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Abstract 
The rent of domestic dwellings in Sweden is set in accordance with the utility value (bruksvärde) 
of the apartment as opposed to the market value. According to this method the rent is set 
according to how high rents equivalent apartments in the same locality are. The utility value is 
determined with regard to the properties of the apartment, the benefits connected to the 
apartment and certain external factors. 
 
A landlord who charges an excessive rent, i.e. a rent in excess of what is reasonable, may be 
required to repay the excessive amount according to chapter 12, section 55 e § Rent Act. The rent 
tribunal decides on the repayment of rent. The section on repayment is applicable to subleases, 
and lease of furnished rooms, as well as to parts of the landlords own dwelling. On 1 January 
2009 the time period for how long time a landlord can be required to repay the rent was 
shortened from two years to the present one year. 
 
The purpose of this bachelor is to examine the adjustments made in chapter 12, section 55 e § 
Rent Act, to find out why this change was done, and the problems deemed to be on the field. 

 
The change in the Rent Act was made to prevent the landlord from suffering undue financial 
consequences due to the repayment obligation which could result in large amounts. The balance 
between landlords and tenants needed to be improved. This should be done without increasing 
the number of cases of rent tribunal. One expected consequence was also that the adjustment in 
the Act would lead to a slight increase in the number of leases of rooms and sublease. 
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Examensarbete  
  
  Titel Återbetalning av överhyra – granskning av 

ändringen i 55 e § hyreslagen 
Författare Elin Persson 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete Kandidatnivå nummer 54 
Handledare Jonny Flodin 
Nyckelord Överhyra, hyressättning, andrahandsuthyrning 
   
Sammanfattning 
Hyressättning i Sverige sker enligt bruksvärdesprincipen. Enligt bruksvärdesprincipen sätts hyran 
efter hur hög hyra likvärdiga lägenheter på samma ort har. Bruksvärdet bestäms av förmåner som 
är knutna till lägenheten samt av lägenhetens egenskaper. 

 

En hyresvärd som tar ut överhyra, det vill säga hyra som överskrider vad som anses skäligt, kan 
bli återbetalningsskyldig enligt 55 e § hyreslagen. Det är hyresnämnden som beslutar om 
återbetalning av överhyra. Återbetalning av hyra enligt denna lag kan bli aktuellt vid upplåtelse av 
bostadslägenhet i andrahand eller vid upplåtelse av rum, både omöblerade och möblerade. Den 1 
januari 2009 ändrades tiden för hur lång tid tillbaka en hyresvärd kan bli återbetalningsskyldig av 
överhyra från två år till nuvarande ett år.  

 

Syftet med detta kandidatabete har varit att granska den ändring som skett i 55 e § hyreslagen. Ta 
reda på varför denna ändring skett samt vilka problem som anses finnas på området. 

 

Ändringen i hyreslagen gjordes för att hyresvärden ansågs kunna drabbas av orimliga ekonomiska 
konsekvenser på grund av att återbetalningsskyldigheten kunde innebära stora belopp. Balansen 
mellan hyresvärd och hyresgäst behövde förbättras. Detta utan att öka antalet ärenden hos 
hyresnämnden. En förhoppning var även att lagändringen skulle leda till en liten ökning av 
antalet upplåtelser av rum och andrahandsuthyrningar. 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om återbetalningsskyldighet enligt 55 e § hyreslagen och den lagens 
förändring. För att hyresgästen ska vara trygg i sitt boende så har denna ett direkt 
besittningsskydd, det vill säga att hyresgästen oftast har rätt till förlängning av hyreskontraktet. 
För att förstärka bostadshyresgästens besittningsskydd tillkom 1968 bruksvärdesprincipen 

avseende hur hög hyra som hyresvärden får ta ut
1
. Bruksvärdet bestäms av förmåner som är 

knutna till lägenheten samt av lägenhetens egenskaper
2
. Egenskaper hos en lägenhet är sådant 

såsom dess storlek, planlösning samt standard 
3och4. Förmåner som kan vara knutna till en 

lägenhet är sådant som om det finns hiss, förvaringsutrymmen, garage, etc. Idag innebär denna 
princip att hyran sätts efter hur hög hyra likvärdiga lägenheter på samma ort har ur 
bruksvärdessynpunkt.  
 
En hyresvärd kan bli tvungen att betala tillbaka hyra som överskridit vad som är skäligt till 
hyresgästen. Enligt 55 § hyreslagen ska hyrans storlek bestämmas till ett skäligt belopp om 

parterna tvistar om denna
5
. Hyran är skälig om den ligger i nivå med likvärdiga lägenheter med 

hänsyn till bruksvärdet, det vill säga att hyran är satt enligt bruksvärdesprincipen. 
 
Återbetalning av hyra som överskridit vad som är skäligt kan bli aktuellt vid upplåtelse av 

bostadslägenhet i andra hand eller vid upplåtelse av rum, både möblerat och omöblerat
6
. Vid 

upplåtelser för fritidsändamål gäller inte återbetalningsskyldighet. I lagen regleras detta i 55 e § 
hyreslagen (för lagtextlydelse se bilaga A). 
 

1.1 Bakgrund 
Det har nyligen skett en ändring i 55 e § hyreslagen avseende för hur lång tid tillbaka en hyresgäst 
kan få tillbaka hyra som överskridit vad som är skäligt, även kallat överhyra. En hyresgäst har 
tidigare kunnat få tillbaka hyra som varit oskäligt hög för två år tillbaka i tiden, i dag kan 

                                                 
1

 Prop. 1983/84:137  s. 150 

2
 Hyresnämnden, 2011a. 

3
  Hyresnämnden, 2011a. 

4
 Andrahandsuthyrning, 2011. 

5
 JB 12 kap. 55 §  (SFS 2010:811) 

6
 JB 12 kap. 55 §  (SFS 2010:811) 
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hyresgästen bara få tillbaka hyra för ett år tillbaka i tiden. Reglerna om skälig hyra och 

återbetalningsskyldighet finns för att hyresgästen ska vara skyddad från oskäliga hyror
7
. 

 
Reglerna om vad för påföljd en hyresvärd kan få vid överhyra har även ändrats tidigare. Då kunde 

en hyresvärd som tagit för mycket betalt dömas till fängelse
8
. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka anledningen till varför 55 e § i hyreslagen är utformad 
som den är. Detta ska sedan sammanställas i en uppsats. 
 
Den här uppsatsens syfte är att redogöra för hur lagen såg ut före ändringen samt anledningen till 
lagändringen av 55 e § hyreslagen som trädde i kraft den första januari 2009. Även tidigare 
ändringar kommer att tas upp. 
 
Följande frågor kommer att besvaras: 
 
Hur ser lagen ut och varför har den tillkommit? 
Vad för förändring har man gjort? 
Vad var målsättningen med ändringen? 
Vilka konsekvenser får ändringen? Uppstår några eventuella bieffekter? 
Uppnås målet för förändringen? 
Finns några alternativa lösningar för problemet? 
 

1.3 Metod 
Jag kommer i första hand att utgå ifrån proposition 2008/9:27 för att ta del av motiveringar till 
ändringen i 55 e § hyreslagen. Jag kommer även att läsa i äldre propositioner för att sätta mig in i 
tidigare argumentation om lagstiftningen inom detta område.  
 
Lagen har förändrats ett antal gånger. Den senaste ändringen trädde i kraft den första januari 
2009 och det är främst denna som jag ska analysera. Eftersom lagen har ändrats tidigare så 
kommer jag även att analysera syftet med dessa olika ändringar. 
 
Slutligen ska jag i denna uppsats redogöra för vad jag kommit fram till. Jag kommer begränsa mig 
till att inte gå längre tillbaka i tiden än till dess att påföljden för en hyresvärd som tagit ut oskäligt 
hög hyra ändrades från straffrättslig följd till att enbart omfatta återbetalningsskyldighet.  
 

                                                 
7

 Prop. 2008/09:27  s. 17 

8
 Prop. 1987/88:162  s. 9 
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2. Lagstiftningen 
 
Jordabalkens 12 kapitel (hyreslagen) klargör i första paragrafen att hyreslagen avser avtal, genom 

vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning
9
. Hyreslagen skiljer på bostäder 

och lokaler, i denna uppsats kommer enbart bostäder att behandlas. Hyressättningen vid 

upplåtelse är i regel fri, om inte förhandlingsordning gäller
10
. Om förhandlingsordning gäller får 

hyresvärden inte, utan att förhandla med hyresgästföreningen, ta ut högre hyra än vad tidigare 
hyresgäst betalat. En hyresvärd eller hyresgäst som är missnöjd med hyran kan begära 
villkorsändring hos hyresnämnden. 
 
Hyresgästen skyddas i vissa fall från att behöva betala oskäligt hög hyra enligt lag. Om ett avtal 
trots detta träffas med en hyra som är oskäligt hög så kan hyresvärden bli återbetalningsskyldig 
enligt 55 e § hyreslagen, förutsatt att det rör sig om hyra av ett rum, möblerat eller omöblerat, 

alternativt om det rör sig om andrahandsupplåtelse av bostadslägenhet
11
. 55 e § hyreslagen gäller 

inte vid upplåtelser för fritidsändamål. Denna paragraf ändrades 1 januari 2009, tidigare sträckte 
sig återbetalningsskyldigheten två år tillbaka i tiden, efter ändringen så är hyresvärden endast 

tvungen att betala tillbaka överhyra för ett år tillbaka i tiden
12
. 

 
Att hyran ska sättas enligt bruksvärdesprincipen kan medföra att den som hyr ut sin 
bostadsrättslägenhet har kostnader (avgift + låneränta) för lägenheten som kan vara högre än vad 
han får ta betalt av en andrahandshyresgäst. Hyresvärden kan därmed vara tvungen att hyra ut 
billigare än vad denne betalar för lägenheten. Bostadsrättsföreningar sätter dessutom inte 
årsavgiften efter bruksvärdet. 
 

Det är hyresnämnden som beslutar om återbetalning av överhyra
13
. För att hyresnämnden ska 

besluta om återbetalning så måste hyresgästen ansöka om detta hos nämnden senast tre månader 
efter att denne lämnat lägenheten. 
 
Besittningsskydd 
Reglerna om besittningsskydd finns i hyreslagen 45-52 §§ och dessa bygger på att en 

intresseavvägning mellan hyresvärdens och hyresgästen
14
. Vid hyra av bostad har 

                                                 
9

 JB 12 kap. 1 §  (SFS 2005:436) 

10
 Hyresnämnden, 2011b.  

11
 JB 12 kap. 55 e §  (SFS 2010:811) 

12
 Prop. 2008/09:27 

13
 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU8  s. 8 
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bostadshyresgästen ett så kallat direkt besittningsskydd. Besittningsskyddsreglernas utgångspunkt 
vid bostadshyra är att hyresgästen i princip har rätt att få hyresavtalet förlängt om hyresvärden 

sagt upp avtalet till hyrestidens utgång 
15 och 16

. En avvägning mellan skälen för att hyresgästen 

ska få förlängt avtal ställs mot hyresvärdens skäl mot en förlängning av avtalet. Hyresgästen har 
oftast rätt till förlängning av hyreskontraktet om inte hyresvärden har mycket starka skäl. Vid en 
förlängning av ett hyresavtal på grund av besittningsskyddet så anses inget nytt avtal ha 
tillkommit, utan det avtalet gäller mellan parterna precis som det ursprungliga hyresavtalet. 
Undantag från när besittningsskyddet gäller finns i 45 § hyreslagen. Det är även möjligt att avstå 

ifrån besittningsskyddet, då tillämpas reglerna i 45 a § hyreslagen
17
. En överenskommelse mellan 

hyresvärd och hyresgäst om avstående från besittningsskyddet sker genom ett särskilt avtal som 
måste vara skriftligt. Detta avtal ska ha blivit godkänt av hyresnämnden före hyresförhållandet 
påbörjas och får inte innehålla några villkor utöver avståendet från besittningsskyddet. Avstående 

från besittningsskyddet godkännes normalt inte för en längre period än fyra år
18
. 

 
Avstående från besittningsskyddet kan ske av olika skäl, exempelvis om hyresavtalet gäller ett 

rivningshus eller då det är fråga om andrahandsuthyrning
19
. Vid andrahandsuthyrning så finns 

inget besittningsskydd för hyresgästen under de två första åren, detta för att minska antalet 
ansökningar om avstående från besittningsskyddet hos hyresnämnden. Möblerade rum och 
lägenheter för fritidsändamål är undantagna från besittningsskydd de första nio månaderna. För 
en hyresgäst som är inneboende och har ett hyresavtal som gäller för en lägenhet som utgör del 
av upplåtarens egen bostad finns inget besittningsskydd, detta för att hyresvärdens intresse till 
bostaden anses väga tungt. 
 

                                                                                                                                                         
14

 Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (2007),  

s. 61 

15
 Holmqvist, Leif, Hyreslagen. En kommentar (2010),  ”45-52 §§ Förlängning av hyresavtal för 

bostadslägenheter”. 

16
 Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (2007),  

s. 61 

17
 Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (2007),  

s. 64-65 

18
 Hyresnämnden, 2011c. 

19
 Bengtsson, Bertil, Hager, Richard & Victorin Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (2007),  

s. 63-65 
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2.1 Historia 
Bestämmelserna som skulle hindra en hyresvärd från att ta ut oskäligt hög hyra fanns före den 1 

juli 1988 i 12 kapitlet 65 § fjärde stycket jordabalken
20
. För att reglerna skulle gälla krävdes att 

hyresgästen inte hade besittningsskydd
21
. Då kunde en hyresvärd som tagit för mycket betalt 

dömas till böter alternativt fängelse i sex månader, eller om det var grovt till fängelse i högst två 

år
22
. Hyresvärden blev dessutom tvungen att betala tillbaka den del av hyran han tagit ut och som 

överskridit vad som var skälig hyra.  
 
Reglerna i 65 § fjärde stycket var däremot inte tillämpliga på den så kallade förstagångshyran, det 

vill säga den första avtalade hyran för en lägenhet när den upplåts till en hyresgäst
23
. Detta 

innebar att det rådde fullständig avtalsfrihet avseende förstagångshyran och att de dåvarande 
bestämmelserna i 65 a § hyreslagen inte var tillämpliga vid denna. En förutsättning för att dessa 
bestämmelser skulle kunna tillämpas var därmed att hyran bestäms då det redan sedan tidigare 
fanns ett hyresavtal som inte var förenat med besittningsskydd. Denna tillämpning av reglerna i 

65 a § överensstämde inte med vad lagstiftaren hade avsett
24
. 

 
Reglerna om återbetalningsskyldighet av överhyra som de ser ut idag, förutom att 

återbetalningsskyldigheten då sträckte sig två år tillbaka i tiden, infördes 1 juli 1988
25
. Dessa 

infördes enligt resonemanget i propositionen 1987/88:162  sidan 10 eftersom: 
 

”Nya bestämmelser införs i hyreslagen som ger hyresnämnden möjlighet att på 
ansökan av s. k. andrahandshyresgäster m. fl. ålägga hyresvärden att betala tillbaka den 
del av den mottagna hyran som överstiger skälig hyra enligt 55 § hyreslagen. 
Återbetalningsskyldighet kan avse även den hyra som bestämts när hyresavtalet ingås, 
förstagångshyran. Hyresvärden kan dock inte bli återbetalningsskyldig för längre tid än 
två år före dagen för ansökningen. I ett ärende om återbetalning får hyresnämnden på 
begäran av hyresgästen fastställa hyran för den fortsatta uthyrningstiden. 
Bestämmelserna gäller upplåtelser i andra hand av bostadslägenheter och 

                                                 
20

 Prop. 1987/88:162   s. 1 

21
 Prop. 1987/88:162  s. 3 

22
 Prop. 1987/88:162  s. 9 

23
 NJA 1987  s. 968 

24
 Holmqvist, Leif, Hyreslagen. En kommentar (2010),  ”55 e § Återbetalning av hyra vid upplåtelse av 

bostadslägenhet m.m.”. 

25
 Prop. 1987/88:162  s. 21-22 
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förstahandsupplåtelser av möblerade eller omöblerade rum, om upplåtelserna avser 
annat än fritids ändamål. 
 
De nya bestämmelserna ersätter bestämmelserna i 65 a § fjärde stycket hyreslagen om 
straffansvar och återbetalningsskyldighet i vissa fall för hyresvärd som tar ut 

uppenbart oskälig hyra. Dessa bestämmelser upphävs.”
26

 

 
Straffansvar som påföljd togs bort och möjligheten för hyresvärden att få tillbaka överhyra för 

förstagångshyran infördes i och med lagändringen som trädde ikraft den första juli 1988
27
. 

 

2.2 Varför finns lagen? 
Lagstiftningen gällande att hyresvärden kan bli skyldig att betala tillbaka hyra som överskridit vad 
som är skäligt finns för att en hyresgäst aldrig ska behöva betala mer än bruksvärdet för sitt 
boende, även i de fall då bostadsbrist råder. Dessa regler ska dock inte skydda hyresgästen på 
bekostnad av hyresvärden. Hyresvärdens intressen måste i lagstiftningen vägas mot hyresgästens 
intressen. Den stora efterfrågan på bostäder leder till att priserna stiger. 
 
I Sverige råder generellt sett avtalsfrihet. Vad gäller hyresnivå så gäller inte avtalsfrihet utan hyran 
sätts enligt bruksvärdesprincipen.  
 

2.2.1 Skydda hyresvärden 

Hyresvärden är vid andrahandsuthyrning oftast en vanlig privatperson som av något skäl hyr ut 

sin bostad
28
. Denna person har därmed begränsade kunskaper i hyressättningsfrågor. Parterna 

(hyresvärd och hyresgäst) var ju överens om hyran när avtalet träffades, hyresgästen har sedan en 
möjlighet att i efterhand anmäla hyresvärden för överhyra. Överhyran för två årshyror kan vara 
väldigt mycket pengar, särskilt för en privatperson att betala tillbaka. 
 

2.2.2 Skälig hyra 

Den som hyr i andrahand eller endast hyr ett rum har oftast svårt att få ett förstahandskontrakt
29
. 

Dessa personer befinner sig ofta i en väldigt utsatt ställning gentemot sin hyresvärd och 
accepterar därför en högre hyra än vad som kan anses vara skäligt. Bara för att det är svårt att få 
                                                 
26

Propositionen gällde till och med 31 december 2008, efter detta har ändring i lagen skett. 

27
 Prop. 1987/88:162  s. 10 

28
 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU8  s. 9 

29
 Prop. 1987/88:162  s. 11 
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en bostad ska det inte behöva bli mycket dyrare än om hyresgästen skulle ha ett 
förstahandskontrakt. 
I 55 § hyreslagen står det att hyran ska sättas så att den anses vara skälig med hänsyn till 
bruksvärdet.  
 

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

 
Det som sägs i denna paragrafs två första stycken är att ifall hyresvärden och hyresgästen inte är 
överens om hyrans storlek så ska denna fastställas till skäligt belopp. Exakt vilket belopp som är 
skäligt framgår inte, utan det avgörs genom att hyran anses vara oskälig om den är mycket högre 
än för på samma ort ur bruksvärdessynpunkt likvärdiga lägenheter. 
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3. Varför gjordes en lagändring? 
 
Jag tänkte i detta stycke ta upp de skäl som tas upp i propositionen 2008/09:27 till varför en 
lagändring skett. 
 
Ändringen av 55 e § hyreslagen angående tiden tillbaka som återbetalningsskyldighet för överhyra 
gäller mot hyresvärden från tidigare två år till nuvarande ett års tid gjordes för att hyresvärden 

ansågs kunna bli drabbad av orimliga konsekvenser på grund av återbetalningsskyldigheten
30
.  

Propositionen 2008/09:27 huvudsakliga innehåll var att öka möjligheterna till 
andrahandsuthyrning samt att korta tiden för hur långt tillbaka återbetalningsskyldighet föreligger 

för en hyresvärd som tagit ut överhyra
31
.  

 
I de flesta fall av andrahandsuthyrning så är hyresvärden en privatperson som inte har några 
specifika kunskaper i hur hyressättning ska ske, att då bli återbetalningsskyldig när man inte vetat 

om att man gjort fel kan vara en sträng påföljd
32
. Hyresgästen har dessutom under avtalstiden 

möjlighet att hos hyresnämnden begära att nämnden ska fastställa hyran enligt 55 e § tredje 
stycket.  
 
Anledningen till att tiden för hur länge tillbaka i tiden en hyresgäst ska kunna kräva tillbaka 

överhyra kortades ned var att balansen mellan parterna behövde förbättras
33
. Men någon form av 

skydd utöver att kunna få hyran fastställd hos hyresnämnden anses behövas för hyresgästen. Det 
vore olämpligt om hyresgästen har en möjlighet att räkna med att få tillbaka en stor del av den 
betalda hyran. Hyresvärden och hyresgästen får anses varit överens om hyran när avtalet 

träffades
34
. 

 

                                                 
30

 Prop. 2008/09:27  s. 18 

31
 Prop. 2008/09:27  s. 1 

32
 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU8  s. 9 

33
 Prop. 2008/09:27  s. 18 

34
 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU8  s. 10 
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4. Vilka konsekvenser får ändringen? 
 
Enligt propositionen 2008/09:27  så tros ändringen av hur lång tid tillbaka en hyresvärd kan bli 
återbetalningsskyldig av överhyra enbart medföra ekonomiska konsekvenser för enskilda 

personer
35
. En förhoppning finns även om att lagändringen skulle kunna leda till en liten ökning 

av antalet upplåtelser av rum och andrahandsuthyrningar. 
 
De enskilda som jag kan se i dessa fall drabbas är den hyresgäst som inte får tillbaka den del som 
varit oskälig i förhållande till hyresobjektet för längre tid tillbaka än ett år. Förändringen är positiv 
för hyresvärden som inte blir återbetalningsskyldig för mer än ett år tillbaka. För den hyresgäst 
som har betalat överhyra så är lagändringen negativ då denne får tillbaka överhyra för en kortare 
tid tillbaka. 
 
Ändringen kommer troligen inte att leda till en märkbar ökning av antalet ärenden till 

hyresnämnden
36
.  

 
 
 

                                                 
35

 Prop. 2008/09:27  s. 19 

36
 Prop. 2008/09:27  s. 19 
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5. Måluppfyllelse av förändringen 
 
Målet var enligt proposition 2008/09:27 att förbättra balansen mellan parterna, det vill säga 

mellan hyresgäst och hyresvärd
37
. Detta utan att regelverket skulle få oförutsägbara följder. 

Dessutom skulle ändringen ske utan att öka antalet ärenden och därmed arbetsbördan hos 
hyresnämnden. Ett bimål var att öka andelen andrahandsuthyrningar. 
 

5.1 Uppnås målet för förändringen? 
Förändringen gjordes för att, vad jag förstår, öka hyresvärdens trygghet. Det jag kan se med 
denna förändring är att hyresvärden fått mer att vinna på att våga lägga hyran över vad som är 
skäligt, då risken att behöva betala tillbaka en stor summa pengar har minskat. 
 
Jag anser att det kan vara svårt för en andrahandshyresgäst att ansöka om fastställelse av hyras 
hos hyresnämnden, då denne riskerar att bli uppsagd om inte den hyra som hyresvärden vill ha 
accepteras. Det är först efter två år som andrahandshyresgästen uppnått besittningsskydd och 
därmed kan känna sig trygg med att gå emot sin hyresvärd. Därmed kan jag tänka mig att 
hyresgästen har ett dåligt skydd fram till dess att besittningsskydd har uppnåtts. Möjligheten att 
kräva tillbaka överhyra kan jag tycka borde kanske hänga samman med tiden när hyresgästen 
uppnår besittningsskydd till sitt boende. 
 
Ändringen trädde ikraft ganska nyligen, vilket innebär att resultat utifrån förändringen kanske inte 
riktigt syns än. 
 
För att någon större ändring ska ske tror jag att det krävs att fler blir villiga att hyra ut i andra 
hand, vilket jag inte tror lagändringen leder till. Alltså tror jag att denna lagändring i princip bara 
påverkar de som berördes av denna paragraf redan innan ändringen. Av denna anledning så 
kommer de hyresvärdar som tar ut oskäligt hög hyra att komma i en bättre position, i övrigt 
påverkar inte lagändringen. 
 
Lagen har samma innebörd som tidigare förutom vad gäller återbetalningsskyldigheten, detta gör 
att jag har svårt att tro att antalet ärenden samt ärendenas omfattning till hyresnämnden ökar på 
grund av ändringen. 
 

5.2 Alternativa lösningar 
Det finns oftast flera sätt att lösa ett problem på, så är det även i detta fall. Däremot är det svårt 
att få till en lösning som inte kommer öka att belastningen på hyresnämnden. Jag har analyserat 
den problematik som finns och kommer här med förslag på alternativa lösningar. 
 
 

                                                 
37

 Prop. 2008/09:27  s. 18-19 
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Jämkningsregel 
Ett förslag, som Kungliga Tekniska högskolan föreslog, var att istället för en tidsbegränsning 

införa en jämkningsregel
38
. Detta skulle kunna begränsa hur mycket en hyresvärd kan bli tvungen 

att betala tillbaka. Hur stor del av hyran som i så fall ska betalas tillbaka skulle i så fall kunna vara 
beroende av vilken ställning hyresgästen anses ha i förhållande till hyresvärden. 
 
Detta förslag skulle inte ge förutsägbara följder. Dessutom skulle hyresnämndens arbetsbörda i 
ärenden om återbetalning av överhyra öka. Fördelen med förslaget är att det skulle leda till en 
bättre balans mellan hyresvärd och hyresgäst då hur stor återbetalningen blir påverkas av vilken 
part som anses vara den svagare. 
 
Hyresnämnden informeras 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att hyresnämnden ska informeras om alla 
andrahandshyresavtal. Detta skulle kunna innebära att den som tänkt hyra ut i andra hand får 
information av hyresnämnden om hur hyressättning ska ske och om bruksvärdessystemet. Om 
alla som hyr ut i andra hand har fått information om regelverket och hyressättning så kan inte 
okunskap vara ett skäl till att ta ut överhyra. 
 
Detta kräver att hyresnämnden blir informerad om alla andrahandsuthyrningar, vilket skulle leda 
till en ökad arbetsbelastning för nämnden. Rent praktiskt så kan det också vara svårt att lösa, men 
skulle kunna göras i samband med att fastighetsägaren blir tillfrågad om det är okej att hyra ut en 
lägenhet i andra hand. 
 
Detta förslag leder troligen bara till att hyresvärden är medveten om att hyran som denne tar ut är 
oskäligt hög. Jag har svårt att tro att information är en fullständiglösning på problemet. Däremot 
så skulle en hyresvärd med detta system inte kunna vara i god tro vid uttag av överhyra. Då skulle 
det kanske vara en idé att kombinera återbetalningsskyldighet med straffrättslig följd för en 
hyresvärd som tar ut överhyra, då denne faktiskt vet vad som gäller vid hyressättning. 
 
Hyresnämnden prövar 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att hyresnämnden ska pröva och godkänna alla 
andrahandshyresavtal. Detta skulle i och för sig öka antalet ärenden och prövningar hos 
nämnden, men på längre sikt så skulle ansökningarna om återkrav av överhyra förvinna då alla 
andrahandshyror redan skulle vara skäliga. 
 
Gå tillbaka till straffrättslig följd 
Ett sätt att minska hyresvärdens återbetalningsbörda vore om nuvarande lagstiftning om 
återbetalningsskyldighet ersattes med straffrättslig påföljd vid uttag av överhyra. Den hyresvärd 
som tar ut oskälit hög hyra skulle därmed riskera fängelse. En sådan påföljd visar dessutom 
tydligt att det inte är acceptabel att ta ut mer hyra än vad som är skäligt för hyresobjektet. 
 

                                                 
38

 Prop. 2008/09:27  s. 18 
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En straffrättslig påföljd skulle kanske även kunna leda till att fler av de som hyr ut ser till att sätta 
sig in i hur hyressättningen ska gå till. 
 
Upphäva 55 e §  
I målet med lagändringen anges att hyresvärdensställning behöver stärkas och att denne kan 
komma att drabbas av orimliga konsekvenser på grund av återbetalningsskyldigheten. Ett sätt att 
minska konsekvenserna för hyresvärden vore att ta bort 55 e § hyreslagen. Hyresgästen har 
fortfarande möjlighet att hos hyresnämnden ansöka om fastställelse av hyran. 
 
Dessutom skulle 36 § avtalslagen kunna vara tillämplig även på hyresavtal. Enligt denna paragraf 
får oskäliga avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om dessa är oskäliga. Eftersom hyra 
som är högre än bruksvärdet anses vara oskälig så borde 36 § avtalslagen kunna vara tillämplig 
även vid hyressättning. I 36 § andra stycket avtalslagen anges att särskild hänsyn ska tas till det 
behov av skydd som konsumenten alternativt den som är i underlägsen ställning har. 
 
Detta förslag skulle troligen inte förbättra balansen mellan hyresvärd och hyresgäst utan istället 
leda till att hyresgästens intressen inte tillgodoses.  
 
Två olika sätt att sätta hyran 
Om det viktigaste med lagändringen var att få till en större andrahandsmarknad borde man också 
titta på de specifika problem som bostadsrättsinnehavare kan ha. För den som hyr ut sin 
bostadsrätt i andrahand är det inte säkert att den hyra som anses skälig att ta ut för lägenheten 
täcker alla de kostnader som förstahandshyresgästen har för lägenheten. För att ta tillvara på 
hyresvärdens intressen så borde kanske hyressättningen påverkas av de kostnader som den som 
hyr ut har för lägenheten. Detta skulle i och för sig medföra att det bildas två olika 
hyresmarknader, en där hyressättningen sker enligt bruksvärdesprincipen och en där hyresvärden 
får täckning för sina kostnader. 
 
Detta förslag skulle antagligen innebära en större arbetsbelastning för hyresnämnden så hänsyn 
till hyresvärdens koostnader ska vägas in vid hyressättningen. Dessutom så skulle det finnas 
likvärdiga lägenheter med olika hyra baserat på om och i så fall hur stora lån den som hyr ut har 
på sin bostadsrätt. 
 

5.3 Hur stämmer målet överens med lagen om skälig hyra? 
Målet med att förbättra balansen mellan hyresvärd och hyresgäst samt skydda hyresvärden från 
att behöva betala tillbaka en stor summa pengar kan anses motarbeta lagstiftningen om skälig 
hyra. Då det finns regler om att hyran ska sättas enligt bruksvärdesprincipen, så borde detta gälla 
oavsett om hyresvärden kände till detta eller ej. Att hyresvärden inte blir återbetalningsskyldig för 
hela det belopp som överskridit vad som anses vara skäligt kan ses som ett indirekt godkännande 
för att ta ut överhyra. 
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6. Sammanfattande kommentarer och analys 
 
Varför gjordes ändringen? 
Efter att ha satt mig in i ändringen av 55 e § hyreslagen så känner jag mig fortfarande lite osäker 
på varför en ändring har skett. Det känns som argumenten är lite svaga och osäkra. Det verkar 
inte finnas någon specifik anledning till att tiden halverats för hur lång tid tillbaka som 
återbetalningsskyldighet gäller. Jag känner inte att det finns någon argumentation som leder till att 
ett år är en bra lösning, utan jag undrar snarare varför lagen ändrats till just ett år. Varför inte till 
ett halvår eller ta bort återbetalningsskyldigheten helt och hållet om det nu är så att hyresvärdens 
intressen behöver stärkas? För eftersom att en ändring skett så antar jag att regelverket, som det 
var tidigare, inte fungerade. Eller var det så att det bara var ett fåtal hyresvärdar som kom i kläm? 
Efter att ha läst i propositionen får jag uppfattningen att det bara är ett fåtal hyresvärdar som 
blivit återbetalningsskyldiga till så pass stora belopp att det skulle kunna anses vara oskäligt.  
 
En annan fråga som jag ställer mig är varför tidsbegränsas hur långt bakåt i tiden 
återbetalningsskyldigheten sträcker sig? När jag tänker efter så motsäger reglerna om att hyran ska 
var skälig av att återbetalningsskyldigheten inte sträcker sig tillbaka i tiden till dess att all hyra som 
överskridit vad som är oskäligt är återbetalad till hyresgästen. Däremot så skulle det antagligen i 
många fall vara ekonomiskt omöjligt för hyresvärden att betala tillbaka pengar för lång tid 
tillbaka. Det är just det som är ett av skälen till att tiden kortats från två år till nuvarande ett år. 
 
När jag annars ser på lagstiftningen så känns det som om två-årsregeln och reglerna om hur 
besittningsskydd för hyresgästen uppkommer kompletterade varandra. Det tar, som tidigare 
nämnt, normalt två år innan en andrahandshyresgäst uppnått besittningsskydd till lägenheten och 
det är först då som en andrahandshyresgäst kan känna sig trygg nog i att få behålla sitt boende för 
att våga ansöka om fastställelse av hyran hos. Då anser jag att hyresgästens intresse till ett boende 
borde väga tyngre än hyresvärdens intresse i att inte bli återbetalningsskyldig av hyra som varit 
oskäligt hög. 
 
Hyresvärdens okunskap 
Ett annat skäl till varför den som hyr ut i andrahand skulle kunna anses bli hårt drabbad av att 
betala tillbaka delar av hyran är att denne kan tänkas ha dåliga kunskaper om hur hyran ska sättas. 
Hyresvärden kan alltså råka ta för mycket betalt av hyresgästen på grund av okunskap och sedan 
bli återbetalningsskyldig. En fråga värd att ägna en tanke är om hyresvärden kan vara i god tro 
om denne tagit ut överhyra och vad krävs i så fall för att hyresvärden ska vara i god tro angående 
hyresnivån. Kan en hyresvärd vara i god tro om denne inte tagit reda på hur det ska gå till vid 
hyressättningen? Om nu en hyresvärd kan vara i god tro hur ska då påföljden påverkas av detta? 
 
Ökar antalet andrahandsuthyrningar? 
Det kan vara möjligt att antalet andrahandsuthyrningar ökar ifall det blir enklare, billigare och 
mindre riskfyllt för den som har möjlighet att hyra ut sin bostad eller en del av sin bostad. I detta 
fall har reglerna om hur långt tillbaka i tiden en hyresvärd kan bli tvungen att betala tillbaka 
överhyra ändrats, denna tid har kortats. Om man ser detta som en minskning av risken för den 
som hyr ut i andrahand så kan det vara möjligt att antalet personer som är beredda att hyra ut i 
andrahand ökar. Men då uppkommer frågan ifall dessa personer ser denna lagändring som positiv 
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på att sådant sätt att riskerna kan anses ha minskat. Det som jag ser som största risken är att 
släppa in en främmande person i min bostad. 
 
För att antalet andrahandsuthyrningar ska öka för att en hyresvärds återbetalningsskyldighet 
minskas, så borde det innebära att hyresvärden medvetet tar ut överhyra och på så sätt tjänar på 
den minskade återbetalningsskyldigheten. Om det är på detta vis så är lagändringen i 55 e § 
hyreslagen i princip ett indirekt godkännande av att få kringgå reglerna om skälig hyra. 
 
Avtalsfrihet kontra bostadsbrist 
I Sverige råder generellt sett avtalsfrihet, varför gäller inte detta vid hyressättning? Om både 
hyresgästen och hyresvärden är överens om hyresnivån när avtalet tecknas, borde hyresgästen 
kunna klaga i efterhand då? Varför anses inte den hyra som hyresgästen faktiskt är beredd att 
betala som skälig? 
 
Att hyrorna är så höga beror sannolikt på att utbudet är dåligt och efterfrågan stor. Det råder 
alltså bostadsbrist på vissa platser i landet. Att ha ett boende är en grundläggande rättighet. En 
fråga är vem som ska betala för detta om hyresgästen inte har råd, staten eller hyresvärden? När 
systemet är som idag att det inte får kosta allt för mycket så är det hyresvärden som förlorar på 
detta genom att denne inte kan ta ut ett marknadsmässigt pris. Vid en intresseavvägning mellan 
att ha råd med sitt boende och att fritt kunna avtala vilken hyra som ska gälla så är det viktigt att 
det inte råder bostadsbrist som pressar upp kostnaden för den med behov av ett boende för att 
fri hyressättning ska väga tyngst. 
 
Om det nu vore så att fullständig avtalsfrihet skulle råda vid hyressättning så skulle inte en 
hyresgäst i efterhand kunna kräva tillbaka delar av den betalda hyran – de var ju överens vid 
kontraktstecknandet. Dessutom så är det viktigt att man kan lita på att ett avtal gäller, 
hyresvärden ska inte behöva fundera på om den avtalade hyran är densamma som vad han 
faktiskt kommer att få ut. 
 
Varför är det oskäligt att hyresvärden ska betala tillbaka? 
En fråga som jag ställer mig är varför det anses vara oskäligt att hyresvärden ska betala tillbaka 
hela det belopp som denne tagit ut i hyra utöver vad som anses vara skäligt. Om det finns ett 
maximalt belopp som anses acceptabelt att ta ut i hyra hur kan det då i efterhand indirekt 
godkännas genom att ingen återbetalningsskyldighet råder på hela beloppet? 
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8.1 Bilagor 
 

Bilaga A: 55 e § hyreslagen 
 
Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat rum och vid 
upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen gäller dock inte 
upplåtelser för fritidsändamål. 
 
Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § första-tredje 
styckena och 55 c §, ska hyresnämnden på ansökan av hyresgästen besluta att 
hyresvärden ska betala tillbaka vad han eller hon har tagit emot utöver skäligt 
belopp tillsammans med ränta. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) 
från dagen då hyresvärden tog emot beloppet till dess att återbetalnings-
skyldigheten blivit slutligt bestämd genom beslut som vunnit laga kraft och enligt 
6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om återbetalning av hyra får inte avse 
längre tid tillbaka än ett år före dagen för ansökan. 
 
I ett ärende om återbetalning enligt andra stycket ska hyresnämnden, om 
hyresgästen begär det, också fastställa hyran för den fortsatta uthyrningen från 
och med dagen för ansökan. Vid denna prövning tillämpas 55 § första-tredje 
styckena och 55 c §. Beslut om ändring av hyresvillkoren anses som avtal om 
villkor för fortsatt uthyrning. När det finns skäl till det, får hyresnämnden 
bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Om hyran höjs eller sänks retroaktivt 
tillämpas 55 d § femte- åttonde styckena. 
 
För att hyresnämnden ska kunna pröva en ansökan enligt andra stycket ska 
ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det att 
hyresgästen lämnade lägenheten. 


