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Abstract 
 

Speculating in condominiums has become an increasingly popular way of placing capital. 

Over the past few years, significant gains in value and low risk exposure have led up to that 

condominiums are no longer only acquired for residential purposes. Through interviews, law 

cases and law texts, the study aims to investigate if executives of the housing associations 

consider this to be a problem and what the consequences may be. Changes in the law and 

possible solutions are also discussed. 

 

The experience of speculative buying varies. Some housing associations have not noted such a thing at 

all, while others have detected more or less obvious cases of either purely renovation purchases or 

purchases with the intention of subleasing. In almost every case however, this purpose becomes 

apparent after using the apartment for a certain period of time. Hence, it is difficult to determine 

whether it was the main intention of the acquisition. Short term leases are an activity that grows in 

popularity in line with the technical development and the sharing economy. Some housing 

associations have an accepted policy where short-term rentals are never allowed, often due to an 

attention-paid law case of the Rent Committee in 2015. Examples of problems that may arise due to 

second-hand rentals in general are criminal activities such as prostitution or trade in drugs, increased 

wear and tear on the property, a heavier workload for the management and increased insecurity for 

neighbors. Renovation or so-called flipping purchases can cause disturbances to neighbors as well as 

damage to the property when work is not performed properly. Recruiting the right skilled people to the 

management seems to be rather a general problem that has no direct connection to speculation 

purchases.  

 

Changes to the law aimed at facilitating second hand leasing have had both positive and 

negative consequences. They have given more people a place to live, but also involved some 

difficulties in interpretation. The boards have got more to administer, however at the same 

time they can charge a fee for the work, which in worst case results in a zero-affair. In 

order to facilitate the interpretation of the law text, improved coordination would be achieved 

between, for example, authorities and organizations to issue guidelines to tenant-owner 

associations. More housing associations could also consider joining such an organization to 

get better access to support and counseling. However, all do not have the time or the 

economic conditions for such a solution. 

 

The authors' view finally turns out that speculation purchases are not a major issue in 

Stockholm's housing market today. Improvements could be made in various areas, primarily 

to facilitate the work of the board, but each association's individual conditions and ambitions 

will be crucial to what actually happens. 
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Sammanfattning 
 
Att spekulera i bostadsrätter har blivit ett alltmer populärt sätt att placera sina pengar. De 

senaste årens stora värdestegringar och låga riskexponering har lett till att bostadsrätter inte 

längre bara förvärvas för bostadsändamål. Med hjälp av djupintervjuer, rättsfall och lagtext 

syftar studien till att utreda hur styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar förhåller sig till 

fenomenet samt vad det kan få för konsekvenser. Följder av lagändringar som skett samt 

möjliga förbättrande åtgärder diskuteras också. 

 

Erfarenheten av spekulationsköp varierar mellan föreningarna. Vissa har inte noterat något 

sådant överhuvudtaget, medan andra har konstaterat mer eller mindre uppenbara fall av 

antingen rena renoveringsköp eller köp med avsikt att hyra ut i andra hand. I nästan alla fall 

blir detta syfte tydligt först efter att man bott i bostadsrätten en viss tid. Det är alltså svårt att 

avgöra om det var avsikten vid själva förvärvet. Korttidsuthyrningar är en aktivitet som växer 

i popularitet i takt med den tekniska utvecklingen och delningsekonomin. En del föreningar 

har en uttalad policy där korttidsuthyrningar aldrig tillåts, ofta till följd av att man känner till 

det uppmärksammade vägledande rättsfall från hyresnämnden 2015. Exempel på problem 

som kan uppstå vid andrahandsupplåtelser i allmänhet är kriminell verksamhet såsom 

bordeller eller handel med droger, ökat slitage på fastigheten, större arbetsbelastning för 

styrelsen samt ökad otrygghet för grannar. Renoverings- eller s.k. flippingköp kan leda till 

störningar för grannar samt skador på fastigheten när arbetet inte utförs på rätt sätt. Att värva 

rätt kompetens till styrelsen är snarare ett allmänt problem som inte har någon direkt koppling 

till spekulationsköp. 

 

Lagändringar som syftat till att underlätta andrahandsuthyrning har haft både positiva och 

negativa konsekvenser. De har lett till att fler bostadstillfällen frigjorts, men innebär också en 

del tolkningssvårigheter. Styrelser har fått mer att administrera men kan samtidigt ta ut en 

avgift för arbetet vilket i sämsta fall resulterar i en nollaffär. För att underlätta tolkningen av 

lagtexten skulle förbättrad samordning kunna ske mellan exempelvis myndigheter och 

branschorganisationer för att ge ut riktlinjer till bostadsrättsföreningar. Fler föreningar skulle 

också kunna överväga att ansluta sig till en sådan organisation för att få bättre tillgång till stöd 

och rådgivning. Alla har dock inte ekonomiska eller tidsmässiga förutsättningar till en sådan 

lösning. 

 

Författarnas uppfattning blir till sist att spekulationsköp inte är ett omfattande problem på 

Stockholms bostadsmarknad idag. Förbättringar skulle kunna ske på olika områden främst för 

att underlätta styrelsearbetet, men varje förenings individuella förutsättningar och ambitioner 

blir avgörande för vad som faktiskt sker. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Stockholms bostadsmarknad har den senaste tiden noterat rekordhöga prisnivåer år efter år. 

Låga räntor, ett underskott av hyresrätter och en relativt låg byggtakt har gjort att efterfrågan 

på bostadsrätter överträffat utbudet. Därmed skjuter priserna i höjden. För den som redan 

säkrat sitt boende men ändå har pengar att placera har det funnits stora möjligheter att göra en 

lönsam investering i en bostadsrätt utan att ha för avsikt att bo där. Den höga avkastningen 

tillsammans med låg risk har lett till att fler börjat se bostadsrätten som en säker placering av 

sitt kapital. Dock så skiljer sig denna placeringsmöjlighet från till exempel aktier eller fonder 

på så vis att en bostadsrätt är avsedd att vara just en bostad åt människor.  

 

Vid ett spekulativt köp ställs bostadsrättsföreningens syfte och kollektiva intresse mot den 

enskilda köparens investeringsintresse på vad som i övrigt är en fri marknad. Problem kan 

uppstå då bostadssyftet i allt större utsträckning frångås och får lämna plats för vinstsökande 

investerare. Oavsett om det handlar om uthyrning eller renovering av lägenheten så finns en 

hel del nödvändig lagtext och praxis och att sätta sig in i. Att kartlägga ifall detta innebär 

problem samt utreda vad de i sådant fall består i ligger till grund för denna rapports syfte och 

frågeställning.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att fastställa huruvida det uppstår problem för brf:er när 

bostadsrättshavare vill utnyttja sin bostadsrätt i kommersiellt syfte. Detta analyseras med stöd 

i gällande lagstiftning på området. En avslutande diskussion kommer också att föras kring 

tänkbara lösningar.  

 

1.3 Frågeställning 
● Är spekulativt nyttjande av bostadsrätter ett problem, och vad består problemet i 

sådant fall i? 

● Hur ser brf:er på andrahandsuthyrning och flipping? 

● Vilka konsekvenser har de senaste lagändringarna haft och finns behov av ytterligare 

förändringar?  

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att fokusera på bostadsrätter i befintligt bestånd och avgränsas därmed till att 

inte analysera nyproduktionsmarknaden. Spekulationsköp i nyproduktion är ett högst aktuellt 

och intressant ämne, men tillvägagångssättet skiljer sig från hur man sannolikt spekulerar i 

befintliga bostäder. 

Spekulationsköp är vanligt förekommande internationellt men närmast till hands ligger då att 

handla med ägarlägenheter, vilket än så länge inte är särskilt vanligt i Sverige. Bostadsrätten 
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är i princip en svensk konstruktion och studien fokuserar därför enbart på Sverige och mer 

specifikt Stockholms kommun. I större städer i allmänhet och Stockholm i synnerhet finns en 

stor efterfrågan på bostäder vilket leder till att många spekulationsköpare troligtvis väljer 

denna marknad. Vad gäller andrahandsupplåtelse riktar studien in sig på total sublokation där 

hela lägenheten upplåts, till skillnad från partiell sublokation där endast en del av lägenheten 

upplåts (när man har en s.k. inneboende). Hyresnivåer på andrahandsmarknaden är i och för 

sig ett intressant område att studera närmare men kommer inte att analyseras på djupet i denna 

rapport. Studien tar inte heller upp fall där lägenheten säljs på exekutiv auktion eller innehas 

av en juridisk person eftersom en viss skillnad finns i regelverket kring sådana situationer.
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2. Metod 

2.1. Val av metod 
Rapporten syftar till att kartlägga problemen kring kommersiellt nyttjande av bostadsrätt, 

främst ur föreningens perspektiv, samt att diskutera eventuella lösningar. För att införskaffa 

den information som krävs för att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod i form av 

djupintervjuer med olika aktörer använts. Eftersom brf:erna har en central roll i rapportens 

syfte och frågeställning, samt att dess slutsatser beror mycket av just föreningarnas 

erfarenheter och synpunkter, är det dessa intervjuer som fått mest utrymme i arbetet. Samma 

frågor har ställts till alla bostadsrättsföreningar och intervjuerna har tagit mellan 30 och 60 

minuter. Alla representanter från föreningarna har varit styrelseledamöter, de har dock haft 

olika roller i styrelsen. Intervjufrågorna har även skickats ut till föreningarna per mail innan 

mötet. Utöver bostadsrättsföreningar har en juridisk representant från HSB Stockholm 

intervjuats. Föreningarnas intervjusvar syftar först och främst till att identifiera om det 

föreligger problem med spekulationsköp och i så fall vad problemet består i. Därutöver är 

huvudsyftet med juristens svar att bidra till de resterande frågeställningarna som alltså avser 

lagstiftningens inverkan på problemen och eventuella lösningar på detta. Således baserades 

frågorna till föreningarna mer på deras erfarenheter medan de till HSB berörde lagtext och 

lagändringar. Det har varit viktigt att få med båda dessa aktörer eftersom de tillsammans 

täcker upp underlaget som krävs för att kunna besvara frågeställningarna. 

 

De intervjuade har alltid fått möjlighet att svara fritt på frågorna och intervjuaren har i sin tur 

fått möjlighet att ställa följdfrågor vid intressanta eller avvikande svar, något som är en av 

fördelarna med att hålla muntliga djupintervjuer. Genom detta tillvägagångssätt har det varit 

enklare att kartlägga vilka problemen med spekulationsköp är snarare än hur vanligt 

förekommande fenomenet är, vilket alltså bidrar till att uppfylla syftet med studien. Totalt sett 

har representanter från elva bostadsrättsföreningar samt en juridisk representant från HSB 

intervjuats. Dessa tolv intervjuer kan delas in i två kategorier där föreningarnas svar utgör en 

och den juridiska representantens svar utgör en. Under rapportens resultatdel presenteras 

svaren sammanfattande efter varje fråga som ställts inom de respektive kategorierna. I och 

med att de intervjuades svar är baserade på egna erfarenheter och därmed är av olika djup och 

karaktär används de inte som statistiskt material utan syftar till att kvalitativt förankra teorin 

med verkligheten.  

 

2.2. Val av intervjuobjekt 
För att få en spridning bland de intervjuade bostadsrättsföreningarna delas föreningar in i fyra 

grupper utefter attributen storlek och geografisk placering. Som liten förening räknas i denna 

rapport alla föreningar som har ett bestånd på mindre än 100 lägenheter, och en stor förening 

har därmed minst 100 lägenheter utan någon övre gräns vilket leder till att spridningen på de 

stora föreningarnas antal lägenheter kan vara stor. Med attributet geografisk placering menas 

att föreningen är belägen antingen innanför eller utanför Stockholms tullar. Dessa attribut 

skapar fyra möjliga kombinationer. Minst en intervju har genomförts med representanter från 



4 
 

var och en av de fyra grupperna. Målet var att intervjua totalt tio föreningar varav hälften 

belägna innanför respektive utanför tullarna. Slutresultatet blev att totalt fyra föreningar 

utanför tullarna respektive sju föreningar innanför tullarna intervjuades. Antalet föreningar 

som intervjuades med avseende på storlek var sju stora respektive fyra små. 

 

 
Figur 1. Val av intervjuobjekt. 

 

Utöver dessa intervjuades också HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Eriksson som har god 

insikt i lagstiftningen och problematiken kring det valda ämnet. HSB var tillsammans med 

bland andra branschkollegan Riksbyggen involverade i arbetet med att arbeta fram vissa av de 

lagändringar som kommer att belysas i rapporten. Eriksson jobbade på HSB under den tiden 

och har således bra koll på hur debatten låtit över tid. Dessutom innehar hon en stor kunskap 

om gällande lagstiftning.  

 

2.3. Litteraturstudier och lagtext 
För att ge läsaren en inblick i problematiken kring spekulationsköp har en traditionell juridisk 

metod använts. Detta betyder att innebörden i de olika rättskällorna som kan kopplas till 

spekulationsköp förtydligas; det presenteras i arbetet genom att läsaren ges en grundlig 

genomgång av olika former av spekulationsköp, boendeformen bostadsrätt, väsentliga 

lagparagrafer ur BRL samt propositioner och utredningar som legat till grund för 

lagändringar. Denna inledande redogörelse har gjorts med stöd av artiklar, tidigare utgivna 

rapporter, lagtext samt lagkommentarer från rättsdatabasen Zeteo. Även ett antal rättsfall har 

behandlats för att visa på svårigheterna i att bedöma huruvida en bostadsrätt köps i spekulativt 

syfte eller ej.  

 

I tillämpliga delar används också Andersson & Anderssons bok Lägenhetsbyte och 

andrahandsuthyrning där hyresnämndens praxis fram till 2015 sammanfattas på ett 

strukturerat sätt.  

 

2.4. Kritik av vald metod 
Det ska understrykas att urvalet av föreningar inte på något sätt är representativt för brf:er 

generellt och att inga egentliga statistiska slutsatser kan dras från resultatet. Avgränsningen 

till Stockholms stad kan innebära att intervjusvaren präglats av den speciella situation som 

råder på huvudstadens bostadsmarknad. Risken finns också att viss information utelämnats 

vid samtal med styrelsemedlemmar, eftersom de själva representerar föreningen. Pågående 
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ärenden eller känslig information bör givetvis stanna inom styrelsen. Avslutningsvis ska 

nämnas att det valda ämnet ofta är politiskt och känslomässigt laddat, vilket både massmedias 

artiklar och intervjupersonernas svar kan påverkas av.  
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3. Spekulation 
Spekulationsköp och spekulativt nyttjande av lägenheter är en mer eller mindre 

förekommande aktivitet både i Sverige som internationellt, och trots att syftet med köpet är 

detsamma så skiljer sig det svenska spekulationsköpet avsevärt från andra länder. Det är den 

unika upplåtelseformen bostadsrätt som försvårar spekulationsköpen i Sverige - i och med att 

någon direkt äganderätt till lägenheten inte förekommer så har ägaren av bostadsrätten 

därmed inte heller samma rättigheter som exempelvis en fastighetsägare har (se avsnitt 4). 

 

Bortsett från problematiken kring upplåtelseformen bostadsrätt så är som ovan skrivet syftet 

med spekulationsköp av lägenheter lika i alla länder; nämligen att göra en vinstdrivande affär. 

Hur vinsten sedan ska uppstå skiljer sig dock beroende på vilken taktik köparen använder sig 

av. I denna rapport skiljs två olika typer av spekulativt nyttjande åt, den första där vinsten 

uppstår i en värdestegring på lägenheten och den andra där vinsten uppstår i hyresintäkter från 

andrahandsupplåtelser. Nedan beskrivs de två typerna ingående. 

 

3.2 Vinst från värdestegring (flipping) 
Denna form av spekulationsköp är vanligt förekommande i flera länder, och många känner 

igen spekulationsköp som fenomenet "house flipping" eller bara "flipping" ifrån USA. Den 

grundläggande innebörden av köpet är att det ska generera en värdestegring så att köparen går 

med vinst vid en framtida försäljning. Hur denna värdestegring skapas är upp till köparen där 

han har sig själv och marknaden att förlita sig på, och det som förmodligen är mest allmänt 

känt i detta avseende är att en lägenhet i renoveringsskick rustas upp och fräschas till för att 

sedan säljas direkt till en högre köpeskilling än den köptes för. Förutsättningarna för att 

köparen ska gå med vinst är således att försäljningspriset täcker både inköpspriset och 

renoveringskostnaderna och därutöver lämnar en vinstmarginal. Att detta är lättare sagt än 

gjort är säkert underförstått, och riskerna med en sådan stor investering som ett bostadsköp är 

kan vara många - inte minst den tidvis opålitliga fastighetsmarknaden utgör en risk i sig. 

(Curtis, 2017)  

 

För köparen som inte är händig eller känner sig bekväm med renoveringar så finns dock ett 

annat alternativ av denna typ av spekulationsköp, nämligen att köpa lägenheten när priset är 

lågt och att sälja när priset är högt. Förutsättningarna för att ett sådant spekulationsköp ska gå 

vägen är att marknaden beter sig på det sätt man räknat med, och riskerna här kan förstås vara 

mycket stora. Precis som med andra investeringar, exempelvis aktiemarknaden, så strävar 

varje investerare efter att köpa sina aktier när de efter en nedgång nått sin botten för att 

därefter göra en stor vinst när de börjar stiga i värde igen. Samma princip gäller alltså för att 

den nyss nämnda typ av spekulationsköp ska lyckas. Om kunskap om renovering är viktigt för 

spekulationsköparen som förlitar sig på värdestegring till följd av en upprustning av 

lägenheten så är kunskap om fastighetsmarknaden A och O för den senare typen av 

bostadsspekulant. Fastighetsmarknaden har historiskt sett varit indelad i fastighetscykler där 

toppar och dalar i fastigheternas värdeförändring förekommit i ett mer eller mindre 

återkommande mönster, och för en spekulant skulle alltså det optimala köpet inträffa när 
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priserna nått sin botten för att sedan stiga kraftigt med vad som ofta är en högkonjunktur. 

(Lind, 2015) Viktigt för en spekulationsköpare i denna taktik är att veta både när man ska 

köpa och sälja sin lägenhet - att köpa billigt men hålla kvar lägenheten för länge så att priset 

börjar sjunka igen efter att ha nått sin "topp" är något man bör vara extra vaksam på. 

3.3 Vinst från andrahandsuthyrning 
I denna andra typ av spekulationsköp är den vinstgivande faktorn inte en värdestegring på 

lägenheten utan vinsten uppstår istället löpande i hyresintäkter som spekulanten får vid 

uthyrning av lägenheten, det vill säga andrahandsuthyrning. I spekulationsköp avseende 

andrahandsuthyrning kan situationerna för hur bostadsrättshavaren hamnar i själva 

"spekulationsläget" variera stort. Både nya och befintliga bostadsrättshavare kan ägna sig åt 

andrahandsuthyrning, det är till exempel inte ovanligt att kapitalstarka bostadsrättshavare som 

står inför flytt till en ny bostad och som bott i sin lägenhet under en längre tid bestämmer sig 

för att hyra ut lägenheten istället för att sälja den. Spekulativt nyttjande av sin bostadsrätt är 

en bättre benämning för dessa “gamla” bostadsrättshavare. För "nya" spekulationsköpare är 

dock principen med detta köp att enbart hyra ut lägenheten så fort tillträde ges, och 

spekulanten har således aldrig för avsikt att själv flytta in. Om andrahandsuthyrningen är 

tänkt att löpa över en kortare tid eller över flera år varierar självklart, men de intäkter 

spekulationsköparen får från uthyrningen bör både täcka kapitalkostnaderna samt lämna 

utrymme för den vinst man räknar med. Intäkter från en framtida försäljning kan självklart 

också räknas med i lönsamhetskalkylen. 

 

Det finns - i motsats till "flipping-köp" - en hel del lagstiftning kring andrahandsuthyrning av 

bostadsrättslägenheter, både vad gäller krav för själva andrahandsupplåtelsen samt hyran som 

bostadsrättshavaren har rätt att ta ut. Vad som krävs för att kunna upplåta sin 

bostadsrättslägenhet i andra hand framgår i kapitel 4.3, och det som är viktigast att förstå är 

att det inte enbart är upp till bostadsrättshavaren att bestämma om uthyrning av lägenheten får 

ske. Bostadsrättsföreningen måste nämligen ge sin tillåtelse till andrahandsuthyrningen, och 

detta ska de enligt lagtexten i BRL göra om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen. 

Vilka skäl som i sin tur är giltiga för att andrahandsuthyrning ska godtas är inte lagstadgat 

utan det är upp till föreningarna själva att tolka vad "skäl" kan innebära. Om föreningen gör 

bedömningen att skäl för andrahandsuthyrningen inte föreligger så kan bostadsrättshavaren 

ändå få tillåtelse till denna genom att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Om styrelsen 

väljer att följa lagen krävs således att man har skäl att hyra ut den, men det finns inget som 

säger att styrelsen inte kan välja en generösare hållning än lagtexten. (7 kap. §11, BRL) 

 

Vad gäller storleken på hyran som bostadsrättshavaren får ta ut så är Lagen om uthyrning av 

egen bostad tillämplig. Lagen, som trädde i kraft 2013, är tillämplig för de bostadsinnehavare 

som äger sin bostad (vilket bostadsrättshavare gör indirekt) och stadgar möjligheten att ta ut 

en marknadsbaserad hyra. Denna hyra får, enligt hyresnämnden, vara kostnadsbaserad och 

bestå av en kapitalkostnadsersättning samt en driftkostnadsersättning för bostaden. Den 

kostnadsbaserade hyran får inte påtagligt överstiga dessa två nyss nämnda kostnadsposter. 

Kapitalkostnaden räknas ut som en skälig avkastningsränta på lägenhetens värde och 

driftkostnaden motsvaras ofta av avgifterna till föreningen samt övriga hushållskostnader 
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såsom el och bredband och eventuellt även ersättning för slitage på möbler. Totalt sett har en 

bostadsrättshavare idag stora möjligheter att ta ut vad som närmast kan benämnas som 

marknadshyra. Denna möjlighet gäller dock bara vid uthyrning av en lägenhet, vill 

bostadsrättshavare hyra ut fler än en lägenhet gäller hyreslagens regler för resterande 

andrahandsupplåtelser. Förutsättningarna för att kunna ta ut en hög hyra är självklart att det 

finns hyresgäster som är betalningsvilliga, och trots att andrahandshyresgäster faktiskt kan få 

hyran prövad i hyresnämnden så riskerar upplåtaren aldrig att bli återbetalningsskyldig - 

hyresnämnden kan enbart besluta om att framtida hyror ska sänkas. (Hyresnämnden, 2016) 

 

Att ha en andrahandshyresgäst är inte riskfritt - det är nämligen innehavaren av bostadsrätten 

som är ansvarig för att exempelvis avgiften betalas in i tid samt att hyresgästen följer de 

regler som gäller i föreningen och visar hänsyn gentemot grannarna. 

Det finns inga lagkrav på skriftligt avtal vid andrahandsuthyrning, men ett sådant underlättar 

givetvis om tvist skulle uppstå vad gäller till exempel villkoren eller hyrestiden. 

(Hyresnämnden, 2015). Styrelsen kan villkora sitt medgivande med att få en kopia på 

hyresavtalet. Det finns idag flera webbaserade tjänster som tillhandahåller bland annat 

beräkningsmodeller för hyran, standardmallar för hyresavtal, annonshjälp samt databaser med 

bostadssökande.  
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4. Bostadsrätt 
En brf är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter åt sina 

medlemmar med upplåtelseformen bostadsrätt. Det görs utan tidsbegränsning. Rätten att 

upplåta lägenheter med bostadsrätt är förbehållen dessa föreningar. En brf måste bestå av 

minst tre medlemmar samt en styrelse med minst tre personer att företräda medlemmarna. 

(Bolagsverket, 2016) 

En bostadsrättsförening klassas som en juridisk person och lyder dels under LEF, dels BRL. 

Utöver dessa finns ett tiotal andra lagar som delvis berör föreningarna såsom ÅRL, BFL, med 

flera. (Bolagsverket, 2012). Det finns drygt 31 350 registrerade bostadsrättsföreningar i 

Sverige (Hitta BRF, 2017). Ordet bostadsrätt för ofta tankarna till en lägenhet i ett 

flerfamiljshus, men även t.ex. kedjehus, radhus och andra småhus upplåts med bostadsrätt. 

 

4.1 En unik boendeform 
Fast egendom är jord (1 kap. 1 § JB). Allt som inte klassas som fast egendom är lös egendom, 

till exempel en cykel, en bil eller en bostadsrätt. I teorin äger man inte sin lägenhet som 

innehavare av en bostadsrätt. Det man äger är en andel i en förening som upplåter en lägenhet 

till en. Detta kan ställas i relation till boendeformen ägarlägenhet, vilket förekommer mer 

frekvent utomlands men börjar etableras alltmer även i Sverige. Som framgår av namnet äger 

man sin ägarlägenhet för vilken gemensamma utrymmen såsom exempelvis trapphus ofta 

samordnas genom olika former av gemensamhetsanläggningar. (Regeringskansliet, 2015) 

 

Bostadsrätten anses ofta vara en konstruktion unik för Sverige och hamnar någonstans i 

gränslandet mellan äganderätt och nyttjanderätt. Den kan överlåtas fritt på den öppna 

marknaden men föreningen förbehåller sig samtidigt rätten att godkänna förvärvaren som 

medlem, se avsnitt 4.2. Bostadsrättshavaren är fri att förändra sin lägenhet invändigt men 

samtidigt kan alltför stora förändringar stoppas av föreningen, samt att föreningen ofta äger 

ansvar för utvändiga och gemensamma ytor. Föreningsformen innebär både en trygghet och 

krav på hänsynstagande för bostadsrättshavaren. (Andersson & Andersson, 2015, s.45-46) 

 

I begreppet äganderätt brukar ingå rätten att använda objektet inklusive att tillgodogöra sig 

avkastningen, rätten att utesluta andra från att använda objektet samt rätten att överlåta 

objektet (Kalbro, 2017). I princip uppfyller en bostadsrätt dessa kriterier. Ändå finns vissa 

inskränkningar där nyttjanderätten och föreningsformen gör sig påmind. Att boendeformen i 

praktiken hamnar i en gråzon mellan äganderätt och nyttjanderätt kan ge upphov till politiska 

debatter och meningsskiljaktigheter kring hur lägenheten ska få disponeras.  
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4.2 Medlemskap i föreningen 
Av 2 kap. 1 § BRL följer att  

 

“Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med 

iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och 

bestämmelserna i detta kapitel.” 

 

I ekonomiska föreningar råder vanligtvis en öppenhetsprincip som innebär att den som vill bli 

medlem inte ska kunna stängas ute (3 kap 1 § LEF). Medlemskap får i princip inte vägras om 

inga särskilda skäl med hänsyn till exempelvis föreningens syfte finns. Brf:er blir dock ett 

specialfall då antalet lägenheter upplåtna med bostadsrätt ju är begränsat. Generellt kan sägas 

att styrelsen har större handlingsfrihet att välja vem som ska beviljas medlemskap när en 

bostadsrätt upplåtes (nyproduktion eller ombildning) än när den överlåtes (ett vanligt 

bostadsrättsköp). I fall där en bostadsrätt ska överlåtas finns en starkare koppling till 

öppenhetsprincipen som råder kring ekonomiska föreningar. (Zeteo, 2016).  

 

Styrelsen har alltså ensamrätt att avgöra frågan om medlemskap och denna rätt kan inte tas 

ifrån styrelsen vare sig genom stadgarna eller andra bestämmelser. Vid prövning av 

medlemskap skall stadgar och bestämmelser i BRL:s andra kapitel tillämpas. (Zeteo, 2016) 

 

Av 2 kap. 3 § BRL följer att: 

 

“Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor 

för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta 

honom som bostadsrättshavare.” 

 

Föreningen kan alltså vägra medlemskap med hänvisning till att föreningen inte skäligen bör 

godta någon som bostadsrättshavare, enligt Zeteo så kallade. ‘andra omständigheter’. Här 

torde syftet bakom förvärvet ligga till grund för prövning. Ett köp i spekulativt syfte där 

avsikten är att omedelbart sälja lägenheten vidare för att på så sätt skapa en vinst är ett giltigt 

skäl att vägra medlemskap i föreningen. (Zeteo, 2016) 

 

Frågan blir fortsättningsvis vad som räknas som skäliga villkor i föreningens stadgar. Av 

BRL 2 kap. 2 § följer att:  

 

“Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär 

1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra 

förutsättning för inträde i föreningen, 

2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än 

bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna 

lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller 
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3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den 

som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt.” 

 

Denna paragraf visar alltså på de inskränkningar som finns i föreningens rätt att i stadgarna 

besluta om villkor för medlemskap. Ett villkor bör anses vara skäligt så länge det sakligt kan 

motiveras utifrån föreningens ändamål. I Prop. 1990/91:92 s. 62 f. och 160 f. finns angivna 

exempel på vanligt förekommande villkor. Där listas bland annat krav på att medlemmen ska 

ingå i ännu en sammanslutning utöver bostadsrättsföreningen, exempelvis en regional HSB-

förening, eller att medlemmen avser använda sin bostadsrätt för permanent boende. När en 

medlem väl inträtt i föreningen kan det dock blir svårt för föreningen att upprätthålla ett krav 

om permanent boende i lägenheten. (Zeteo, 2016) 

 

4.3 Upplåtelse av lägenheten i andra hand 

4.3.1 Styrelsens samtycke 

Enligt 7 kap. 10 § BRL gäller att:  

 

“En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt 

brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 § 

andra stycket. 

 

Samtycke behövs dock inte, 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 

enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte 

antagits till medlem i föreningen, eller 

2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten 

innehas av en kommun eller ett landsting.” 

 

Denna paragraf behandlar bostadsrättshavarens rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Först 

och främst så måste man här skilja på uthyrning av lägenheten till annan för självständigt 

brukande (så kallad total sublokation) samt uthyrning av lägenheten till annan som endast ska 

inrymmas i lägenheten, exempelvis vid uthyrning av enbart ett av rummen (så kallad partiell 

sublokation). Denna gränsdragning är viktig i och med att reglerna om uthyrning av 

bostadsrättslägenhet i andra hand endast tillämpas då det är fråga om total sublokation - när 

partiell sublokation är aktuellt behövs inte föreningens samtycke vilket framgår i 

förtydligandet i paragrafens första mening. Var gränsen mellan partiell och total sublokation 

går är dock en bedömningsfråga där fokus hamnar på bostadsrättshavarens vistelse i 

lägenheten; avgörande är både disponeringen av yta samt utsträckningen av vistelsen. Vad 

som avses med formuleringen ‘för självständigt brukande’ har fastställts i bland annat NJA 

2001 s. 241 Ⅰ och ⅠⅠ. I det första fallet fastslogs att andrahandsuthyrning förelåg då en 

hyresgäst hade rätt att självständigt nyttja lägenheten, även om ett helt separat rum hade 

undantagits från upplåtelsen samt bostadsrättshavarens sambo besökte lägenheten någon gång 
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per månad. I det andra fallet prövades förutsättningen där en hyresgäst inte hade rätt att 

självständigt bruka lägenheten på grund av att ett rum undantagits, vilket tillsammans med 

köket nyttjades av bostadsrättshavaren då denne besökte lägenheten ett par gånger i veckan. 

Där ansågs det handla om ett inneboendeförhållande (Andersson & Andersson, 2015, s. 47). 

 

Det essentiella i 7 kap. 10 § BRL för syftet med denna utredning är paragrafens första 

mening. En bostadsrättshavare får inte upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för 

självständigt brukande utan styrelsens samtycke. Detta betyder alltså att styrelsen bestämmer 

om en andrahandsuthyrning får ske eller inte, och således har bostadsrättshavaren ingen 

självständig rätt att hyra ut sin lägenhet. (Zeteo, 2016) 

 

De två sista styckena behandlar de undantag då bostadsrättshavaren inte behöver föreningens 

samtycke till uthyrningen, dessa berör dock inte frågeställningen i denna rapport.  

 

4.3.2 Hyresnämndens tillstånd 

Vidare följer av 7 kap. 11 § BRL att: 

 

“Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren 

ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. 

Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte 

har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid. 

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast 

att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan 

begränsas till viss tid. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.” 

 

I denna paragraf regleras bostadsrättshavarens möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand 

trots vägrat samtycke från styrelsen. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till 

andrahandsupplåtelsen om bostadsrättshavaren har skäl för denna samt om föreningen inte har 

någon befogad anledning att neka. Förutsättningarna för att en sådan prövning i 

hyresnämnden ska kunna ske är att bostadsrättshavaren skickar in en skriftlig ansökan om 

tillstånd till den hyresnämnd i området där fastigheten är belägen. Eftersom hyresnämndens 

beslut inte kan överklagas krävs att de åtta olika hyresnämnderna i landet försöker samverka 

för en enhetlig praxis (Andersson & Andersson, 2015, s.14). 

 

I själva prövningen om bostadsrättshavaren ska få tillstånd till upplåtelsen eller inte så har 

man historiskt sett använt sig av samma regler för andrahandsupplåtelser som gäller för 

hyreslagen, alltså 12 kap. 40 § JB. Det är hyresnämnden som ska pröva om 

bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen, och utgångspunkten är att bostadsrättshavaren 

ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand när han eller hon avser att behålla 

lägenheten för att återvända inom en kort tid. I regeringens proposition till den förändring av 

lagen som gick igenom år 2014 (se avsnitt 4.4) framgår bland annat att bostadsrättshavarens 
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anknytning till lägenheten är viktig i bedömningen men också att en prövning får ske i varje 

enskilt fall. (Prop 2013/14:142). Det finns exempel på fall där tillstånd nekats till 

andrahandsupplåtelse i drygt två år av en lägenhet som redan varit uthyrd i tre år. Här fann 

dock hyresnämnden att kopplingen till lägenheten var så pass stark i och med att lägenheten 

hade haft samma ägare i 30 år, samt att denne var beredd att engagera sig i föreningen, att 

ansökan till slut ändå godkändes (Hyresnämnden Stockholm 9919-14).  

 

Hyresnämnden gör en avvägning mellan föreningens och upplåtarens intressen. I 

intresseavvägningen kan föreningens storlek få en betydande roll, då man anser att det i en 

mindre förening med ett antal redan pågående andrahandsupplåtelser kan finnas ett större 

intresse av att bostäderna bebos av de riktiga innehavarna. (Hyresnämnden, 2015). Exempel 

på detta finns i hyresnämnden Stockholm mål 9205-14 där en ansökan avslogs i en förening 

som endast bestod av 16 aktiva medlemmar.  

Bostadsrättshavaren har alltså bevisbördan för att visa på de skäl för uthyrning som föreligger 

trots föreningens nekande, medan föreningen bär bevisbördan för att visa på sin befogade 

anledning till vägrat samtycke (Andersson & Andersson, 2015, s. 18) 

 

Bara runt en tredjedel av alla avgöranden i Stockholms, Göteborgs och Malmös 

hyresnämnder är slutliga beslut. Majoriteten av ärenden som inkommer avskrivs alltså innan 

eller i samband med företrädet i nämnden, på grund av exempelvis förlikning eller 

återkallande av ansökan. Flest avgöranden sker i Stockholms hyresnämnd. Totalt i hela landet 

syns en påtaglig ökning av antalet fall i hyresnämnden mellan de sammanställningar som 

gjordes 2008 respektive 2015, vilket sannolikt delvis kan bero på de lagändringar som gjorts 

däremellan. (Andersson & Andersson, 2015, s. 22).  

 

4.3.3 Korttidsuthyrning 

I en tid där delningsekonomin växer sig allt starkare har det blivit populärt att lägga ut sitt 

boende på förmedlingssajter såsom Airbnb, Blocket, etc. Både för hyresgäst och hyresvärd 

finns det fördelar i att den som ska på semester kan få ett billigare boende än hotell, samtidigt 

som den som hyr ut sin lägenhet slipper att den står tom och dessutom kan tjäna pengar. 

Föreningen och grannar kan dock drabbas av negativa effekter till följd av 

korttidsuthyrningar. Dessutom sätter annan skatterättslig lagstiftning in när uthyrningarna 

alltmer börjar likna hotellverksamhet.  

 

2015 kom ett uppmärksammat rättsfall från hyresnämnden (Stockholm 8741-15) där en 

bostadsrättshavare som sålt sin lägenhet flyttade ut innan tillträde. Fram till tillträdet tänkte 

denne hyra ut lägenheten via Airbnb utan tillstånd från styrelsen. När styrelsen upptäckte den 

olovliga andrahandsuthyrningen inkom bostadsrättshavaren med en ansökan där flertalet olika 

namn presenterades på de som skulle hyra lägenheten. Ansökan avslogs och 

bostadsrättshavaren tog tvisten till hyresnämnden. Hyresnämnden resonerade som så att 

dubbla boendekostnader i och för sig bör vara ett skäl att få hyra ut sin lägenhet, men just att 

det handlade om flertalet korttidsuthyrningar via Airbnb medförde att syftet främst verkade 

vara kommersiellt. Målet har blivit vägledande i många efterföljande prövningar.  
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4.4 2013 och 2014 års ändringar i BRL 
De senaste åren har flera ändringar skett i lagstiftningen i takt med att debatten runt 

bostadsbristen fått alltmer uppmärksamhet. De första väsentliga förändringarna trädde i kraft i 

början av 2013 där fokus framför allt var på hyresnivåer; för att frigöra bostadstillfällen skulle 

bostadsrättshavaren ges möjlighet att ta ut en högre hyra av sin hyresgäst. Hyran fick nu börja 

motsvara ägarens kostnader istället för bruksvärdet samt att schablonbeloppet höjdes från 21 

000 till 40 000 innan bostadsrättshavaren behövde skatta för hyresintäkterna. Man behövde 

fortfarande ha beaktansvärda skäl samt tillstånd från styrelsen för att få hyra ut sin bostadsrätt. 

(Bostadsrätterna, 2013) 

 

I Civilutskottets betänkande 2013/14:CU29 behandlades sedan propositionen 2013/14:142 

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den första 

juli 2014 och utgjorde en del av dåvarande regerings bostadspolitiska satsning. Huvudsyftet 

var att införa generösare regler för när man får upplåta sin bostadsrätt i andra hand för att på 

så vis säkerställa att befintligt bostadsbestånd utnyttjas till fullo. I propositionen ingick också 

ett förslag om att föreningar skulle få rätt att ta ut en avgift för att täcka sina merkostnader 

kopplade till andrahandsuthyrning. (Betänkande 2013/14:CU29) 

 

Förslagen bifölls i riksdagen och den första juli 2014 ändrades BRL återigen. En 

bostadsrättsinnehavare behövde inte längre visa på ‘beaktansvärda skäl’ för att få hyra ut sin 

lägenhet i andra hand utan det räckte med bara ‘skäl’. Kravet på samtycke från föreningen 

kvarstod. Line Zandén, Fastighetsägarnas nationellt ansvariga för bostadsrättsfrågor, uttalade 

sig på Fastighetsägarnas hemsida om vad som kan anses vara skäl för uthyrning. Där nämner 

hon bland annat ”en längre resa” samt ”uthyrningar i väntan på försäljning” som godtagbara 

skäl efter lagändringen. Vad gäller lagändringen som möjliggör för föreningen att ta ut en 

avgift vid andrahandsupplåtelser sattes ett tak till max tio procent av ett basbelopp under ett 

år. För att vara giltigt måste beslutet föras in i föreningen stadgar. (Fastighetsägarna, 2014) 

 

I betänkandet finns att utläsa argument både för och emot lagändringen. Resonemangen som 

fördes ger en inblick i den politiska debatt som råder angående uthyrning av egen bostad, där 

borgerliga partier ofta vill se en mer liberal lagstiftning medan de rödgröna brukar förespråka 

en hårdare reglering. Som argument för lagändringen framhölls bland annat att det innebär ett 

bättre utnyttjande av befintligt bostadsbestånd, en förstärkt ställning för hyresgästen som en 

effekt av det ökade utbudet på andrahandsmarknaden, samt att det skulle bli ett bra kortsiktigt 

komplement till annan bostadspolitik där byggande på lång sikt bör stå i fokus. Man nämnde 

också att det skulle innebära en större frihet för bostadsrättshavaren att disponera sin 

egendom. (Betänkande 2013/14:CU29) 

 

Som skäl emot presenterades argument såsom att det skulle försvåra föreningens intresse att 

kunna förvalta fastigheten på ett ändamålsmässigt sätt, att bostadsbristen bör lösas genom 

ökat byggande och inte genom fler andrahandsupplåtelser, samt att det rör sig om en otrygg 

upplåtelseform som sätter hyresgästen i en beroendeställning gentemot upplåtaren. Man 

argumenterade också för att avgiften som föreningen gavs rätt att ta ut skulle komma att 
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belasta hyresgästen i form av ett påslag på en redan hög hyra, samt att många föreningar 

redan haft en generös hållning och att lagändringen därmed inte vore nödvändig. (Betänkande 

2013/14:CU29)  

 

4.5 Marknaden för bostadsrätter i Stockholm 
Priserna på bostadsmarknaden styrs av utbud och efterfrågan. Marknadsjämvikt innebär att 

den efterfrågade och den utbjudna kvantiteten är lika stora. För de allra flesta varor, 

bostadsrätter inkluderat, ökar priset på varan ju större efterfrågan och ju mindre utbudet är. 

Bostadsmarknaden har emellertid en del unika särdrag som gör den mer komplex än andra 

marknader. Till dessa hör bland annat marknadens trögrörlighet, det (på kort sikt) bestämda 

utbudet, asymmetrisk information samt att det rör sig om stora investeringar. Många väljer att 

finansiera sitt bostadsköp med lån. Dessutom är bostaden en vara som i princip är omöjlig att 

avstå; vi behöver ju någonstans att bo. Efterfrågan påverkas därmed mycket av flyttmönster, 

demografi på orten, befolkningstillväxt, etc. (Olsén & Stopner, 2015, s. 14) 

 

I mars 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på lägenheter inom Stockholms tullar 

94 300 kronor. På helårsbasis rör det sig om en prisökningstakt på + 7 % för bostadsrätter i 

centrala Stockholm. (Svensk mäklarstatistik, 2017). Låga räntenivåer, med en reporänta som 

just nu är - 0,5 %, har bidragit till att allt fler hushåll kunnat överväga att investera i sitt 

boende. Lägre räntor innebär lägre kapitalkostnader och ökad efterfrågan på bostadsrätter, allt 

annat lika. Inflyttningen till Stockholm har dessutom ökat och byggtakten har under flera år 

varit relativt låg. Därmed kan konstateras att efterfrågan år för år ökat i snabbare takt än 

utbudet vilket har lett till stora värdestegringar. När trenden de senaste åren har varit stigande 

priser har bostadsrätter placerats på kartan över populära investeringsalternativ för att få 

kapitalet att växa. Att bostadsrätter genererar intresse hos renodlade spekulationsköpare kan i 

sin tur innebära att priserna stiger ännu mer (Fastighetsvärlden, 2016). 
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5. Resultat 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts. Svaren har sammanfattats frågvis 

för brf:erna respektive chefsjurist Gabriella Eriksson. 

5.1 Intervjuer med bostadsrättsföreningar 

5.1.1 Tillåter styrelsen andrahandsupplåtelser i högre utsträckning än vad lagtexten 

kräver? 

Av de föreningar som har haft erfarenhet av andrahandsuthyrning svarade alla utom en att de 

endast tillåter vad som krävs av lagtexten i BRL. Anledningen är att man inte ser någon fördel 

för föreningen som kollektiv med att tillåta mer än nödvändigt. Många hänvisar till sina 

stadgar som i princip alltid är en direkt avskrivning av lagen. En förening har en uttalat liberal 

inställning till andrahandsuthyrning och tillåter det mesta. I den föreningen är så kallade 

Airbnb-upplåtelser, alltså korttidsuthyrningar förmedlade genom internettjänsten Airbnb, den 

vanligast förekommande upplåtelsen just nu. Styrelsen villkorar inga tidsgränser för 

upplåtelserna.  

 

En mindre förening i Stockholms innerstad har en policy där man tillåter korttidsuthyrningar 

såsom Airbnb en månad per år. Bland övriga föreningar svarade fem stycken att de har en 

uttalad policy som inte tillåter Airbnb eller andra korttidsuthyrningar. Flera av dessa kände till 

att det finns praxis på just ett sådant fall. Fyra föreningar svarade att de inte har antagit några 

exakta riktlinjer för korttidsuthyrningar beroende på att man inte fått någon sådan förfrågan 

ännu. De flesta antydde dock att sådana ansökningar skulle komma att nekas, medan en 

förening inte verkade stänga dörren helt då man menade på att andrahandsuthyrning aldrig 

inneburit några stora problem hos dem. 

5.1.2 Har det förekommit problem direkt kopplade till andrahandsupplåtelser? 

Av de tio föreningar som hade erfarenhet av andrahandsupplåtelser så hade mest störningar 

förekommit i två centralt belägna föreningar med övervägande små lägenheter (främst ettor 

och tvåor). Dessa hade erfarenhet av prostitution, droger och annan illegal verksamhet till 

följd av upplåtelserna. I de mindre föreningarna var det mer spridda åsikter om vilka problem 

andrahandshyresgäster för med sig. En förening tog upp språksvårigheter hos utländska 

hyresgäster som ett problem vid till exempel sopsorteringen, samt att folk från andra länder 

kan ha svårt att förstå sig på upplåtelseformen bostadsrätt och därmed blir ett problem som 

andrahandshyresgäst. En annan tog upp att slitaget på fastigheten eventuellt ökar vid 

andrahandsuthyrning och menade också på att det ökade intresset för uthyrningar hotar hela 

det grundläggande syftet bakom bostadsrättsföreningarnas verksamhet. Övriga svarade att de 

inte upplever någon skillnad mellan andrahandshyresgäster och bostadsrättshavare bortsett 

från enskilda incidenter som troligtvis hade kunnat ske ändå. En intervjuad ifrågasatte det ofta 

använda uttrycket ”spring i porten” och menade på att det inte spelar någon roll vem som 

springer i porten eftersom man ”ändå inte är så bra på att lära känna sina grannar”.  
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5.1.3 Har Hyresnämnden varit inkopplade i något fall avseende nekad 

andrahandsupplåtelse? 

Två av de elva tillfrågade föreningarna hade varit i hyresnämnden med ärenden som rörde 

andrahandsuthyrning. Det ena rörde ett fall där ägarna av en bostadsrätt i Stockholms 

innerstad hade bott utomlands de senaste nio åren. Tack vare en inskrivning om 

permanentboende i stadgarna valde nämnden att gå på föreningens linje och man vann tvisten. 

Föreningen uppgav att de har advokathjälp specialiserad på bostadsrätt att anlita vid sådana 

tvister och att de inte är rädda för att driva fler processer i hyresnämnden.  

 

Även en förening utanför stan hade erfarenhet av hyresnämnden då det rörde sig om en 

situation där en medlem som ägde 80 % av en bostadsrätt var skriven på annan ort sedan lång 

tid tillbaka. Resterande ägdes av två familjemedlemmar. Skälet till uthyrningen var studier på 

annan ort men det framstod som diffust vem som hade för avsikt att flytta tillbaka till 

lägenheten, samt när det i sådant fall skulle ske. Därmed blev nämndens bedömning att 

upplåtelsen inte var giltig. Även denna förening har juridisk hjälp i form av ett medlemskap i 

Fastighetsägarna och skulle inte ha problem med att driva fler sådana processer. Det kan 

också tilläggas att det i denna styrelse finns stor kompetens om fastigheter.  

 

Tre föreningar uppgav att de hellre skulle vilja kompromissa än att ta ett ärende till 

hyresnämnden. I dessa föreningar verkar det finns en utbredd osäkerhet kring regelverket - 

man känner sig helt enkelt inte tillräckligt självsäker för att ta tvisten vidare. Det är också en 

fråga om hur mycket tid och engagemang som ska läggas på arbetet. De föreningar som 

tidigare har använt juridisk hjälp genom till exempel HSB, Fastighetsägarna eller andra 

organisationer hade en mer självsäker hållning till att ta tvister vidare.  

 

5.1.4 Vad anser ni om lagtexten kring andrahandsuthyrning, är den lätt att förstå eller 

har ni stött på tolkningssvårigheter? 

Vid denna fråga tog flera föreningar upp att man tycker det är oklart vad det innebär att ha 

skäl till uthyrningen. En förening påpekade att det var lättare att förstå vad som menas med 

beaktansvärda skäl, medan bara skäl ”skulle kunna vara vad som helst där syftet inte enbart är 

att tjäna pengar”. En mindre förening var inne på samma linje och framhöll att man inte 

förstår vad som rent juridiskt skulle kunna få dem att neka en uthyrning. Det kan tilläggas att 

ingen av dessa två föreningar haft särskilt mycket erfarenhet av andrahandsuthyrning. De som 

haft mer problem kopplade till uthyrningar var generellt bättre insatta i lagtexten, och vissa 

hade även koll på en del praxis på området. En förening hade skaffat sig en handbok i brf:ers 

styrelsearbete för att enklare kunna tillgodogöra sig det som står i lagen.  

 

De föreningar som löpande har juridisk hjälp, exempelvis en HSB-förening, framstod inte 

som lika besvärade av komplexiteten i lagtexten. Föreningar som saknade sådan hjälp 

efterfrågade ofta tydligare riktlinjer kring frågor som dessa och tyckte ibland att det var svårt 

att hålla sig uppdaterade på ändringarna i lagen. En representant för en liten förening utanför 

tullarna kände inte ens till det faktum att de från och med 2014 får ta ut en avgift vid 
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andrahandsuthyrning. I övrigt framfördes åsikter om att hela regelverket behöver stramas upp 

för att förhindra att bostadsrätten som boendeform försvinner, i motsats till en representant för 

en annan förening som tyckte att hela lagen är förlegad och har sitt ursprung i en svunnen 

politisk tid. En tredje representant tog upp möjligheten att lagstifta om att föreningar ska 

kunna bestämma ett visst andelstal för hur mycket som får vara uthyrt samtidigt.  
 

5.1.5 Märker ni någon skillnad i antalet andrahandsupplåtelser efter lagändringen 2014, 

där ”beaktansvärda skäl” ändrades till ”skäl”? 

På frågan om det är någon skillnad i antalet upplåtelser sedan lagändringen blir slutsatsen att 

nästan alla föreningar har samma svar: det är i princip ingen skillnad i antalet upplåtelser trots 

att medlemmarna nu har större möjlighet att få ett godkännande från styrelsen. 

  

Någon enstaka förening svarade att antalet andrahandsuthyrningar har ökat litegrann, men att 

detta troligtvis har att göra med den mer generösa hyressättningen som också tilläts i samma 

veva snarare än lagändringen i BRL. En förening berättade att man upplevde mycket problem 

med olovliga uthyrningar efter lagändringen, många missuppfattade nämligen nyheterna de 

kunde läsa om den mer liberala lagtexten och möjligheten att ta ut högre hyror och trodde att 

det var okej att hyra ut sin lägenhet utan tillåtelse från styrelsen. Efter att styrelsen delat ut 

varningar och uppdaterat information med tydligare direktiv på sin hemsida med anledning av 

de olovliga andrahandsuthyrningarna tyckte man sig dock se en minskning av dessa. En 

annan förening som inte säger märkt någon skillnad i antalet andrahandsupplåtelser menade 

att det finns ett stort mörkertal av olovliga uthyrningar och att man därmed inte vet om det 

skett någon ökning eller inte sedan lagändringen. Två föreningar svarade att de egentligen 

inte vetat om att det ens skett en lagändring.   

  

En förening valde att kommentera skillnaden i själva lagtexten - när det var "beaktansvärda 

skäl" så tyckte man att det var väldigt tydligt vad man skulle godkänna och inte, men nu när 

det bara är "skäl" så ser man inte att det finns någon anledning man skulle kunna neka 

eftersom i princip allt ryms inom "skäl". En annan förening som har väldigt många 

andrahandsupplåtelser kommenterade den lagändring som tillåter föreningen att ta ut en 

upplåtelseavgift i samband med andrahandsuthyrning. Där menar man att den avgiften är 

väldigt positiv för föreningens intäkter och att man numera har ett stort behov av den intäkten 

i föreningen. 

  

5.1.6 Upplever ni att det är svårt att få medlemmar engagerade i styrelsearbetet? 

Nio av elva föreningar svarade att de har svårt att värva medlemmar till styrelsen. Från några 

föreningar anges bakomliggande anledningar till den tröga rekryteringen, och det verkar som 

att vissa föreningar har svårare att värva medlemmar till styrelsearbetet än andra. I flera 

föreningar menade man att demografin ligger bakom det bristande engagemanget; man har 

många smålägenheter (oftast ettor eller tvåor) som ägs av yngre bostadsdebutanter som inte är 

så intresserade av bostadsrättsföreningens funktion. Någon förening menade att man har svårt 

att värva medlemmar för att man är en liten förening med få lägenheter och någon annan 
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svarade att engagemanget går upp och ner - det beror på vilka som bor i huset. Ett 

genomgående svar som återkom från flera föreningar var dock att det är kompetensen till 

styrelsen som är viktigast, och den är allra svårast att hitta bland medlemmarna.  

 

5.1.7 Hur vanligt förekommande är s.k. flipping-köp i er förening, det vill säga att man 

köper, renoverar och säljer utan avsikt att bo permanent i lägenheten? 

På denna fråga skiljde sig svaren markant mellan föreningarna. Det första som kan 

konstateras är att ingen av föreningarna har agerat i något av fallen där det rört sig om 

flipping, detta på grund av att det oftast är svårt att vara hundra procent säker på vad som 

pågår inne i en annan lägenhet. Hälften av föreningarna svarade ändå att de var säkra på att 

renoveringsköp har förekommit, men hur ofta det förekommit varierade stort mellan 

föreningarna. De flesta hade bara enstaka fall de kunde nämna med säkerhet medan en av 

föreningarna berättade att det förekom renoveringsköp i hög frekvens för några år sedan då 

ROT-avdraget var som mest förmånligt – vid en tidpunkt var det totalt 15 lägenheter som 

renoverades samtidigt. Samma förening menade att den typen av spekulationsköp inte är lika 

vanligt förekommande sedan ROT-avdraget minskades. I en annan förening köpte en mäklare 

en lägenhet som renoverades och såldes, och strax därefter köpte samma mäklare en ny 

lägenhet i samma förening – och började renovera den direkt. 

 

Tre av föreningarna svarade att man inte vet om det förekommit flipping, det är väldigt svårt 

för styrelsen att ta reda på vilka avsikter medlemmarna har med sina renoveringar och därmed 

är det svårt att veta om det förekommer köp i spekulativt syfte över huvud taget. I en 

förening, som är nyproducerad sedan några år tillbaka och som består av lite större 

lägenheter, var man säker på att flippingköp inte har förekommit. 

 

Två av föreningarna hade avvikande men intressanta svar på frågan om denna typ av 

spekulationsköp. Köp med syfte att renovera och sedan sälja har inte förekommit i dessa 

föreningar, däremot har köp av lägenheter i syfte att göra vinst på marknadens värdestegring 

förekommit – det vill säga att köparen bara inväntar ett stigande värde på lägenheten. I en av 

dessa föreningar berättade man om hur flera lägenheter i huset står tomma just nu och har 

gjort det i flera år, där någon varken bor permanent eller hyr ut i andrahand utan antagligen 

bara väntar på att sälja lägenheten för en hög summa pengar i framtiden. I den andra 

föreningen visste man att några tidigare grannar köpt sina lägenheter när huset byggdes för ett 

par år sedan och därefter sålt relativt snabbt och gått med vinst – föreningen har dock svårt att 

se att det varit medvetet. 

5.1.8 Nekar styrelsen medlemskap om det är uppenbart att det rör sig om flipping? 

På denna fråga kan man först konstatera att ingen av de elva föreningarna som deltagit i 

intervjuerna någonsin nekat en köpare medlemskap på grund av spekulationsköp i form av 

flipping. De föreningar som varit med om flipping menar att det i praktiken skulle vara 

väldigt svårt att neka, och att man oftast inte ens vet om att det rört sig om flipping förrän i 

efterhand när lägenheten gått ut på marknaden igen. 



20 
 

 

Fyra av föreningarna gav ändå svaret att man skulle neka en köpare medlemskap om det var 

uppenbart att det rörde sig om flipping. En av dessa menade att det antagligen skulle bli svårt 

men att det ändå kan vara värt att ge det ett försök om det är en riktigt oönskad köpare som 

man inte vill ha som medlem. Två av de andra föreningarna som svarat att de gärna skulle 

neka medlemskap till en flippingköpare tillade att de tror att processen i hyresnämnden kan 

bli väldigt svår i och med att bevisbördan ligger på föreningen – en bevisbörda många av de 

intervjuade tycker är orättvis. Den sista föreningen menade att man skulle neka medlemskap 

med hänvisning till att lägenheterna ska vara avsedda för permanentboende - något man 

skrivit in i sina stadgar. Värt att tillägga i detta stycke är att två av de fyra föreningar som är 

beredda att ta strid har tillgång till eller har anlitat juridisk expertishjälp. 

 

Majoriteten av föreningarna skulle inte neka en köpare medlemskap även om det var 

uppenbart att det rörde sig om flipping. De bakomliggande anledningarna till varför man inte 

skulle ta en strid skiljde sig avsevärt mellan föreningarna: en förening menade till exempel att 

man inte skulle neka någon medlemskap för att man helt enkelt inte anser flipping vara 

otillåtet, medan en annan ansåg att det inte skulle vara möjligt att vinna tvisten i 

hyresnämnden. I en av de lite större föreningarna som var belägen utanför tullarna menade 

man att det föreligger en intressekonflikt mellan rollerna styrelseledamot/privatperson vad 

gäller sådana frågor. I styrelserollen kan man tycka att flipping är otillåtet medan man som 

privatperson förstår att flipping är en bra investering och egentligen inte tycker att det är fel. 

Två av föreningarna var konflikträdda och skulle därför inte driva ärenden om denna typ av 

nekande. En av dessa menade att det är på grund av att man kan bli skadeståndsskyldig och en 

annan menade att det är på grund av att man inte vill riskera att förstöra den goda stämningen 

i föreningen, dessutom har man inte den juridiska kunskap som krävs.  

 

5.1.9 Har det förekommit problem (såsom exempelvis störningar för föreningens 

medlemmar) direkt kopplade till flipping-köp? 

Föreningarna gav blandade svar på frågan om det uppstått flipping-relaterade problem. Till att 

börja med var det flera föreningar som inte hade någon uttalad erfarenhet av flipping, och 

dessa gav av naturliga skäl inget svar på denna fråga. Utöver de nyss nämnda så var det ett 

fåtal föreningar som angav att man aldrig upplevt problem som kan relateras till flipping. En 

av dessa tillade att föreningen självklart kan komma att lida om själva renoveringen utförs av 

okunniga byggare vid exempelvis byggnads- och vattenskador, men att det inte är något 

moraliskt problem med spekulationssyftet bakom renoveringen. Att själva renoveringen 

utförs på ett dåligt sätt och av oprofessionella hantverkare var ett problem som flera 

föreningar nämnde. Många av dessa föreningar har fått bekosta vattenskador och andra 

reparationskostnader tillhörande fastighetens allmänna utrymmen i samband med 

renoveringarna. Fler problem kopplade till själva entreprenörerna som föreningarna nämnde 

var att de lämnar byggsopor efter sig, de bidrar med mycket störande oljud, de blockerar 

infarter och vägar med sina bilar och de följer inte ordningsreglerna för när det är okej att 

arbeta och inte. En av dessa föreningar tillade att man ser det som något positivt att 

lägenheterna rustas upp och förses med den badrumsstandard som alla lägenheter borde ha 
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idag, men att rent spekulativa renoveringar inte är önskvärt då man vill ha en fast stomme 

som bor i huset. 

  

I en av föreningarna har man haft ett fall där en lägenhet renoverades i ca ett år, något som 

bidrog med väldigt mycket störningar, ljud och felaktigt byggande vilket i sin tur ledde till 

byggskador på flera lägenheter.  Direkt när lägenheten var färdigrenoverad såldes den och den 

förmodade spekulanten angav att skälet till försäljningen var att han hört att föreningen hade 

funderat på att renovera balkongerna - vilket han inte ville ha del i. I sådana fall där det 

uppkommit byggskador har styrelsemedlemmar ibland fått rycka in och åka hem från jobbet 

för att försöka förebygga större skador, vid exempelvis vattenläckor. Föreningen har ibland 

varit tvungen att bekosta vissa reparationer men man tycker ändå att det är tiden som 

styrelsemedlemmarna får offra för dessa skador som är det värsta. I övrigt tyckte man att det 

är tråkigt när medlemmar river ut inredning som är arkitektoniskt och kulturellt värdefull. 

Föreningen såg totalt sett inga fördelar alls med flipping, bara nackdelar. 

  

En intressant reflektion från en annan av de elva föreningarna var att flipping inte är ett lika 

stort problem som andrahandsuthyrning. Detta eftersom att när den renoverade lägenheten 

säljs kommer det antagligen en ny medlem som har för avsikt att bo permanent i den 

nyrenoverade lägenheten och därmed troligtvis har ett större engagemang till styrelsen än 

någon som upplåter lägenheten i andrahand. 

5.1.10 Vilka skäl har nekats för andrahandsuthyrning? 

Av de föreningar som haft erfarenhet av andrahandsuthyrning berättade några om vilka skäl 

man inte accepterat och därmed nekat upplåtelse. Vissa föreningar har aldrig nekat något skäl. 

Dessa skäl har nekats i olika föreningar som deltagit i intervjuerna, alla efter lagändringen 

2014: 

  

● Längre uthyrningsperiod än 2 år, föreningen tillåter inte längre tid än så 

● Längre uthyrningsperiod än 1 år med en skilsmässa som pågått i 2 år som skäl 

● Längre uthyrning vid för "vagt" skäl, föreningen har då bett om bättre underlag 

● Uthyrning när lägenhetsinnehavaren tidigare hyrt ut sin lägenhet svart 

● Uthyrning när medlem var skriven på annan ort och inte bott i lägenheten på väldigt 

länge.  

  

En förening berättade också att man nyligen diskuterat om skälet att provbo med sin sambo 

för fjärde året i rad ska godkännas eller inte. En annan förening berättade att man fått 

förfrågan från en köpare om det är okej att köpa en lägenhet i föreningen bara för att hyra ut i 

andrahand, detta hade man då nekat. 

5.1.11 Övriga kommentarer 

I flera av intervjuerna återkom man till att den personliga åsikten kan skilja sig från 

föreningens åsikt på så sätt att man inte ser några fördelar för föreningen som kollektiv men 

på ett personligt plan förstår de som vill ägna sig åt spekulationsköp. Anledningen till att man 
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ser det som negativt för föreningen är helt enkelt att man anser att det motverkar syftet med 

verksamheten. I föreningen som sade sig ha en väldigt pragmatisk inställning till 

spekulationsköp tog den intervjuade upp att en bostadsrätt borde ses som vilken annan vara 

som helst. Denne menade på att det borde råda full förfoganderätt över bostadsrätten och 

finnas möjlighet att tjäna pengar när man kan fylla ett behov hos marknaden. Att stifta regler 

bara för reglernas skull är inte rätt väg att gå enligt denna förening, som hellre vill se en 

enskild bedömning i varje fall. Desto fler tillfrågade svarade att det inte känns helt okej 

moraliskt att ägna sig åt spekulationsköp även om man ser fördelarna för de personer som vill 

göra det. En tillfrågad förening ansåg att man drabbas personligen av spekulationsköparnas 

verksamhet i form av den tid man måste lägga ned på arbetet som styrelsemedlem, att man 

ständigt har ”jour” och måste åka från jobbet vid till exempel akuta skador på fastigheten som 

uppstått efter renoveringar.  

 

Återkommande som en röd tråd genom intervjusvaren var även att det är svårt att komma till 

rätta med olovliga andrahandsuthyrningar. Åtminstone tre av de tillfrågade föreningarna 

uppgav att de aktivt söker på Airbnb och liknande sajter för att upptäcka annonsering av 

föreningens bostadsrätter, varav en förening också gått ut och uppmanat sina medlemmar att 

anmäla till styrelsen om de misstänker en olovlig andrahandsuthyrning. Samma förening 

berättade också att de kunnat avbryta en olovlig uthyrning genom att Skatteverket hörde av 

sig angående att en person uppgett felaktig adress och lägenhetsnummer. Innan det hade 

misstankar funnits från föreningens håll, men grunderna var inte tillräckligt starka för att 

kunna ingripa. Kontakten med Skatteverket ledde till att man slutligen kunde bevisa den 

olovliga uthyrningen och ingripa. Bostadsrätten förverkades.  

 

Kompetensen inom de styrelser som intervjuats varierade kraftigt. Bristande kompetens inom 

styrelsen verkade bekymra flera av de tillfrågade. Medan vissa efterfrågade tydligare riktlinjer 

vid lagändringar etc. påpekade en styrelsemedlem motsatsvis att det ingår i ansvaret att aktivt 

söka information och hålla sig uppdaterad. Här föreslog man också att fler styrelser bör 

överväga att ge ut mer information till nyinflyttade om vad som gäller för 

andrahandsuthyrning, renoveringar med mera. Man förespråkade att informera i förebyggande 

syfte snarare än att försöka sätta dit så många som möjligt efter att de gjort fel. En annan 

förening föreslog som lösning för att delvis komma till rätta med problemet att uppmana 

föräldrar som vill köpa bostadsrätter för sina barn att bo i att skriva över tio procent av 

bostadsrätten på barnets ägande. Då kan barnet antas som medlem i föreningen och man 

slipper hyressituationen.  

 

Förutom bristande kompetens verkade också interna intressekonflikter vara ett problem i flera 

styrelser. Politiska åsikter kan ibland genomsyra styrelsearbetet och leda till laddade 

diskussioner. En tillfrågad styrelsemedlem upplevde att det blir långdragna tjafs och 

diskussioner på varje styrelsemöte där andrahandsuthyrningar ska diskuteras. I en annan 

förening hade en nyinflyttad medlem snabbt engagerat sig i styrelsen som ordförande, lyckats 

få igenom en sänkning av avgifterna, sålt vissa av föreningens tillgångar för att förbättra 

likviditeten och därefter sålt sin bostadsrätt med en stor vinst. Troligtvis var affären rent 

spekulativ.  
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Trots ett utbrett missnöje med att allt fler vill och kan hyra ut sina bostadsrätter nämndes 

också fördelar. Två föreningar svarade att det kan se något positivt i att lägenheter bebos även 

under semestertider istället för att stå tomma. En förening utanför stan som varit drabbade av 

flera inbrott såg särskilt positivt på detta. En annan förening nämnde att upplåtelseavgiften 

som man numera får ta ut har ändrat deras syn på andrahandsuthyrning till att bli mer positiv. 

Avgiften har haft en god inverkan på deras ekonomi, medan en annan förening svarade att en 

andrahandsupplåtelse i slutändan blir en nollaffär för föreningen i och med arbetet som 

behövs för att administrera allt.  

 

5.2 Intervju med HSB 
Enligt HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Eriksson är andrahandsupplåtelser en av de 

vanligaste frågorna som ställs vid rådgivning hos HSB. Hon poängterar dock att det i mångt 

och mycket är ett storstadsfenomen och att situationen troligen är annorlunda ute i landet. 

Genom HSB kan man få hjälp att driva processer i hyresnämnden, och Erikssons 

uppskattning är att ungefär 20-25 % av de upplåtelser som nekas tas vidare till nämnden. En 

naturlig ökning av processer har skett efter lagändringen 2014 för att sätta praxis.  

 

2012 debatterade HSB:s ordförande i DN att ”Bostadsbristen kan bara lösas genom att 

det byggs fler bostäder”, nu verkar hållningen ha blivit mer generös, samt att man till 

slut ställde sig bakom förslaget till lagändringen 2014. Varför? 

HSB ställde sig till slut bakom lagändringen då man ansåg att det kunde leda till fler legala 

situationer på bostadsmarknaden. Här understryks dock att föreningens inflytande och 

bestämmanderätt, alltså möjligheten att säga nej eller sätta upp villkor, måste värnas. Det ses 

som en viktig del i den demokratiska processen för föreningar. Givet situationen på 

bostadsmarknaden var det ändå så pass påkallat att luckra upp regelverket och frigöra fler 

bostadstillfällen.  

 

Ser ni spekulationsköp som ett problem i Stockholm idag?  

Eriksson ser inte spekulationsköp som något överhängande problem i dagens läge. Hon svarar 

att det dock uppstått förvirring efter lagändringen som gjordes. Det verkar fortfarande råda en 

del oklarheter kring när man får hyra ut och inte, något som kanske indirekt skapar problem. 

Ju mer praxis som kommer på området desto bättre klargörs regelverket. Senaste tiden har det 

alltmer kommit att handla om korttidsuthyrningar under till exempel semester, något som 

Eriksson menar går hand i hand med den tekniska utveckling som skett.  

 

Lösningar på eventuella problem 

När det gäller lösningar till vissa konsekvenser så råder det meningsskiljaktigheter mellan 

föreningar och andra aktörer om frågan i sig är ett problem över huvud taget. En sådan fråga 

är bostadsrättsföreningarnas administrations- och kompetensbetungande arbete med 

andrahandsupplåtelser. Där menar Eriksson att en lösning för de föreningar som inte har tiden 

eller kompetensen skulle kunna vara att delegera dessa uppgifter till en extern part - 
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exempelvis som HSB:s föreningar har möjlighet att göra. Då slipper styrelsemedlemmarna 

dra "det tunga lasset" och kan fokusera på andra, mindre juridiskt avancerade frågor. 

  

Eriksson menar också att det kan vara bra att försöka skapa en intern praxis inom föreningen 

så att man vet vilka liknande fall det är möjligt att luta sig tillbaka på utan någon större 

utredning. Hon berättar också att alla HSB:s föreningar har kravet på permanent boende i 

lägenheten inskrivet i sina stadgar, något hon tror kan ha en preventiv verkan för spekulativa 

syften och därmed skulle kunna vara ett tips för andra föreningar. 

  

I diskussionen med Eriksson om lösningar på problem kommer föreningarnas bevisbörda 

gentemot medlemmarna på tal. Att bevisbördan i spekulationsfrågor vid tvister i 

hyresnämnden ligger på föreningarna skapar generellt sett en tung sits för föreningarna i och 

med att spekulativa syften kan vara väldigt svåra att bevisa. Eriksson menar dock att det är ett 

nödvändigt ont, och hon tror inte att en omvänd bevisbörda skulle lösa några problem. 

 

Till sist berättar Eriksson om en broschyr som HSB tagit fram tillsammans med Riksbyggen, 

Bostadsrätterna och Fastighetsägarna. I denna finns information om lagändringarna kring 

andrahandsupplåtelser och hur föreningarna bör tillämpa de nya paragraferna. Broschyren är 

ett bra komplement till föreningar som inte har någon mer djupgående juridisk kompetens, 

och ett sådant stöd med riktlinjer skulle säkert vara bra även för föreningar utan medlemskap i 

någon av fastighetsorganisationerna. 
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6. Analys     

6.1 Andrahandsuthyrning 
Även om inställningen till andrahandsuthyrning varierade mellan brf:erna fanns en del 

gemensamma nämnare. Föreningar som tidigare haft problem vid uthyrningar, vilket framför 

allt gällde större föreningar med centrala lägen och mestadels små lägenheter, verkade 

genomgående tillämpa en striktare policy som var tydligare utformad. Detta behöver dock 

inte vara kopplat till just problem med andrahandsuthyrningar utan det kan också finnas en 

naturlig koppling till de demografiska förutsättningarna i föreningen. I dessa föreningar talade 

man ofta om ett ”stökigt” klimat överlag med mycket fester och bristande hänsyn. Ju större 

förening desto mer anonyma blir troligen dess medlemmar för varandra. För många är det 

dessutom ett första steg in på bostadsmarknaden vilket i sig kan generera ökade krav på att 

föreningen tillämpar tydliga riktlinjer och har noggranna rutiner. Föreningar som ännu inte 

råkat ut för problem vid uthyrningar framstod som mer avvaktande och generösa i 

bedömningen. I enstaka fall hade man dålig koll på hur rutinerna för detta såg ut eller vilka 

regler som gäller - något som kan bli ett problem för föreningen i framtiden. I enlighet med 

hur en styrelseledamot svarade är det troligtvis bra att sätta en intern praxis i föreningen och 

vara på det klara med hur man förhåller sig till andrahandsuthyrningar. Speciellt 

korttidsuthyrningar verkar vara ett högst aktuellt ämne där allt fler föreningar troligtvis 

kommer behöva utforma en tydlig policy.  

 

I många fall framstod det som att föreningar ofrivilligt släpper igenom ansökningar som de 

hade kunnat neka enligt lagtext eller praxis. Här finns en rad faktorer som kan påverka 

beslutet. Många uppgav framför allt att kunskapen inom styrelsen inte är tillräcklig för att 

veta på vilka grunder man får avslå en ansökan. Det skapar ett slags låt gå-mentalitet där man 

hellre friar än fäller. En annan bidragande faktor, som verkar bekant för många 

styrelsemedlemmar inom brf:er överlag, är bristen på tid. Att styrelsearbetet är ideellt och ska 

skötas på ledig tid verkar ibland kunna leda till förhastade och ogenomtänkta beslut. Vidare 

verkar det finnas en rädsla hos vissa styrelser för att osämja ska uppstå inom föreningen. Det 

nämnda exemplet där en olovlig andrahandsuthyrning öppet pågår utan att styrelsen agerar 

tyder på att en förändring behöver komma till stånd inom styrelsen. Finns inte tillräckligt med 

kompetens inom styrelsen bör man överväga att skaffa sig pålitlig hjälp och rådgivning 

utifrån genom att till exempel gå med i Fastighetsägarna eller motsvarande organisation.  

 

Även om det inte verkar pågå lika många andrahandsuthyrningar i mindre föreningar kan 

dessa drabbas extra hårt när det väl sker. Naturligtvis är sådana föreningar mer sårbara 

eftersom de inte har lika många medlemmar. Därmed kan det underlätta att besluta om en 

gräns för hur stor andel av bostadsrätterna som får vara uthyrd samtidigt. En sådan 

bestämmelse bör backas upp av både rättsfall samt formuleringen i lagtexten som säger att 

ansökan kan avslås om föreningen har ‘befogad anledning’. Att ha en alltför stor del av 

beståndet uthyrt till andrahandshyresgäster borde vara en befogad anledning att neka då det 

skulle kunna drabba till exempel engagemanget i styrelsen, även om något sådant problem 

inte var uppenbart i de intervjuer som hölls. Ett annat sätt att förhindra rent spekulativa köp 
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kan vara krav på att bostadsrättshavaren själv måste nyttja bostadsrätten en viss tid innan den 

får hyras ut. Även ett sådant krav borde vara giltigt i både stadgar och som villkor vid 

ansökan om andrahandsupplåtelse.  

 

Emellertid förefaller det vanligaste ”spekulationsköpet” vara det där man inser efter en tid att 

man kan tjäna pengar på sin bostadsrätt. Renodlade köp i vinstsyfte verkar inte vara särskilt 

vanligt förekommande och utgör knappast något problem för de intervjuade föreningarna. Det 

ska dock understrykas att de också kan vara svåra att upptäcka och att ett mörkertal mycket 

väl kan existera. Att efter några år i samma bostad flytta utomlands, provbo med sambo eller 

studera på annan ort är enligt intervjuerna det vanligaste tillvägagångssättet för att tjäna 

pengar på sin bostadsrätt. Det finns oftast ingen anledning att tro att skälen inte skulle vara 

riktiga men också här bör man ha i åtanke att den som ska göra bedömningen av skälets 

giltighet inte alltid har så stort underlag. Troligen finns ett mörkertal även bland de godkända 

uthyrningarna där man angivit ett skäl som egentligen inte existerar. Oavsett om man 

verkligen provbor med en sambo eller inte kvarstår det faktum att väldigt många tar ut en 

betydligt högre hyra än vad som krävs för att täcka ens kostnader. Därmed blir det åtminstone 

delvis uthyrningar i kommersiellt syfte.  

 

6.2 Lagtextens innehåll 
Gällande lagtexten och dess konstruktion så var det inte många föreningar som hade 

synpunkter på förbättringar. Skälet till detta är antagligen att det flesta föreningarna inte är så 

insatta i lagtexten - man vet att en lagändring skedde som lättade upp reglerna kring 

andrahandsuthyrning, men man vet inte riktigt vad det innebär. Flera angav att det är svårt att 

veta vad ‘skäl’ betyder och därmed även vad man bör godkänna och inte, en osäkerhet som 

precis som nämnts tidigare möjligtvis har lett till att många brf:er helt enkelt godkänner de 

flesta skälen för att undvika tvister. Väldigt få föreningar är insatta i den praxis som finns 

kring andrahandsuthyrning . Det i princip enda fallet några hade hört talats om var Airbnb-

uthyrningen som blev nekad i hyresnämnden 2015. Det är inte omöjligt att det är därför 

många föreningar ställt sig emot just Airbnb och har begränsningar kring semesteruthyrningar 

- man är säker på att detta inte utgör ett skäl. 

Inledningsvis var en av förväntningarna kring intervjuerna att skälen för andrahandsuthyrning 

skulle diskuteras och kopplas till lagtext och rättsfall. I verkligheten visade det sig att 

föreningarna snarare använder sig av sunt förnuft än praxis, de flesta intervjuade angav 

nämligen att man helt enkelt gör en enskild bedömning från fall till fall om vad som utgör ett 

rimligt och mänskligt skäl. Inom denna ram faller vanligtvis de flesta skälen, vilket också 

uppfyller syftet med den nya lagtexten. 

Några få föreningar ansåg att lagtexten borde stramas åt för att lättare kunna bibehålla brf:ens 

ursprungliga funktion; alltså en slags kollektiv förvaltning och samarbete mellan 

medlemmarna. Här menade man att ju mer lagtexten lättas upp desto mer uppluckrad blir 

medlemmarnas anknytning och engagemang till föreningen. Endast en förening tyckte att 

lagtexten borde bli mer liberal och till och med ersättas med en ny lagstiftning. Hos denna 

förening kritiserades också bostadsrättens unika men komplexa funktion och hur 



27 
 

upplåtelseformen inte är gångbar i en marknadsekonomi så som en vanlig fastighet är. Denna 

intervju präglades av tydliga politiska värderingar.  

6.3 Styrelserekrytering 
I resultatet framgår tydligt att nästan samtliga föreningar verkar tycka att styrelsearbetet är 

betungande. Att ta sig an en roll i en styrelse för en brf är inte bara ett personligt engagemang 

utan också en nödvändighet för att föreningen ens ska kunna drivas i och med kravet på minst 

tre styrelsemedlemmar. Engagemanget verkar dock skilja sig i de olika föreningarna, och 

enbart några få föreningar nämner en direkt koppling mellan andrahandsupplåtelser och 

problem med att engagera medlemmar i föreningen och styrelsen. Däremot är en övervägande 

majoritet överens om att kompetensen som krävs för att vara styrelseledamot i en brf är 

svårfunnen. Flera föreningar nämner nödvändigheten av juridiska och ekonomiska profiler i 

styrelsen och dessa verkar vara extra svåra att få tag på i mindre föreningar eller föreningar 

med en stor andel yngre medlemmar. Att demografiska faktorer utgör en större bov i 

styrelserekryteringen än uteblivna medlemmar p.g.a. andrahandsupplåtelser framgick tydligt. 

6.4 Flipping 
Flippingköpen verkar näst intill omöjliga för föreningarna att veta om. Många har misstänkt 

att flipping förekommit men valt att inte agera för att stoppa det. Vad detta beror på skiljer sig 

mellan de olika föreningarna, men ett återkommande svar är att det verkar vara väldigt svårt 

att bevisa själva spekulationssyftet. När föreningarna får frågan om de skulle driva ett 

nekande av medlemskap i en situation där de skulle veta att det rör sig om flipping så svarar 

ändå några av föreningarna ja trots att de tidigare nämnt svårigheten i bevisbördan. Precis 

som med andrahandsupplåtelserna så verkar det som att de föreningar som haft erfarenhet av 

flipping, och då oftast negativ sådan, även är de som är beredda att sätta hårdare krav och ta 

en strid. Hos de föreningar där man inte är säker på att flipping förekommit har man svårare 

att se eventuella problem ett flippingköp skulle medföra. De flesta verkar inte ha spekulerat i 

hur man skulle agera vid ett sådant köp över huvud taget. Ingen av de intervjuade 

föreningarna verkade ha s.k. renoveringsobjekt i beståndet, en faktor som kan påverkat synen 

på flippingköp. 

  

En intressant notering som kunde göras utifrån intervjuerna var att många hade olika åsikter 

om de två spekulationskategorierna; några tyckte att andrahandsuthyrning medförde mest 

problem medan renoveringsköp var helt okej, och tvärtom tyckte också några att 

andrahandsuthyrning var helt okej medan det var renoveringsköpen som medförde mest 

problem. Detta verkade bero av föreningarnas egna erfarenheter, det de själva hade upplevt 

ansågs vara den värsta typen av spekulation medan det de inte hade upplevt själva ansågs vara 

förhållandevis harmlöst. 

6.5 Konsekvenser och förbättringar 
Genom intervjun med Gabriella Eriksson från HSB uppstod flera diskussioner om vad man 

skulle kunna göra för att underlätta de negativa konsekvenser som uppstått till följd av 

lagändringarna 2013/2014. Att det finns skilda åsikter om vilka konsekvenser som är negativa 
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och vilka som är positiva är det ingen tvekan om. Moral och etik blandas in i frågan om vad 

som är rätt och fel, och för många av de intervjuade är det skillnad i åsikterna man har som 

styrelseledamot respektive privatperson. 

Den tydligaste konsekvensen som är av positiv karaktär är det ökade antalet 

andrahandsuthyrningar och dess effekt på utnyttjandet av bostäder. Denna konsekvens utgör 

hela syftet med ändringen i BRL från år 2014, och utsträckningen av denna ökning har inte 

fått utrymme att utredas i denna rapport. Däremot har de intervjuade föreningarna återgett 

sina resultat efter lagändringen, och faktum är att få av dessa angett att man sett en ökning i 

antalet andrahandsuthyrningar. Gabriella Eriksson menar dock att hon tror att lagändringen 

gett upphov till fler andrahandsuthyrningar vilket i sin tur bidrar till ett mer effektivt 

utnyttjande av bostadsbeståndet - men hon tillägger också att detta bara är en kortsiktig 

lösning på den rådande bostadsbristen. Att hänvisas till andrahandsmarknaden kan inte vara 

en permanent lösning för de många bostadslösa i Stockholm. Utöver positiva konsekvenser 

för själva andrahandsupplåtaren, alltså möjligheten att hyra ut sin bostad när man har skäl för 

upplåtelsen samt möjligheten att ta ut motsvarigheten till marknadshyra, återstår i princip bara 

en positiv konsekvens för bostadsrättsföreningarna. Det handlar om upplåtelseavgiften de 

flesta föreningarna tar ut vid andrahandsuthyrning, några föreningar har nämligen angett att 

avgiften genererar intäkter till föreningen varför ekonomin numera är i behov av dessa 

avgiftsuttag. 

Poängteras bör dock att flera föreningar ställer sig i princip neutrala till såväl positiva som 

negativa konsekvenser av lagändringen, dessa menar att det inte skett någon förändring som 

påverkar föreningarna. 

Negativa konsekvenser är också urskiljbara, men i intervjuerna förekom inte en enda gång att 

alla föreningar var eniga om att ett enskilt problem kunde kopplas till den lättare 

lagstiftningen i BRL. De negativa konsekvenser som nämnts i intervjuer tidigare i denna 

rapport är enbart representativa för just dessa, även om det är fullt möjligt att flera föreningar 

i Stockholm har upplevt samma typ av förändringar. De frågor som verkade mest centrala för 

föreningarna var de som rörde sig om rekrytering till styrelsen - både till antalet och till 

kompetens - samt om betungande styrelsearbete och svår lagtolkning. Vad gäller själva 

spekulationsnyttjandet av lägenheterna så rådde som tidigare nämnt stora skillnader i 

föreningarnas erfarenheter och upplevelse kring problematiken. 

De förbättringar som skulle kunna vara aktuella för att underlätta de negativa konsekvenserna 

för föreningarna är inte alltid konkreta. Diskussionen kring spekulationsnyttjande av 

bostadsrätter och huruvida det är moraliskt godtagbart eller ej verkar lägga grunden för hur 

hård lagstiftning föreningarna vill ha. Många vill värna om föreningens syfte, men menar 

samtidigt att medlemmar som nyttjar sina bostadsrätter spekulativt sällan gör detta med onda 

avsikter. Förslag på förbättringar från föreningarnas sida har således varit svårt att 

sammanställa, samtidigt som de intervjuade själva sällan varit så insatta i ämnet att de kunnat 

ge egna förbättringsförslag. Gabriella Eriksson gav några konkreta tips på hur de juridiskt 

komplicerade delarna skulle kunna förenklas, däribland delegering av 

administrationsuppgifter till utomstående rådgivare samt ett bättre internt arbete hos 

föreningen med fastställande av praxis samt informationshämtning om rådande lagändringar. 
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Hon föreslår också att flera föreningar börjar bygga upp ett internt register på köpare för att 

lättare kunna upptäcka om någon återkommande har spekulativa avsikter. Man får dock 

komma ihåg att alla föreningar har olika förutsättningar vad gäller både ekonomi, kompetens 

och tid, så någon universell lösning kommer sannolikt inte att kunna utarbetas. 
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7. Avslutande diskussion och slutsats 
Rapporten har mynnat ut i en rad diskussioner om problem kring spekulativt nyttjande av 

bostadsrätter, följder av detta samt eventuella förbättringar. Då rapportens djup enbart bygger 

på och omfattar det antal intervjuer som kunnat hållas inom utrymmet för denna kurs så bör 

resultat och slutsatser inte appliceras på brf:er i allmänhet. För att kunna göra antagandet att 

resultaten och slutsatserna är representativa för hela Stockholms kommun krävs en betydligt 

mer omfattande undersökning, och intervjuer med fler aktörer än bara brf:er och 

fastighetsorganisationer bör genomföras. För den som är intresserad av vidare fördjupning i 

ämnet så rekommenderas att utföra undersökningar av spekulanternas erfarenheter och åsikter 

– det vill säga "den andra sidan av myntet". Utöver detta så finns mycket information om 

tillämplig praxis att tillgå från hyresnämnden, med vilka djupintervjuer också skulle vara 

intressanta att genomföra. 

  

Något som kan och bör konstateras är att i princip ingen förening har kännedom om renodlade 

spekulationsköp. Det som visat sig vara den vanligaste spekulationsformen har istället varit en 

övergång från permanentbostad till andrahandsupplåtelse, där köparen alltså troligtvis aldrig 

köpt bostadsrätten i spekulativt syfte från början. Vad gäller spekulativt nyttjande av 

bostadsrätter och dess koppling till problem så har det varit svårt att urskilja ett enhetligt svar. 

En av slutsatserna från detta är att föreningarna generellt sett anser sina egna erfarenheter av 

spekulation vara de mest problematiska. 

  

De negativa konsekvenser till följd av någon typ av spekulationsnyttjande som varit 

återkommande under intervjuerna för minst en eller fler föreningar följer i listan nedan. Efter 

varje konsekvens ges en slutlig kommentar om problemets art. 

  

● Fler ansökningar om andrahandsupplåtelse sedan lagändringen. Tveksamt, detta anses 

ej vara ett problem hos de flesta föreningar. Få har märkt någon skillnad. 

● Svårigheter i att rekrytera till styrelsen. Tveksamt, många ser detta som ett problem 

men väldigt få kopplar problemet direkt till spekulation. 

● Mer arbete för styrelsen. Ja, flera föreningar har angett att man fått en tyngre 

arbetsbörda i form av fler administrativa uppgifter sedan lagändringen. 

● Svårare att tolka den nya lagtexten. Ja, en övervägande majoritet anser att den nya 

lagtexten är mer svårtolkad. 

● Fler godkända andrahandsuthyrningar sedan lagändringen. Tveksamt, en majoritet av 

föreningarna har sett en liten ökning men troligtvis nekades inte många ansökningar 

innan lagändringen heller. 

● Störningar kopplade till spekulation. Nej, en övervägande majoritet av föreningarna 

kopplar inte alls ihop störningar med spekulation. 

● Större behov av juridisk kompetens och rådgivning. Ja, detta är ett konstaterat behov 

hos de allra flesta föreningarna. 
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Under intervjuerna har föreningarna även fått utrymme att kommentera eventuella positiva 

konsekvenser som den ändrade lagstiftningen bidragit till. Dessa positiva konsekvenser samt 

slutliga kommentarer om dess art följer i listan nedan: 

  

● Större intäkter som följd av uttag av upplåtelseavgift. Tveksamt, endast ett fåtal 

föreningar ser detta som en stabil intäktskälla. 

● Fler uthyrda bostäder under semesterperioderna. Tveksamt, endast ett fåtal föreningar 

ser detta som något positivt för säkerheten. 

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de få problem som går att koppla till spekulation 

berör styrelsen och dess arbete; både i form av en ökad arbetsbörda, en mer juridiskt komplex 

lagtext att tolka och därmed även ett större behov av juridisk kompetens och rådgivning till 

styrelsen.  

  

Angående positiva konsekvenser som lagändringen bidragit till så är slutsatsen att några 

sådana inte finns. I detta ämne är det dock viktigt att tillägga att en ständig diskussion pågår 

kring om det är moraliskt rätt med spekulationsköp/spekulationsnyttjande eller ej, och flera av 

de intervjuade har påpekat att man som både styrelseledamot och privatperson har olika 

åsikter i denna fråga. Därmed skulle en slutsats kunna vara att lagändringen inte bidragit med 

några direkta positiva konsekvenser för föreningen, men att det däremot uppstått positiva 

konsekvenser för de enskilda bostadsrättshavarna och för samhället. Privatpersoner har större 

möjlighet att hyra ut sin lägenhet vid behov samt att kunna tjäna pengar, och samhället får ett 

bredare utbud och ett mer effektivt nyttjande av bostäder på en annars bristfällig marknad. 

  

Baserat på de problem som presenterats ovan så har även några förbättringsförslag kunnat 

urskiljas. Dessa förslag omfattas främst av resultat från intervjun med HSB:s chefsjurist 

Gabriella Eriksson. 

  

● Brf:er, framför allt de större, kan bygga upp ett internt register på alla köpare för att se 

om någon är återkommande och därmed är en presumtiv spekulant. 

● Skapa något som liknar HSB:s broschyr om andrahandsuthyrning för föreningen, 

tydlig information om vad lagändringarna egentligen innebär. 

● Delegera administrationsuppgifter som rör exempelvis andrahandsuthyrning om man 

tycker detta är för svårt och tidskrävande. 

● Ta ut upplåtelseavgift. Kan vara en ekonomisk fördel och kan även ha en positiv 

effekt genom att upplåtaren får incitament att hitta seriösa hyresgäster. 

● Föreningar eller till och med relevant myndighet kan bli mer aktiva att förse styrelser 

med den praxis som är aktuell och tillämplig för framtida beslut. 

  

Avslutningsvis kan konstateras att spekulationsköp av bostadsrätter i Stockholm inte tycks 

vara ett problem idag, men att en rad åtgärder skulle kunna förbättra situationen för brf:erna.  
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Bilagor 
Intervjufrågor till föreningar 

 illåter styrelsen andrahandsupplåtelser i högre utsträckning än vad lagtexten kräver? 

 arför varför inte?  

  

Har det förekommit problem  såsom exempelvis störningar för föreningens medlemmar  

direkt kopplade till andrahandsupplåtelser?  

 

Har hyresnämnden varit inkopplade i något fall avseende nekad andrahandsupplåtelse?  

 

 ad anser ni om lagtexten kring andrahandsuthyrning, är den lätt att förstå eller har ni stött på 

tolkningssvårigheter?  

 

 ärker ni någon skillnad i antalet andrahandsupplåtelser efter lagändringen     , där 

”beaktansvärda skäl” ändrades till ”skäl”?  

    

 pplever ni att det är svårt att få medlemmar engagerade i styrelsearbetet?  

   

Hur vanligt förekommande är s.k. flipping-köp i er förening, det vill säga att man köper, 

renoverar och säljer utan avsikt att bo permanent i lägenheten?  

 

Nekar styrelsen medlemskap om det är uppenbart att det rör sig om flipping?  

 

Har det förekommit problem  såsom exempelvis störningar för föreningens medlemmar) 

direkt kopplade till flipping-köp?  
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Intervjufrågor till HSB 
 

Hur ser ni på avvägningen mellan att frigöra bostadstillfällen och att värna föreningens 

intressen?  

  

 ad ger ni för råd till föreningar om dess medlemmar kring andrahandsuthyrning?   

              

 er ni på H   spekulationsköp som ett problem i  tockholm idag?      

       

  sådant fall, vad kan ni tänka er för lösningar på problemet?      

       

 i har förstått att H   ställde sig bakom lagändringen som säger att föreningen får ta ut en 

avgift för merkostnader kopplade till andrahandsupplåtelser, varför? Kommer inte denna 

enbart att belasta hyresgästen i form av en högre hyra? 

  

     debatterade H   s ordförande i  N att ” ostadsbristen kan bara lösas genom att det 

byggs fler bostäder”, nu verkar hållningen ha blivit mer generös, varför? Ser ni 

andrahandsuthyrning som ett bra komplement till ökat byggande? 

  

  artikeln lägger man bl.a. fram förslag att reglerna ska bli mer generösa då det gäller 

uthyrning till närstående eller uthyrning av en svårsåld lägenhet, vad låg bakom dessa 

förslag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRITA-FOB-FaV-KANDIDAT-2017:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kth.se 

 

http://www.kth.se/

