklats under praktiskt taget hela 1900-

talet. En rad regler har tillkommit för att till exempel skydda hyresgästen mot till 

exempel oskäliga hyreshöjningar men även för att tillse en rättssäker och fullgod 

                                                
72 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 601. 
73 Det kan diskuteras om det är en avtalsfrihet som råder om densamme, vid det tillfälle parterna 
inte kommer överens, bortses från väl när saken prövas i hyresnämnd. Denna diskussion tas delvis 
upp i den kommande analysen.  
74 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 44. De regler kring förhandling av hyra i JB 
lämnar en del att önska när det kommer till att hantera en större mängd ärenden. Bland annat gör 
reglerna inte det möjligt för en hyresvärd att ansöka om en samlad mängd hyreshöjningar, utan var 
hyreshöjning ska ansökas om separat till hyresnämnden. Se vidare Victorin, Betydelsen, s. 488.   
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förhandling kring hyresvillkoren. Det kan nämnas att förhandlingen inom ramen för 

JB fick den senaste avgörande förändringen år 1984, då lagändring medförde att det 

inte länge behövdes en uppsägning till villkorsändring för bostadslägenheter. 

Endera part kan således påkalla villkorsändring utan att hyresavtalet som sådant 

riskerade att upphöra, utan risken föreligger endast i att det villkor som ligger för 

prövning endera blir gällande eller inte genom beslut av hyresnämnden.75 

  

3.1.2   Lagregler 

Parterna inom ett hyresavtal kan, med stöd av JB 12 kap. 54 §, framställa en 

begäran om villkorsändring mot den andra parten. Framställningen ska skickas via 

ett rekommenderat brev, enligt JB 12 kap. 63 §.76 I praxis kan det konstateras att 

det är sällsynt med yrkanden som rör andra villkorsändringar än hyran, vilket 

föranleder uppfattningen om att hyra är det mest omtvistade hyresvillkoret.77 Dessa 

regler är frikopplade från besittningsskyddet, vilket innebär att yrkande om 

förändring av hyresvillkor behandlas separat om besittningsskydd.78 

  

Kraven på framställningen om villkorsändring återfinns i JB 12 kap. 54 §, och 

innefattar dels (1) ett skriftligt krav, dels (2) en karenstid om en månad från det att 

meddelandet om en villkorsändring skickats, innebärande att ansökan till 

hyresnämnden endast kan ske därefter.79  

 

                                                
75 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 591-592. 
76 Reglerna för delgivning är komplicerade i hyressättningsärenden, och en djupare framställning 
hör inte hemma här. Det kan dock konstateras att värden måste styrka att hyresgästen fått 
meddelandet. Detta kan eventuellt ske genom vittnen, men det praktiskt enkla är ett 
rekommenderat brev vilket visar att något har skickats och eventuellt hämtats ut. Skulle brevet 
inte hämtats ut står hyresgästen för den risken, eftersom en senare prövning i hyresnämnden likväl 
resulterar i att personen blir delgiven prövningshandlingarna och då den åberopade 
hyreshöjningen. Rittri, Bruksvärde, s. 85.  
77 För en översiktlig genomgång av olika villkorsärenden avseende hyra, se Holmqvist m.fl., 
Hyreslagen, s. 592-597. Exempel på andra hyresvillkorsändringar än hyra: att hyresgästen ska stå 
för utbyte av vitvaror, BD 240/1992, eller villkor omfattande hyresgästens begränsade rätt att 
uthyra lägenheten i andra hand, BD 157/1992.  
78 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 88-90. Det är möjligt för en part att säga upp 
hyresavtalet och reservationsvis yrka på ändring av hyresvillkoren. JB 12 kap. 51 § 1 st. 2 men. 
Se vidare RBD 8:93 där hyresvärd i första hand yrkade på att hyresavtalet skulle upphöra samt i 
andra hand att hyresvillkoren skulle ändras. 
79 Lagtexten har inte upptagit några ytterligare bestämmelser om hur villkorsmeddelandet ska se ut 
eller vad för sorts innehåll den ha, men det måste anses klarlagt att meddelandet åtminstone ska 
klarlägga för mottagaren att en villkorsändring begärs. Dock torde det räcka att meddela att part 
önskar villkorsändring, och inte vilket eller vilka villkor som ska förändras, se vidare prop. 
1983/84:137, s. 134.  
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Enligt JB 12 kap. 54 § ges den part som vill se en villkorsändring möjlighet att 

ansöka om detta till hyresnämnden. Part kan först ansöka om en villkorsändring 

efter en månad från den tidpunkt då motparten tillsänts ändringsmeddelandet.80 Det 

är endast den part som har initierat villkorsändringen som kan ansöka till 

hyresnämnden.  

 

3.1.3   Praktisk tillämpning 

Den part som önskar förändring av hyresvillkor ska skriftligen meddela motparten 

detta. Formkrav på den skriftliga handlingen föreligger inte, förutom att det ska 

vara klart för motparten att en villkorsändring önskas.81 Det föreligger inte heller 

krav på en förhandling efter den skriftliga begäran.82 Det är alltså fullt möjligt för 

en part att skriftligen låta meddela att man önskar en förändring av hyresvillkoren, 

men underlåter att informera om endera vilken förändring av villkor man avser eller 

när en förhandling ska ske. Det kan konstateras att praxis har tagit fasta på de lågt 

uppställda krav som förarbetena uppställt om meddelandet för villkorsändring.83 

Först en månad efter det skriftliga villkoret tillsänts motparten är det möjligt att 

hänskjuta tvisten till hyresnämnden som första instans. Tanken är att parterna under 

denna tid ska ha möjlighet till en förhandling och göra upp innan sammanträdet i 

hyresnämnden.84 För det fall en ansökan inkommer tidigare ska den avvisas.85  

                                                
80 Det kan noteras att den part som påkallat förhandlingen inte är bunden av det ursprungliga 
meddelandet om villkorsändring. Meddelandet som skickats till motparten har endast syftet att få 
till en förhandling. Kommer parterna inte överens är det sedan i hyresnämnden som den rättsliga 
prövningen över hyresvillkoret som görs, se Rittri, Bruksvärde, s. 85-86, jämför med s. 267.  
81 Se vidare RH 2004:67, där en kommun med ett så kallad blockuthyrningsavtal om ett antal 
lägenheter först i hyresnämnden önskat förändring av hyresvillkoren. Yrkandet avslogs med 
motiveringen att det krav på att skriftligen meddela motpart om önskan att förändra hyresvillkoren 
inte tillgodosetts, då man delvis utgått från reglerna inom lokalhyresrätten och ansökt till 
hyresnämnden före man meddelade hyresvärden samt att man yrkat först vid 
hyresnämndssammanträdet. De lågt ställda krav som finns blir således inte jämkade utan 
anledning.  
82 Koppling dras till HFL regler om förhandling parterna med en förhandlingsordning, se avsnitt 
3.3. 
83 I ÖH 3600-08, dom 2009-02-23, gjorde hyresgästen gällande att denne tillsänt hyresvärden ett 
krav på förhandling av hyresvillkoren i och med att hyresgästen skriftligen ställt frågan till 
hyresvärden vilken storlek på hyressänkning som skulle tillkomma efter det att hyresvärden stängt 
av sopnedkastet i trappuppgången. Kraven är så lågt uppsatta att den part som tillsänt yrkandet om 
villkorsändring och samtidigt medgett sig villig till förhandling inte anses vara bunden av sin 
framställning i ett senare skede. Detta innebär att hyresvärden kan framställa ett krav om en viss 
höjning av hyra, och senare revidera kravet utan att detta hålls emot denne.  
84 Prop. 1983/84:137, s. 134.  
85 En sådan avvisning ska dock ske först efter det att motparten invänt mot det för tidiga 
hänskjutandet. Det rör sig alltså troligtvis inte om något som hyresnämnden prövar ex officio. 
SOU 1981:77, s. 369-370. Se dock t.ex. BD 49/1989 där talan avvisades även utan hyresvärdens 
invändande mot att en skriftlig begäran tillsänts honom.  
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Vid en ansökan om villkorsändring för ett hyresavtal avseende bostads på obestämd 

tid gäller att hyresnämnden inte får bestämma om förändrade villkor avseende tiden 

före tre månader efter det att ansökan kommit in. Hyresvärdens yrkande ska alltså 

avse en tid om tidigast tre månader från ansökan till hyresnämnden. Vidare ska de 

befintliga hyresvillkoren ha gällt i över sex månader. Som tidigast kan så 

villkorsändringar avlösa varandra med tio månaders mellanrum, JB 12 kap. 55 d 

§.86  

 

3.1.3.1  Passiv bundenhet  

Det som ovan beskrivits gäller om det inte finns en förhandlingsordning tecknad för 

huset.87 I JB 12 kap. 54 a § finns regler som reglerar undantagssituationen med ett 

hyresavtal inom en byggnad med förhandlingsordning som inte har en 

förhandlingsklausul inskriven.88 Situationen, likt den i vårt exempel, då en 

hyresgäst inte har en förhandlingsklausul i sitt hyresavtal och således inte omfattas 

av förhandlingsordningen som finns gör att hyresvärden måste förhålla sig något 

annorlunda till nämnda hyresgäst.89  

 

Efter en avslutad kollektiv hyresförhandling torde hyresvärden vilja se samtliga 

hyresgäster bundna av den överenskommelse som parterna träffat. Hyresvärden har 

då möjlighet att knyta hyresgäster utan förhandlingsklausuler med bindande verkan 

till den förhandlade hyran genom ett delvis annorlunda förfarande än ovan. Detta 

speciella tillvägagångssätt kan endast tillämpas när det dels (1) gäller en lägenhet i 

ett hus med förhandlingsordning, dels (2) att hyresavtalet inte har en 

förhandlingsklausul samt (3) att hyresavtalet gäller på obestämd tid. Alla tre 

kriterier ska vara uppfyllda.90  

                                                
86 Beaktat den tid som måste förlöpa mellan tiden för meddelandet om villkorsändring och 
ansökan, yrkandet om hyra och tiden från den förra hyreshöjningen, se bl.a. Holmqvist m.fl., 
Hyreslagen, s. 592-597 & 672-673. Motiven till bestämmelserna är tydliga, det handlar dels om 
att hyresgästen ska ha tid att besluta om de yrkade villkorsändringar som hyresvärden åberopat är 
skäliga, dels för att tätt upprepade villkorsändringar inte är att föredra, Rittri, Bruksvärde, s. 87-
88, se vidare prop. 1983/84:137 s. 101. Det noteras även att villkorsändringar som avlöser varann 
om nio månader är mindre sannolikt med anledning av domstolarnas handläggningstider.  
87 Mer om de olika avtalsformerna i HFL följer i avsnitt 3.3.3. 
88 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 598-599. 
89 Se avsnitt 1.2. 
90 Följer av JB 12 kap. 54 a §, se vidare Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 598-599.  
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I JB 12 kap. 54 a § regleras en så kallad negativ avtalsbindning mot hyresgästen, 

passiv bundenhet, vilket blir aktuellt om hyresgästen förhåller sig overksam mot 

hyresvärdens agerande. Förfarandet enligt paragrafen kan endast användas för 

hyreshöjningar, och är exklusiv hyresvärden, och samma förfarande kan inte 

användas av hyresgästen. Denne blir istället tvungen att använda reglerna enligt 

bl.a. JB 12 kap. 54 §. Meddelanden som inte har nått upp till kraven enligt 54 a § 

har ansetts utgöra ett meddelande enligt 54 §, och ska hanteras därefter.91 

Hyresvärden kan alltså inte bli passivt bunden genom ett av hyresgästen skickat 

villkorsmeddelande. För att hyresgästen ska bli bunden genom sin passivitet finns 

strikta formkrav.  

 

Vid förfarandet följer utökade krav på villkorsframställningens form. Enligt JB 12 

kap. 54 a § ska hyresvärden, förutsatt att denne tillsänder meddelandet i 

rekommenderat brev, informera om följande: (1) den begärda hyreshöjningen i 

kronor, (2) det totala hyresbeloppet som hyresgästen ska betala sedermera års- 

alternativt månadsvis, samt (3) det datum från vilken den nya hyran ska börja 

gälla.92 Vidare ska en adressuppgift till hyresvärden, för det fall hyresgästen önskar 

att bestrida höjningen, bifogas samt en besvärshänvisning till hyresnämnden som 

kan pröva skäligheten på hyreshöjningen.93 Villkorsmeddelandet ska även innehålla 

information om när hyresvärden avser att tillämpa de nya villkoren mot 

hyresgästen, och att denne blir tvungen att betala den nya hyran om hon inte 

motsätter sig hyreshöjningen.94 Med anledning av att hyresgästen kan motsätta sig 

hyreshöjningen – vilket tvingar hyresvärden att ansöka till hyresnämnden – ska 

hyreshöjningen dröja minst två månader från den dag då meddelandet skickats. 

Även denna tidsfrist ska framgå. Om hyresgästen missar denna tidpunkt har hon 

ytterligare en möjlighet att ansöka till hyresnämnden om att hyreshöjningen inte 

                                                
91 Se t.ex. ÖH 5439-04; dom 2004-12-28. Se vidare avsnitt 3.1.3. 
92 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 599.  
93 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 600.  
94 Notera att en hänvisning till hyresvärden samt en hänvisning till hyresnämnden ska bifogas. 
Detta torde motiveras med att hyresgästen, för det fall hon missar den första tidsfristen, ska ha 
klara besked om vart hon ska vända sig för att motsätta sig hyreshöjningen efter att den 
implementerats mot henne.   
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ska bestå inom tre månader från det att hyreshöjningen gjorts gällande mot 

hyresgästen.95 

 

Bundenhet anses uppstått, givet att formkraven följts, om hyresgästen inte reagerat 

inom den fastslagna tid som hyresvärden angett i sitt meddelande.96  

För det fall bundenhet uppstått genom passivitet kan hyresgästen ansöka hos 

hyresnämnden inom tre månader från den tidpunkt då den nya hyran började gälla, 

och på så sätt få en prövning av hyresnivån. För det fall hyresgästen skulle klagat 

på hyreshöjningen inom den stipulerade tidsramen, tidigast två månader, blir 

värden istället tvungen att ansöka hos hyresnämnden om villkorsändring. 

Skillnaden blir alltså endast vem som initierar ansökningsförfarandet, beslutet i 

hyresnämnden tar inte annan form utifrån vem som ansökt om villkorsändring.97  

 

Tillbaka till vårt exempel. Inledningsvis kan vi se att Carl har sagt upp Stens 

hyreskontrakt för att få till en villkorsändring i form av att lägga till en 

förhandlingsklausul. Som ovan beskrivet ska inte en bostadshyresgäst bli uppsagt 

för villkorsändring, varför redan på denna grund Carls försök till villkorsändring 

inte kommer att bära frukt. Carl menar också på att hyreshöjningen ska gälla på en 

gång, vilket inte är möjligt med lagens föreskriva tidskrav. Vidare noteras särskilt 

att formen för villkorsmeddelandet som Sten tillsänts till synes inte verkar uppfylla 

de krav som ställs, varför meddelandet även på denna grunden saknar verkan. 

Eftersom Carl förbisett formkraven för villkorsändringen skulle hyresnämnden 

avslå en ansökan om villkorsändring.  

 

 

 

                                                
95 JB 12 kap. 55 d §, se Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 600. Utöver denna rätt att pröva själva 
hyreshöjningen kan hyresgästen sedermera alltid ansöka till hyresvärden om en villkorsändring, 
för att sedan ansöka till hyresnämnden om dessa förhandlingar går i stöpet.  
96 Enligt lagtext dock tidigast två månader efter att meddelandet skickats med t.ex. rekommenderat 
brev.  
97 JB 12 kap. 55 d § 3 st., se vidare Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 600. Det följer av 
grundläggande processrättsliga regler att den som ansöker om något måste bilägga bevisning som 
styrker ens sak. Med anledning av den diapositivet som följer av prövningen i hyresnämnden är 
det osannolikt att svarande part inte skulle yrka en hyresnivå som denne anser vara rimlig, varpå 
en bevisbörda följer. Om prövningen i hyresnämnden, se avsnitt 4.  
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3.2   Analys  

Som framgår av avsnittet har inte JB uttömmande krav för förhandlingen kring 

hyra. Det återfinns inga krav på att en förhandling ska komma till skott efter ett 

villkorsmeddelande. Inte ens är den åberopande parten bunden av vad denne yrkat 

på för förändring av villkoren i ett senare skede. Parterna måste, inom ramen för 

förhandling med grund i JB, vara positiva till förhandling för att den ska ske, vilket 

torde innebära svårigheter att få till en förhandling i praktiken.  

  

Formkraven för när en hyresgäst ska bli passivt bunden är klart högre ställda än i 

situationen när hyresgästen bor i ett hus utan förhandlingsordning. Anledningen till 

detta är att hyresgästen, genom ren passivitet, kan bli bunden att erlägga den högre 

hyran som hyresvärden och hyresgästkollektivet har förhandlat fram. Vad som 

framstår något uppseendeväckande är att hyresgästens bundenhet här är helt 

frånkopplat någon form av aktiv rättshandling. Avtalsavsikt behöver inte heller 

föreligga, utan vad som binder henne är de två faktorer av vilket avtal som slutits 

för huset hon bor i samt om hon inte agerar på det meddelande som tillsänts henne. 

För att hyresgästen inte ska bli bunden av den överenskommelse som är träffad 

krävs att hon inte förblir passiv mot hyreshöjningen, utan gör det klart för 

hyresvärden att denne inte vill bli bunden av överenskommelsen.98 Det ter sig 

märkligt att en sådan negativ avtalsbörda kan ligga under en avtalsform om något 

så basalt som boende.   

 

3.3   Hyresförhandling enligt HFL 

Föreningskulturen i Sverige är stark. För de flesta grupper av betydelse eller med 

åsikt finns en sammanhållning i organiserad form som företräder den enskilde. Så 

även när det kommer till hyressättning. Organisationerna kan ha många olika 

syften, men ofta har organisationen som mål att tillvarata medlemmarnas, 

gemensamma, intressen mot en annan organisation eller mot statsmakterna. 

Tillvaratagandet kan såväl beröra dagligt uppkommande problem som att idogt 

bilda opinion till stöd för en förändring, eller för ett bevarande, av ett visst 

tillstånd. Hyressättning genom det kollektiva hyresförhandlingssystemet är inte ett 

                                                
98 Prop. 1993/94:199, s. 58-60.  
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undantag från beskrivna ordning, hyresgästkollektivet fungerar såväl som 

förhandlingspart inom ramen för förhandlingssystemet som barrikadivrare till stöd 

för hyresrätten.  

 

Det kollektiva förhandlingssystemet för hyressättning av bostadslägenheter regleras 

i HFL och kompletteras med regler i 12 kap. JB.99 Reglerna i HFL kan ses som ett 

pragmatiskt lagd bilaga till reglerna om villkorsändring i JB. Reglerna i JB 12 kap. 

bygger på att fastighetsägare och hyresgäst ska förhandla om bl.a. hyran. 

Lagstiftaren har sett att hyresgästen här är i svagare position än hyresvärden, varför 

reglerna stadgar en rad skyddsregler för att väga upp det påtänkta övertag en 

hyresvärd har.100  

 

3.3.1   Bakgrund och tillämpning 

Vid den första regleringen av hyresförhandlingen togs avstamp i det frivilligt 

implementerade förhandlingssystem mellan parterna på hyresmarknaden.101 HFL 

tillkom efter att den ovan beskrivna hyresreglering avskaffats efter andra 

världskriget. Förhandlingarna byggde då som nu på att 

förhandlingsöverenskommelser som träffas mellan fastighets- och 

hyresgästorganisationer.102 Majoriteten av remissinstanserna instämde med 

propositionen i att tiden var mogen för en reglering av hyresförhandlingarna, och 

att den modell som parterna utvecklat genom samförstånd borde ligga till grund för 

regleringen.103 Regleringen motiverades med att det inte längre var möjligt att helt 

förlita sig på dels det frivilliga förhandlingssystemet, dels individuella 

förhandlingar med hyresgästerna, utan att det var nödvändigt för 

bostadsmarknadens välbefinnande att en ordning för förhandlingar fastställdes 

                                                
99 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 195. 
100 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 101.  
101 Prop. 1977/78:175, s. 88-89.   
102 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 112.  
103 Prop. 1977/78:175, s. 89.  
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genom lag.104 Reglerna kring hyresförhandling i HFL är dispositiva för parterna, 

och blir tillämpliga genom ett civilrättsligt bindande avtal, JB 12 kap. 53 § 2 st.105  

 

3.3.2   Lagregler 

En förhandling med utgångspunkt i HFL 1 § 1 st. 1 men får föras mellan  

”[…] å ena sidan hyresvärd eller hyresvärd och organisation av fastighetsägare[…]” och 

”[…]organisation av hyresgäster.”. Huvudregeln är alltså att det inte är möjligt för en 

enskild hyresgäst att kräva förhandling med grund i HFL.106 På behöriga parters 

relation är det genom ett civilrättsligt avtal som HFL blir tillämplig. Om inte HFL 

är tillämplig måste hyresvärden påkalla förhandling individuellt med var enskild 

hyresgäst, enligt reglerna i JB. Lagtexten bygger sedan vidare på en rad olika avtal 

som är avgörande för att få till bindande avtalsvillkor för hyresgästerna.  

 

3.3.3   Komponenter i förhandlingssystemet 

Hyresförhandlingslagen bygger således på olika typer av avtalselement. 

Förhandlingsordningen är vad som reglerar parternas förhandlingsskyldighet. 

Genom förhandlingsordningen förbinder sig parterna att förhandla i olika frågor 

som rör hyresrätten.107 Förhandlingsöverenskommelse är frukten av det arbetet; 

överenskommelsen rörande villkor kring hyresrätten. Årligen sluts 

förhandlingsöverenskommelser om hyreshöjningar, men en överenskommelse kan 

också röra en engångsföreteelse, exempelvis en upprustning av gemensamma ytor i 

huset. En förhandlingsklausul är en del i det individuella hyresavtalet, som gör det 

möjligt för hyresvärden att hålla den enskilde hyresgästen bunden till 

överenskommelsen.108 Nedan följer en genomgång av samtliga komponenter som 

                                                
104 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 112-114. De kollektiva hyresförhandlingarna var utbredda, 
framförallt inom det allmännyttiga fastighetsbeståndet. Komplexiteten i hyresförhandlingarnas 
regler uppmärksammades redan på remisstadiet av lagstiftningsarbetet. Civilutskottet medgav i 
sitt yttrande att regeltätheten var en oundviklig följd av att rättsförhållandena på hyresmarknaden 
är komplicerade. Att förena det individualistiska avtalssystem i JB 12 kap. med ett civilrättsligt 
bindande, kollektivt förhandlingssystem bedömdes redan innan dess införande som svårbegripligt 
för den enskilde hyresgäst, se vidare Bet. 1977/78:CU 32, s. 9-10. 
105 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 28-29. En förhandlingsordning med 
stöd i HFL initierar dels tillämpningen av HFL, dels begränsar tillämpningen på reglerna i JB 12 
kap. om hyresförhandlingen.  
106 Fastighetsägarna och HGF är i allt större utsträckning företrädare för respektive part, 
Ljungkvist, Skälig hyra, s. 25. 
107 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 165. 
108 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 114-115.  
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tillsammans utgör grunden i hur en förhandling mellan två parter kan binda en 

tredje, hyresgästen. 

 

3.3.3.1  Förhandlingsordning 

Hyresförhandlingslagens regler om förhandlingen kring hyran blir endast tillämplig 

om parterna har tecknat en förhandlingsordning för byggnad i fråga.109 

Förhandlingsordningen är ett civilrättsligt avtal som reglerar hur förhandlingarna 

parterna mellan ska föras, en förhandlingsskyldighet, HFL 2 §. Den reglerar i sig 

inte hyra eller andra villkor kring hyresrätten, utan är istället en uppräkning av 

vilka villkor för hyresrätten som parterna förbinder sig att förhandla om. Av 

förhandlingsskyldigheten följer dels den primära, HFL 5 § 1 st., dels den övriga, 

HFL 5 § 2 st.110 Den primära förhandlingsskyldigheten innebär att förhandling ska 

ske i frågor som rör främst hyran och dess beräkning. Den övriga 

förhandlingsskyldigheten rör frågor kring hyresgästerna gemensamt, och en 

förhandling kan behöva ske, i det fall parterna inte har enats om att undanta dessa 

frågor enligt HFL 5 § 2 st. Vad som berör hyresgästerna gemensamt kan vara öppet 

för tolkning, varför vissa exempel på frågor har stadgats i HFL 5 § 2 st. 1-4 pkt. I 

övrigt kan de förhandlande parterna även förhandla om enskilda hyresavtal och 

dess villkor, under förutsättning att hyresgästen gett hyresgästorganisationen 

fullmakt till detta, HFL 5 § 3 st.111  

 

Förhandlingsordningen ska uppfylla en rad formkrav. Det kan även inkluderas 

regler och former för själva förhandlingen, men lagstiftaren har funnit skäl för att 

lämna formerna för själva förhandlingen på ett dispositivt stadium.112 En 

förhandlingsordning gäller för en eller flera byggnader, som ska vara specificerade, 

HFL 3 §.113 

 

                                                
109 SOU 2000:33, s. 50. Notera att en förhandlingsordning tecknas för ett visst hus. Det är dock 
möjligt att teckna en förhandlingsordning där flera hus stadgas, som kommer att hamna inunder 
den förhandlingsplikt som parterna företar sig.  
110 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen - en kommentar, s. 62-63, se vidare Victorin, Kollektiv 
hyresrätt, s. 202-203. 
111 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen - en kommentar, s. 63-69, se vidare Victorin m.fl., 
Hyresrätten, s. 106. 
112 SOU 2000:33, s. 51.  
113 Förhandlingsordningen gäller även för en ny hyresvärd, för det fall en hyresfastighet har 
överlåtits, Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 183.  
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Det kan konstateras att en förhandlingsordning idag kan reglera avtalsskyldigheten 

mellan parterna i frågor som rör boendeförhållandena i en vid bemärkelse.114 

Förhandlingsordningen är ett lokalt slutet avtal. Med det avses att det är parterna på 

den lokala nivån, fastighetsägaren tillika hyresgästorganisationen inom huset som 

är förhandlingsparter. En förhandlingsordning mellan vardera intresseorganisation 

på riksnivå, Fastighetsägarna respektive HGF, kan inte tecknas.115  

 

3.3.3.1.1   Rätt till förhandlingsordning 

Det råder inget krav att ha en förhandlingsordning tecknad för byggnaden i vilka 

man hyr ut lägenheter.116 Vardera part har rätt att enligt HFL 9 § kräva att få teckna 

en förhandlingsordning. Båda sidor kan vägra att teckna en förhandlingsordning, 

men i vissa fall kan hyresnämnden tvinga fram en förhandlingsordning för huset 

ändå, HFL 9 §.117 

 

Prövningen om en förhandlingsordning tvångsmässigt ska instiftas utgår ifrån en 

rad olika omständigheter, och regleras i 10 § HFL:  
”Vid prövning av tvist som avses i 9 § skall hyresgästorganisationen respektive hyresvärden ha 
rätt till förhandlingsordning, om det med hänsyn till organisationens kvalifikationer, det antal 
lägenheter som förhandlingsordningen kan förväntas komma att omfatta och omständigheterna i 
övrigt kan anses skäligt mot hyresvärden respektive hyresgästorganisationen att den begärda 
förhandlingsordningen skall gälla.” 
 

Noteras att det i lagtexten talar om ”antalet lägenheter” som är tilltänkta att 

inkluderas i förhandlingsordningen. Tidigare formulering av lagtexten uppställde 

kriterier om ”organisationens stöd bland hyresgästerna”, en formulering som fick 

ge vika till en antalsbedömning av lägenheter istället. Förarbetena till förändringen 

menade på att det i de allra flesta fall inte är någon skillnad mellan det antal 

                                                
114 SOU 2000:33, s. 50. Exempelvis kan förhandlingsordningen stadga att hyresvärden ska 
förhandla om förändringar kring tvättstugan, cykelrummet, fasaden på huset etcetera.   
115 Larsson m.fl., Bostadshyresavtal, s. 230. En hyresvärd kan dock ha en 
fastighetsägareorganisation som ombud, vilken medundertecknar, men organisationen kan inte 
uppträda ensam på hyresvärdssidan, se vidare Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – En 
kommentar, s. 29. Vidare är det möjligt för en lokal hyresgästorganisation att delegera över 
förhandlingsansvaret på den regionala delen av förbundet. Exempelvis tecknas i Stockholms län 
de flesta förhandlingsordningar av den regionala delen i HGF, för det fall den lokala 
hyresgästorganisationen är kopplad till HGF.  
116 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 29-30.  
117 Ljungkvist, Skälig hyra, s. 26.   
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lägenheter som antas omfattas av förhandlingsordningen och hyresgästernas stöd 

till organisationen.118 

 

I praktiken kan det konstateras att det är svårt att som hyresvärd neka tecknandet av 

en förhandlingsordning. Praxis har uppställt krav om 30 procent av hyresgästernas 

godkännande till en förhandlingsordning för att domstolen ska fastställa 

hyresgästorganisationens krav.119  

 

Det kan även noteras att det i regelns nuvarande formulering är på den yrkande 

partens bevisbörda att en förhandlingsordning ska inrättas. Innan år 1994 förelåg en 

presumtion att en ansökan om förhandlingsordning skulle bifallas om hyresvärden 

inte visade på att behovet eller viljan till att instifta en förhandlingsordning inte 

förelåg, med andra ord en omvänd bevisbörda för hyresvärden.120 

 

3.3.3.2  Förhandlingsöverenskommelse 

Förhandlingsöverenskommelsen är den överenskommelse som hyresvärd och 

hyresgästkollektiv får till stånd, med utgångspunkt i de förhandlingar som grundas i 

förhandlingsordningen. 121 Hur parterna inom området blir bundna skiljer sig åt, 

beroende på om det handlar om hyresvärds- eller hyresgästsidan. Det är minst lika 

avgörande att förstå när bundenhet har uppstått som att förstå när bundenhet inte 

har uppstått.122  

                                                
118 Det ter sig märkligt att lagstiftarens skiftat till att inte se behovet av att pröva hyresgästernas 
förtroende för organisationen längre. Även med motiveringen om att det inte finns en skillnad i 
praktisk tillämpning torde tanken om att hyresgästen har förtroende för den organisation som 
övertar del i avtalsfriheten vara grundläggande, och bör komma till uttryck i lagtext.  
119 RH 2000:46. Det kan konstateras att även om förarbetena till lagtexten har uttalat att en 
majoritet av hyresgästerna bör vara positiva till införandet av en förhandlingsordning, har det i 
praktiken uppställts låga krav på hyresgästernas medgivande till förhandlingsordning, prop. 
1977/78:175, s. 111, se vidare Ljungkvist, Skälig hyra, s. 25-26 om att en enkätundersökning om 
införande av förhandlingsordning godtas med ca 30 procent positiva hyresgäster av de som svarar 
på ensamme. Ljungkvist menar att det är vanligt med en svarsfrekvens på ungefärliga hälften av 
de tillfrågade. I och med att praxis har ställt kraven lågt är det osannolikt att finna ett hyreshus 
med mer än två lägenheter i som inte har en förhandlingsordning tecknad.  
120 SOU 1993/94:199, s. 64 f.  
121 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 146. 
122 Den enskilde hyresvärden respektive lokal hyresgästförening är de huvudsakliga parterna i 
förhandlingen. För en fastighetsägare gäller att denne ska skriva under överenskommelsen. I vissa 
fall kan en fastighetsägarorganisation företräda som ombud för fastighetsägare, genom fullmakt. 
För det fall en fullmakt inte föreligger kan hyresvärden inte bli bunden, Victorin, Kollektiv 
hyresrätt, s. 131. Om en hyresvärden har övertagit förhandlingsskyldigheten i 
förhandlingsordningen genom att förvärva hyresfastigheten gäller reglerna i JB 7 kap., se vidare 
Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 350-355 om sakrättsligt förvärv i och med fastighetsöverlåtelse. 
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Båda förhandlande parter blir bundna av förhandlingsöverenskommelse vid 

undertecknade. Hyresvärden blir bunden genom sitt undertecknande av en 

förhandlingsöverenskommelse. Det är alltså inte möjligt för hyresvärden att bli 

bunden till en förhandlingsöverenskommelse genom ett medlemskap hos en 

fastighetsägarorganisation, eller att en hyresgästorganisation blir bunden genom sin 

koppling till HGF.123  

 

3.3.3.2.1   Primär förhandlingsskyldighet 

Hyresvärden får, genom förhandlingsordningen, en primär förhandlingsskyldighet 

(HFL 5 § 1 st.), och är tvingad till att ta initiativ för en förhandling om bland annat 

hyreshöjning innan denne endera går till var enskild hyresgäst och förhandlar om 

en hyreshöjning eller ansöker hos hyresnämnden om att få hyresvillkoren 

förändrade med stöd av JB. Den primära förhandlingsskyldigheten tvingar inte 

enbart hyresvärden att initiera, utan även genomföra, en förhandling om de 

uppräknade hyresvillkoren.124 

 

3.3.3.3  Förhandlingsklausul  

Den överenskommelse som parterna förhandlar fram är inte värd mycket om det 

inte är så att hyresvärden kan implementera de nya villkoren mot hyresgästerna. 

Den enskildes bundenhet av de överenskommelser som slutits i förhandlingen 

mellan parterna är oberoende ett medlemskap eller samröre med den förhandlande 

hyresgästorganisationen.125 Istället är förhandlingsklausulen i hyresavtalet 

avgörande, HFL 2 § stadgar:  
”Med förhandlingsklausul avses i denna lag bestämmelse i hyresavtal varigenom hyresgäst, sedan 

förhandlingsordning kommit till stånd enligt denna lag, förbinder sig att gentemot honom får 

tillämpas bestämmelse om hyra eller annat hyresvillkor, varom överenskommelse träffas på 

grundval av förhandlingsordningen (förhandlingsöverenskommelse).” 

                                                
123 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 130. 
124 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 63. Se vidare RBD 17:93, där fråga 
om hyresvärden var tvungen att genomföra en förhandling eller enbart ”initiera” den. Det har efter 
detta avgörande blivit än mer klarlagt att hyresvärden är tvungen att genomföra förhandling, då en 
lagändring 1994 förtydligade just detta. Se vidare prop. 1993/94:199 s. 90. Initiera är här 
nyckelord, då det endast föreligger en skyldighet att initiera en förhandlings i frågor som ingår i 
den primära. För det fall frågorna rör den övriga förhandlingsskyldigheten ska förhandling endast 
ske ”om en av dem [parterna] begär det”, HFL 5 § 2 st. 1 men. in fine, se vidare Billquist m.fl., 
Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 68. 
125 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 107.  
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En förhandlingsklausul ger hyresvärden rätt att, utan uppsägning eller ansökan till 

hyresnämnden, tillämpa de nya villkoren genom en förhandlingsöverenskommelse 

mot hyresgästen. Finns det inte en förhandlingsklausul i hyresavtalet kan 

hyresvärden inte tillämpa de nya villkoren mot hyresgästerna utan vidare agerande. 

Hyresgästen medger hyresvärden att mot honom åberopa villkor som inte står med i 

det ursprungliga avtalet – förutsatt att det är beslutat om i en kollektiv 

hyresförhandling. 126 Förhandlingsklausulen är ett riktat medgivande, som hänvisar 

till berörd hyresgästförening, hyresvärd och förhandlingsordning mellan dem.127  

 

För hyresgästen finns det två dimensioner av medgivandet – dels förhandlingsrätten 

som ges till hyresgästkollektivet, dels hyresvärdens rätt att tillämpa de nytillkomna 

villkor på hyresgästen.128 Hyresgästen ska kunna, genom att läsa 

förhandlingsklausulen i hennes hyresavtal, se vem som företräder henne i de 

kollektiva förhandlingarna.129 Praxis har stadgat att uppgiften om 

förhandlingsorganisation ska vara så pass preciserad att hyresgästen utan vidare 

undersökning ska få vetskap om vilken hyresgästorganisation som företräder 

henne.130  

 

Förhandlingsklausulen måste inte enbart precisera vem som företräder 

hyresgästerna kollektivt, utan måste också komma till efter en förhandlingsordning 

tecknats mellan parterna. Det är alltså inte möjligt för hyresvärden att teckna en ny 

förhandlingsordning, för att sedan hålla de hyresgäster med befintliga 

förhandlingsklausuler bundna till de uppkommande 

förhandlingsöverenskommelserna. Regelverket har utformats med hyresgästens 

möjlighet till att själv avgöra om den utpekade hyresgästorganisationen, utsett i 

                                                
126 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 30. 
127 Rittri, Bruksvärde, s. 20.  
128 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 31. 
129 Rittri, Bruksvärde, s. 20.  
130 RB 42:79. En förhandlingsklausul hade följande formulering angående hyresgästparten: ”[…] 
sådan organisation av hyresgäster som avses i 1 § hyresförhandlingslagen (se prop. 
1977/78:175).” Bostadsdomstolen anförde bland annat att hyresgästen ska ha möjlighet att 
bedöma skickligheten av hyresgästorganisationen. Då hyresgästens förhandlingsklausul inte 
innehöll en uppgift om vem som skulle förhandla hyrorna för hyresgästerna, och kunde således 
inte ge hyresvärden rätt att åberopa de nya hyresvillkor som förhandlats fram mellan parterna. Se 
vidare prop. 1977/78:175, s 129.  
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förhandlingsordningen att företräda hyresgästerna, har tillräckliga kvalifikationer 

för uppdraget.131  

 

 

3.3.3.4  Likhetsprincipen 

Likabehandling av hyresgäster kan ses som en självklarhet, men upplägget med att 

ett hyresgästkollektiv även förhandlar för icke-medlemmar öppnar upp för 

uppgörelser som resulterat i en otillbörlig fördel för de hyresgäster som stått 

innanför aktuell hyresgästorganisation. Som huvudprincip inom HFL gäller att 

hyran ska vara relativ till hyresobjektet lika varandra, HFL 21 § 1 st. Indirekt 

åstadkommer man även detta genom att tillämpa bruksvärdesprincipen vid 

hyressättningen.132 Det kan än dock konstateras att en viss särbehandling mellan 

medlemmar och icke-medlemmar har accepterats. Exempelvis kan en 

hyresgästförening vara bättre informerade om skick och men i nyttjanderätt i en 

medlems lägenhet jämfört med en icke-medlems. En sådan ordning ter sig naturlig, 

och det har även i lagtext konstaterats att huvudregeln är att lika stora lägenheter 

ska åtnjuta samma hyra om inte lägenhetens beskaffenhet och omständigheterna i 

övrigt påtvingar en annan bedömning.133 

 

3.3.4   Klander av förhandlingsöverenskommelse 

Hyresgästen har, om en förhandlingsklausul finns i hennes hyresavtal, till viss del 

överlåtit sin förhandlingsrätt till hyresgästkollektivet. Efter det att en 

förhandlingsöverenskommelse har slutits kvarstår dock rätten för hyresgästen att 

begära hos hyresnämnden om prövning om skäligheten av den fastställda – nya – 

hyran, HFL 22 §. Rätten gäller för hyresgästen när hon omfattas av 

överenskommelsen.134  

                                                
131 Prop. 1977/78:175, s. 129-130.  
132 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 121-122.   
133 21 § HFL ”I en förhandlingsöverenskommelse om hyra ska samma hyra bestämmas för sådana 
lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma förhandlingsordning, om det inte […] 
kan anses vara skillnad mellan dem i fråga om bruksvärdet.” Hyresgästorganisationen måste, med 
grund i föreningsrättsliga principer, behandla sina medlemmar lika om inte stadgarna medger 
annat. Men relationen mellan hyresgästorganisationen och de hyresgäster som inte är anslutna 
organisationen genom medlemskap kan inte härledas till samma principer. Här anses 
hyresgästorganisationens förhandlingsuppdrag istället förmå dem att behandla alla de hyresgäster 
lika, Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 128-130 
134 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 139-140. 
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När en förhandlingsöverenskommelses tecknats kommer parterna även överens om 

tidpunkten från när den nya hyran ska börja gälla. Hyresgästen är, under 

förutsättning att det finns en förhandlingsklausul i avtalet, skyldig att betala den 

nya hyran.135 För det fall hyresgästen vill att hyresnämnden ska pröva hyran ska 

hyresgästen ansöka inom tre (3) månader från den tidpunkt då den nya hyran 

debiteras, HFL 22 §. Med denna rätt ansågs hyresgästen ha fått ett fullgott skydd 

mot oskäliga förhandlingsöverenskommelser.136  

 
3.3.5   Praktisk tillämpning 

 

 

Med ovan figur kan vi återgå till Kim i vårt exempel som fått ett brev om att 

hyresförhandlingarna var färdiga för hennes hus och att förhandlingarna resulterat i 

en hyreshöjning på 2 procent. Kim är medlem i den hyresgästorganisation som har 

tecknat en förhandlingsordning, men det är inte genom medlemskapet hon blir 

bunden av överenskommelsen. Istället finns det en förhandlingsklausul inskriven i 

                                                
135 Larsson m.fl., Bostadshyresavtal, s. 232. 
136 I utredningen framhölls det som oundvikligt att – i samband med den rationalitet som 
genomsyrar den kollektiva hyresförhandlingen – helt utesluta möjligheten till att bristfälligt 
beslutsmaterial läggs till grund för en förhandlingsöverenskommelse. Hyresgästen, som har 
informationsövertaget kring bruksvärdet av den egna lägenheten, ska då opponera sig mot 
förhandlingsöverenskommelsen och de oriktiga grunderna till hyresnämnden för att få en prövning 
om hyran är skälig, SOU 1976:60, s. 92-93.  

Hyresgästfö ren ing 

Förhandl ingsordn ing 

Hyresgäst  #1 
 

Kim 
 

Hyresgäst  #2 

Hyresavtal 

Med lemsrelat ion 

Förhandl ings 

överenskommelse Bostadsföretag 

Förhandl ingsk lausu l 
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hennes hyresavtal som ger hyresvärden rätt att hålla henne bunden till en 

överenskommelse tillkommen genom förhandlingsordningen.  

 

Kim har alltså gett bort del av den avtalsbindande makt hon haft, och överlämnat 

ett slags förhandlingsmandat till hyresgästorgnanisationen. Som figuren indikerar 

är det även möjligt för hyresvärden att åberopa överenskommelsen mot hyresgäst 

#2, även om denne inte är medlem i den organisation som har förhandlat villkoren, 

detta då hyresgästen har en av förhandlingsklausulen i sitt hyresavtal.  

 

Vad gäller hyresgäst #1 är situationen något annorlunda. Hyresvärden vill 

förmodligen se att alla hyresgäster i fastigheten betalar hyra enligt den nya 

överenskommelsen. Detta kan ske genom att hyresvärden går direkt till den 

hyresgästen och begär högre hyra, inte ovanligt genom att höja beloppet på 

hyresavin. Genom att betala den nya, högre hyran accepterar hyresgästen den högre 

hyran.137 

 

3.3.5.1  Förhandlingsframställan om hyreshöjning 

En förhandling inleds med att den part som vill påkalla förhandling framställer sina 

krav till motparten. Detta gäller båda parter, varför såväl hyresvärd som 

hyresgästorganisation är skyldig att framställa sin krav på förhandlingen, HFL 15 

§. De praktiska reglerna kring förhandlingsframställan såsom exempelvis adress till 

vilken den ska skickas eller var en förhandling ska äga rum stadgas i 

förhandlingsordningen.138 Framställan om förhandling för en förändring av hyra kan 

initieras av båda parter, men det ter sig osannolikt att hyresgästorganisationen 

skulle framställ krav om hyreshöjning. Den centrala bestämmelsen kring 

förhandling, HFL 16 §, fastslår att part ska inställa sig själv eller genom ombud till 

förhandlingen. Det är tvingande för parterna att ha ett sammanträde för förhandling, 

vilket innebär att en framställan inte kan eller ska göras enbart för syns skull.139 

 

                                                
137 Se vidare om hyresgästens passiva bundenhet under avsnitt 3.1.3.1.  
138 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 108-109.  
139 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 111. 
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3.3.5.2  Förhandlingen 

Det är alltså i lagens mening inte möjligt att enbart föra förhandlingar enligt HFL 

medelst telefon eller per post eller e-post.140 Vid förhandlingen ska parterna lägga 

fram ”motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser”. Det står 

ställt utom rimligt tvivel att lagstiftaren inte avsett att förhandlingen skulle 

utmynna i fruktlösa möten för att senare få hyresnämnden att hantera och lösa 

tvisten.141 

 

3.3.5.3  Överenskommelse 

Kommer parterna överens om vad som förhandlingen avsett tecknas en 

överenskommelse. Det ankommer sedan på hyresvärden att meddela hyresgästerna 

om den nya överenskommelsen.142 HFL föreskriver att hyresgästerna ska 

underrättas, men det föreligger inte några formkrav på underrättelsen. Vid 

oklarheter om när och om hyresgästerna har informerats ligger detta hyresvärden 

till last, då hyresgästernas klagotid på förhandlingsöverenskommelsen börjar löpa 

från den dag då de underrättats om de nya villkoren.143  

 

3.3.5.4  När förhandlingen strandat och rätten att vända sig till hyresnämnd 

Skulle en förhandlingsöverenskommelse ha träffats har hyresgäst som bundits till 

de nya villkoren genom en förhandlingsklausul rätt att ansöka om prövning av 

innehållet till hyresnämnden, HFL 22 §. Denna rätt gäller enbart för hyresgästen, 

och fungerar som en garanti för att förhandlingsöverenskommelsens bestämmelser 

är i linje med vad JB 12 kap. föreskriver.144 Hyresgäst kan ha hittat felaktigheter i 

underlaget till överenskommelsen, exempelvis att lägenhetsytan är felaktig och som 

                                                
140 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 220.   
141 Hyresvärden kan även inställa sig via ombud på förhandlingen. Ombudet torde inte vara 
tvunget att ha fullmakt för att teckna en förhandlingsöverenskommelse, men bör likväl ha den 
kunskap om hyresförhållandena att en förhandling likväl kan ske parterna mellan. Skulle ombud 
inställas och det inte råder tvivel om att denne saknar huvudmännens förtroende att fullfölja 
förhandlingen skulle detta kunna ställas mot ombudets huvudmän, som en typ av 
förhandlingsvägran. Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 111. Se vidare 
avsnitt 3.3.5.5 om förhandlingsvägran.  
142 Mynnar förhandlingen ut i en överenskommelse mellan parterna ska denna följa lagtextens 
formkrav. För det fall den inte gör det blir resultatet densamma som att ingen hyresgäst har giltiga 
förhandlingsklausuler i sina hyresavtal – uppgörelsen är att anse som ett civilrättsligt bindande 
avtal parterna mellan med hyresvärden kan inte hålla en enskild hyresgäst bunden till 
överenskommelsen.  
143 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 122. 
144 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 139. 
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ett resultat av detta debiteras en felaktig hyra. Hyresgästen har alltid, oavsett vad 

som stadgas i förhandlingsöverenskommelsen, en rätt att få villkoren prövade av 

hyresnämnd, HFL 5 § 4 st. Detta måste ske inom tre månader från den tidpunkt då 

hyresgästen blev informerad om de nya villkoren. Gäller prövningen specifikt hyra, 

ska hyresgästen ansöka till hyresnämnden inom tre månader från att den nya hyran 

börjats tillämpas mot henne.145 En prövning sker då med utgångspunkt i den 

tidpunkt då den nya hyran skulle gälla.146 

 

Om en förhandling har skett men parterna inte finner gemensam grund för att 

teckna en förhandlingsöverenskommelse heter det att förhandlingarna har strandat. 

Detta innebär att parts krav på förhandling delvis inte har infriats.147  

 

3.3.5.5  Förhandlingsvägran 

Förhandlingsskyldighet är inte att likställa med en plikt om att träffa 

överenskommelse. Parterna är enligt lag tvungna att inställa sig till förhandlingen, 

och vid sammanträdet lägga fram klara och motiverade förslag på att lösa tvisten.148 

Att parter står långt ifrån varandra vid bedömningen om vilka motiverade förslag 

som ska lösa tvisten ter sig naturligt i en förhandling.  

 

Skulle en förhandling ha ”[…] mött hinder, som ej har berott av den som har påkallat ändring 

[…].” kan part som åberopat villkorsförändring ansöka om ändring av hyresvillkor 

hos hyresnämnden, HFL 23 § 1 st. 2 men. För det fall en part, efter en 

förhandlingsframställan, vägrar infinna sig eller på annat sätt motsätter sig 

förhandlingen medvetet och ogrundat kan part bli skadeståndsskyldig för skada den 

förhandlingsskyldige åsamkat, HFL 26 §.149 

                                                
145 Billquist m.fl., Hyresförhandlingslagen – en kommentar, s. 139. 
146 En tillsynes banal men viktig skillnad. Om hyresgästen skulle missa den stipulerade tre-
månaders fristen har hon fortfarande rätt att ansöka om en prövning av hyresvillkoren enligt JB 12 
kap. 55 c §. En sådan prövning kan dock endast resultera i att nya hyresvillkor, säg en lägre hyra, 
kan börja gälla en viss tid efter ansökan. Hyresgästen får således en bättre rätt enligt HFL att 
pröva hyresnivån.  
147 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 260. 
148 Victorin, Kollektiv hyresrätt, s. 223.  
149 Victorin m.fl., Hyresrätten, s. 168. Skadestånden har uppgått i praxis till ca 5 000 kronor, dock 
har utfall av sådant skadestånd skett undantagsvis. Inte sällan resulterar istället en parts 
förhandlingsvägran i att ansökan till hyresnämnden avvisas eller behandlas, beroende på vem som 
kommer med invändningen om att part har vägrat förhandla, se vidare RBD 3:85, RBD 12:91, 
RBD 10:93 samt RBD 17:93.  
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3.4   Analys  

Då det inte finns rättsliga regleringar kring hyresnivå i den bemärkelse man kan 

kalla hyresreglering torde lagstiftaren ha sett ett större behov av att reglera 

hyresförhandlingen.  

 

Paralleller mellan hyresförhandlingssystemet och arbetsrätten kan dras, framförallt 

reglerna avseende förhandlingens form och parternas olika roller och skyldigheter i 

förhandlingen har efterbildats från arbetsrätten och lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet, MBL.150 Likheterna ligger i parternas inbördes 

förhållande, hyresvärd och hyresgäst, samt att det är satt i system med kollektiva 

förhandlingar, där organisationer fått en särpräglad roll att förhandla för en större 

grupp. 

 

Det kan konstateras att lagstiftaren fick ett gyllene tillfälle att plagiera den 

frivilliga förhandlingsmodellen och, rent krasst, åka snålskjuts på det arbete som 

marknadens parter lagt ner under årtionden. Efter HFL’s tillkomst öppnades för en 

kollektivisering av hyresrättsförhandlingarna, då en offentlig kontroll infördes över 

hyresnivåerna. Vidare fick organisationer som stod utanför statens direkta kontroll 

ett gradvis ökat inflytande över hyressättningen och i takt med att det frivilliga 

förhandlingssystemet växt fram jämte den statliga hyresregleringen ökade närvaron 

av hyresgästorganisationer. En avsevärd tid förflöt med det frivilliga 

förhandlingssystemet innan lagstiftaren tog ställning för att befästa det genom en 

reglering.  

  

                                                
150 Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt, s. 128.  
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4   Prövning av hyresvillkoren 

De regler som finns kring förhandlingen ger inte för handen vilken bestämd hyra 

som en lägenhet ska ha.151 En återkommande beskrivning är att det råder en 

avtalsfrihet kring hyra.152 I det fall parterna inte kan komma överens om hyresnivån 

ska hyresnämnden fastställa hyran till en skälig nivå. Vid en sådan bedömning görs 

det ingen skillnad på om hyresgästen exempelvis har en förhandlingsklausul i sitt 

hyreskontrakt eller inte.153 Hur skäligheten bedöms hänförs till vad som kallas för 

bruksvärdesprincipen.154 Även om det råder avtalsfrihet vid hyressättningen, och 

förhandlingarna sker på olika sätt utifrån olika regelverk, kan domstolen inte lägga 

tidigare förhandlingar eller avtal till grund för sitt beslut. Vad som har sagts och 

hänt i förhandlingen mellan parterna, till exempel inom ramen för det kollektiv 

förhandlingssystemet, har således ingen verkan vid domstolens avgörande.155 . Kan 

inte de förhandlande parterna komma överens, eller vill en hyresgäst klaga på en 

förhandlingsöverenskommelse, kan värden respektive hyresgäst ansöka till 

hyresnämnden för att denne ska fastställa hyran enligt JB 12 kap. 55 §.156 Hyran ska 

fastställas till en skälig nivå för lägenheten som ansökan gäller, 

prövningslägenheten.157  

  

Hyresnämnden ska fastställa en skälig hyra i första hand utifrån en jämförelse med 

andra lägenheter, vars hyra är kollektivt förhandlad. Jämförbarheten bedöms utifrån 

                                                
151 Svahn, s. 36.  
152 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 601.  
153 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 601. 
154 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 602.  
155 Rittri, Bruksvärde, s. 108. Även om parterna i förhandlingen inte är bundna av att förhandla om 
hyra med utgångspunkt i lägenheternas bruksvärde är det vad som sker praktiskt, då endera part 
ser fördelen med att grunda sitt förhandlingsyrkande på något som hyresnämnden sedermera 
grundar sitt eget beslut på. Hyresnämnden är bunden till JB 12 kap. 55 § vid sin bedömning, men 
parternas tidigare överenskommelser kan ha inverkat på hyresmarknaden som sådan, vilket får 
utslag i skälighetsbedömningen, där en uppfattning om marknaden kan inverka på beslut om skälig 
hyra, se vidare avsnitt 4.4.  
156 Svahn, s. 36-38. Notera att det här inte är de förhandlande parterna som håller i processen 
längre. Hyresgästkollektivet, exempelvis HGF, kan agera ombud för hyresgäster som vill motsätta 
sig en begäran om hyreshöjning, men i processen i hyresnämnden är det parterna inom 
hyreskontraktet – hyresvärd respektive hyresgäst – som är parter.  
157 JB 12 kap. 55 § 1 st. 1 men. Ett fåtal undantag föreligger där hyresnämnden inte kan fastställa 
hyran, t.ex. lägenheter eller hus upplåtna för fritidsändamål eller möblerat rum är undantagna, 
givet att hyresförhållandet inte varat längre än nio månader i följd. Detta motiverades 
ursprungligen med att dessa typer av upplåtelser inte betingar hyresgästen ett besittningsskydd, 
varför tanken om avtalsfrihet parterna mellan torde gälla fullt ut, se vidare om besittningsskydd 
JB 12 kap. 45 §, Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 591-592. 



 50 

deras – prövnings- kontra jämförelselägenheterna – bruksvärde, ett sätt att 

identifiera och gradera en lägenhets egenskaper.158 Kan inte en jämförelse mellan 

lägenheter genomföras, en så kallad direktjämförelse, alternativt att parterna 

underlåter att åberopa jämförelsematerial inför sammanträdet, ska hyresnämnden 

istället beakta i övrigt liknande hyresförhållanden på marknaden och göra en så 

kallad allmän skälighetsbedömning.  

 

Hyressättning enligt bruksvärdesprincipen kan beskrivas som en bedömning i två 

led. Det första ledet handlar om att hitta lägenheter som är jämförbara med den 

lägenhet som hyran ska fastställas för, prövningslägenheten. I det andra ledet läggs, 

för det fall det kan ske en jämförelse, jämförelselägenheternas hyror till grund för 

den nya hyran. Utgångspunkt här blir de hyror som utgör den högsta nivån i 

jämförelsematerialet, så länge de inte är oskäliga i bruksvärdeshänseende.159 Om 

domstolen inte finner en direkt jämförelse möjlig, antingen med anledning av att 

det åberopade materialet inte överensstämmer bruksvärdesmässigt med 

prövningslägenheten eller att det inte har åberopats något jämförelsematerial ska 

domstolen tillämpa en så kallad skälighetsbedömning på hyresnivån. 

 

Arbetet med att ta fram jämförelsematerial sker på olika sätt. HGF har dels ett 

register av deras medlemmar och den hyra som dessa har i sitt hus. Förutom de 

medlemsrapporterade hyresuppgifterna, som är oavsett om det finns en 

förhandlingsordning eller inte till grund för hyressättningen, har även HGF en 

databas av de förhandlingsöverenskommelser som de har avtalat om. Detta ger 

HGF, med sin storlek och partsställning i förhandlingsordningar, en bred bild av de 

generella hyresnivåerna inom varje geografiskt område.160 Enligt egen uppgift finns 

en betydande majoritet av hyrorna i Sverige i deras interna databas, genom 

registreringen av de överenskomna förhandlingsöverenskommelser HGF ingått i.161  

 

Hur hyresvärden går tillväga beror på storleken på dennes fastighetsbestånd. En 

större hyresvärd anser sig ofta ha en så pass stor diversitet inom beståndet att man 

                                                
158 Ett sätt att ”[…]rangordna lägenheter i förhållande till deras kvaliteter.”, Holmqvist m.fl., 
Hyreslagen, s. 605.  
159 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 602. 
160 Ljungkvist, Skälig hyra, s. 72-73.  
161 Boverket, Rapport, s. 16-17. Den interna databasen är dock inte öppen för allmänheten.  
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inte delar med sig av hyresnivåerna med andra hyresvärdar. Mindre värdar kan 

antingen samarbeta inom ramen för en databas, eller söka runt bland andra 

hyresvärdar vid tillfälle för en hyresnämndsprövning.162  

4.1   Bakgrund  

Bruksvärdesprincipen infördes med motiveringen att det behövdes ett skydd mot 

omotiverat höga hyror för att inte urvattna besittningsskyddet för hyresgästen. 

Lagstiftaren menade att ett besittningsskydd inte hade en reell verkan om 

hyresvärden hade möjlighet att höja en hyra till nivåer som översteg vad en 

hyresgäst kunde betala.163 Bruksvärdesregeln beskrevs som att efterlikna ett system 

för marknadshyra, där de egenskaper som lägenheten hade skulle avspegla hyran, 

men samtidigt utgöra en spärr för oskäliga hyresnivåer.164  

4.2   Lagregler 

En hyresvärd som vill höja hyran för en bostadslägenhet, men som inte har fått 

gehör för sina krav inom ramen för lämplig förhandling, ska ansöka till 

hyresnämnden om en hyresvillkorsändring. Hyresvärdens yrkande rör då en 

specificerad summa som ska utgöra den nya hyran, för vilken hyresgästen kan 

motsätta sig eller godta. Skulle hyresgästen motsätta sig höjningen ska denne 

komma in med ett eget yrkande om hyresnivå för lägenheten. Hyresnämnden är 

härvid bunden att fastställa hyran för lägenheten enligt bruksvärdesprincipen, 

framförallt JB 12 kap. 55 § 1 & 2 st:  
”Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran fastställas till 
skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre än 
hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. 
Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägenheter som har 
bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen (1978:304). Om 
en jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran för 
lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden 
på hyresmarknaden.” 
 

Hyran ska alltså fastställas till ett skäligt belopp enligt huvudregeln. Denna regel 

ger dock föga ledning till vilken faktiskt summa som hyran ska vara. Metodiken är 

                                                
162 Organisationen Fastighetsägarna har exempelvis försökt starta upp en sådan databas, med 
anledning till det övertag som man anser att HGF har, se Hultman, Fastighetsägarna, se vidare 
Ljungkvist, Skälig hyra, s. 132. 
163 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 603. 
164 SOU 1981:77, s. 161. 
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istället presenterad för att komma fram till hyrans storlek. Kan inte parterna enas 

om en skälig hyra ska densamma framförallt framkomma genom en jämförelse med 

liknande lägenheter.165 Hjälpregeln i JB 12 kap. 55 § 1 st. 2 men. fastställer när 

hyran inte är att anse som skälig: 

”Hyran är härvid (1)inte att anse som skälig, om den är (2)påtagligt högre än (3)hyran för 
lägenheter som med hänsyn till (4)bruksvärdet är (5)likvärdiga.” [min numrering] 
 

4.3   Jämförelseprövningen 

Åberopandet av jämförelse lägenheter ligger genom den disposivitet som finns i 

hyressättningsärenden på vardera part. Tanken är att materialet sedan ska ligga till 

grund för domstolens beslut. Vid bedömningen om hyrans skälighet spelar 

rekvisiten i hjälpregeln in.166  

 

4.3.1   Inte anses som skälig 

För det fall den åberopade höjningen medför att den nya hyran inte är att anse som 

skälig ska yrkandet inte vinna gehör.167 Bedömningen om den nya hyran är att anse 

som skälig utgår med hänsyn tagen till andra hyror för jämförbara lägenheter. 

Hyrorna över hela hyresmarknaden skulle genom denna relativa bedömning blir 

kopplade till varandra. Någon anvisning om vilken hyresnivå som inte är godtagbar 

finns inte, och det var inte heller avsikten med reglerna, utan över tid ska marknad i 

samverkan med rättskipning att utröna den nivån.168  

 

  

                                                
165 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 603.  
166 Rittri, Bruksvärde, s. 108-109. 
167 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 603.  
168 Prop. 1968:91 Bihang A, 188-189.  
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4.3.2   Påtagligt högre 

Om jämförelsematerialet påvisar en samlad bild över hyresläget blir domstolens 

bedömning förhållandevis enkel. Begärs en hyra som är lägre eller i linje med den 

fastställda hyresnivån ska hyresnämnden fastställa det yrkandet.169 För att den 

yrkade hyran ska fastslås som oskälig ska den vara påtagligt högre än hyran för 

jämförbara objekt. Ordalydelsen ”påtagligt högre” infördes år 1975, och innan 

stadgade motsvarande regel att hyran för prövningslägenheten inte ”väsentligt” 

skulle överstiga den hyra som fanns för jämförbara lägenheter. Båda innebär att en 

viss förskjutning av hyresnivån uppåt alltid är möjlig.170 

 

I förarbetena förklarade DepCh jämförelseinstitutets grundförutsättningar och 

väsentlighetsbegreppets innebörd:  
”Jämförelsen skall, som de sakkunniga uttalat, ske i tämligen grova drag. Genom att man tillåter 
hyran för den ifrågavarande lägenheten att något överstiga hyresnivån för jämförliga lägenheter 
ger dessutom, som förut antytts, utrymme för en allmän uppjustering av hyresnivån, när detta 
motiveras av den aktuella situationen på hyresmarknaden. […] En sådan anpassning kan vara en 
förutsättning för att skapa en önskvärd ökad rörlighet på hyresmarknaden.”.171 
 
Det slås fast tydligt att det inte är tal om en jämförelse som ska ske i undantagsfall. 

Jämförelseprövningen är vad lagstiftaren avsett som den mest användbara metoden 

till att utröna om hyran för en lägenhet är skälig eller ej. Vid förändringen av 

begreppet ”väsentligt” till ”påtagligt” anfördes följande om hur praxis tolkat det 

tidigare rekvisitet: 
”Den fodrade hyran skall nämligen godtas om den inte v ä s e n t l i g t [sic!] överstiger 
hyran för jämförliga lägenheter. Erfarenheten visar att lagtextens nuvarande utformning 
har gett utrymme för betydande hyreshöjningar och praxis torde på sina håll även i 
normala fall godta hyror som överstiger en konstaterad bruksvärdesnivå ända upp till tio 
procent. Det är givet att det kan behövas ett utrymme för hyreshöjningar utöver den nivå 
som kunnat konstateras genom jämförelseprövningen. Detta bör dock inte vara större än 
vad som är motiverat framför allt av önskemålet att skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för rörlighet på hyresmarknaden. Den tolkning av 
väsentlighetsrekvisitet som har börjat utvecklas i praxis kan komma att visa sig olycklig 
från flera synpunkter. Dels ger den upphov till alltför kraftiga hyreshöjningar i de 

                                                
169 Rittri, Bruksvärde, s. 123.  
170 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 603.  
171 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 54.  
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enskilda fallen, dels kan det leda till att det utbildas nya, alltför höga hyresnivåer som i 
sin tur kan åberopas till stöd för ytterligare hyreshöjningar.”172 
 

De tio procents hyreshöjningarna utan grund, vid exempelvis standardhöjande 

åtgärder, stoppades således.173 Även om en årlig markant ökning av hyran anses 

som skadande mot hyresmarknaden uttalas det samtidigt en klar uppfattning om att 

det är viktigt med en återkommande hyresökning, med hänsyn till såväl inflation 

som utgifter löpande underhåll. Efter lagändringen är det idag teoretiskt möjligt 

med en cirka fem procentig ökning, sett från en jämförlig lägenhets hyra.174 Den 

uppjustering som genom att det tillåts med ökningar upp till ”påtagligt högre” har 

försvarats även i senare lagstiftningsarbeten, vilket påvisar lagstiftarens 

uppfattning om att en viss ökning av hyran i princip alltid är befogad.175  

 

4.3.3   Hyra för (andra) lägenheter 

Den hyra som jämförelsen ska baseras på ska uppfylla vissa krav. Det är inte 

onaturligt att hyresnivåerna skiljer sig åt mellan fastigheter, eller ens inom 

fastigheten. Om domstolens bedömning om vilken eller vilka av de åberopade 

hyrorna som ska beaktas anförs följande:  

 

                                                
172 Prop. 1974:150 s. 473 f. Innan förändringen var det möjligt med hyreshöjningar upp till tio 
procent, med stöd i uttalanden i förarbetena. Departementschefen konstaterade samtidigt att det 
vore olyckligt med återkommande årliga hyresökningar om tio procent vardera. Sett från den 
enskilde hyresgästens perspektiv är det olyckligt med sådana ökningar, men också sett utifrån ett 
samhällsperspektiv med en ökande inflation.  
173 Den rådande utvecklingen riskerade att hämma den viktiga rörligheten på 
bostadshyresmarknaden, samt åsamka den enskilda hyresgästen ekonomisk skada, prop. 1974:150 
s. 473, se vidare Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 614.  
174 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 615-616. Författarna har sammanställt en betydande del praxis 
på området, och kommer fram till att det inte är möjligt att definiera en fast summa om krona per 
m² och år eller annan liknande uppställning vid bedömningen om en åberopad hyra är skälig eller 
inte. Det sammanfattas istället som att olika högsta tillåtna ökningar föreligger för olika stora 
lägenheter, och att hyresnämnden ska göra en bedömning i det enskilda fallet vad som är att anse 
som en väsentligt högre nivå. Det konstateras vidare att jämförelsen gör det omöjligt att ha en 
fastslagen ökning som anses acceptabel, då hyran sätts i olika relation beroende på vilka 
jämförelselägenheter som läggs fram domstolen. 
175 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 614-615, se vidare prop. 1983/84:137, s. 73.  



 55 

”Uppenbarligen kan det inte komma i fråga att låta några enstaka topphyror få bli 
vägledande, lika litet som några mycket låga hyror kan få avgöra saken. Ej heller får 
genomsnittshyran bli utslagsgivande. Ett sådant alternativ skulle alltför mycket motverka 
en i och för sig önskvärd rörlighet i hyressättningen. Tillvägagångssättet bör i stället 
vara följande.  
Sedan ej representativa topphyror uteslutits från jämförelsematerialet bör hyresnivån för 
lägenheter med de högsta hyrorna utgöra riktpunkt för bedömningen.”.176 
 

Såsom framgår av JB 12 kap. 55 § 2 st. ska jämförelsen av hyror premiera dels 

kollektivt förhandlade sådana, dels hyrorna på orten i första hand. Hyresnivåerna på 

orten påverkar således på vilka specifika hyror som är att anse som inom spannet 

för vad en jämförelse tål.177 Om parter har åberopat jämförelsematerial med olika 

förhandlingsöverenskommelser är det upp till domstolen att avgöra om någon 

överenskommelse inte ska anses jämförlig. Detta får effekt om parter har åberopat 

kollektivt förhandlade hyror som är på olika nivå, även om bruksvärdet och övriga 

parametrar liknar. 

 

4.3.3.1   Kopplingen till kollektivt framförhandlade hyror 

Innan lagändringen 2010 skulle jämförelsen premiera de kommunala 

bostadsföretagen, allmännyttans, hyror.178 I praktiken jämfördes enbart med dessa 

hyror. Lagändringen innebar att kollektivt förhandlade hyror enligt HFL skulle ha 

samma normerande verkan som allmännyttan haft innan.179 I förarbetena till 

förändringen kan det konstateras att lagstiftaren sett ett stort värde i att koppla 

hyressättningen till en normerande faktor. Innan agerade allmännyttans hyror 

normerande roll som hyreshöjningsdämpande, och samma tillförlit sattes till det 

kollektiva hyressättningssystemet.180 Även om allmännyttan hade agerat 

                                                
176 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 53-54. 
177 Ortsbegreppet är inte utan kontrovers. I och med att de allmännyttiga bostadsbolagen blev 
hyresnormerande, som av sin karaktär är inte sällan bundna till en viss kommun, har begreppet 
kommit i rättstillämpningen att bli synonymt med kommun, prop. 1974:150. Praxis har fluktuerat 
mellan att först använda begreppet ort såsom marknad för bostäder, med regioner som 
Storstockholm som exempel, till att hänvisa strikt till kommungränser. En sådan strikt tolkning 
ger för handen att en bedömning för hyra i två olika lägenheter i två olika kommuner, men som 
geografiskt inte har mer än några meter emellan sig, kan resultera i beslut som vida skiljer 
varandra åt. Se vidare bl.a. Ljungkvist, Skälig hyra, s. 92-93 & Rittri, Bruksvärde, s. 145-146.  
178 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 621-622. 
179 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 622.  
180 Prop. 2009/10:185 s. 65. Det konstateras att det kollektiva hyresförhandlingssystemet har haft 
en positiv verkan för alla parter som en kostnadsbesparande faktor, samt att det finns en trygghet i 
att hyran förhandlas kollektivt. Vidare såg lagstiftaren ett värde i att värna om det kollektiva 
hyressättningssystemet, vilket delvis cementeras genom att nu få en hyresnormerande roll inom 
hyressättningen.  
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hyresnormerande innan förändringen är uppfattningen om den kollektivt 

förhandlade hyran som korrekt inte ny. Redan kring 1970-talet hade lagstiftaren 

uppfattningen om att de förhandlande parterna i många fall hade en riktig 

kännedom om hyresläget inom orten.181 För det fall det finns en överenskommelse 

för lägenheten eller huset i övrigt ska detta beaktas särskilt.182  

 

4.3.4   Bruksvärde 

JB 12 kap. 55 § materiella innebörd är att den åberopade hyran för en viss lägenhet 

ska var skälig. Skälighetsbedömningen bygger på den jämförelse som parterna 

presterar i målet inför domstolen. Jämförelsen bedrivs med grund i bruksvärdets 

faktorer. Bruksvärdesfaktorernas grundläggande motiv beskrivs i utredning inför 

införandet.183 Bruksvärdet beskrivs i förarbetena som ett samlat begrepp faktorer av 

olika karaktär, med koppling till lägenhetens beskaffenhet och fastighetens läge och 

karaktär i övrigt. Utredningen förekommande införandet anförde följande om 

bruksvärdesbedömningen:  

 
”På bedömningen av lägenhetens beskaffenhet bör alla faktorer av betydelse inverka, såsom 
storlek, modernitetsgrad, planlösning och läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering. 
Dessa faktorer torde vara lätt konstaterbara. Det inbördes företrädet dem emellan kan bli föremål 
för delade meningar, vilket dock ej bör hindra att man genom en samfälld bedömning av dem kan 
bilda sig en uppfattning om lägenhetens beskaffenhet. Vissa faktorer, t. ex. modernitetsgrad och 
underhållsstandard, är av den arten att de påtagligt kan skilja en lägenhets bruksvärde från en 
annans.”.184  

 

Ovan lägger en grund för vad domstolen ska beakta vid en jämförelse mellan 

prövningslägenheten och jämförelseobjektet.  

 

                                                
181 Prop. 1973:23, s. 104-105. DepCh anförde att det med hänsyn till den kännedomen som 
parterna har om hyresläget på orten krävs det extraordinära tillfällen för att hyresnämnden ska 
ändra en förhandlingsöverenskommelse. Den utgångspunkt som nämnden ska ha är att en 
överenskommelse grundar sig på en riktig bedömning om hyresläget.  
182 Prop. 2009/10:185 s. 91. Hyresgäst som klagar på en kollektivt förhandlad hyra inom ramen för 
en förhandlingsöverenskommelse kommer att möta ett motstånd i form av åberopat 
jämförelsematerial från resterande del av huset. I ett vanligt flerbostadshus har hyresrätterna 
liknande disposition och standard, varför någon av dessa torde vara jämförliga med hyresgästens 
lägenhet. Om det dessutom finns en förhandlingsöverenskommelse om en viss hyra, som inte är att 
anse som oskälig, torde hyresgästen möta vissa svårigheter med att hitta mer relevant 
jämförelsematerial. 
183 SOU 1966:14. 
184 SOU 1966:14, s. 239.  
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”Jämte den egentliga beskaffenheten bör bedömas vad som skulle kunna kallas förmåner knutna 
till lägenheten eller fastigheten, såsom hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, 
god fastighetsservice, lek- plats, garage eller biluppställningsplats tillhörande själva lägenheten. 
Nu ifrågavarande förmåner, som kan växla med olika byggnads-, bostads- och planstandard, kan 
icke här uttömmande angivas. Det är svårt att göra en gradering mellan dessa förmåner. I stället 
får man åstadkomma en sammanfattande bedömning därav.”.185  
 
”Slutligen måste på bruksvärdet tillåtas inverka vissa andra faktorer. Hit hör icke blott husets 
allmänna läge och vad som med ett vedertaget uttryck brukar kallas miljön utan även sådant som 
tillgång till lekplatser och parkeringsutrymmen), allt i den mån det icke är fråga om förmåner 
knutna till själva lägenheten eller fastigheten, liksom också avståndet till allmänna 
fortskaffningsmedel. Av naturliga skäl är det även här svårt att värdera faktorerna inbördes, utan 
det får bli en samlande uppskattning.”.186  
 

En lägenhets bruksvärde är således något ganska abstrakt. Huruvida en faktor ska 

vara en bruksvärdesfaktor, och vilken vikt som ska läggas vid den, bedöms utifrån 

ett sorts generellt hyresgästperspektiv. Även om den enskilde hyresgästens 

preferens inte ska ha bärighet ska ett lokalt, kollektivt, hyresgästperspektiv påverka 

bruksvärdet.187 Sammanfattat kan sägas att utredningen ämnade att definiera värdet 

av lägenheten för ett kollektiv av hyresgäster. Bruksvärdet skulle visa på värdet av 

lägenheten för konsumenten – hyresgästen.188  

 

Ytterligare beskrivning kring bruksvärdet ges av departementschefen i 

propositionens tillhörande bihang.189 Bruksvärdesbedömningen beskrivs då som en 

process där det inte är aktuellt med att fastställa ett fiskalt värde på de olika 

bruksvärdesfaktorerna. Hyran ska fastställas till en skälig nivå, och det framgår 

klar och tydligt av förarbetena att det inte är att anse som ett system där egenskaper 

i lägenheten summeras upp till en slutgiltig summa som ska sedermera fastställas 

som hyra. Bruksvärdesfaktorerna ska bedömas lika för såväl prövningslägenheten 

som för jämförelselägenheterna.190  

                                                
185 SOU 1966;14, s. 239.  
186 SOU 1966:14, s. 239. 
187 Ett exempel kan dras till en fastighet vars ena sida ligger i rakt solläge. Utanpåliggande 
persienner på fasaden till de lägenheter som har mycket solljus in i lägenheterna kan tänkas vara 
till större behov för hyresgästen som arbetar nattetid, och som sover på dagtid. Det kan dock inte 
betinga ett högre bruksvärde för den hyresgästens lägenhet. Om dock samtliga lägenheter har 
persienner kan det i sig betinga ett högre bruksvärde för samtliga lägenheter. I det senare 
scenariot kan det hävdas att samtliga hyresgäster i husets preferens om att få mindre solljus får 
utslag i bruksvärdet.  
188 SOU 1966:14, s. 240.   
189 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 53.  
190 SOU 1966:14, s. 239-240. 
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4.3.5   Likvärdiga lägenheter  

För att en lägenhets hyra ska kunna jämföras ska de till vara likvärdiga till grova 

drag.191 Bedömningen om det åberopade jämförelsematerialet kan jämföras med 

prövningslägenheten ska således göras tämligen generös. DepCh menade att 

lägenheternas grad av likhet bör innefatta ”[…] samma användningssätt, bostadsyta och 

modernitetsgrad.”.192  

 
För att utröna om en åberopad lägenhet är jämförbar är domstolen normalt tvungen 

att besiktiga en lägenhet på plats.193 I förarbetena förordar departementschefen att 

en jämförelse inte ska uteslutas för att något jämförelsematerial avviker från 

prövningslägenheten i något avseende. Det konstateras att en allt för strikt syn på 

likvärdighet inte är realistiskt. Istället ska det vara möjligt att väga upp en faktor 

med sämre bruksvärde i någon bemärkelse med en annan som överväger.194 

Exempelvis har det inte varit möjligt att fullständigt räkna bort de 

finansieringslösningar som finns för en fastighet, även om det inte ska vara 

hyresvärdens ägandekostnad som ska vara prisdrivande.195  

 

Vidare fastslås att hyran för lägenheten måste kunna fastställas för att en 

jämförelse ska kunna ske. Vad som är hyra har inte heller alltid vara helt klart.196 

Frågor om årgång på lägenheterna som kan jämföras har varit föremål för en rad 

olika prövningar i praxis.197 När hyresnämnden har fått en uppfattning om vilka 

                                                
191 Se avsnitt 4.3.4.  
192 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 53. 
193 Besiktningen sker tämligen formlöst, då det är en del i parternas bevisframställan. Ledamöterna 
i hyresnämnden går in i de lägenheter som är åberopade och tittar på utformningen, nivån på 
standard och så vidare. Hyresnämnden har en lagstadgad rätt att utdöma vite för att beredas 
tillfälle för en okulärbesiktning av de lägenheter som är part i målet, 18 § LAH. Regeln är dock 
begränsad till parterna i målet, och ger inte hyresnämnden någon rätt att ta utdöma vite för 
utomstående om denne inte vill visa sin lägenhet, Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 604. Brukligt är 
att parterna i mål angående tvist om hyresvillkor, hyresvärd respektive hyresgäst, själva åberopar 
jämförelsematerial i hopp om att visa lägenhet som är likvärdig prövningslägenheterna, för att 
genomföra en direktjämförelse.  
194 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 48. Denna så kallade kvittning av bruksvärdesfaktorer är inte utan 
kontrovers. Kvittningen ska ske strikt för faktorer som kan härledas till de i förarbetena 
uppräknade, se avsnitt 4.3.4.  
195 I RBD 1:88 gällde tvisten huruvida en lägenhets hyra kunde ligga till grund för en jämförelse 
då det fanns en statlig hyresrabatt för lägenheten. Bostadsdomstolen kom fram till att huvudregeln 
är att finansieringslösningen inte ska beaktas vid en bruksvärdesprövning, dock att i det aktuella 
fallet skulle jämförelsen inte fungera då hyran var avsevärt lägre än en likvärdig hyra på orten.  
196 Även frågan om vad som är att anse som hyra har prövat, se bl.a. RH 1997:53 där en 
”serviceavgift” utgick vid boende på ett äldreboende. Domstolen kom fram till att det rörde sig 
om hyra. 
197 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 606, se vidare RBD 21:91. 
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lägenheter som är jämförliga, och dess hyresnivå, är det således en bedömning om 

vilka hyror som kan anses som toppnivåer. Inte heller den genomsnittliga nivån ska 

vara utslagsgivande, utan ett spann i det högre segmentet inom vad som är att anse 

som representativ nivå för hyresläget. Det kan konstateras att rättstillämpningen, i 

motsats till vad som uttalas i förarbetena, näst intill alltid tillämpar en allmän 

skälighetsbedömning istället för att göra en jämförelse.198   

 

Även om lägenheterna inte till grova drag överensstämmer ges möjligheten till så 

kallad kvittning av bruksvärdesfaktorer.199 Det mest talande exemplet på en sådan 

kvittning i rättstillämpning är RBD 8:91.200 I domslutet görs en kvittning mellan 

geografiskt läge och lägenhetens standard, för att lägenheten åberopad som 

jämförelsematerial ska kunna läggas till grund för en jämförelse. Vad som 

konstateras som märkligt är att efterföljande praxis tagit klart avsteg från 

kvittningen som sådan uttryckt i RBD 8:91, även om det inte förlöpt särskilt lång 

tid mellan avgörandena.201  

 

Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet gav följande bakgrund till den 

minskade användningen av direkt jämförelseprövning:  
”När bruksvärdessystemet infördes var lägenheterna och hyresvillkoren betydligt mer lika 
varandra än de är i dag. Det var främst lägenheternas storlek, läge och modernitetsgrad som skilde 
sig åt. I övrigt var lägenheternas utformning och utrustning tämligen likartad. Tidsandan 
utmärktes av storskaliga och enhetliga lösningar[…]. Under sådana förhållanden var 
förutsättningarna i allmänhet gynnsamma när det gällde möjligheten att hitta jämförbara 
lägenheter. Med en ökande individualisering av hyresavtalen ser däremot förutsättningarna 
väsentligt annorlunda ut när det gäller möjligheten att hitta lägenheter som kan godtas som 
jämförbara[…]. En sådan utveckling leder ofrånkomligen till att lägenheternas utrustning, 
standard och service kommer att variera betydligt[…]. Under sådana förutsättningar blir det också 
svårare att med nuvarande rättspraxis kunna hitta likvärdiga jämförelselägenheter. Detta kan leda 
till att hyresnämnderna blir mer benägna att avgöra ärenden genom en allmän 
skälighetsbedömning, vilket innebär ökade svårigheter att förutse besluten.”202 
 

                                                
198 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 606, se vidare bl.a. Svahn, s. 36 & Victorin SvJT, s. 421-422. 
199 ”Om lägenheten i något avseende är av sämre beskaffenhet, bör det lägre bruksvärdet som 
föranleds härav kunna uppvägas av att lägenheten i ett annat avseende är bättre.”, prop. 1968:91 
Bihang A, s. 53.  
200 En uppfattning som stöds av doktrin, se bl.a. Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 606. Det kan 
konstateras att kvittningen som sådan ter sig naturlig ur ett hyresgästperspektiv. Hyresgästen 
väger lägenhetens beskaffenhet, bruksvärdet, med exempelvis lägenhetens geografiska läge för att 
bilda sig en uppfattning om vilken hyra man anser som skälig för lägenheten.  
201 Se bl.a. RBD 46:80 & RBD 21:91. 
202 SOU 2000:33, s. 71 och 73. 
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Sammantaget kan sägas följande om ovan bedömning. Hyresnivåerna för likvärdiga 

lägenheter bildar en utgångspunkt för hyresnämnden i deras bedömning. Med 

ledning av denna ska en skälig hyra fastställas för lägenheten. Hyran får inte 

överstiga den ram som satts av jämförelsematerialet, med beaktande av 

påtaglighetsrekvisitet. Hur stora skillnader som kan godtas måste bedömas i det 

enskilda fallet. Om hyresvärden har yrkat en hyreshöjning som gör att hyran ligger 

över påtaglighetsrekvisitet bestäms hyran till ett belopp som ligger i den övre delen 

av intervallen. För det fall hyresnämnden inte finner att jämförelsematerialet kan 

ligga till grund för en direktjämförelse, eller när parterna inte har lagt fram ett 

jämförelsematerial, måste hyresnämnden bedöma vad en skälig hyra genom ett 

annat tillvägagångssätt.   

4.4   Skälighetsbedömningen 

I JB 12 kap. 55 § 2 st. 1 men. stadgas huvudregeln att hyran ska grundas på det 

jämförbara material som parterna har lagt fram.203 Det huvudsakliga 

tillvägagångssättet för att bedöma en hyras skälighet är enligt lagtext en 

direktjämförelse. Vid en direktjämförelse berörs reglerna om lägenhetens 

bruksvärde, och hyran ska fastställas genom en relation till andra lägenheter. För 

det fall hyresnämnden finner att det inte är möjligt att göra en direktjämförelse ska 

hyresnämnden istället göra en skälighetsbedömning över hyresnivån för 

prövningslägenheten.204 Eftersom hyressättningsärendena är dispositiva är finns det 

inte krav på den yrkande parten att stödja sitt yrkande med bevisning i form av 

jämförelsematerial, och parterna kan välja att inte lägga fram något 

jämförelsematerial för att tvinga fram en skälighetsbedömning.205  

 

När hyresnämnden konstaterat att det inte är möjligt med en direktjämförelse är den 

tvungen att falla tillbaka till JB 12 kap. 55 § 1 st. Då ankommer det på 

hyresnämnden att sätta hyran till ett skäligt belopp genom skälighetsbedömningen. 

Hyresnämnden kan då välja att lägga det åberopade jämförelsematerialet till viss 

                                                
203 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 627. 
204 Inom doktrinen har begreppen ”allmän” respektive ”ren” skälighetsbedömning använts 
synonymt, se bl.a. Rittri, Bruksvärde, s. 130-131. Inom ramen för arbetet används kort 
skälighetsbedömning.    
205 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 627. 
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grund för beslutet, som så kallat bakgrundsmaterial.206 Det är dock här inte samma 

koppling mellan materialet och beslutet som vid en jämförelseprövning.207  

 

Det föreligger tre möjliga situationer när domstolen finner sig nödgad att 

genomföra en allmän skälighetsbedömning istället för att göra en direktjämförelse: 

antingen utgör de hyror som åberopats i jämförelsematerialet enstaka toppnivåer 

och kan inte läggas till grund för en godtagbar hyresnivå, en nedåtgående tendens 

kan noteras i hyressättningen eller så har parterna inte presterat något 

jämförelsematerial som hyresnämnden anser sig kunna lägga till grund för beslut.208  

  

Domstolen kan inte fastställa hyran genom en direkt jämförelse om det inte finns en 

utpekad lägenhet att hänvisa till. För det fallet är domstolen hänvisad till 

skälighetsbedömningen. Det finns inte några klara regler eller uttalanden kring hur 

en skälighetsbedömning ska gå till, eller på vad den ska grundas på.209 Det första 

uttalandet i förarbetena som har berört hyresnämnden bedömning i ovan beskrivna 

fall har skett i prop. 1983/84:137 s. 78:  
”Skulle inte heller en jämförelse med hyreshöjningar och hyresnivåer på andra orter ge tillräckligt 
säkert underlag för en bruksvärdesprövning får hyresnämnden göra en mer renodlad 
skälighetsbedömning. Jag delar uppfattningen att det i en sådan situation kan vara naturligt att 
hyresvärden och hyresgästen kommer in på resonemang om behovet av hyreshöjning med hänsyn 
till kostnadsutvecklingen i det företag som förvaltar lägenheten. I vad mån kostnadsaspekterna får 
ett avgörande inflytande vid prövningen i det enskilda fallet beror självfallet främst på styrkan 
hos de övriga omständigheter som hyresnämnden skall beakta. Vid den sammanvägning som 
hyresnämnden måste göra innan den slutligt bestämmer sig för vilken hyra som skall utgå för 
lägenheterna kan i undantagsfall vägas in också sådana omständigheter som hänger samman med 
bostadsföretagets kostnadsutveckling.” 	 
 

Förutom ovanstående har inte lagstiftaren i någon genomgripande mån uttalat sig 

om vad en skälighetsbedömning ska grundas på. En rad olika utredningar har även 

konstaterat att hyresnämnden i en betydande utsträckning gör en 

skälighetsbedömning kring hyran istället för att genomföra en direktjämförelse.210 

Gemensamt i de sammanställningar av praxis som finns på området nämns 

                                                
206 Järtelius, Hyra och bostad, s. 254.  
207 Se avsnitt 4.3. 
208 Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 627-628. Angående hyresnivån se avsnitt 4.3.3.  
209 Genom praxis har det framkommit att hyresnämnden är hänförd till sin allmänna kännedom om 
hyresnivåerna på orten som sådan, RBD 22:78. Ett utslag av en hyresnämnd som grundats på 
hyresnämndens kännedom om ortens hyresnivåer ter sig nästintill omöjlig att för ändrad i övre 
instans, se bl.a. Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 627-628. 
210 Se bl.a. SOU 2004:91, s. 137-138. & SOU 2008:38, s. 461-464.  
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avgörandeandelar över 90 procent där hyresnämnden fastställer hyran genom en 

skälighetsbedömning.211 I SOU 2008:38 s. 462 berörs vilken grund domstolarna 

lägger till sin allmänna skälighetsbedömning.  

 
”Hyresnämnderna faller tillbaka på en allmän skälighetsbedömning, när bestämmelsen i andra 
stycket av 55 § hyreslagen om att prövningen ska ske med hänsyn till likvärdiga lägenheter i det 
enskilda fallet visat sig inte gå att tillämpa. Hyresnämndernas stöd för att falla tillbaka på en 
allmän skälighetsbedömning är därvid den generella regeln i 55 § första stycket, där det stadgas 
att hyran vid prövning ska fastställas till skäligt belopp.” 
 
Den vanligt förekommande slutsatsen som hyresnämnden kommer till är att det 

åberopade jämförelsematerialet inte kan läggas till grund för en direkt jämförelse, 

varför det material som är åberopat läggs till grund för skälighetsbedömningen 

genom att bli så kallat bakgrundsmaterial.212 Skulle det jämförelsematerial som 

åberopats inte anses tjäna sin roll som bakgrundsmaterial, eller har inte parterna 

åberopat något material, är hyresnämnden bunden till sin egen allmänna kunskap 

om hyresnivån på orten.213 Vid sådant tillfälle kan hyresnämnden även lägga annat 

material till grund för sin skälighetsbedömning, givet att parterna fått yttra sig om 

detta innan.214  
 

4.5   Kritik mot praxis 

Tillämpningen av bruksvärdesreglerna har fått utstå en hel del kritik. Kritiken bär 

viss igenkänningsfaktor från andra juridiska områden då den handlar om 

domstolarnas tillämpning av reglerna, om en lagändring är nödvändig för att ett 

visst resultat ska uppnås eller om tillämpningen av reglerna är för snäv.215 Kritiken 

grundar sig i att antalet jämförelser inte stämmer överens med hur lagstiftaren 

förutsåg att bruksvärdesprövningen skulle ske. Genomgång av praxis visar på 

andelar så höga som 90-95 procent angående i vilken utsträckning hyresnämnden 

gör en skälighetsbedömning istället för en jämförelseprövning.216 Den för arbetet 

                                                
211 SOU 2004:91, s. 150.  
212 Rittri, Bruksvärde, s. 131.   
213 Notera att det inte finns klara uttalanden om när ett åberopat jämförelsematerial, som 
hyresnämnden inte ansett kunna tjäna till en direktjämförelse, ska undantas som 
bakgrundsmaterial. Även om en hyra för en åberopad jämförelselägenhet har ansetts för hög ska 
den kunna ligga till grund för bedömningen exempelvis, se Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 627.  
214 Holmqvist, Hyreslagen, s. 628. 
215 Se bl.a. Svahn, Victorin SvJT & Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 604 & 627-326. Se vidare 
prop. 2005/06:80, s. 43-45.    
216 Svahn, s. 40, se vidare Holmqvist m.fl., Hyreslagen, s. 627. 
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mest relevanta kritiken grundar sig i tillämpningen av jämförelseinstitutet, och hur 

domstolarna menar att det framlagda jämförelsematerialet inte kan ligga till grund 

för fastställandet av hyra för prövningslägenheten. Lagstiftaren förutspådde att det 

skulle ske en jämförelse mellan lägenheter i större utsträckning än vad som har 

skett. 

 
4.5.1   Analys 

Det ter sig svårt att få till en jämförelseprövning utifrån åberopat material från 

respektive part. Som ovan redovisat torde detta inte ha varit lagstiftarens 

förhoppning vid instiftandet av bruksvärdesreglerna. Prövningen ska som 

huvudregel ske efter en jämförelse. Lagstiftaren har här sett ett behov av att få till 

ett fungerande system för hur domstolen ska gå tillväga när de ska sätta en skälig 

hyra. Systemet för jämförelse och fastställande av hyra är på pappret ett mycket väl 

genomarbetat sådant. Genom att domstolen ska ta fasta på ett antal andra, 

likvärdiga lägenheters hyra skapas en indirekt spärr mot enstaka oskäliga hyror. 

Skäligheten ska komma ur det gemensamma i hyrorna för de jämförbara 

lägenheterna som är åberopade.  

 

Det kan även konstateras att rättssäkerheten stärks i och med jämförelseprövningen. 

En hyresgäst torde finna en ro tillika en tillförsikt till jämförelsesystemet om det är 

klarlagt att grannens hyra ligger på en jämförlig nivå. En parallell kan dras till den 

dignitet och det förtroende det svenska skattesystemet åtnjuter. Det finns en 

grundtanke att skattebetalaren godtar att betala skatt så länge denne kan vara säker 

på att grannen också betalar samma nivå på skatten, och inte kommer undan 

betalningsansvaret. Uttalanden i förarbetena kring den uppjustering av hyresnivå 

som är möjlig enligt lagtext. Det är intressant hur lagstiftaren redovisat en 

förståelse för uppjusteringar av hyresnivåerna, som ett led mot en med 

välfungerande hyresmarknad.  

 

Det uttalas även om vilken sorts jämförelse domstolen ska sträva efter att göra. 

Dessa kan inte understrykas tillräckligt. Lägenheterna som jämförs ska till grova 

drag likna varandra, heter det i förarbetena. Det talas om att jämförelseobjekten 

inte får avsevärt avvika från varann, och att huvudregel är att en jämförelsen ska 
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ske. Av att döma från ordvalen i uttalandena torde möjligheten finnas till att 

jämföra tämligen fritt mellan objekten. Det kan konstateras att så har inte skett.  
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5   Avslutande analys och reflektioner 

Hyressättning är en långdragen process. Lagstiftningen på området berör såväl 

formen för förhandlingen som domstolens prövning av hyresvillkoren. Reglerna 

berör inte hyresnivån i sig, utan är istället en beskrivning om dels hur 

förhandlingen ska gå till, dels hur domstolen ska fastställa en hyra om parterna inte 

kommer överens. Min framställning har hitintills följt en gång som kan liknas vid 

den av ett hyressättningsärendes. Ordningen som sådan ter sig naturlig för 

avhandlingen, men denna avslutande del kommer att ta avstamp i ett visst 

annorlunda läge.  

 

Reglerna kring hyressättning kan sammanfattas till att handla om förhandling. 

Hyresförhandlingens form och lagstiftningen har vuxit fram under en längre tid, 

och är späckade av tvingande formkrav och tidsramar att följa. Vän av ordning kan 

fråga sig varför inte reglerna kring den kollektiva hyresförhandlingarna, som 

används i avsevärt större utsträckning än dito regler om individuell 

hyresförhandling, inte har först in i JB. En sådan diskussion bör dock tas utanför 

ramen för den här avhandlingen.  

 

Det kan här vara nyttigt att återgå till motiven för lagstiftning på området. Det kan 

konstateras att det är ett ämnet påverkar var och hur människor bor, vilket . 

Politiken på området, och lagstiftningen, kan kopplas till en större idé om allmän 

välfärd i övrigt – en fungerande boendemarknad har en direkt koppling till 

arbetsmarknaden, vilket utgör ett fundament för ett fungerande samhälle.  

 

Jag avser att i dessa reflektioner rikta uppmärksamhet mot grunderna i 

bruksvärdesprincipen, nämligen jämförelseprövningen, och dels på de tankar som 

genomsyrade reformen av bruksvärde från början. Vidare kommer förhandlingen 

som sådan att belysas, och avslutningsvis kommer en utblick av vad som (kan) 

komma skall, med utgångspunkt i den utveckling som i stora drag har beskrivits.  
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5.1   Bruksvärdets del som rättsskydd 

Bruksvärdesprincipen är en rättssäkerhetsventil för hyresgästen. Besittningsskyddet 

har förvisso inte varit fokus för den här avhandlingen, men torde tillhöra de mest 

fundamentala delarna inom den svenska hyresrätten för bostäder – hyresgästen ska 

kunna vara säker på att inte bli oskäligt uppsagd från sin bostad. I den reella delen 

av besittningsskyddet finns hyresgästens rätt att inte tvingas att flytta med 

anledning av en oskälig hyra. Likt priser på andra varor i samhället kommer 

hyresnivån att fluktuera över tid, i teorin såväl uppåt som nedåt. I praktiken kan det 

konstateras att hyran förutom i undantagsfall växlar uppåt. En fungerande reglering 

av hyressättning måste tillåta en förutsägbarhet hyresutveckling, vilket är i allas 

intresse.  

 

Bruksvärdesprincipens funktionsduglighet som rättssäkerhetsventil kan dock 

diskuteras. Hyressättning enligt bruksvärdesprincipen bygger i grunden på att 

jämförelsen mellan förhandlade hyror för lägenheter sker. För det fall en jämförelse 

inte kan genomföras ska domstolen bedöma om den yrkade hyran för en lägenhet är 

skälig eller inte, genom ett till viss del diffust tillvägagångssätt. Hyresgästens 

möjligheter inom såväl det kollektiva som den individuella hyresförhandlingen att 

bedöma om hyran är skälig eller inte måste anses som tämligen begränsade. Lämnat 

de bruksvärdesfaktorer, och hur de ska bedömas, därhän – hyresgästen måste anses 

ha begränsade kunskaper om hyresläget för den aktuella lägenheten och hyresläget 

på orten.  

 

Givet denna informationsbrist hos den svagare parten inom hyressättningen är det 

iögonfallande att det inte finns bättre möjligheter för en hyresgäst att tillvarata sin 

rätt att pröva om hyrans som skälig. Informationsövertaget parterna mellan, och till 

viss del även organisationerna på området, torde resultera i att ärendehanteringen i 

hyresnämnden kunna ske på ett sätt som tillvaratar hyresgästens rätt på ett bättre 

sätt. Istället är bedömningen i hyresnämnden bunden till de processuella former 

som den dispositiva ärendehanteringen medger, vilket indirekt ger den enskilda 

hyresgästen en sämre utgångspunkt.  
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Hyresnämnden har i betydande mån kapitulerat när det kommer till 

jämförelseprövningen. I stor utsträckning finner det inte möjligt att jämföra med de 

jämförelselägenheter som parterna lagt fram med de som prövas. Vetskapen om 

hyresnivån hos viss lägenhet samt dess standard är avgörande när part ska åberopa 

jämförelsematerial. Orsakerna till hyresnämndens beslut att inte tillämpa en 

direktjämförelse faller utanför det här arbetet, men en ökad tillgänglighet av 

information om hyror kontra lägenhetsbeskaffenhet torde inte minska möjligheten 

till att åberopa jämförbart material.   

 

Det torde alltså finnas utrymme för ett system eller databas med hyresnivåer inom 

olika fastighetsbestånd, tillgänglig för allmänheten. Den tjänst som hyresvärdar 

tillhandahåller torde vara av sådan speciell karaktär att en inskränkning i 

äganderätten – genom att denne blir tvungen till att utge de hyresnivåer som finns 

inom beståndet – inte är att anse som oskälig. För det fall hyresgästen vill se om 

hyresnivån fastslagen inom ramen för förhandlingen – inom den individuella 

förhandlingen torde det röra sig om ett led i att bedöma hyresvärdens yrkande som 

skäligt eller ej – kan hon kontrollera i den offentliga databasen hur hyrorna ser ut i 

närområdet.  

 

Tankarna på en databas till liberalisering för hyresgästerna stöter på (åtminstone) 

en patrull i form av bruksvärdet i sig. Faktorerna som ligger till grund för 

bedömning om en lägenhet är jämförlig eller ej, och som i ett praktiskt realiserande 

av en hyresnivådatabas torde utgöra en grundbult, är svårbedömda. Intentionerna 

med bruksvärdessystemets var att skapa ett system där hyresrätten ska värdesättas 

indirekt efter ett visst antal egenskaper, sett utifrån ett konstruerat 

konsumentperspektiv. Värdesättningen skulle sedermera utmynna (indirekt) i en för 

lägenheten skälig hyra.  

 

Lägenhetens beskaffenhet, boendemiljön i övrigt samt vissa områdesegenskaper tas 

i beaktning när bedömningen om bruksvärdet ska genomföras. Det står klart att 

hyresnämndens bedömning om en hyra är skälig inte ska grundas på bruksvärdet. 

Lagstiftaren syftade inte till att införa ett system där skåpsluckor av ek eller parkett 

i hallen betingande en hyra på X kronor i månaden, utan ämnade till att införa ett 

system för att på ett översiktligt sätt hitta jämförelseobjekt. Jämförelseobjektens 
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hyra, förutfattat att de bedömts som likartade med anledning av bruksvärdet, kan 

sedan ligga till grund för en skälighetsbedömning.  

 

Det kan konstateras att uppräkningen av bruksvärdesfaktorer inte är absolut, vilket 

torde vara nödvändigt för systemets långsiktiga överlevnad. I de lägenheter som 

byggs idag finns bl.a. ventilation och material vars standard vida överstiger de som 

fanns tillgängliga vid reglernas införande. Vad som ska utelämnas i 

jämförelsebedömningen enligt bruksvärdesprincipen är mer klarlagt. Finansieringen 

av huset, eller kommunala avgifter såsom avfallshantering eller VA-avgifter ska 

inte ligga till grund för bedömningen. Själva placeringen av fastigheten får inte 

heller ligga till grund för bruksvärdesbedömningen, utan vad som kan påverka inom 

närmiljön är faktorerna i området. Hyresnivån ska inte få påverkas om lägenheten 

ligger i ett populärt område, vilket kan kopplas till de övergripande målen med 

bostadspolitiken och viljan att motverka bostadssegregation. Faktorerna som 

istället kan påverka bruksvärdet är exempelvis närheten till kollektivtrafik eller 

varuhandel. Tanken att ett visst områdes popularitet inte ska ge utslag i hyran till 

viss del kan kopplas samman med de uttalanden som gjorts angående 

bruksvärdesbedömningen. Hyresgästkollektivet kan dock antas, i samverkan med 

övriga samhället, ha förmågan att göra ett område populärt vilket i sig skulle kunna 

driva upp hyresnivån.   

 

Att lägenhetens hyra inte ska grundas på individuellt utsedda parametrar hos den 

enskilde hyresgästen är förståeligt, om än en fyrkantig tankegång. En hypotetisk 

utgång vid hyresvärdens möjlighet att individuellt fastställa hyran efter 

hyresgästens egna preferens skulle resultera i att en nattarbetande hyresgäst skulle 

tvingas betala en högre hyra för att lägenheten som han hyr ligger i ett tyst område. 

En sådan verklighet är inte att föredra. Dock kan det konstateras att 

bruksvärdesprincipen ska resultera i att hyressättningen över tid ska dels 

relativiseras men också efterlikna en hyressättning för en marknad i balans. Denna 

marknadsanpassning av hyran ter sig än mer osannolik om inte enskilda preferenser 

kan ta plats i hyressättningen. För andra varor där marknaden är att anse som i 

balans – utbud och efterfrågan matchar varandra – ter det sig osannolikt att inte en 

köpare gör, utifrån egna preferenser och tycke, val som avgör köpet.  
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Detta skapar även problem för en påtänkt hyresdatabas. En hyresgäst som vill söka 

information om hyresnivåerna inom närområdet för att kunna bedöma den egna 

hyrans skälighet kommer att ha svårt att bortse från den individuella preferensen 

om hyresrätten, och bedöma bruksvärdesfaktorerna utifrån den lokalt förankrade 

hyresgästkollektivspreferens som principen utgår ifrån.  

 

Och sett till när hyresgästen i övrigt ska bedöma sin hyresrätts tillika dennes hyras 

skälighet läggs hennes tycke och tankar om hyresrättens beskaffenhet, geografiska 

läge och andra dylika faktorer till grund. Lagstiftningen skiljer sig här från vad 

man måste se som det allmänna (rätts)medvetandet – det preferenser som i vart fall 

blir till argument inom den individuella hyresförhandlingen bortses från och istället 

ska en konstruerad argumentation ge för handen vilken hyra som ska fastställas. 

Den princip som ska värna om hyresgästerna och dess rättssäkerhet vänds här emot 

dem genom att en institutionaliserad bedömning tar över den individuella 

preferensen – en klar fördel för hyresvärden som torde sakna argument på 

preferensnivå om vilken hyra som en lägenhet ska ha. Hyresgästen har en liten 

möjlighet att söka och finna jämförelsematerial, inte enbart till hyresnämndens 

förhandling utan kan inte heller finna material för att göra en bedömning om en 

process om hyreshöjningen är att satsa på eller inte. Vidare så kommer 

bedömningen i hyresnämnden inte att handla om vad som kan ha legat till grund för 

att hyresgästen valde att flytta in i hyresrätten, eller vad hon ser sig villig att betala 

för, utan istället kommer bedömningen att handla om en jämförelse i vilken hon 

inte kan tillvarata sina egna intressen i, baserat på ett perspektiv där hon har lite 

eller inget inflytande över.  

 

5.2   Om jämförelsen 

Det är inte enbart de enskilda hyresgästerna som till viss del motverkas av systemet 

för hyressättning. Vid bruksvärdesprincipens införande påtalades att jämförelsen 

var grundläggande för systemets funktion. Jämförelseprövningens betydelse ansågs 

till den vikt att den blev huvudregel. Det finns två anledningar till att jämförelsen 

är att föredra över skälighetsbedömning. Det första torde vara förståelsen för 

beslutet. En hyra som fastställs genom en direktjämförelse med en annan lägenhet 

torde ha en större legitimitet över en allmän skälighetsbedömning hos en hyresgäst. 
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Hon kan se och jämföra den lägenheten som ligger till grund för beslutet, vilket kan 

rättfärdiga en viss nivå. Vidare kan materialet ge en ökad förståelse för bruksvärdet 

och systemet i övrigt. Detta är att föredra, framförallt inom ett regelsystem som 

redan innan dess införande noterades som komplicerat. Den andra anledningen till 

att en jämförelseprövning är att föredra över en allmän skälighetsbedömning är att 

jämförelseprövningen är huvudregel. Lagtexten som den är skriven torde även 

spegla rättstillämpningen. En huvudregel ska i största möjliga mån också reflektera 

det domslut som domstolarna kommer fram till i de flesta fall. Och utan 

extraordinära skrivelse torde rättsskipningen spegla hur lagstiftningen är upplagd. 

Det ter sig märkligt att rätten har tolkat de ganska klara uttalanden i förarbetena om 

jämförelsen och dess böjliga ramar.  

 

Det kan konstateras att reglerna om hur en skälig hyra ska fastställas inte 

reflekterar hur rättsskipningen ser ut. Som ovan beskrivet tillämpar domstolarna en 

skälighetsbedömning i betydande större utsträckning än vad de tillämpar en 

jämförelseprövning. Det kan inte anses som tillfredställande att lagtexten ger 

uttryck för ett tillvägagångsätt som sedermera endast i undantagsfall används i 

tillämpningen.  

 

Kraven på en jämförlig lägenhet bör inte ställas så pass högt att det inte är möjligt 

att finna lägenheter som kan ligga till grund för jämförelsen. Att lägenheterna ska 

likna varandra kan inte vara detsamma som att lägenheterna ska vara lika. Det torde 

vara en fördel att hyresnämnderna kan göra en jämförelse med andra lägenheter, 

även om vissa bruksvärdesfaktorer skiljer sig. Detta kan innebära att hyran för en 

prövningslägenhet inte blir densamma som den för en lägenhet i jämförelsen. Ett 

sådant förfarande torde dock innebära rättssäkerhetsvinster, då parterna i större 

utsträckning har möjlighet att härleda på vilka grunder domstolen fastställt en hyra 

för en bostadsfastighet.  

 

Det ska understrykas att de efterfrågade reformerna på jämförelseinstitutet inte ska 

ses som en önskan att skälighetsbedömningen helt ska utgå. Skälighetsbedömningen 

kring en hyra ska fortsätta att finnas till hands för hyresnämnden, då det med 

hänsyn till de åberopade jämförelselägenheternas bruksvärde eller med anledning 

av att parterna inte åberopat några jämförelseobjekt.  
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Att låta skälighetsbedömningen bestå är ett avgörande tillvägagångssätt för att ge 

enskilda hyresgäster möjligheten att pröva sin hyras skälighet efter det att de 

förhandlande parterna har kommit överens. Som redan beskrivit har HGF i många 

fall en dominerande ställning som part i kollektiva hyresförhandlingar. Det är naivt 

att tro att en enskild hyresgäst har möjlighet att efterfråga jämförelsematerial från 

den databas HGF har, med syfte att kringgå en av föreningen ingången 

förhandlingsöverenskommelse. Således utgör skälighetsbedömningen en sista 

rättsäkerhetsutpost för en hyresgäst att klaga en ny hyra.  

 

Hyresnämndens skälighetsbedömning blir då grundad på den egna kännedomen 

kring det allmänna hyresläget på orten. Även om hyresnämnden inte kan anses ha 

en fullständig kännedom är det osannolikt att en hyresgäst har bättre uppfattning 

om hyresläget på orten. 

 

5.3   Om förändringen 2011, och varför det är viktigt med en 

hyresnormerande roll inom bruksvärdesprincipen 

Även om det har förekommit en hyresreglering i svensk rätt tidigare, då främst 

motiverad som krislagstiftning, finns det i gällande rätt idag inte en reglering i den 

bemärkelsen. Lagstiftarens metod har istället grundats på att koppla 

hyressättningen till en i sammanhanget given parameter, vars funktion har varit att 

fungera hyresnormerande med en underton av tillbakahållenhet. Funktionen 

utmynnar i en kontrollerad uppgång av hyresnivån.  

 

Sett till uttalanden i propositionen och lagstiftningens anda i övrigt kan det 

konstateras att det rör sig om en förändring som riskerade att utlösa stora 

förändringar. Tidigare hade hyrorna drivits av allmännyttans krav på, eller rättare 

sagt avsaknaden av; avkastning på den investering som fastighetsbeståndet utgjort. 

Skulle den stafettpinnen tas bort, och en skälig hyra bedömas endast utifrån en 

bruksvärdesbedömning, torde kritikerna inte låtit vänta på sig.  

 

På ett hypotetiskt plan kan det resoneras kring en sådan förändring. Hyror som sätts 

enbart efter lägenhetens egenskaper, förslagsvis bruksvärdesfaktorerna, skulle med 
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stor sannolikhet initialt inneburit höjda hyror i vart fall i storstäderna, där 

renoverings- och investeringsviljan hos en hyresvärd naturligt ter sig vanligare. 

Hyrorna skulle då kunna drivas uppåt av ett ”lokomotiv” bestående av renoveringar 

och ytskiktsförändringar. Den långsiktighet som finns inkluderad i en sund 

fastighetsförvaltning – renoveringar i fastighetsbestånden ägaren har för avsikt att 

behålla tenderar till att hålla en hög standard – skulle medföra en sällan skådad 

upprustning genomgående hela bostadshyresbeståndet i Sverige. Ansökningar om 

hyreshöjningar skulle komma som ett, bokstavligen, brev på posten när 

renoveringarna genomförts. Sett till boendemarknaden hade en lavinartad ökning av 

renoveringar med efterföljande hyresjusteringar avlöst varandra när väl en 

fastighetsägare vågat ta första steget och åberopat bestånd från annan ort, med 

motiveringen att det inte finns ett bestånd på orten med samma standard. I en 

progressivt ökande takt skulle hyresbeståndet inom landet dels få en genomgående 

upprustning, dels en i liknande takt höjt hyresintäkt. Hyresbostadsfastigheter skulle 

generera mer i intäkt, och allmänt välstånd tillika höjd bruttonationalprodukt som 

konsekvens.  

 

Men någon sådan lagändring skedde inte. Istället införde lagstiftaren en koppling 

till det sedan länga etablerade kollektiva förhandlingssystemet för hyressättning. 

Lagstiftarens avsikt, att kollektivt satta hyror ska äga företräde framför hyror 

förhandlade utanför det kollektiva systemet, bedöms som välgrundad. För att 

illustrera hur en fri prövning av hyresnivån kan slå fel, och varför det kan finnas 

skäl till att ha regler som förhindrar en allt för progressiv ökning av hyran, tillåts 

en enkel tankemodell och en återgång till vårt exempel.  

 

Sten har en månadshyra på 5 500 kronor för sin ett rums-lägenhet. Som vi har 

berört ska en hyra, som vid en direkt jämförelse bedöms som skälig, tillåtas att 

överstiga inte påtagligt, cirka 5 procent. Carl, som äger huset som Sten bor i, har 

även ett annat hyreshus med lägenheter som till bruksvärdet är så pass lika att de 

kan användas vid en direktjämförelse. Viveca i en liknande lägenhet som Sten. 

Lämpligt nog har hon också en hyra på 5 500 kronor i månaden. Carl ansöker om 

villkorsändring avseende en hyreshöjning för Stens hyreskontrakt. I målet åberopas 

en direktjämförelse med Vivecas lägenhet. Domstolen tar fasta på de i stort sett 

liknande bruksvärdesfaktorer och, förutsatt att det finns tillräckligt många 
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lägenheter med en hyra på 5 500 kronor för att detta inte ska ses som enstaka 

topphyror, medger en hyreshöjning om 5 procent. Stens nya hyra är nu 5 775 kronor 

i månaden (5 500*1,05). När domslutet kommit initierar Carl genast en 

villkorsändring för Vivecas hyreskontrakt. Jämförelsen sker med Stens 

hyreskontrakt och, förutsatt att det finns så pass många lägenheter som nu kommit 

upp till Stens hyresnivå att det inte är att anse som en enskild topphyra, hyran 

fastställs, med påtaglighetsrekvisitet, till 6 063 kronor (5 775*1,05). Ett beslut om 

ändring av hyresvillkoren får inte avse tiden innan sex månader förflutit efter det 

att de förut gällande villkoren började tillämpas (JB 12 kap. 55 d § 1 st.).  

 

Tillbaka till Stens hyreskontrakt. Carl ansöker återigen om en ny hyreshöjning som 

man vill ska gälla sex månader efter den förra hyreshöjningen. Man åberopar nu 

samma jämförelselägenhet som förra gången, Vivecas lägenhet. Som framgår ovan 

har hyran för hennes lägenhet nu höjts till 6 063 kr. Med beaktande av 

påtaglighetskravet blir den nya hyran för Stens hyreskontrakt (6 063 x 1,05 =) 6 

366 kr – återigen under förutsättning att det finns ett antal lägenheter som Vivecas 

med samma hyra, att hyran inte anses som en enstaka topphyra. Därefter ansöker 

Carl för Vivecas hyresrätt om motsvarande, ny, hyreshöjning, som med beaktande 

av påtaglighetskravet leder till den nya hyran (6 366 x 1,05 =) 6 684 kr (under 

samma förutsättning som vid de tidigare hyreshöjningarna).  

 

På det här sättet har hyresnivån inom ett år höjts från 5 500 till 6 686 kr, en höjning 

på drygt 21 procent.  

 

Modellen ovan kan hävdas vara en dystopi, och medges att exempelvis 

hyresnämndernas handläggningstider kan sätta käppar i hjulen för ovan förfarande. 

Men modellen har likväl relevans som ett hypotetiskt scenario. Den kan beskrivas 

som en typ av marknadshyresmodell med viss stagnering upp till marknadsnivå. 

Skulle systemet fungera som ovan beskrivet skulle hyresnivåerna till slut nå en nivå 

där hyresgästerna väljer bort ens hyresrätt för en annan lägenhet. Det kan 

spekuleras i om hyresvärdar skulle initiera hyressänkningar för att locka till sig 

hyresgäster.  
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Dystopin tillända kan det konstateras att vi är långt ifrån ett ovan beskrivet system. 

Och det med anledning av den koppling som lagstiftaren har gjort mellan hyran 

som får företräde som jämförelseobjekt och det kollektiva hyresrätten. Den reella 

möjligheten att direkt jämföra två lägenheters hyra ligger, såklart, i 

bruksvärdesfaktorernas överensstämmighet men också i om hyran är kollektivt 

förhandlad. Genom denna indirekta spärr har lagstiftaren satt tung tillförlit till 

marknadens parter.  

 

5.4   Om avtalsfrihet 

Sett till de uttalanden som förekom lagstiftningen kan en frågeställning höjas kring 

hur avtalsfriheten mellan parterna och hyresgästens besittningsskydd kan 

samexistera. Intentionen i förarbetena är klara, det ska råda en avtalsfrihet mellan 

parterna om hyresvillkoren. Kan parterna inte komma överens om t.ex. hyrans 

storlek ska domstolen fastställa hyran till ett skäligt belopp. Men råder det 

verkligen en avtalsfrihet till att börja med?  

 

Svaret på frågan baseras på hur man väljer att tolka den avtalsfrihet som 

lagstiftaren gett parterna. Väljer man att se avtalsfriheten som en absolut rättighet 

blir det problematiskt med yttre omständigheter och inblandning från lagstiftarens 

sida. Avtalsfriheten i lagtexten är inte absolut. Det finns till exempel rätten för 

hyresgästen att, i efterhand, hänskjuta en fråga till hyresnämnden om den erlagda 

hyran är skälig eller inte. Vid ett beslut om att hyran inte är skälig kan hyresgästen 

begära tillbaka mellanskillnaden från hyresvärden, men hyresförhållandet består.  

 

5.5   Det kollektiva hyresförhandlingssystemet 

Låt oss titta på hur det kollektiva hyresförhandlingssystemet kan påverka 

hyressättningen på en ort. Det kan konstateras att HGF har en minst sagt 

dominerande ställning som part inom det kollektiv hyresförhandlingssystemet. Det 

vore naivt att tro att lokala föreningar inom HGF inte har kontakt sinsemellan om 

de aktuella hyresförhandlingar som pågår. Vidare kan det konstateras att HGF 

interna databassystem ger möjlighet att söka och se alla de hyror som de varit med 

och förhandlat, och se historik kring fastigheter och hyresvärdar. Kort sagt har 
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HGF bra information på hyresmarknaden. Deras dominerande ställning ger dels 

HGF ett informationsövertag över mindre hyresvärdar, dels blir det svårt för andra 

föreningar av hyresgäster att få bli del av den kollektiva förhandlingen.   

 

Denna dominerande ställning kan såväl vara till fördel som till nackdel för 

hyresförhandlingen. Det är till fördel då en samlad hyresgästsida ger upphov till ett 

kunskapscentrerande inom hyressättning. Med den samlade kunskapen om hur det 

går till i en förhandling och om reglerna kring hyressättning genomförs 

förhandlingen på ett mer strukturerar och seriöst sätt. I slutändan torde detta gynna 

hyresgästen genom en rättvis hyressättning.  

 

Exempelvis HGF, på en mindre ort, slår slag i saken och bestämmer sig helt sonika 

att inte tillåta hyreshöjningar längre. Fastighetsägarna på orten kallar förgäves till 

förhandling om hyreshöjningar, varpå HGF anländer till förhandlingarna och låter 

meddela att det inte är något idé att spendera tid här för att de likväl inte kommer 

att gå med på några höjningar av hyran, över huvud taget. En rimlig respons på ett 

sådan bemötande i förhandlingen skulle vara att de flesta fastighetsägare ansöker 

till hyresnämnden om villkorsändring. Men väl i hyresnämnden kommer 

jämförelsematerialet att påverkas av hyresgästkollektives förhandlingsprocess. Om 

samtliga av hyresgästkollektivets förhandlare på en mindre ort systematiskt nekat 

till att skriva under förhandlingar som medger hyreshöjningar, under längre tid, 

kommer jämförelseprövningen att grundas på oförändrade hyror. Att lagstiftaren 

har lagt ett sorts veto till om man kan få till hyreshöjning eller inte ter sig 

anmärkningsvärt. Kan HGF neka hyreshöjningar för all framtid?  

 

Det korta svaret på den frågan är; nej, det kan de inte. Och varför är enkelt, det 

handlar om makt. Hyresgästkollektivet är tillsynes förkroppsligad genom HGF. Och 

densamme har ett intresse av att kvarstå i den starka ställning de har som part inom 

ett stort antal förhandlingsordningar i landet. Skulle hyresgästkollektivet under en 

längre tid systematiskt neka befogade hyreshöjningar skulle lagstiftaren till slut se 

sig tvungen att förändra systemet för fastställande av hyra, och komma bort ifrån 

det frivilliga förhandlingssystemet. Parterna har således en vilja av att 

hyresförhandlingssystemet ska kvarstå, vilket leder HGF till att komma överens. 

Men med ett system där parterna inte har direkta incitament att komma överens 
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varken snabbt eller effektivt, och där det inte finns möjlighet till en opartisk 

prövning av förhandlingsöverenskommelsen direkt riskerar hyresrättens 

effektivitet.  

5.6   Framtiden för hyresrätten  

5.6.1   Ska hyran sättas efter bruksvärdet?  

Hyressättning enligt bruksvärdesprincipen är inte densamma som att hyran sätts 

efter bruksvärdet på lägenheten. Istället sker en jämförelse mellan lägenheters 

hyror, varvid bruksvärdet kommer in i spel. Även om en ren 

bruksvärdeshyressättning torde innebära vinster för hyresgästen i form av förståelse 

för vad som hyran baseras på, exempelvis en viss standard i köket, är det likväl inte 

beaktansvärt med en sådan förändring. Hyressättningen bör även i framtiden ske 

med utgångspunkt i vad som är att anse som en skälig hyra.  

  

5.6.2   Hur ska reglerna kring hyresnämndens hyressättning se ut?   

Med det sagt har det framförallt framkommit två komponenter inom systemet för 

hyressättning som framställs till viss grad icke fungerande. Dessa två komponenter; 

jämförelseprövningen och avsaknaden på en allmän kunskap om hyresläget, torde 

anses som grundläggande komponenter i hyresförhandlingssystemet. För de fall de 

inte fungerar som det är tänkt i rättstillämpningen är en reform av dessa, oaktat 

dess vikt, ur ett rättssäkerhetsperspektiv motiverat. Det har vidare klarlagts att, 

företrädelsevis jämförelseprövningen, inte fungerar i enlighet med lagstiftarens 

intentioner. En reform av denna är även på den grunden att efterfråga.  

 

Infört ovan förändringar skulle förmodligen inte varken intyga hyresrätten en säker 

framtid eller omintetgöra bostadskrisen. Men det skulle vara på rätt väg att få 

hyressättningssystemet att fungera så som det var tänkt från början. Och det är ett 

steg i rätt riktning.  
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