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Abstract 
 
Subleasing is a common phenomenon in todays housing market and in this thesis I have 
studied the responsibility factor when acts of vandalism and disturbance of surroundings have 
been made. The legislation of today is very unclear, which can lead to confusion when 
practising it. Therefore, creating clarity should be of high priority for those who are in charge 
of this matter. 
 
I have in this thesis, investigated how the responsibility, historically seen, has been applied, 
learnt what modifications have been made in the legislative text and studied how the law is 
supposed to be interpreted. Government bills have been examined, to get better insight. 
 
Apart from a modernisation of language and structure, historical changes have not been 
substantial. The first government bills consist of the same fundamental elements as can be 
seen in the legislation we currently practice. As I already mentioned, the system of today is 
very complex and a lot of energy is used to understand what the different expressions really 
mean. Due to difference in regulation, it is important to differentiate expressions such as 
disturbance, negligence and vandalism. The approval from the landlord/the board is not 
considered of same weight for disturbance and negligence as it is for vandalism, when it 
comes to deciding responsibility distribution.  
 
Different laws are used for dwelling in a cooperative housing society and for rental dwelling 
but the two laws are in many ways similar, shown clearly when compared. Therefore, they 
can be consolidated in numerous ways when decisions are to be made. 
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Sammanfattning 
 
Uthyrning i andra hand är i dagens samhälle ett vanligt förekommande fenomen och i denna 
uppsats har jag studerat ansvarsförhållandet för skadegörelse och störning av omgivning vid 
andrahandsuthyrning. Idag frambringar lagstiftningen mycket oklarheter och 
meningsskiljaktigheter vilket kan leda till förvirring vid tillämpning av lagen. Att bringa 
klarhet i lagtext borde således ses som något högt prioriterat för de ansvariga inom området. 
 
I uppsatsen har jag undersökt hur ansvarsförhållandena historiskt sett ut, vilka ändringar som 
skett i lagtext och hur en tolkning av dagens lagstiftning bör göras. För att kunna få insikt i 
detta har propositioner granskats.  
 
Historiska ändringar av lagtexten har inte varit omfattande, utan har istället främst inneburit 
en modernisering av språk och struktur. De första propositionerna innehåller samma grund av 
beståndsdelar som den lagstiftning vi idag utgår ifrån. Dagens lagtext är som sagt komplex 
och mycket energi går åt till att förstå de olika begreppens innebörd. Det är viktigt att skilja på 
utryck som störning, vårdslöshet och skadegörelse, då reglerna för dessa skiljer sig åt. För 
störning av omgivning och för vårdslöshet spelar hyresvärdens/styrelsens medgivande inte 
lika stor roll som för skadegörelse, när ansvarsfördelningen ska ske.  
 
Bostadsrättslagen och hyreslagen (jordabalken) är två olika lagar, men har liknande innehåll, 
vilket märks vid jämförelse dem emellan. Därför kan de i många avseenden sammankopplas 
vid bedömningar. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Hyresrätt och bostadsrätt är två vanligt förekommande upplåtelseformer i dagens samhälle där 
hyresrätt betyder att en hyresgäst hyr bostaden av en hyresvärd och bostadsrätt innebär att 
bostadsrättshavaren har en andel i en bostadsrättsförening som äger bostaden.  
 
Bl.a. brist på bostäder samt behov av tillfälligt boende har gjort att andrahandsuthyrning har 
blivit allt mer förekommande. Att hyra ut en lägenhet i andra hand innebär mycket 
regleringar. Till en början måste hyresvärden gå med på uthyrningen t.o.m. om hyresgästen av 
någon anledning inte skulle vilja ta betalt för den (skulle hyresvärden neka hyresgästen 
tillstånd har hyresgästen rätt att söka tillstånd hos hyresnämnden som ger ett slutgiltigt 
beslut).1 Vidare finns bestämmelser kring vård av lägenheten. Dessa regler är inte alltid enkla 
att tolka och därför uppkommer emellanåt situationer som blir svåra att bedöma. När man 
granskar vård av lägenheter berörs ofta frågor kring skadegörelse och störning av omgivning. 
Vad de här två begreppen inrymmer är inte alltid simpelt att känna till. Dessutom finns det 
stora oklarheter i det komplexa momentet att avgöra vem som har ansvar för 
skadegörelsen/störningen och som följaktligen får krav på att betala skadestånd eller i värsta 
fall får sin lägenhet förverkad. 
 
I lagboken finns skötsel av lägenhet reglerat i JB 12:24-25 för hyresrätt och BrL 7:9 för 
bostadsrätt. Även förverkanderegler är intressanta och tas upp i JB 12:40 respektive BrL 7:18. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att klargöra hur skadeståndsansvaret ser ut när 
skadegörelse/störning av omgivning har uppkommit i en lägenhet som är uthyrd i andra hand. 
Till en början kommer en redogörelse ske kring begreppen skadegörelse och störning. 
Jämförelse kommer därefter att ske under arbetets gång mellan uthyrning i andra hand av 
hyresrätt respektive av bostadsrätt. De frågeställningar som berörs i arbetet och som skall 
utredas närmare är följande: 

 
• Hur fördelas skadeståndsansvaret vid skadegörelse/störning? 
• Hur har ansvaret tidigare fördelats? 
• Vad har man velat uppnå med de förändringar av lagtext som skett? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar finns för dagens system? 

 

1.3 Metod 

 
Informationsinhämtning kommer att ske via lagtext i all dess form. I första hand studeras och 
bearbetas förarbeten, propositioner och doktrin genomgående, för att sedan kompletteras med 
övrigt. Att få klarhet kring det bakomliggande syftet till lagtexten hjälper en att kunna förstå 

                                                 
1 Hyresnämndens webbplats, http://www.hyresnamnden.se/ 
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den och därför kommer de berörda paragrafernas historia inklusive deras successiva ändringar 
att granskas.  
 
2 Begreppen skadegörelse och störning 
 

2.1 Skadegörelse 
 
Denna uppsats granskar skadeståndsansvaret vid skadegörelse och störning under uthyrning i 
andra hand, men innan fokus läggs på huvuddelen av uppsatsen bör begreppen ”skadegörelse” 
och ”störning” undersökas närmre. Vad avses med dessa två begrepp och vilka regleringar 
finns kring dessa?  
 
När man ska fastställa vad som ska räknas som en skada eller störning i en lägenhet måste en 
gränsdragning ske genom att beakta lagkommentarer och äldre fall. För hyresrätter skildrar 
lagstiftningen kring skadegörelse följande i det första stycket JB 12:24 som beskriver vård av 
lägenheten: 
 
”Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är 
skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet 
eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som 
han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han 
själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han 
bort iakttaga.”2 
 
Här skall hyresgästen ”visa den aktsamhet som skäligen kan fordras av en ordentlig person”. 
Förslitning som uppstår p.g.a. den normala användningen, d.v.s. ”normal förslitning” av en 
lägenhet är godtagbar, men utöver det räknas tillkommen förslitning och ändring av inredning 
som skadegörelse.3 Svårigheten ligger i att tolka uttrycket ”normal förslitning”. Var går 
gränsdragningen för vad som kan anses som normalt?  
 
Genom att studera olika rättsfall kan man få en mer detaljerad gränsdragning av regeln, men 
huvudregeln är att hyresgästen vid utflyttning i regel ska lämna tillbaka lägenheten i det skick 
som den var i vid inflyttning.4 Således skall vårdarbeten som rengöring av målade ytor och av 
parkettgolv ske samt allmän städning.  
 
Exempel på vanlig skadegörelse är hål i dörrar, sprickor i toalett eller handfat, brandskador, 
vattenskador mm.5 
 

2.2 Störning 
 
Angående störning gällande hyresrätt säger JB 12:25 1st. följande:  
 

                                                 
2 JB 12:24 1st. 
3 Lagkommentar till 24§ s.1 
4 Ibid 
5 Lagkommentar till 24§ s.2 
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”När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte 
utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra 
deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid 
sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att 
detta också iakttas av dem för vilka han svarar enligt 24 § första stycket.”6 
 
Första meningen beskriver vilka sorters störningar som paragrafen handlar om, d.v.s. sådana 
som kan vara skadliga för hälsan eller kan försämra bostadsmiljön för de drabbade, med andra 
ord en s.k. ”sanitär olägenhet”. Enligt prop. 1981/82:290 s.56 behöver begreppet inte 
nödvändigtvis innefatta alla störningar som påverkar människors hälsa. Ett exempel är när 
störningarna är lindriga eller tillfälliga.7 Den allmänna uppfattningen angående hur mycket en 
familj i ett flerbostadshus ska tåla avgör om störningen är av det lindriga slaget. Människor 
ska kunna fungera normalt utan att förslagsvis behöva få sin nattsömn störd. Vissa människor 
är dock känsligare än andra när det gäller detta men hänsyn kan inte visas till överkänsliga 
personer. Vidare behövs t.ex. inget beaktande till de som arbetar nattetid och behöver sova 
dagtid.8 Den vanligaste sortens störningar är s.k. ljudstörningar, såsom hög musikvolym, 
upprepade vattenspolningar och andra oväsen. I och med att gemensamma utrymmen som 
trapphus, hiss o.s.v. också inkluderas i denna lag, så skall trappspring och övrig störning i 
trapphus också räknas som störning av omgivning. 9 
 
Begreppet ”sundhet, ordning och gott skick” har införts tidigt och ännu behållits eftersom att 
reglerna om störningar i boendet inte alltid kan tillämpas för alla uppkomna situationer. 
Exempel på ett sådant scenario nämns i lagkommentaren till störningslagen, där en hyresgästs 
klandervärda beteende inte nödvändigtvis behöver drabba andra boende utan även 
hyresvärdens anställda alternativt lokalhyresgäster inbegripes av lagen.10 
 
Reglerna i denna paragraf gäller inte endast hyresgäster i form av grannar, utan hela 
omgivningen har rätt till att slippa störningar. Dessutom kan de som störts anse att det 
förekommer brist i lägenheten vilket kan leda till en hyresnedsättning för de hyresgäster som 
blivit drabbade.11  
 
När det gäller bostadsrättslagen finns inga väsentliga skillnader mot hyreslagstiftningens 
regler. En avvikelse är att bostadsrättslagen inte har en paragraf som täcker skadegörelse i 
bostaden på samma sätt som för hyreslagen, utan närmast är BRL 7:12 1st. där det står att 
bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick. En annan avvikelse 
är den lilla skillnaden i den tredje meningen som beskriver att bostadsrättshavaren ska följa 
föreningens regler och stadgar. I övrigt ser BRL 7:9 1st. ungefär ut som motsvarande paragraf 
i hyreslagen. 
 
”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i 
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller 
annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall 
även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, 

                                                 
6 JB 12:25 1st. 
7 Proposition 1981/82:219 s.56 
8 Proposition 1992/93:115 s.31 
9 Ibid 
10 Lagkommentar till 25§ s.2 
11 Ibid 
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ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de 
särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. ...”12 
 

3 Historik och förändringar 
 

3.1 Hyreslagen 

3.1.1 1900-talets första hälft 

 
För att få insikt i regelns innebörd och veta vad den har för syfte är det högst relevant att 
undersöka historik och eventuella ändringar i lagtext. Dagens skadeståndsregler har sin grund 
i de regler som infördes i början av 1900-talet och redan då innehöll regeln de delar som idag 
anses viktigast.13 Dessa inkluderar ansvar för skada som uppkommit genom hyresgästens 
vållande, ansvar för skada som orsakats av annan person som gästat hyresgästen och ansvar 
för skada som skett efter överlåtelse och upplåtelse av lägenheten.  
 
Förstahandshyresgästens ansvar vid andrahandsuthyrning reglerades inledningsvis i 
nyttjanderättslagen. Där gjorde man skillnad på om hyresvärden godkänt 
andrahandshyresgästen eller inte. 14 
 
”Är af hyresgästen lägenheten öfverlåten till annan, vare hyresgästen, där ej hyresvärden 
tagit den andra för god i hans ställe, ansvarig för skada, som denne, därest lägenheten varit 
af honom förhyrd, efter ty nu sagts skolat ersätta.” 15  
 
I förarbete till paragrafen kan följande utläsas: 
 
”Tredje stycket af 16§ har af riksdagen ändrats därhän, att det kommer att afse allenast 
sådan - i 7§ förbjuden sublokation, som omfattar den förhyrda lägenheten i dess helhet.”16 
 
Ordet överlåtelse har idag samma betydelse som substitution, d.v.s. övergång av äganderätt 
eller nyttjanderätt av en lägenhet.17 Under tiden för paragrafens förekomst och fram till 
proposition 1967:141, innefattade begreppet enligt förarbeten även sublokation, 
andrahandsuthyrning.18 Alltså är grundidén att såvida det inte rör sig om otillåten 
andrahandsuthyrning så bör förstahandshyresgästen inte vara skadeståndsansvarig vid 
skadegörelse av lägenheten. 
 
Vidare kan ur fortsättningen på samma del av förarbete följande utläsas gällande partiell 
sublokation (modernare utryckt inneboende) som i detta fall inkluderar gäster och andra 
personer som vistats i hyresgästens lägenhet med dennes godkännande: 

                                                 
12 BrL 7:9 1st. 
13 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.9. 
14 Nyttjanderättslagen 3:16 3st. (finns ej idag) 
15 Ibid 
16 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.10. (har ej förarbetet tillgängligt, därav hänvisningen) 
17 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/ 
18 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.10. 
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”I följd häraf, och då naturligtvis hyresgästen alltid bör uti den i 16§ stadgade utsträckning 
vara hyresvärden ansvarig äfven för sådana personers görande och låtande, som af 
hyresgästen inrymts i lägenhet, har riksdagen i första stycket af paragrafen gjort ett tillägg, 
hvarigenom dessa personer i berörda hänseende likställts med hyresgästens husfolk.”19 
 
Här klargörs tydligt att utöver ansvar för egen skadegörelse och skada orsakad av ”otillåten” 
andrahandshyresgäst, har hyresgästen även ansvar för andra personer som inrymts i 
lägenheten (när det ej rör sig om en andrahandsuthyrning).  
 
Om man tittar på tidigare försök till lagstiftning, hittar man lagberedningens förslag till 
jordabalk från 1905. Ur denna kan man tolka att huruvida andrahandsupplåtelsen är tillåten 
eller ej, inte har någon avgörande roll för förstahandshyresgästens skadeståndsansvar. Istället 
lades här vikt vid om det fanns något avtal mellan hyresvärden och hyresgästen där 
hyresvärden samtycker till att skadeståndsansvaret övergår från förstahandshyresgästen till 
andrahandshyresgästen. Lagberedningens förslag till jordabalk strider mot tidigare nämnd 
proposition och för att avgöra vilket som är det ”rätta” går man efter rättshierarkin där 
propositioner är av större vikt än liknande förslag varför man bör följa propositionen.20   
 
Senare har ändringar inte skett i stor omfattning ända till proposition 1967:141. En av de få 
ändringar som dock gjordes var att uttrycket ”tagit för god” (från nyttjanderättslagen) ersattes 
med ett stycke där det förklarades att om hyresvärden samtyckt till förstahandshyresgästens 
uthyrning, så hade hyresgästen inget ansvar för andrahandshyresgästen. Likväl så kunde det i 
avtalet överenskommas om ett s.k. förbehåll om att hyresgästen skulle vara ansvarig även om 
hyresvärden samtyckt till andrahandsuthyrningen.21 Denna ändring spinner med andra ord 
vidare på tidigare idéer om att skadeståndsansvaret för en hyresgäst enbart gäller vid olagliga 
överlåtelser. Ännu en ändring var att hyresgästen ansvarade för fler personer som han själv 
inrymt i lägenheten såsom gäster samt folk som utfört olika arbeten såsom reparationer, 
ombyggnationer o.s.v. i hans lägenhet.22 
 

3.1.2 1967 - Proposition 
 
Proposition 1967:141 är grunden till stora delar av dagens lagtexts utformning beträffande 
skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning. Det som skedde i samband med denna var inte så 
stora faktiska ändringar av lagen utan man konstaterade mer eller mindre tidigare 
uppfattningar beträffande olaglig uthyrning. Istället skedde här språkliga förändringar. 
Tidigare har ordet överlåtelse som återfinns i lagen vilket tidigare nämnts innefattat både 
substitution (överlåtelse av lägenhet) och total sublokation (upplåtelse av hel lägenhet).23 Med 
denna proposition skiljdes dessa två begrepp åt och i lagtext återfanns nu båda separat.24  
 

                                                 
19 NJA II 1908 s.150. 
20 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, Stockholm 1996, s.369 
21 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.12 
22 Ibid 
23 SOU 2007:74 - Upplåtelse av den egna bostaden s.21 
24 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.12 
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Genom historien har hela tiden tankesättet om att skilja på lovlig och olovlig 
andrahandsuthyrning funnits. Målet med regeln skulle kunna tolkas som ett sätt att 
understryka att uthyrning utan samtycke är olagligt, vilket rättfärdigar ansvaret som 
förstahandshyresgästen får. Ändringar har inte skett i stor omfattning, bortsett från ändringar i 
språk, men trots detta har otydlighet präglat historien när det gäller både lagtext och 
lagförarbeten.25 Därutöver skiljer sig störningsreglerna från skadeståndsreglerna, vilket 
kommer att tas upp i avsnittet om bostadsrättslagens historik. 
 

3.2 Bostadsrättslagen 

3.2.1 1928 - Statlig utredning 

 
Bostadsrättslagens regler kring andrahandsuthyrning liknar till allra största del de regler som 
finns i hyreslagen, vilket pekar mot att bostadsrättslagen haft hyreslagen som förebild. År 
1928 kom en utredning angående lagar om bostadsföreningar. För att få en någorlunda bra 
bild över hur andrahandsuthyrningen var utformad är det svårt att använda sig utav endast en 
paragraf. Två paragrafer som snuddar vid ämnet är 29§ och 31§. Den först nämnda paragrafen 
beskriver i sin första mening att en bostadsmedlem måste följa ordningsregler samt de stadgar 
som föreningen har satt upp. Denna paragraf är den som dagens störningsparagraf (BRL 7:9) 
grundar sig i. 
 
”Medlem vare pliktig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt vad som erfordras för 
bevarande av sundhet, ordning och skick inom fastigheten; åliggande det medlem att därvid 
ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, föreningen meddelar. Medlem hålle ock 
noggrann vårdnad däröver att vad sålunda åligger honom själv iakttages jämväl av hans 
husfolk och av dem, som av honom inrymts i lägenheten.” 26 
 
Därefter kan följande utläsas ur 31§: 
 
”Medlem ägs ej utan tillstånd av styrelsen till annan än medlem överlåta lägenheten eller, där 
ej annorlunda är bestämt i stadgarna, i lägenheten stadigvarande inrymma främmande 
person.” 27 
 
Klart och tydligt förklarar den första av dessa två paragrafer att en bostadsrättshavare har 
ansvar för människor som han själv inrymt i lägenheten. Sedan beskriver den andra 
paragrafen att en bostadsrättshavare inte utan tillstånd från föreningens styrelse har rätt att 
överlåta lägenheten till eller inrymma någon främmande person. Precis som för hyreslagen 
innefattar ordet ”överlåta” både substitution och sublokation även för bostadsrättslagen, vilket 
kan klarläggas genom att undersöka förarbetet till den paragrafen. 
 
”Såsom tidigare framhållits, är medlem ej berättigad att utan styrelsens medgivande till 
annan än medlem överlåta sin besittningsrätt. Härav torde jämväl följa, att medlem ej heller 
äger utan styrelsens tillstånd överlåta lägenheten till annan d.v.s. med bibehållande av sin 
besittningsrätt uthyra lägenheten. ...” 28 
                                                 
25 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.14 
26 SOU 1928:16 - Lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar s. 48, 29§. 
27 SOU 1928:16 - Lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar s. 49, 31§. 
28 SOU 1928:16 - Lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar s. 33, 31§. 
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En tredje paragraf som huvudsakligen handlar om vanvård, men hänvisar till 
störningsparagrafen är 34§: 
 
”Nyttjanderätten till lägenhet, som innehaves med besittningsrätt, vare förverkad och 
föreningen förty berättigad att efter uppsägning skilja medlem från lägenheten: 
... 
3. om medlem utan tillstånd av styrelsen till annan än medlem överlåter lägenheten eller han, 
utan att därtill vara berättigad, i lägenheten stadigvarande inrymmer främmande person; 
4. om lägenheten vanvårdas, eller om medlem eller, där lägenheten av medlem överlåtits till 
annan, denne åsidosätter något av vad jämlikt 29§ skall vid lägenhetens begagnande 
iakttagas eller brister i den tillsyn, samma paragraf ålägger medlem;...” 29 
 
Genom att kombinera de tre nyss nämnda paragraferna är kontentan från 1928 års utredning 
att bostadsrättshavaren har ansvar för eventuell skadegörelse eller störning från de personer 
som han inrymt i sin lägenhet. När det gäller andrahandsuthyrning, bör paralleller dras till 
hyreslagen där skadeståndsansvaret för hyresgästen inte inkluderar sådana som han med 
tillstånd hyrt ut lägenheten till. 34§ 4:e punkten handlar mer om vård och störning än 
skadegörelse. Med andra ord gäller andra regler för vårdslöshet och störningar än de som 
gäller för skadegörelse. 
 

3.2.2 1930 - Proposition 
 
Utredningen från 1928 var bakgrunden för den första antagna bostadsrättslagen år 1930, ”Lag 
om bostadsrättsföreningar”. Lagrådsremissen skickas till lagrådet som kontrollerar att 
propositionen inte kolliderar med någon annan lag och därefter kompletteras propositionen 
och blir slutgiltig.30 I propositionen till denna lag uttrycker lagrådet endast några få 
synpunkter och till största del överensstämmer den med 1928 års förslag. 43§ i denna 
proposition skiljer sig inte nämnvärt från 29§ i 1928 års utredning, vars innehåll tidigare 
redogjorts för, förutom att ordet ”medlem” ändrats till ”bostadsrättshavare”. Däremot har 
upplägget på 45§ (31§ vid 1928 års utredning) ändrats: 
 
”Bostadsrättshavaren äge att åt annan upplåta lägenheten till begagnande, dock icke utan 
styrelsens tillstånd till någon, som ej är medlem i föreningen. Vill bostadsrättshavaren i 
lägenheten stadigvarande inrymma främmande person, skall han, där ej annorlunda är 
bestämt i stadgarna, härtill inhämta tillstånd av styrelsen.” 31 
 
I denna paragraf används mer positiva ordalag än i motsvarande paragraf från 1928. Här 
skrivs vad man får göra med olika undantag, medan det i 1928 års utredning togs upp sådant 
man inte får göra med olika undantag. Innehållet är dock tämligen intakt. 
 
47§ ser ut som utredningens (från 1928) 34§ med mindre språkliga skillnader. 
 

                                                 
29 SOU 1928:16 - Lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar s. 49, 34§. 
30 Regeringskansliets webbplats, http://www.sweden.gov.se/ 
31 Proposition 1930:65 s.10, 45§ 
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”Nyttjanderätten till lägenhet, som innehaves under bostadsrätt, vare, där tillträde ägt rum, 
förverkad och föreningen förty berättigad att efter uppsäga bostadsrättshavaren till 
avflyttning:...”32 
 
De punkter som sedan radas upp skiljer sig på liknande sätt i språk som ovan nämnda text. 
 
Sammanfattningsvis kan det än en gång konstateras att denna slutgiltiga proposition som blev 
till lag 1930 till stora delar liknade 1928 års utredning. Den ger en bostadsrättshavare ansvar, 
vid lagliga andrahandsupplåtelser, för vårdslöshet och störning av omgivning, men inte för 
skadegörelse.  
 

3.2.3 1971 - Proposition 
 
Proposition 1971:12 innehåller ett förslag till bostadsrättslag och är tänkt att ersätta 1930 års 
lag om bostadsrättsföreningar. Denna proposition innehåller ett språk och ett upplägg som 
liknar dagens lagtext och det är främst i dessa två punkter som den skiljer sig från tidigare 
lagtexter. Exempelvis hittar man en innehållsförteckning i denna. 
 
Undersöker man 28§, är den identisk med 1930 års 43§, med fokus på sundhet, ordning och 
skick. De enda skillnaderna är förnyat språk och att meningen ”Gods som veterligt är eller 
med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får icke föras in i lägenheten” lagts till.33 
Ohyra är ett begrepp som inte funnits i tidigare upplaga, men som nu alltså finns med. 
Begreppet innefattar skadedjur såsom myror, kackerlackor, silverfiskar, råttor osv. 
 
Propositionens 30§ har ändrats i språk och upplägg och dessutom har en ny möjlighet vid 
uthyrning i andra hand presenterats: 
 
”Bostadsrättshavare får ej utan styrelsens samtycke i andra hand upplåta lägenheten i dess 
helhet till annan än medlem utom i fall som avses i andra stycket. 
Bostadsrättshavare, som under viss tid ej är i tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får 
upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till 
upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl 
för upplåtelsen och föreningen ej har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan 
begränsas till viss tid och förenas med villkor.” 34 
 
Det som man direkt kan se som skiljer sig mot 1930 års proposition är att ett andra stycke har 
lagts till, som behandlar situationer där bostadsrättshavaren under en viss tid av någon 
anledning inte kan använda sin lägenhet. Vidare har även möjligheten att ansöka om tillstånd 
hos hyresnämnden lagts till. 
 
33§ har ändrats anmärkningsvärt. Precis som för 28§ har regler för ohyra införts och dessutom 
har ordet styrelse tagits bort, vilket bekräftar det som 30§ var inne på, att tillstånd kan sökas 
hos hyresnämnden.  
 
”Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och 
föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning, 
                                                 
32 Proposition 1930:65 s.10, 47§ 
33 Proposition 1971:12 s.8, 28§ 
34 Proposition 1971:12 s.9, 30§ 
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... 
2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra 
hand, 
... 
4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i lägenheten eller om 
bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
förekomst av ohyra i lägenheten bidrager till att ohyran sprides i fastigheten. 
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, till vilken 
lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt 28 § skall iakttagas 
vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger 
bostadsrättshavare,...”35 
 
För att sammanfatta 1971 års proposition kan man konstatera att ändringar skett i form av 
modernisering av språk och upplägg, hyresnämnden har införts som ett alternativ för 
tillståndssökande av andrahandsuthyrning och dessutom har ohyra lagförts. 
Ansvarsfördelningen för skadegörelse vid andrahandsuthyrning har dock inte ändrats.  
 

3.2.4 1988 - Statlig Utredning 
 
Ännu mer moderniserad bostadsrättslag föreslogs i 1988 års SOU36, men inga stora 
förändringar om andrahandsskador togs upp. En mindre underrättelse om föreningars 
möjlighet att vägra en andrahandsgäst p.g.a. att denne ansågs mindre skötsam,37 var i princip 
det enda av värde för detta ämne från utredningen. 
 

3.2.5 1990/91 - Proposition 
 
Denna proposition är den som lagtexten idag utgår ifrån. Jämför vi med 1971 års proposition 
är en stor skillnad i struktur att denna är indelad i många kapitel. Det sjunde kapitlet handlar 
om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter och här finns de berörda paragraferna. 
Paragraferna skiljer sig inte så mycket i innehåll, utan strukturellt så finns huvudrubriken 
”andrahandsupplåtelser” för två paragrafer (10, 11) och i övrigt berör även 9§ samt 18§ 
ämnet. 10-11§§ handlar om kraven vid andrahandsupplåtelser, d.v.s. styrelsens samtycke och 
i vissa fall hyresnämndens godkännande. 9§ behandlar skyldigheten att iaktta sundhet, 
ordning och skick i fastigheten, medan 18§ motsvarar 1971 års 33§.38 
 
Några stora förändringar har alltså inte skett sedan tidigare i innehåll och skadeståndsansvaret 
kvarstår i samma form. 
 

3.2.6 1995/96 - Proposition 
 
Ett fåtal ändringar skedde här gentemot 90/91. 9§ omfattar nu inte bara det som finns innanför 
huset utan även utanför. 10§ har ändrats gentemot tidigare och styrelsesamtycke behövs nu 
för ännu färre situationer, t.ex. behövs det ej då bostaden förvärvats genom exekutiv 
                                                 
35 Proposition 1971:12 s.9, 33§ 
36 SOU 1988:14 - Översyn av bostadsrättslagen m.m. s. 221. 
37 SOU 1988:14 - Översyn av bostadsrättslagen m.m. s. 166. 
38 Proposition 1990/91:92 s.14-17, 9-11,18§§ 
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försäljning. Vidare har 18§ endast förändrats där ohyra nu inte får spridas i ”huset” jämfört 
med tidigare ”fastigheten”.39 
 
Denna proposition som inte heller ändrats så mycket från tidigare proposition, är den sista 
stora anhalten innan nästa proposition som är den som används idag.  
 

4 Dagens uppbyggnad 
 

4.1 Hyreslagen 

 
Hyreslagen är väldigt lik bostadsrättslagen och innehåller flera paragrafer som handlar om 
ansvar vid andrahandsuthyrning. En avvikelse från bostadsrättslagen är JB 12:24 4 st.: 
 
”Har hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåtit hyresrätten eller åt någon 
annan upplåtit rätt att begagna lägenheten, är hyresgästen ansvarig för skada...”40 
 
Denna paragraf poängterar klart och tydligt att förstahandshyresgästen har ansvar för 
andrahandshyresgästens skadegörelse vid otillåten upplåtelse, d.v.s. utan kännedom och 
tillåtelse från hyresvärd eller hyresnämnd. Här ges dock ingen information om vad som sker 
vid laglig upplåtelse. En SOU med förslag till en separat bostadshyreslag tar upp detta och 
menar att förstahandshyresgästen har ansvar för skador vid både tillåten och otillåten 
andrahandsuthyrning. I kommentarerna till förslaget står följande: 
 
”Paragrafen motsvarar 12 kap. 24 § fjärde stycket jordabalken. Ordföljden har ändrats 
något. Härigenom framgår det tydligare att hyresgästens ansvar vid upplåtelse gäller oavsett 
om tillstånd till upplåtelsen finns eller inte...” 41 
 
Detta är endast en statlig utredning och har inte utvecklats till proposition eller lag vilket 
betyder att den inte har ett starkt rättskällevärde. Således kan den förbises i sammanhanget. 
Bläddrar man vidare i lagboken hittar man 42§ 6p. som handlar om hyresrätters förverkande. 
 
”Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i 
förtid,  
... 
6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller annan, till vilken hyresrätten 
överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 25§ vid 
användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och 
rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,...”42  
 
Via vanvård av lägenheten och störning av omgivning kan alltså en lägenhet förverkas, men 
precis som tidigare håller förstahandshyresgästen endast ansvar för skador från 
andrahandshyresgästen vid otillåten upplåtelse. 
 

                                                 
39 Proposition 1995/96:17 s.11-14, 9-10,18§§ 
40 JB 12:24 4st. 
41 SOU 2009:35 - Moderna hyreslagar s.193, 9§ 
42 JB 12:42 6p. (25§ behandlar som tidigare nämnt störningar) 



 

 17

4.2 Bostadsrättslagen 

 
I dagens bostadsrättslag har de för ämnet aktuella paragraferna sin bakgrund i proposition 
2002/3:12. De paragrafer som direkt handlar om ansvar vid andrahandsuthyrning är 7:9 1 st. 
och 7:18 5p. 
 
7:9 1 st.: 
”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i 
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller 
annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall 
även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de 
särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. 
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av 
dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.” 43 
 
Där 7:12 3 st. 2p. listar följande: 
 
”a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som 
gäst, 
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller� 
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.�” 44 
 
Paragrafen 7:9 riktar in sig på störningar. Tidigare var texten inte specificerad för just 
störningar utan innehöll regler om iakttagande av sundhet, ordning och gott skick samt 
skyldigheten att rätta sig efter styrelseregler. Meningen var att innebörden av ordet störning 
skulle höra till de begreppen. 7:9 och 7:12 ger tillsammans slutsatsen att det är 
bostadsrättsinnehavaren som ska hålla ”noggrann tillsyn” för de i 7:12 nämnda personer, 
vilket jag tolkar som om att han/hon också ska ha ansvar för dessa. Detta kan dock inte ge 
något klart bevis för att en bostadsrättshavare skulle ha ansvar vid en andrahandsupplåtelse. 
Det enda som kan peka mot något sådant är om en andrahandshyresgäst skulle kunna kan 
räknas in i någon av de i 7:12 nämnda kategorierna (a, b eller c). 
 
För störning och vårdslöshet klargör dock 7:18 5p. eventuella frågetecken: 
 
”Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de 
begränsningar som följer av 19 och 20 §§, förverkad och föreningen således berättigad att 
säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 
... 
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina 
skyldigheter enligt 9 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits 
till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma 
paragraf åligger en bostadsrättshavare,...”45 
 
Paragraferna 19 och 20 som nämns i ovanstående citat ger några få undantag på regeln, 
exempelvis när störningen/skadegörelsen är av ringa betydelse eller om socialnämnden inte 

                                                 
43 BrL 7:9 1st. 
44 BrL 7:12 3st. 2p.  
45 BrL 7:18 
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meddelats. Annars har denna paragraf genom historien varit klar och tydlig med att ge 
bostadsrättshavaren ansvaret för störning/vanvård oavsett om det är han som orsakat det eller 
om den han upplåtit sin lägenhet till är den skyldige. Det som kvarstår är hur 
ansvarsfördelningen ser ut vid skadegörelse. Bostadsrättslagen har inte någon lag som 
motsvarar hyreslagens 12:24 4 st., vilken hanterar otillåten andrahandsuthyrning. I förarbeten 
och propositioner verkar det bortglömt och de enda två lösningar på detta problem torde vara 
att antingen följa hyreslagens regler alternativt att uppfatta begreppet skadegörelse som 
likställt med att ignorera reglerna om sundhet, ordning och gott skick som omnämns i 9§, 
härlett från 7:18 5p. Trots att motsvarande lagar från bostadsrättslagen finns i hyreslagen, så 
finns utöver det i hyreslagen även lag om ansvar vid otillåten andrahandsupplåtelse. Detta 
faktum borde tyda på att den senare lösningen är inkorrekt, då hyreslagen ”behövt” ytterligare 
lagstiftning som berör problemet, vilket i sådana fall skulle innebära att bostadsrättslagens 
regler ser ut som hyreslagens, d.v.s. en bostadsrättshavare har ansvar för skadegörelse, 
störningar och vanvård uppkommen vid otillåten andrahandsupplåtelse samt ansvar för 
störningar och vanvård vid tillåten upplåtelse. Skadegörelse vid tillåten andrahandsupplåtelse 
har förstahandshyresgästen inte ansvar för. 
 

5 Diskussion och slutsats 
 
Lagstiftningen kring ansvar vid andrahandsuthyrning för hyreslagen och bostadsrättslagen är 
lika varandra. De paragraferna som finns i den ena lagen har en motsvarande paragraf i den 
andra med undantag för hyreslagens (JB) 24§ där fjärde stycket omnämner upplåtelse utan 
tillstånd. Följaktligen kan man oftast utgå från att de regler som gäller för det ena också gör 
det för det andra. Under arbetets gång har det genomgående varit väldigt svårt att hitta någon 
klar lagstiftning kring ämnet, varken i lagbok, proposition, förarbeten, utredningar eller i 
doktrin. Istället har dessa rättskällor oftast bara snuddat vid utkanten, vilket har gjort att 
mycket istället hänger på att göra en sorts helhetsbedömning av det material som finns och 
därefter överföra det till en slutsats baserad på egen tolkning. Detta tillvägagångssätt har jag 
försökt tillämpa i mitt arbete vilket medför att det jag kommit fram till, inte nödvändigtvis 
behöver vara den mest korrekta slutsatsen.  
 

5.1 Tolkning av lagtext 
 
Som uppsatsen framställer, anser jag att förstahandshyresgästen bär ansvar för 
störning vare sig det handlar om en tillåten eller otillåten upplåtelse. Vidare tycker jag 
att förstahandshyresgästen även bär ansvar för skadegörelse vid otillåten 
andrahandsupplåtelse, men inte vid tillåten.  
 
Min uppfattning är att det genom hyreslagens respektive bostadsrättslagens historier alltid har 
varit på det sättet. Ändringar i förarbeten och lagtext har skett successivt genom åren och min 
uppfattning var att dessa förändringar skulle ändra på själva innehållet av lagen, men faktum 
är att ju mer jag upptäckt och bearbetat de ändringar som skett från en proposition till en 
annan, desto mer har jag lärt att innehållet i stort sett är intakt. De ändringar som jag främst 
märkt av är modernisering av språk, ett klarare upplägg och uppdelningar/sammanslagningar 
av paragrafer. Några av de få materiella ändringar som förts in är t.ex. regler som hanterar 
situationer där förstahandshyresgästen inte kan bo i bostaden under en viss tid eller 
hyresnämndens inverkan vid fråga om tillstånd. Sådana ändringar påverkar inte ansvaret vid 
andrahandsuthyrning och är egentligen inte av intresse för målsättningen av denna uppsats, 
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utan bidrar mer till en vidare helhetssyn. Grunden för de paragrafer som berör ämnet och som 
idag återfinns i lagboken har alltid funnits med. 
 
När det kommer till otillåten upplåtelse är saken klar, hyresgästen är ansvarig för skadan, 
vilket med fog kan uppfattas som ganska självklart. Om inte annat, kan man se ansvaret som 
en sorts straff för den olagliga handling som en otillåten andrahandsuthyrning faktiskt 
innebär. I lagstiftning är följande paragraf från hyreslagen betydelsefull: 
 
”Har hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåtit hyresrätten eller åt någon 
annan upplåtit rätt att begagna lägenheten, är hyresgästen ansvarig för skada...”46 
 
Det svåra ligger i att ta reda på hur det ligger till vid tillåten upplåtelse. För att få svar på detta 
har jag studerat Erika P Björkdahls ”En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid 
andrahandsuthyrning - en sinkadus?”47, där hon tolkar lagstiftningen. I texten presenterar hon 
den slutsats jag själv förespråkar och hon redogör för följande orsaker: 
 

1. Förarbeten från tiden för införandet av regeln pekar på att ansvaret enbart gäller vid 
otillåten upplåtelse. 

2. Allmänna skadeståndsregler betonar att en individ inte bär skadeståndsansvar för 
någon annan än sig själv, med vissa undantag. 

 
Dessa argument finner jag trovärdiga och bra grundade. Förarbeten visar hur man har tänkt 
när lagen införskaffades och de allmänna skadeståndsreglerna, som enligt Björkdahl även 
omfattar hyreslagen, kan ses som en stöttepelare att förlita sig på.  
 

5.2 Alternativ tolkning 
 
Som sagt är ämnet minst sagt rörigt och det enklaste hade varit om det svart på vitt hade varit 
skrivet någonstans hur det ska vara, men så är inte fallet vilket medför meningsskiljaktigheter. 
Den alternativa teorin är att förstahandshyresgästen bär ansvar för andrahandshyresgästens 
skador utan hänsyn till om upplåtelsen skulle vara tillåten eller ej. Som stöd till detta finns 
följande uttalanden i ett förarbete från 79/80 som är ett förslag till bostadsanvisningslag: 
  
”Vid andrahandsuthyrning ligger vårdnadsskyldigheten på förstahandshyresgästen liksom 
ansvaret för övriga kontraktsförpliktelser, oavsett om något samtycke eller tillstånd till 
upplåtelsen har lämnats eller inte.” 48  
 
Problemet med detta yttrande är att propositionen inte handlar om förändring av 
ansvarsregeln. En regel kan bara ändras om förarbetena handlar om den regeln och inte i 
samband med införande av någon annan regel.49  
 
Andra stöd för det alternativa synsättet är dels JB 12:42 6p., dels utredningen ”Moderna 
hyreslagar” vars förslag (7:9) till bostadshyreslag är intressant (båda nämnda tidigare): 
 
                                                 
46 JB 12:24 4st. 
47 Juridisk Tidskrift årgång 22 2010-11 Nr 1, s.3 
48 Proposition 1979/80:72 s.64 
49 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.13 
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• ”Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att 
upphöra i förtid,  
... 
6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller annan, till vilken 
hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av vad som skall 
iakttas enligt 25§ vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs 
enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,...” 50 
 

• ”Om hyresgästen har upplåtit rätt att använda lägenheten åt någon annan eller utan 
behövligt samtycke eller tillstånd har överlåtit hyresrätten, är hyresgästen ansvarig 
för skada...”51 

 
Det första av dessa två stöd gäller som jag tidigare nämnt vanvård och störning. Det kan 
påstås att ordet ”vanvård” är detsamma som skadegörelse, vilket inte är helt oriktigt. Vanvård 
är tänkt att innefatta skador av sanitär karaktär t.ex. hygienproblem och alltså inte rå 
skadegörelse som hål i dörrar o.s.v.52 Helt klart anser jag dock att gränsdragningen är svår att 
genomföra och har förståelse för de som anser att de två begreppen är av samma innebörd. 
Om man skulle kunna likställa vanvård med skadegörelse, hade jag förmodligen bytt 
uppfattning och föredragit den alternativa slutsatsen.  
 
Det andra stödet (SOU 2009:35) för den alternativa teorin kan inte betraktas som en riktig 
rättskälla, då den är en utredning som hittills inte har lett till lagstiftning. Trots att det kan 
tyckas att sådana expertförslag borde vara viktiga, kan man likväl bortse från det.53 
 
Med avseende på att bostadsrättslagens, för ämnet intressanta paragrafer, inte skiljer sig 
nämnvärt från hyreslagens motsvarigheter, ter det sig inte orimligt att integrera båda i samma 
argumentation och komma fram till en gemensam slutsats där samma ansvarsfördelning 
tillämpas för båda lagarna. En frågeställning som emellertid kvarstår är följande: Hur ser 
ansvarsfördelningen ut när det finns tillstånd?  
 
Svaret på denna fråga känns ganska given, nämligen att andrahandshyresgästen har ansvaret 
för sin skadegörelse, vilket går i linje med de allmänna skadeståndsreglerna.54 Förvisso kan 
olika villkor självfallet diskuteras i avtalen. 
 

5.3 Fördelar och nackdelar 
 
Efter att ha nått fram till en slags slutsats i fråga om hur tolkningen av lagtexten bör vara, 
kvarstår att identifiera de centrala fördelar och nackdelar som finns med dagens system.  
 
Fördelen med regelsystemet ser jag främst hos den del som gäller skadegörelse. 
Andrahandsuthyrning bör uppmuntras som ett led i problemet med bostadsbrist. Hyr man ut 
en lägenhet med hyresvärdens/styrelsens medgivande, ter det sig naturligt för uthyraren att 

                                                 
50 JB 12:42 6p. (25§ behandlar som tidigare nämnt störningar) 
51 SOU 2009:35 - Moderna hyreslagar s.35, 9§ 
52 Dagens Juridik, http://www.dagensjuridik.se/ 
53 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.8 
54 P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en sinkadus? (JT 
2010-11) s.16 
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slippa ha ansvar för en annan människas skador, så länge de avtal som finns fullföljs. 
Jämförelse med att, som förstahandshyresgäst bjuda in gäster som råkar ha sönder något, kan 
inte ske, då man vid uthyrning inte kan ha samma kontroll över sin lägenhet och de människor 
som vistas där, som man kan tyckas ha för gäster man bjudit hem. Olaglig uthyrning är 
däremot annorlunda och även om uthyraren inte har kontroll över sin hyresgäst, så är själva 
förfarandet regelvidrigt och allt som bidrar till att det hindras, bör uppmuntras. Därför anser 
jag att lagstiftningen går hand i hand med etik då den belastar de som olagligen uthyr en 
lägenhet, men inte lagliga upplåtelser.  
 
Den mest betydelsefulla nackdel som jag finner med detta system handlar om förvirringen 
som uppstår i att separera de olika begreppen. Att skilja på begreppen störning/vanvård och 
skadegörelse vid tillåten andrahandsupplåtelse ser jag som väldigt problematiskt. Svårigheten 
ligger i att avgöra till vilken kategori en viss typ av skada tillhör. Vidare kan man ifrågasätta 
idén med att det överhuvudtaget ska existera skilda ansvarsfördelningar för olika typer av 
skador. Varför har andrahandshyresgästen ansvar för sprickor i handfat men inte för störning 
av grannar via t.ex. hög musikvolym, som kan leda till att förstahandshyresgästen förlorar sin 
bostad? Därutöver finner jag det problematiskt i jämförelsen med det allmänna 
skadeståndsansvaret. Hur kommer det sig att det allmänna synsättet på skadestånd, där man 
ansvarar för sig själv, tillämpas vid skadegörelse men inte vid störning? Argumentering som 
åsyftar på att skadegörelse inte påverkar omgivning på samma sätt som störning faller på att 
vanvård inte heller påverkar omgivning. Ändå gäller samma regler för störning som för 
vanvård. Dessa ståndpunkter är bevis på lagstiftningens oklarhet där strävan mot ett 
förtydligande borde prioriteras. Som jag tidigare uttryckt, behöver inte min tolkning i frågan 
vara den mest korrekta, vilket i sig är bekymmersamt då jag anser att olika sätt att tolka 
samma problem inte bör existera när det gäller något så viktigt och avgörande som 
lagstiftning. Personligen förespråkar jag en ändring i lagstiftning som gör att det upplägg som 
i dagsläget tillämpas för skadegörelse även borde omfatta störning/vanvård. Detta följer de 
allmänna skadeståndsreglernas riktlinjer, att man har ansvar för sina egna handlingar. 



 

 22

6 Källförteckning 

6.1 Tryckta Källor 
 
Lagbok 
 
Jordabalken 12:24, 12:25, 12:42 
Bostadsrättslagen 7:9, 7:12, 7:18 
Nyttjanderättslagen 3:16 (Lag som idag inte finns) 
 
Propositioner 
 
Proposition 1930:65, Förslag till lag om bostadsrättsföreningar m.m. 
Proposition 1971:12, Förslag till bostadsrättslag m.m. 
Proposition 1979/80:72, Om bostadsanvisningslag m.m. 
Proposition 1981/82:219, Förslag till hälsoskyddslag m.m. 
Proposition 1990/91:92, Förslag till ny bostadsrättslag m.m. 
Proposition 1992/93:115, Ändringar i jordabalkens hyresregler 
Proposition 1995/96:17, Ändringar i bostadsrättslagen m.m. 

Statliga Utredningar 
 
SOU 1928:16, Lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar 
SOU 1988:14, Översyn av bostadsrättslagen m.m.  
SOU 2007:74, Upplåtelse av den egna bostaden  
SOU 2009:35, Moderna hyreslagar 
 
Nytt Juridiskt Arkiv 
 
NJA II 1908 
  
Lagkommentarer 
 
Lagkommentar till bostadsrättslagens 9§ 
Lagkommentar till hyreslagens 24-25§§ 
 
Tidskrifter 
 
P Björkdahl, E., En Förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning - en 
sinkadus? Juridisk Tidskrift s.3, Årgång 22 2010-11 Nr.1, Elanders Sverige AB, Mölnlycke 
2010. 
 
Litteratur 
 
Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 
1996. 
 



 

 23

6.2 Webbkällor 
 
Hyresnämndens webbplats, Hyra i andra hand - bostadslägenheter (2011-04-01) 
http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/  
2011-04-21 
 
Dagens Juridik, Hyresavtal hävt då lägenhet utgjorde brandfara och en stor sanitär olägenhet 
(2010-12-13) 
http://www.dagensjuridik.se/2010/12/hyresavtal-havt-da-hyresgastens-lagenhet-utgjorde-
brandfara-och-en-stor-sanitar-olagenhet 
2011-05-12 
 
Regeringskansliets webbplats, Lagrådsremisser och propositioner (2004-03-31) 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1522/a/13506 
2011-04-29 
 
Wikipedia, sökord: Överlåtelse (2009-04-18)  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Överlåtelse  
2011-04-25 
 
 
 


