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Bostadssituationen i dagens Stockholm är för många desperat och makthavarna brottas ständigt 

med frågan hur man ska lösa bostadsbristen. Nyproduktion är en liten del av det totala 

bostadsbeståndet och det innebär att de flesta kommer att behöva få sitt bostadsbehov 

tillgodosett av det redan befintliga beståndet. Detta gör det intressant att titta på metoder för hur 

man kan effektivisera utnyttjandet av de bostäder som finns. 

Den 1 februari 2013 trädde Lagen om uthyrning av egen bostad i kraft. Lagändringen innebär att 

man som ägare till en bostad har rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra vid upplåtelse i andra hand 

av sin bostad. Den kostnadsbaserade hyran grundar sig på bostadens marknadsvärde och innebär 

generellt sett en högre hyra än den som sattes enligt bruksvärdesprincipen. Tidigare har 

hyresgästen haft möjlighet att retroaktivt få tillbaka delar av hyran om den har varit oskälig men 

enligt den nya lagen saknas en sådan möjlighet. 

Syftet med lagen är att få ut fler bostäder på marknaden. I Sverige betraktar man rätten att ha 

någonstans att bo som en social rättighet och det är därför angeläget att hitta vägar att tillgodose 

fler människors bostadsbehov. En annan viktig orsak till varför man vill få ut fler bostäder på 

marknaden är att man vill främja flexibiliteten på bostadsmarknaden för att på så sätt få till en 

rörlig arbetsmarknad där arbetsgivare och arbetstagare inte blir lidande av en ickefungerande 

bostadsmarknad.  

Det man hittills kunnat se är att lagen resulterat i att fler objekt har kommit ut på marknaden till 

ett högre pris. Trots detta är det ökade utbudet fortfarande inte tillräckligt för att klara av att 

möta efterfrågan på Stockholms bostadsmarknad och alla aktörer är överens om att även 

nyproduktionen måste öka för att få balans på marknaden.  
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The housing situation in Stockholm today is desperate and politicians constantly struggle with the 

question of how to solve the housing crisis. The production of new houses will cover only a small 

part of the housing need of a major part of the population, a need which will have to be met by 

the existing housing stock. The current situation makes it important and interesting to look at 

methods on how to render utilization of the existing housing stock more effective. 

On 1 February 2013 the Act on leasing of owned homes gained legal force. The amendment 

made give owners of homes the right to charge a cost-based rent when they sub-lease their 

property. The cost-based rent is based on the market value of the property and generally means a 

higher rent than previously. Former tenants have been able to recover parts of the rent 

retroactively if it was deemed unreasonable but according to the new law there is no such 

possibility.  

The purpose of the law is to bring more homes on the market. In Sweden it is considered a social 

right to have somewhere to live and it is therefore vital to find new ways of meeting the housing 

needs of a growing number of people. Another reason as for why it is important to bring more 

homes to the market is the promotion of flexibility in the housing market in order to achieve a 

well-functioning labour market, where employers and employees are not hampered by a non-

functioning housing market. 

So far, it has been observed that the law has resulted in more objects on the market at a higher 

price. Even so, the increased supply is still not enough to meet the demand for housing in 

Stockholm and all parties agree that an increase in the construction of new houses is necessary to 

achieve a balanced housing market.  
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1 Inledning 
Att söka lösningar för en mer välfungerande bostadsmarknad är alltid aktuellt. Särskilt aktuellt har 

detta varit de senaste åren då bostadsbristen varit stor i flera svenska städer. Det pågår en ständig 

debatt om hur man ska öka bostadsbyggandet och hur man ska optimera utnyttjandet av 

befintligt bostadsbestånd. Nyproduktion utgör en mycket liten del av bostadsbeståndet. De 

senaste 40 åren har mellan 10 000 och 110 000 nya bostäder byggts varje år (Lind & Lundström, 

2007, s. 65) vilket kan ställas i relation till Sveriges totala bostadsbestånd om 4,5 miljoner 

bostäder (SCB, 2012). År 2012 påbörjades ett byggande av drygt 20 000 nya bostadslägenheter i 

Sverige (SCB, 2013). Den låga nyproduktionen innebär att de flesta människors bostadsbehov 

behöver tillgodoses av det redan befintliga beståndet (Lind & Lundström, 2007, s. 65). Som en 

del i denna debatt har Lagen om uthyrning av egen bostad lyfts fram som en möjlighet att frigöra 

mer yta på marknaden (Prop. 2012/13:1 område 18, s. 65).  

Hur Sveriges bostadsmarknad ser ut idag har sina rötter i en lagstiftning som till stora delar är 

mer än 100 år gammal (Bengtsson, 2013). Lagstiftningen har genom tiden anpassats för att följa 

samhällets utveckling men samtidigt utformats för att spegla rådande politiska värderingar. All 

lagstiftning är mer eller mindre politiskt laddad och lagar som behandlar bostadsmarknaden har 

ofta stark partipolitisk anknytning vilket troligtvis har sin förklaring i att bostadslagstiftning är 

något som påverkar alla i samhället. Detta gör det relevant att få en större förståelse för den 

lagstiftning som påverkar hela Sveriges bostadsmarknad. 

1.1 Bakgrund 
Inom fastighetsmarknaden återfinns flera olika typer av fastigheter med olika karaktär såsom 

bostäder, kommersiella fastigheter, industrifastigheter och speciella fastigheter som till exempel 

sjukhus och skolor. Villkoren för dessa delmarknader skiljer sig åt och fokus i denna uppsats 

ligger på bostadsmarknaden.  

Bostadsmarknaden idag 

Regeringens mål med den svenska bostadspolitiken är att uppnå en långsiktigt välfungerande 

marknad där bostadsutbudet stämmer överens med konsumenternas efterfrågan. Även historiskt 

har målet för svensk bostadspolitik formulerats ”hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, 

välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader”. Detta 

mål är långt ifrån verklighet och mycket måste hända och ändras innan det realiseras (SOU 

2012:25, s. 88).  

De olika upplåtelseformerna som finns på Sveriges bostadsmarknad är främst hyreslägenheter, 

bostadsrätter och äganderätter, dvs. egna hem och ägarlägenheter. Fördelningen mellan dessa är 

37 % hyresrätter, 22 % bostadsrätter och 41 % egna hem. Nyproduktionen de senaste åren, med 

undantag för 2008 då finanskrisen slog hårt, har främst fokuserat på bostadsrätter. (SOU 2012:25, 

s. 89) 

Byggandet av bostäder i Sverige håller inte jämna steg med befolkningstillväxten och 

bostadsbristen är på många håll i landet ett faktum. Städer där bostadsbristen är särskilt hög är 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Där är efterfrågan på de bostäder som finns mycket stor vilket 
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gör att priset är högt. Med hänsyn till befolkningstillväxten har Sverige byggt färre bostäder än 

något annat land i Norden (SOU 2012:25, s. 89). Detta beror på en kombination av bygg, - plan, - 

och miljölagstiftning som möjliggör ett medborgarinflytande som genom överklaganden 

resulterar i en långsam process, ett bristande kommunalt intresse samt att det ibland inte varit 

rationellt för byggföretagen att bygga trots stor lönsamhet. Dessa tre faktorer kan tillsammans 

förklara varför det inte byggts mer i Sverige (Lind, Vad händer på bostadsmarknaden?, 2013). Det 

kan också nämnas att Sverige är det land i Europa som har flest singelhushåll och vi bor stort i 

förhållande till andra länder. Den genomsnittliga boytan per person är 44,5 kvm (Bergh, 2008). 

En välfungerande arbetsmarknad kräver en flexibel bostadsmarknad. Det är viktigt att enkelt och 

snabbt kunna hitta en bostad där man planerar att arbeta eller studera. En dåligt fungerande 

bostadsmarknad påverkar således arbetsmarknaden på ett negativt sätt och missgynnar den 

ekonomiska tillväxten. Just nu är situationen den att i storstäderna, där det finns flest 

arbetstillfällen, saknas tillgängliga bostäder vilket hindrar arbetare och arbetsgivare från att mötas 

(SOU 2012:25, s. 88). 

Det är ofta unga människor som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. De unga är en 

mycket rörlig grupp som har ett behov av att snabbt kunna hitta en bostad, för att exempelvis 

kunna pröva på studier på annan ort, och av att snabbt kunna lämna en bostad utan alltför höga 

transaktionskostnader. De saknar ofta kapital att investera i ett ägt boende och är inte 

kvalificerade för att få lån. På många populära studieorter räcker inte studentboenden till och 

bostadssituationen för många studenter kan bli desperat (SOU 2012:25, s. 89). 

Att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet kan vara svårt i storstäderna. Efterfrågan är 

mycket stor och utbudet mycket litet vilket skapar ett stort värde i att ha ett förstahandskontrakt. 

Detta öppnar upp för en informell, eller svart, marknad där kontrakten säljs. Det är inte olagligt 

att köpa ett hyreskontrakt men det är olagligt att sälja ett (Prop. 2012/13:1 område 18, s. 67). Då 

det är så svårt att få tag på en hyreslägenhet medför det att vissa som hade valt att hyra istället 

köper en bostad och på det sättet binder upp sig mer än de hade önskat. Den informella 

marknaden består även av att bostadsrätter eller hyresrätter hyrs ut i andra hand till en hyra som 

inte är skälig.  

En kartläggning som Svenska Dagbladet har gjort och redovisar i artikeln ”Svart marknad satt i 

system” den 5 maj 2013 visar hur omfattande den svarta hyresmarknaden är i Stockholm. 

Svenska Dagbladets reportrar har gett sig ut för att vara ett bostadssökande par och lagt upp en 

annons på Blocket där de efterfrågar ett förstahandskontrakt i Stockholm. Inom ett dygn har de 

fått flera svar och erbjudanden från svartmäklare om att köpa förstahandskontrakt. Kontrakten 

som de har erbjudits har kostat mellan 200 000 – 300 000 kr för en tvårumslägenhet. 

Försäljningen av förstahandskontrakt kan ske på två olika sätt, antingen via ett skenbyte där 

värden är ovetande eller direkt via köp av fastighetsägaren. Ett skenbyte går till på så sätt att den 

som vill köpa ett förstahandskontrakt skaffar ett hyreskontrakt i ett område där det är enkelt att 

få för att sedan, i ersättning mot pengar, göra ett ”byte” med den som har det attraktiva 

hyreskontraktet. En person berättar att han redan på 70-talet köpte sitt första hyreskontrakt på 

svarta marknaden. En tredjedel av alla förstahandskontrakt förmedlas enligt artikeln på den svarta 

marknaden. Den svarta marknaden är således mycket utbredd och många som är inblandade i 
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affärerna gör stora vinster.   

Ju större flexibilitet som råder på bostadsmarknaden desto mer effektivt kan det befintliga 

bostadsbeståndet utnyttjas. Flexibiliteten kan t.ex. förbättras genom en lagstiftning som gör det 

enkelt för privatpersoner att byta eller hyra ut sin bostad. För att öka flexibiliteten har man infört 

Lagen om uthyrning av egen bostad som man hoppas ska göra det mer attraktivt för 

privatpersoner att hyra ut delar av eller hela sin bostad. (Prop. 2012:13/1 område 18 s. 65).    

Bostadsmarknaden historiskt 

Bostadsbristen i Sveriges städer är inget nytt fenomen. Redan vid 1900-talets början skedde i 

samband med industrialiseringen en stor inflyttning till städerna. Det var i städerna som de nya 

arbetstillfällena skapades och den plötsliga inflyttningen ledde till en omfattande bostadsbrist. Att 

råda bot på bostadsbristen blev en angelägenhet för industriidkarna och det låg i deras intresse att 

tillhandahålla bostäder till arbetarna. Intresset för bostädernas kvalitet var dock begränsat och 

detta resulterade i att bostäderna som byggdes var av låg standard och en slum uppstod i 

förorterna. Till en början fanns ingen social bostadslagstiftning som reglerade villkoren för de 

boende. Den första samlade lagstiftningen som behandlade förhållandet mellan hyresvärd och 

hyresgäst kom 1907 och grundade sig i dåtidens liberala uppfattningar att staten ska ingripa så lite 

som möjligt. (Järtelius, 1985, s. 11)  

Under mellankrigstiden växte intresseorganisationen Hyresgästernas Riksförbund och lyckades 

påverka dåtidens makthavare att i större utsträckning skydda hyresgästen genom lagstiftning. 

1942 infördes lagen om hyresreglering som innebar ett starkare uppsägningsskydd för hyresgästen 

samt kontroll av hyran. Hyreskontrollen innebar i stort sett ett hyrestak. Denna lagstiftning 

började avregleras 1971 och var utfasad 1975 (Järtelius, 1985, s. 15-16). Anledningen till 

avregleringen var bl.a. att hyressättningen hade blivit mycket komplicerad och det kunde finnas 

vitt skilda hyror i samma hus vilket upplevdes som en orättvisa (Gustafsson, S. 2013) 

Hyresregleringen ersattes med bruksvärdeshyra som också innebär en prisreglering vilket 

medförde att effekterna av avregleringen var begränsad. Med andra ord resulterade avregleringen 

inte i några chockhöjningar av hyran. Bruksvärdesprincipen är fortfarande den metod som 

används vid hyressättning av hyresrätter, och fram till nyligen även vid andrahandsuthyrning av 

egen bostad. Ordet hyresreglering används fortfarande i folkmun men man syftar då på 

bruksvärdesprincipen.  

På 1970-talet formulerades också ett övergripande mål om demografiskt, socioekonomiskt och 

etniskt diversifierade bostadsområden. Att prisreglera hyrorna har varit ett verktyg för att undvika 

bostadssegregation (Bengtsson, 2013). 

En annan milstolpe i svensk bostadspolitik är miljonprogrammet på 1960-och 70-talet. 1 miljon 

bostäder byggdes då runt om i Sverige för att råda bot på den enorma bostadsbristen som var 

rådande vid tidpunkten; 1964 stod 400 000 personer i bostadskö i Sverige (Jörnmark, 2013). 

Syftet med miljonprogrammet var att snabbt och kostnadseffektivt skapa nya bostäder, något 

som i efterhand har kritiserats då flera av de tillkomna områdena har brister i socialt och 

miljömässigt hänseende (Bengtsson, 2013).  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för incitamenten till att införa Lagen om uthyrning av 

egen bostad samt analysera och diskutera möjliga effekter som lagen kan få på 

bostadsmarknaden.  

1.3 Metod 
Till grund för denna uppsats ligger statliga utredningar och förarbeten vilka varit underlag för 

införandet av Lagen om uthyrning av egen bostad. Dessa studeras och analyseras i syfte att utreda 

incitamenten för införandet av lagen. Effekterna av den nya lagen analyseras ur ett 

samhällsekonomiskt, ett fastighetsrättsligt och ett förvaltningsperspektiv. Även sakkunniga och 

andra personer väl insatta i bostadsbranschen intervjuas för att ge del av deras synpunkter och 

teorier om effekterna.  

Då lagen nyligen har trätt i kraft är det svårt att idag bedöma tydliga effekter av den på 

bostadsmarknaden. För att kunna göra en prognos över framtiden använder vi oss av den 

kunskap vi har samt studerar relevant litteratur. 

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats avgränsar sig till bostadsmarknaden i Stockholm och i synnerhet bostadsrätter.  

1.5 Disposition 
Denna uppsats inleds med kapitel 2 där en teoretisk bakgrund till arbetet ges. I kapitel 3 redogörs 

för utformning av och bakgrund till Lagen om uthyrning av egen bostad. Kapitel 4 redovisar vilka 

incitament som har legat till grund för införandet av lagen och kapitel 5 beskriver vilka effekter 

lagen kan tänkas få på bostadsmarknaden. I kapitel 6 redogörs för hur olika aktörer på 

bostadsmarknaden förhåller sig till lagen och kapitel 7 är en diskussion och analys av det som 

tagits upp i arbetet. Slutligen innehåller kapitel 8 våra avslutande kommentarer och slutsats. 
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2 Teoretisk bakgrund och hypotes 
I detta kapitel redogörs för de mest relevanta teorierna för att kunna analysera effekterna av de 

ändrade ekonomiska förutsättningar som Lagen om uthyrning av egen bostad innebär. Det finns 

flera tidigare studier och undersökningar om vilka effekter en fri hyressättning får på 

hyresmarknaden. En del av dessa bygger på observationer av hur marknaden fungerar i andra 

länder och andra baseras på ekonomiska resonemang. Detta kapitel inleds av en redogörelse för 

relevanta nationalekonomiska samband och följs upp av en jämförelse med Sveriges grannland 

Finland som avreglerade sin hyresmarknad under 1990-talet.  

2.1 Bostadsmarknaden ur ett mikroekonomiskt perspektiv 
I följande avsnitt redogörs för mikroekonomiska samband som bygger på Krugman & Wells 

(2009), kapitel 5. Grundläggande mikroekonomiska teorier säger att en marknad är i jämvikt där 

utbud möter efterfrågan, dvs. priset för en vara sätts där efterfrågad kvantitet motsvarar utbjuden 

kvantitet. Utgångspunkten är att konsumenterna alltid vill betala så lite som möjligt för en vara 

och att säljarna vill tjäna så mycket som möjligt på samma vara. 

Ibland kan det finnas incitament för att införa en prisreglering på marknaden, till exempel i form 

av ett pristak. Det som händer när man inför ett pristak är att efterfrågan ökar samtidigt som 

utbudet minskar. Det gör att marknaden hamnar i obalans och att det uppstår en så kallad 

dödviktsförlust. Dödviktsförlusten är de varor som till följd av pristaket inte kommer ut på 

markanden. Ju strängare pristaket är desto större är dödviktsförlusten.  

 

Figur 1. Diagram över dödviktsförlust 

Denna mikroekonomiska teori kan tillämpas på den svenska hyresmarknaden där 

bruksvärdesprincipen fungerar som ett pristak på hyresnivån. Generellt är det svårt att säga 

huruvida marknaden gynnas eller missgynnas av en prisreglering men som alltid finns det både 

vinnare och förlorare. Vinnarna är de som får tag på en bostad under marknadspris trots det 

begränsade utbudet och förlorarna är dels fastighetsägarna, som hade kunnat hyra ut till ett högre 

pris, samt de bostadssökande som inte får tag på en bostad till följd av det minskade utbudet.  
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Motivet för staten att införa ett pristak på hyresmarkanden är att tillförsäkra allas rätt till bostad. 

Prisregleringen har dock flera negativa bieffekter. Dessa kan sammanfattas i fem punkter. 

 Det uppstår en dödviktsförlust som innebär ett lägre utbud.  

 Flexibillitet på marknaden motverkas eftersom incitamenten att flytta är små. Detta i sin 

tur leder till ett ineffektivt utnyttjande av bostadsbeståndet. 

 Höga alternativkostander uppstår till följd av att en bostadssökande lägger mycket tid på 

att finna en bostad, tid som han eller hon hade kunnat lägga på att arbeta eller tillbringa 

med familjen.   

 Svaga incitament för en hyresvärd att hålla hög standard i bostäderna. Detta kan vara 

negativt för både hyresgäst och hyresvärd om hyresgästen skulle vara beredd att betala 

mer för en högre standard.  

 Prisreglering på hyresmarknaden framkallar en informell marknad som bland annat 

består i att hyreskontrakt köps och säljs på en svart marknad.  

En anledning till varför man  behåller hyresregleringen är att de nya hyrorna är svåra att förutse 

och det finns en rädsla att de skulle nå upp till samma nivå som på den informella marknaden.  

Enligt ett mikroekonomiskt perspektiv skulle en fri hyressättning leda till ett ökat utbud av 

bostäder samt en högre hyresnivå.  

2.2 Sambandet mellan arbets- och bostadsmarknaden ur ett 

makroekonomiskt perspektiv 
Forskning visar att den ekonomiska utvecklingen i ett land är beroende av arbetskraftens rörlighet 

(Statens Bostadskreditnämnd, 2008, s. 10). Arbetskraftens rörlighet är i sin tur beroende av 

tillgången till bostäder och det finns därför ett starkt samband mellan bostadsmarknad, 

arbetsmarknad och tillväxt. En hög rörlighet på arbetskraften gör att företag klarar 

konjunktursvägningar bättre då de snabbt kan få tillgång till arbetskraft. (Statens 

Bostadskreditnämnd,  2008, s. 10).  

Brist på arbetskraft och arbetslöshet kan existera samtidigt. Detta brukar benämnas 

strukturarbetslöshet. Ett exempel på strukturarbetslöshet är när arbetstillfällena och arbetskraften 

har olika geografisk lokalisering (Persson, 2013). Sverige kännetecknas idag av urbanisering där de 

redan största regionerna växer medan flertalet regioner präglas av avflyttning (Boström, 2012). 

Sveriges ekonomi bygger till största delen på kunskapsbaserade verksamheter vilket innebär att 

den största tillväxten sker i städerna eftersom det till stor del är där kunskapen finns. 

Inflyttningen till städerna förväntas inte minska (Statens Bostadskreditnämnd,  2008, s. 8). 
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2.3 Hur avregleringen har sett ut i Finland 
Detta avsnitt baseras på Fastighetsägarna Stockholm (2007). Hyresmarknaden i Finland är 

uppdelad i två delar där hyreslägenheter antingen är privat eller statligt finansierade. 

Avregleringen avsåg endast den privata, vinstdrivande, sektorn. Innan Finland genomförde 

avregleringen av hyresmarknaden hade de en bostadsmarknad som liknar den i Sverige idag, dvs. 

liten nyproduktion av hyresrätter och omfattande ombildning av hyreslägenheter. Avvecklingen 

av hyresregleringen skedde i två steg. 1992 infördes först en lag som innebar att hyran för 

nyupplåtna lägenheter i den privata sektorn kunde avtalas fritt mellan hyresgästen och 

hyresvärden. 1995 omvandlades sedan lagen till att även innefatta tidigare upplåtelser av 

hyreskontrakt. Mellan 1995-2000 ökade hyrorna i Finland med i genomsnitt 26 %. Den största 

ökningen observerades i Helsingfors där hyrorna ökade med 42 %. Allra störst var ökningen i 

Helsingfors innerstad. Avregleringen innebar också att fler hyreslägenheter kom ut på 

markanden. Mellan 1992-1998 tillfördes marknaden mellan 70000 - 80000 hyreslägenheter. Det 

var till största delen inte fråga om nyproduktion utan om privata fastighetsägare som till följd av 

den ökade lönsamheten hyrde ut fler lägenheter. 

2.4 Hypotes  
Vilka kommer effekterna av Lagen om uthyrning av egen bostad att bli för bostadsmarknaden? 

1. Större utbud av lägenheter som hyrs ut i andra hand. 

2. Högre hyror på lägenheter som hyrs ut i andra hand.  
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3 Lagen 
Den 1 februari 2013 trädde en ny lag i kraft i Sverige: Lagen om uthyrning av egen bostad. Egen 

bostad omfattar bostadsrätt, ägarlägenhet och småhus eller del av dessa. Lagen kommer att 

tillämpas vid andrahandsuthyrning av egen bostad. Hyreslagen i JB gäller fortfarande för de 

områden där bestämmelser saknas i Lagen om uthyrning av egen bostad. 

Lagen i sin helhet återfinns i bilaga.  

3.1 Utformning av lagen 
Lagen innebär att man som ägare av egen bostad fritt kan förhandla om hyrans storlek med 

hyresgästen men vid en eventuell tvist om hyrans storlek ska hyresnämnden fastställa den till ett 

belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden (Lag 

om uthyrning av egen bostad 4 § 2 st.). Den stora skillnaden är således att man nu får ta ut en 

kostnadsbaserad hyra för egen bostad. 

”Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om inte en lägre hyra följer av avtalet, fastställa den till ett 

belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. 

Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.” Lag om 

uthyrning av egen bostad 4 § 2 st. 

En kostnadsbaserad hyra består av två delar; en driftkostnadsdel och en kapitalkostnadsdel. 

Driftkostnaden är kopplad till ägarens faktiska kostnader i form av el, bredband, avgift till 

bostadsrättsföreningen el dyl. Kapitalkostnaden är en schablonkostnad som ska motsvara en 

skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde, d.v.s. en kostnad för att ha sitt kapital 

bundet i bostaden. En skälig avkastningsränta bör enligt förarbetena vara ett par procent över 

riksbankens reporänta. På det viset är kapitalkostnadsdelen direkt kopplad till riksbankens 

reporänta och följer därför konjunkturläget (Hyresnämnden, 2013).  

Innan den 1 februari 2013 då den nya lagen trädde i kraft var det Jordabalken kapitel 12 som 

tillämpades vid uthyrning av både bostadsrätter och hyresrätter, och detta är fortfarande den 

tillämpliga lagen vid första-och andrahandsuthyrning av hyresrätter. Då man bestämde hyran för 

en bostadsrätt som skulle hyras ut utgick man tidigare från bruksvärdesprincipen. 

Bruksvärdesprincipen innebär att hyran ska bestämmas till ett skäligt belopp med hänsyn till 

lägenhetens bruksvärde, d.v.s. utifrån hyran på en motsvarande hyreslägenhet på samma ort (JB 

12:55 1 st.). Med motsvarande hyreslägenhet menas en lägenhet som är jämförbar med hänseende 

till storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering. 

Även faciliteter som hiss, tvättstuga och garage kan påverka bruksvärdet.    

”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.” JB 12:55 1 st. 

Lagen om uthyrning av egen bostad kan endast tillämpas vid uthyrning av en enstaka bostad. När 

en andra bostad hyrs ut kan kostnadsbaserad hyra endast tillämpas på den först upplåtna 

bostaden. På den andra bostaden som hyrs ut tillämpas jordabalkens bestämmelser om 
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bruksvärde. Om en tredje bostad hyrs ut av samma ägare räknas det oftast som 

näringsverksamhet och då tillämpas hyreslagen på samtliga upplåtelser. (Hyresnämnden, 2013)  

”Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, genom vilket någon utanför 

näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller dock inte 

upplåtelse av en hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen endast den första 

upplåtelsen.” Lag om uthyrning av egen bostad 1 § 1 st. 

Där JB kapitel 12 är tillämpligt kan man som hyresgäst ansöka hos hyresnämnden om att 

retroaktivt kunna få tillbaka delar av hyran om den har varit oskälig. Möjligheten att retroaktivt få 

tillbaka hyra saknas enligt Lagen om uthyrning av egen bostad.  

”Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig… 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.” JB 12:55e 1 st. 1 meningen. 

För att tillförsäkra bostadsägaren dispositionsrätt efter ett hyreskontrakts utgång har hyresgästen 

inte rätt till förlängning.  

”Hyresgästen har inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalar något annat.” Lag om 

uthyrning av egen bostad 3 § 3 st. 

Lagen om uthyrning av egen bostad omfattar endast de hyreskontrakt som ingåtts efter den 1 

februari 2013.  

3.1.1 Exempel på hur hyresnivån kan förändras 

Generellt innebär en kostnadsbaserad hyra en högre hyra än en hyra baserad på 

bruksvärdesprincipen. Nedan följer ett exempel på hur hyresnivån kan förändras vid 

andrahandsuthyrning. 

En bostadsrätt om 2 rum och kök har ett marknadsvärde på 2 500 000 kr. Avgiften till 

bostadsrättsföreningen är 3 100 kr och kostnaden för el och bredband är 450 kr per månad. I 

dagsläget är reporäntan 1 % och en skälig avkastningsränta är 4 % (Regeringskansliet, 2013). 

Lägenheten hyrs ut omöblerad. En motsvarande hyreslägenhet i området har en månadshyra på 7 

800 kr.  

Hyra enligt bruksvärdesprincipen (JB kap 12:55): 

 

Kostnadsbaserad hyra: 

 



 

16 

 

3.2 Bakgrund till lagen 
Lagen om uthyrning av egen bostad har tillkommit för att göra det mer attraktivt för 

bostadsägare att hyra ut sin bostad. Bristen då hyreslagen i Jordabalken har tillämpats vid 

andrahandsuthyrning har legat i att det har saknats incitament för en bostadsägare att upplåta sin 

bostad i andra hand. För att reda ut vad som krävs av en bostadsägare för att hyra ut sin bostad 

tillsatte regeringen en offentlig utredning vilken resulterade i SOU 2012:25 ”Enklare för 

privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt”.  Utredningen lade fokus 

på vilka förändringar som kan göras för att stimulera privatpersoners uthyrning av bostad. Detta 

mynnade ut i tre nyckelfrågor:  

1. Är det enkelt och behövs det tillstånd? 

2. Är det ekonomiskt? 

3. Är det riskfyllt? 

 

För bostadsägare krävs inget tillstånd för att få hyra ut i andra hand men för bostadsrättshavare 

krävs ett tillstånd från föreningen. I det fall man inte får det kan man vända sig till hyresnämnden 

som ska ge tillstånd om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för att hyra ut och 

uthyrningen inte orsakar några men för bostadsrättsföreningen. Föreningens policy för 

andrahandsuthyrning regleras i stadgarna. De som i regel ger tillstånd har emellertid en 

tidsbegränsning, en vanlig begränsning är två år. Även de tillstånd som beviljas av hyresnämnden 

är tidsbegränsade.   

 

Det är således inte särskilt enkelt att hyra ut och när det handlar om bostadasrätter krävs tillstånd 

(SOU 2012:25 s. 50). Regeringens förslag var att även införa en ändring i bostadsrättslagen så att 

bostadsrättshavaren skulle få tillåtelse till uthyrning utan att behöva påvisa beaktansvärda skäl, 

men att uthyrningen skulle vara tidsbegränsad till tre år (Prop. 2012/13:1 omr. 18, s. 72). Detta 

förslag förkastades av riksdagen. Motargumenten bestod främst i att förvaltningen av 

fastigheterna skulle bli svår för föreningarna att hantera om alltför många andrahandshyresgäster 

bodde i fastigheten. 

 

En skillnad mellan en bostadsrätt och en hyresrätt är att bostadsrättshavaren har investerat i sin 

bostad och i många fall tagit lån för att bekosta sitt boende. När bruksvärdesprincipen ligger till 

grund för vad som kan anses vara en skälig hyra är det inte säkert att hyran täcker kostnaderna 

som bostadsrättshavaren har för bostaden i form av månadsavgift, räntekostnader och 

amorteringar. Även om bostadsrättshavaren och hyresgästen kunnat förhandla fritt om hyrans 

storlek så har det legat en osäkerhet i att hyresgästen kunnat ansöka hos hyresnämnden om att 

kunna få delar av hyran återbetald om den ansetts oskälig. För många bostadsrättshavare har det 

inte funnits något ekonomiskt incitament till att hyra ut (SOU 2012:25 s. 61). 

 

För en bostadsrättshavare är det viktigt att vara säker på att behålla dispositionsrätten av 

bostaden även vid en upplåtelse i andra hand.  Redan före lagändringen var det mycket ovanligt 

att hyresgästen fick besittningsskydd men några undantagsfall skapade ändå en osäkerhet. 

Utredningens förslag var att bostadsrättshavaren alltid ska ha dispositionsrätt efter utgånget 

hyreskontrakt. 
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4 Incitament till införandet av lagen 
Det finns flera olika incitament till varför Lagen om uthyrning av egen bostad har införts. Den 

främsta anledningen är att få ut fler bostäder på marknaden då det idag finns en brist. Att få ut 

fler bostäder på marknaden är viktigt av framförallt två skäl. För det första är det särskilt viktigt 

då man i Sverige har betraktat bostaden som en social rättighet. Enligt regeringsformen ”ska det 

allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 

trygghet och för goda förutsättningar för hälsa” (RF 2 §). För det andra drabbas arbetsmarknaden 

negativt när bostadsmarknaden inte är tillräckligt flexibel.   

Det finns fler argument av betydelse men som inte är tillräckliga i sig själva. Det handlar till 

exempel om att minska den informella marknaden och skapa en högre transparens på 

marknaden.   

4.1 Fler bostäder på marknaden 
Poängen med lagen är att det ska komma ut fler bostäder på marknaden. Detta i sin tur bör ge 

upphov till flera positiva effekter.  

Före införandet av Lagen om uthyrning av egen bostad hyrdes 12 600 bostäder ut i andra hand i 

Stockholms län. Av dessa utgjordes 20 % av hela bostäder och 80 % av del i bostad. Av de hela 

bostäderna som hyrdes ut var de flesta hyresrätter medan del i bostad oftare hyrdes ut i villor. 

Utöver dessa siffror förekommer med största sannolikhet en svart marknad som är svår att 

uppskatta storleksmässigt (Stockholms Handelskammare, 2011). 

Statistiska undersökningar gjorda av Stockholms Handelskammare visar att det finns ett mycket 

stort antal outnyttjade bostäder i Stockholm. Enligt rapporten handlar det om 43 000 

bostadstillfällen som skulle kunna skapas om andrahandsuthyrningen gjordes enklare, värt att 

notera är emellertid att av dessa är 18 000 bostadstillfällen i hyresrätter (Stockholms 

Handelskammare, 2011). Med tanke på den stora bostadsbristen som råder i Stockholm finns ett 

stort intresse av att få ut dessa på marknaden.  

De outnyttjade bostäderna tros vara bostäder som varit i samma ägares hand under en lång tid. 

(Stockholms Handelskammare, 2011). En låg månadsavgift tillsammans med avamorterade lån 

resulterar i en mycket låg kostnad för att behålla en extra bostad. För en kapitalstark person kan 

det vara lönsamt att endast ha lägenheten outhyrd och det anses inte mödan värt att hyra ut 

lägenheten. Det vill man ändra på (Civilutskottets betänkande 2012/13:CU3 s. 1).   

Då det är till städerna den mesta inflyttningen sker är det viktigt att få till ett ökat utbud av 

bostäder just där. I Sverige byggs det i alltför långsam takt och bostadsbyggandet håller inte 

samma hastighet som inflyttningen till städerna. Hur Sverige ska öka nyproduktionen är en stor 

fråga i sig, men det är otvivelaktigt något som måste ske för att kunna tillgodose bostadsbehovet 

på lång sikt. På kort sikt är en del i lösningen att effektivisera det bestånd som finns idag. Ett 

verktyg för att åstadkomma detta är Lagen om uthyrning av egen bostad.  



 

18 

 

4.2 Arbetsmarknad 
Ett av de viktigaste argumenten för att införa Lagen om uthyrning av egen bostad är att främja 

flexibiliteten på bostadsmarknaden för att på så sätt få till en rörlig arbetsmarkand där 

arbetsgivare och arbetstagare aldrig ska bli lidande av en ickefungerande bostadsmarknad. Det är 

främst i storstäderna som nya arbetstillfällen har skapats; sedan 2006 har 240 000 nya 

arbetstillfällen tillkommit varav 93 % i Sveriges fyra största län Stockholm, Uppsala, Västra 

Götaland och Skåne (Stiernstedt, 2013). Den största inflyttningen sker således till områden som 

redan är drabbade av bostadsbrist vilket medför att arbetskraft inte kan röra sig dit arbetena 

finns. En dålig matchning av utbudet på bostäder och arbete leder till ökad friktionsarbetslöshet 

och är negativt för Sveriges tillväxt (Prop. 2012/13:1 omr. 18, s. 74). Det bristande utbudet på 

bostäder har lett till att fler bor och arbetar på två skilda orter och pendlar däremellan (Statens 

Bostadskreditnämnd, 2008, s. 30). 

Av den orsaken att det är mycket svårt att få tag på ett förstahandskontrakt i Stockholm är valet 

som många ställs inför när man flyttar till huvudstaden att antingen köpa en bostad eller hyra en i 

andra hand. Detta leder till att priserna på bostadsrätter pressas upp vilket exkluderar ännu fler 

från att komma in på bostadsmarknaden. Alternativet att äga ett boende är inte det optimala om 

syftet inte är ett långsiktigt ägande då transaktionskostnaderna för att köpa och sälja bostaden 

ofta överstiger kostnaderna för att hyra. Med transaktionskostnader menas de kostnader som det 

innebär att köpa och sälja en bostad, detta inkluderar sök- och informationskostnader, 

förhandlings- och avtalskostnader, övervakningskostnader, registrerings- och 

försäkringskostnader och skattekonsekvenser (Statens Bostadskreditnämnd, 2008, s. 4). På grund 

av de höga priserna är det inte heller ett alternativ för alla att köpa bostad.  Många av de som 

flyttar in till Stockholm är unga som söker arbete, studenter och invandrare vilka ofta är 

kapitalsvaga grupper vilka främst efterfrågar hyreslägenheter (Statens Bostadskreditnämnd, 2008, 

s. 32). 

4.3 Transparent marknad 
Med en transparent marknad avses här en marknad där informationen är lättillgänglig och pålitlig. 

Som det sett ut före lagändringen har hyran vid andrahandsuthyrning ofta varit oskälig, d.v.s. 

betydligt högre än bostadens bruksvärde. Detta har lett till en informell marknad där information 

om hyresprissättning har varit svårtillgänglig för både hyresvärd och hyresgäst (Prop. 2012/13:1, 

område 18, s 67). Med Lagen om uthyrning av egen bostad banar man väg för en friare 

hyressättning och en öppnare andrahandsmarknad. I och med att det uppstår en frihet mellan 

hyresgäst och hyresvärd att förhandla om hyran bör den informella marknaden minska och 

information om hyresnivån öka. Mer information om markanden bör stärka hyresgästens 

position i en hyresförhandling (Prop. 2012/13:1, område 18, s 75).  

En ökad transparens gynnar både den enskilde individen och samhället i stort (Lind & 

Lundström, 2007, s.130). För den enskilde individen medför det information som gör det enklare 

att avgöra om och hur man bör förändra sin bostadssituation. Samhället i sin tur gynnas av att 

rörligheten på bostadsmarknaden ökar då det leder till ett mer effektivt utnyttjande av det 

befintliga bostadsbeståndet. En transparent marknad är en förutsättning för en flexibel marknad.    
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4.4 Separat lagstiftning  
Jordabalkens regler har fram till nu tillämpats vid uthyrning av både hyresrätter och eget boende. 

Det har inneburit att samma regler tillämpats på två skilda marknader; en bostadsrätt har 

införskaffats på en fri och öppen marknad till marknadspris medan hyresrätter tillhör en 

prisreglerad marknad. Tidigare har situationen varit den att en bostadsrättshavare som vill hyra ut 

sin bostadsrätt i andra hand måste sätta en hyra som ska kunna jämföras med det allmännyttiga 

kommunala bostadsföretaget. Det är inte säkert att den hyran når upp till kostnaderna som 

bostadsrättshavaren har för bostaden i form av räntekostnader, amorteringar och månadsavgifter. 

Den nya lagen är ett sätt att separera hyressättningen vid andrahandsuthyrning av hyresrätter och 

bostadsrätter (SOU 2012:25 s. 61). 

4.5 Ökade skatteintäkter  
Om införandet av Lagen om uthyrning av egen bostad leder till ett ökat utbud av hyreslägenheter 

bör det även innebära ökade skatteintäkter eftersom hyresinkomsten är skattepliktig. Enligt 

regeringens uppgifter uppgick skatteintäkterna från andrahandsuthyrning 2011 till ca 450 miljoner 

kronor. Det året deklarerade 62 000 personer i hela Sverige inkomster från andrahandsuthyrning. 

Regeringen har ett antagande om att 40 000 nya bostadstillfällen kommer att skapas i och med 

införandet av Lagen om uthyrning av egen bostad vilket i så fall innebär en ökning av 

skatteintäkterna med ca 200 miljoner kronor (Prop. 2012/13:1, område 18, s. 75).  
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5 Effekter 
I och med att lagen mycket nyligen har trätt i kraft är det svårt att avgöra hur den kommer att 

påverka bostadsmarknaden. Kapitlet är därför uppdelat i en del som redogör för de teoretiska 

effekterna och en del som redovisar de effekter som hittills har gått att observera på marknaden.  

5.1 Teoretiska effekter 
Ur ett mikroekonomiskt perspektiv bör priserna på en vara sjunka då utbudet ökar. Detta 

förutsätter dock att marknaden i fråga är i balans. I det här fallet kan en ökning av utbudet få 

motsatt effekt. Det beror dels på att bostadsmarknaden varit i obalans före ändringen då det 

funnits ett pristak på hyresnivån samt att utbudet efter ändringen fortfarande inte svarar mot 

efterfråga, se figur 1. 

Bostadsmarknaden skiljer sig mycket åt på olika platser i Sverige. Effekterna av Lagen om 

uthyrning av egen bostad kan därför förväntas skilja sig åt beroende på var i Sverige man befinner 

sig. Många kommuner i Sverige har låg eller negativ befolkningstillväxt och utbudet på bostäder 

är ofta större än efterfrågan. Detta gör det enkelt att få tag på ett förstahandskontrakt till en 

hyresrätt och att hyra en bostadsrätt i andra hand är därför inte lika aktuellt. Är man t.ex. ute efter 

boende i Jokkmokks kommun kan man ha en hyresrätt till sitt förfogande inom en snar framtid 

(Saari, E. 2013). Med dessa förutsättningar är det svårt att föreställa sig att Lagen om uthyrning av 

egen bostad skulle medföra högre hyror på andrahandsmarknaden. I orter med låg eller negativ 

befolkningstillväxt kan ett ökat utbud av bostäder istället förväntas leda till lägre hyror 

(Lundström, S. 2013).  

5.1.1 Bostadsrättsmarknaden 

En fråga som uppstår i samband med lagändringen är om priserna på bostadsrätter kommer att 

påverkas. Vid utformandet av Lagen om uthyrning av egen bostad har regeringen varit noga med 

att utforma lagen på ett sådant sätt att spekulation på bostadsrätter inte uppmuntras (Prop. 

2012/13:1, område 18, s. 71). Med spekulation menas en ekonomisk investering som är avsedd 

att ge avkastning på kort sikt (Nationalencyklopedin, 2013). Ersättningen för att ha sitt kapital 

bundet i bostaden är endast relaterad till bostadens marknadsvärde och är oberoende av ägarens 

kostnader i form av räntor och amorteringar. Lönsamheten för den enskilde ägaren är dock starkt 

kopplad till dennes belåningsgrad. Det gör att den som inte har några lån på sin bostad, till 

exempel den som ägt sin bostad under en lång tid, får en mycket hög lönsamhet om han eller hon 

bestämmer sig för att hyra ut i andra hand. Att köpa en bostad enbart i syfte att hyra ut den ska 

emellertid inte vara lönsamt om man måste belåna bostaden fullt ut (Prop. 2012/13:1, område 18, 

s. 75).   

Ett argument för att priserna på bostadsrättsmarknaden skulle påverkas av lagändringen är att 

risken med att köpa en bostadsrätt minskar. I ett scenario där bostadsrättshavaren blir av med 

jobbet eller räntorna stiger finns en större trygghet än tidigare. Denna trygghet ligger i att risken 

för bostadsrättshavaren att hamna i ett läge där man snabbt måste bli av med bostaden inte är lika 

hög i och med möjligheten att få kostnaderna för bostaden täckta vid uthyrning. Detta kan göra 

att fler vågar ta risken att köpa en bostad. (Prop. 2012/13:1, område 18, s. 75).    
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5.1.2 Hyresmarknaden 

Effekterna på hyresmarknaden kan ses ur två perspektiv. Den första tänkbara effekten är att 

efterfrågan på hyresrätter minskar i och med att fler får sitt bostadsbehov tillgodosett av 

andrahandskontrakt på bostadsrätter. Å andra sidan uppstår i och med lagändringen en stor klyfta 

mellan hyran för hyresrätter och hyran för bostadsrätter som upplåts i andra hand, vilket kan leda 

till att förstahandshyreskontrakt blir ännu mer attraktivt än tidigare (Prop. 2012/13:1, område 18, 

s. 75).  

5.1.3 Hur påverkas segregationen på bostadsmarknaden  

Som nämnts i avsnitt 2.1 är motivet för staten att införa ett pristak på hyresmarknaden att 

tillförsäkra allas rätt till bostad och dessutom har prisregleringen av hyror varit ett sätt att 

motverka segregation på bostadsmarknaden och ett verktyg för att skapa demografiskt, 

socioekonomiskt och etniskt diversifierade bostadsområden. Att sätta ett tak på hyrorna gör det 

naturligtvis möjligt för fler att bosätta sig i attraktiva områden. Samtidigt har dödviktsförlusten 

gett upphov till enorma köer på Stockholms hyresmarknad som gör det mycket svårt att komma 

in på marknaden, särskilt i attraktiva områden. De som har råd kan alltid välja att köpa medan 

köpsvaga grupper inte har mycket till alternativ. Det gör att de som inte har många ködagar 

hamnar i mindre attraktiva områden vilket kan skapa en segregerad bostadsmarknad. Det är 

också i Stockholms län som man har omvandlat flest hyresrätter till bostadsrätter: 75 % av alla 

försäljningar av hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar har skett i Stockholms län (Statens 

Bostadskreditnämnd, 2008 s. 16). I takt med att hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter har 

segregationen ökat (Lundström, S. 2013). 

Om man ser på vilken påverkan Lagen om uthyrning av egen bostad kan ha ur denna aspekt är 

det svårt att avgöra om den kommer att bidra till ökad segregation, trots de höjda hyror man kan 

förvänta sig. Det är däremot osannolikt att lagen skulle bidra till minskad segregation. 

5.2 Faktiska effekter 
Under arbetet med uppsatsen kom den första statistiken över hur Lagen om uthyrning av egen 

bostad har påverkat hyrorna i Stockholms län. Statistiken kommer från annonssidan Blocket som 

har kartlagt antalet utbjudna bostäder och priser under årets tre första månader jämfört med 

samma period år 2012. Sammanlagt handlar det om 4 477 bostäder i Stockholms län vilket är 23,7 

% fler än föregående år. Störst är ökningen i Stockholms innerstad där siffran är 29 %. I snitt 

ökade hyrorna med 10 % i länet. Den största ökningen observerades för tvårumslägenheter där 

prisökningen var 19 % vilket innebär en snitthyra på 11 241 kr i månaden (Pehrson, J. 2013) 
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6 Kommentarer och åsikter från branschen  
För att ge ytterligare perspektiv på lagen har tre olika aktörer på bostadsmarknaden tillfrågats om 

vad de anser om den nya lagen. Dessa representerar Hyresgästernas Riksförbund, 

Fastighetsägarna Stockholm och HSB Riksförbund. Dessutom har en politiker gett en kort 

kommentar om hur väl han anser att effekterna av lagen hittills stämmer överens med vad man 

ville uppnå. 

6.1 Hyresgästernas Riksförbund 
Pär Svanberg, Förhandlingschef. Sitter med som expert i bostadsbeskattningskommittén.   

Situationen på bostadsmarknaden idag är mycket oroande. Hyresgästföreningen ser införandet av 

Lagen om uthyrning av egen bostad som en desperat åtgärd för att råda bot på bostadsbristen 

men de tror inte att den kommer att lösa några problem på bostadsmarknaden. 

Enligt hyresgästföreningen är effekterna av lagändringen svåra att förutse och av beslutsfattarna 

ordentligt överskattade. Hyresgästföreningen ställer sig mycket skeptiska till Stockholms 

Handelskammares undersökning som visar att dryga 40 000 nya bostadstillfällen skulle kunna 

skapas ur det befintliga bostadsbeståndet med hjälp av ändrad lagstiftning. De tror inte på ett 

ökat utbud utan menar att tillskottet av bostäder som kan observeras på annonssidor som 

Blocket sannolikt var uthyrda redan före lagändingen. Hyresgästföreningen poängterar att 

andrahandshyresgäster redan innan lagändringen befunnit sig i en otrygg situation och att ett 

andrahandsboende aldrig kan betraktas som ett fullgott alternativ till eget boende eftersom man 

saknar besittningsskydd. I och med lagändringen blir andrahandshyresgästernas situation än mer 

utsatt och det är därmed de som får betala priset för bostadsbristen.  

Besittningsskyddet är grundläggande i svensk bostadslagstiftning och går enligt 

hyresgästföreingen inte att kombinera med marknadshyra. För att säkerställa besittningsskyddet 

måste det finnas en övre gräns för vilken hyra som går att ta ut. En fri hyressättning skulle leda 

till en eländig situation för hyresgäster och inte heller ge några fördelar i längden för 

fastighetsägare eftersom marknadshyror kapitaliseras i högre fastighetspriser.  

Hyresgästföreningen menar att även bruksvärdesprincipen gav täckning för bostadsägarens 

kostnader i de allra flesta fall och de har gjort en undersökning som visar detta 

(Hyresgästföreningen, 2012). Lagändringen innebär en överkompensation för ägarens utgifter. 

Enligt Pär Svanberg skulle en rimlig hyra vara baserad enligt bruksvärdesprincipen men ge 

möjlighet till en ökning om man kan påvisa att man har höga räntekostnader som gör att 

bruksvärdeshyran inte täcker utgifterna.    

Lagen om uthyrning av egen bostad gör att en bostad blir ännu mer attraktivt som investering än 

tidigare. Möjligheten att ta ut en högre hyra leder till att fler väljer att behålla sitt boende i en 

situation där man annars hade valt att sälja. Enligt Pär Svanberg är det missvisande att beräkna 

kostnaderna för en bostad som kostnaden för att ha sitt kapital bundet i bostaden. Han menar att 

en lekman snarare tänker på kostnader som de utgifter man har för bostaden i form av avgift till 

föreningen, kostnader för el och vatten, eventuella räntekostnader osv. Genom att ge 
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bostadsägaren rätt att ta 4 % i avkastningsränta på marknadsvärdet av sin bostad gör man 

bostaden till en toppinvestering i och med att avkastingen i det närmaste är att jämföra med den 

för aktier. 

Enligt hyresgästföreningen fokuserar politikerna på fel sak när de fingrar på lagstiftningen istället 

för att fokusera på den enda lånsiktiga lösningen, nyproduktion! Det som krävs för att lösa 

bostadsbristen är nyproduktion av hyresrätter till hyror som människor kan betala. I dagsläget 

menar Pär Svanberg att nyproduktionen av hyresrätter är skattemässigt missgynnad.  

Hittills har inga medlemmar hört av sig till hyresgästföreningen angående lagändringen.  

6.2 Fastighetsägarna Stockholm 
Henrik Tufvesson, Näringspolitisk chef, och Maria Livijn, Verksamhetsansvarig BRF. 

Fastighetsägarna representerar både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av hyreshus.  

Fastighetsägarna Stockholm är positiva till att lagändringen har inneburit ett så pass stort ökat 

utbud och att det är en lagstiftning som prövar friare hyressättning.  Att man tidigare inte kunde 

få sina kostnader täckta gjorde att det saknades incitament för bostadsägaren att hyra ut. De anser 

därmed att det är en reform som går i linje med vad man vill uppnå. Däremot hade de gärna sett 

att regeringens proposition röstats igenom i sin helhet så att bostadsrättshavaren fått större 

möjlighet att förfoga över sitt boende. Samtidigt är detta något som har diskuterats mycket inom 

Fastighetsägarna och de har delvis varit kluvna i frågan. Det beror på att många av deras 

medlemmar som är bostadsrättsföreningar är oroliga för vilka konsekvenser en sådan lagändring 

skulle kunna få. Orosmolnen handlar främst om hur förvaltningsfrågor skulle lösas och att 

fastigheten skulle få en hotellkänsla med många nya ansikten i trapphuset. Fastighetsägarna tror 

emellertid att detta är något som skulle gå att överkomma. För det första tror de att många 

bostadsägare är intresserade av att delta i styrelsearbetet trots att de hyr ut bostaden och en 

möjlighet för föreningen att ta ut en förhöjd avgift, som gör att vissa delar kan läggas ut på 

entreprenad, skulle kunna underlätta för föreningen.  Genom att exempelvis inkludera 

andrahandshyresgäster i de sociala delarna i en bostadsrättsförening skulle orosmomentet att inte 

känna sina grannar försvinna. 

Fastighetsägarna anser att synen på funktionen av bostadsrättsföreningar är förlegad. Idag är en 

bostadsrätt i Stockholm en stor investering och det gör att man vill ha större makt över 

förfogandet av sin lägenhet. Fastighetsägarna tycker att ett bra sätt att tillmötesgå denna önskan 

på är att i större utsträckning låta formen för bostadsrätter likna den för ägarlägenheter.   

De som gynnas av lagändringen är bostadsägarna som kan ta mer betalt och få täckning för sina 

kostnader. Även de bostadssökande som inte har tid att stå i bostadskö gynnas men de får betala 

ett högre pris. Det är också positivt för arbetsgivare som nu enklare kan få tag på en lägenhet åt 

arbetstagare. Tidigare har exempelvis företag och högskolor drabbats mycket hårt av att 

arbetstagare och studenter inte har kunnat hitta någonstans att bo.  

Fastighetsägarna tror inte att det finns många lägenheter som står helt tomma i Stockholm. 

Däremot tror de att det finns ett visst bestånd med lågt utnyttjade lägenheter som exempelvis 
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används som övernattningslägenheter. Avgiften till en förening är låg i förhållande till att bo på 

hotell vilket innebär att man tjänar in avgiften även om man bara besöker Stockholm då och då.  

Fastighetsägarna tror varken att bostadsbristen går att lösa genom enbart nyproduktion eller 

enbart effektivisering av det befintliga beståndet. De tycker att det är positivt att se på flera 

parallella åtgärder och att fokus läggs på något annat än bara nyproduktion.  De tycker dessutom 

att det är modigt att införa en lag som utmanar hyresregleringen.  

Ett av de största problemen på bostadsmarknaden i Stockholm är att omsättningen på hyresrätter 

är extremt låg. Ser man på en enskild lägenhet i Stockholms innerstad så kommer den ut på 

marknaden vart 100:e år. På andra platser i Sverige är samma siffra 4 år. Stockholms 

hyresmarknad är idag en renodlad bytesmarknad vilket är unikt för Sverige och missgynnar 

rörlighet på bostadsmarknaden. Att det kommer ut mer andrahandslägenheter tycker 

Fastighetsägarna är mycket positivt och de tycker inte att man ska se på upplåtelseformen som ett 

dåligt alternativ. För många människor passar det bra i vissa skeenden i livet och som det varit 

tidigare har många tvingats köpa en lägenhet för att det inte funnits något alternativ.  

På sikt vill Fastighetsägarna se en friare hyressättning på hela bostadsmarknaden. Ju mer lönsamt 

det blir att äga en hyresfastighet desto mer kommer värdet på dessa att stiga. Det kommer i sin 

tur göra att fler investerar i fastigheter. Det som bostadsmarknaden saknar idag är privatpersoner 

som investerar i fastigheter i stor skala.  

Fastighetsägarna anser att de höjda hyrorna är en bieffekt av lagen men tror att de kan komma att 

mattas av allt eftersom utbudet ökar. De tror även att det kan vara svårt att få ut maximal 

kostnadsbaserad hyra i vissa delar av Stockholm. Sammanfattningsvis tycker Fastighetsägarna att 

lagändringen är en välkommen reform som har lyckats med det den var tänkt göra.   

6.3 HSB Riksförbund 
Åke Johansson, Presschef. 

HSB representerar bostadsrättsföreningar.  

När lagförslaget kom så avstyrkte HSB det i sin helhet. I en enkät som de skickade ut till sina 

medlemmar ogillade 80 % förslaget eftersom det innebar att bostadsrättsföreningens makt 

försvagades. Vad gäller den kostnadsbaserade hyran tog de inte ställning. Å ena sidan tycker de 

att det är rimligt att bostadsägare får bättre täckning för sina kostnader men å andra sidan tycker 

de att det är problematiskt att ha en hyresnivå som stänger ute unga och studenter.  

HSB tror inte att Lagen om uthyrning av egen bostad kommer ha någon större effekt på 

bostadsmarknaden. Detta dels för att det fortfarande krävs tillstånd från styrelsen vid uthyrning 

men även för att de inte tror att det finns ett stort antal outnyttjade bostäder. De anser att det är 

förvånansvärt att Stockholms Handelskammares undersökning fått så stor betydelse i debatten 

kring effektivisering av bostadsbeståndet då den inte är vetenskapligt gjord. HSB har svårt att tro 

att det skulle finnas ett stort antal tomma lägenheter i Stockholm då en marknad med en så stor 

efterfrågan inte rimligen har ett stort outnyttjat bestånd. HSB kan eventuellt tänka sig att den 

högre hyran leder till en ökad informell marknad där bostadsrättshavare hyr ut sin bostad utan 
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styrelsens godkännande.   

HSB anser att regeringen griper efter ett halmstrå när de inför lagen och att man mest vill visa att 

man gör något överhuvudtaget på bostadsfronten. De ser inte Lagen om uthyrning av egen 

bostad som ett steg i någon viss riktning. HSB vill se en bostadspolitik som stimulerar 

nyproduktion då de anser att bostadsbristen måste byggas bort. För att lösa bostadsbristen behövs 

mer radikala grepp än Lagen om uthyrning av egen bostad. Om syftet med lagändringen var att 

öka ungas möjligheter att hitta boende tror de inte att det kommer att lyckas. De tror snarare att 

fler lägenheter kommer hyras ut till företag eller användas som övernattningslägenheter.  

De som gynnas av lagändringen är de som kan hyra ut till en högre hyra och de som har råd att 

betala. HSB anser att Sverige har gått ifrån en social bostadspolitik och att bostadspolitiken inte 

längre är ett välfärdsområde. Man har avskaffat subventioner på bostadsmarkanden och inte 

heller denna lag är en ”välfärdslag”. I praktiken är bostad inte längre en social rättighet; syftet är 

kvar men medlen är borta.  

Att begränsa bostadsrättsföreningars makt skulle vara en inskränkning av äganderätten som är en 

stark rättslig princip i Sverige. Det är föreningen som äger fastigheten och HSB tycker det är 

tveksamt om politiker har rätt att fatta beslut som begränsar föreningens möjlighet att förfoga 

över sin egendom.  

HSB hade förväntat sig en större intressekonflikt mellan bostadsrättsföreningarna å ena sidan och 

den enskilda bostadsrättshavaren å andra sidan. Hittills har bara några enstaka medlemmar hört 

av sig och varit besvikna över HSB:s negativa inställning till att begränsa föreningars möjlighet att 

neka bostadsrättshavare rätten att hyra ut.  

6.4 Kort kommentar från politiker 
Ulf Perbo, Statssekreterare för civil- och bostadsministern. 

”Lagen om uthyrning av egen bostad var en del av ett mer omfattande förslag, som innebar fler 

åtgärder för att möjliggöra en större andrahandsmarknad. Jag anser naturligtvis att om hela 

förslaget hade röstats igenom hade det fått en större effekt. Men redan nu kan vi i alla fall se de 

första tendenserna till att fler lägenheter blir tillgängliga och att hyrorna blir högre i attraktiva 

lägen. Den här reformen skapar bättre förutsättningar att få ut outnyttjade bostäder på 

marknaden.” 

6.5 Kommentar till intervjuerna 
De olika aktörerna representerar olika intressen vilket speglas i hur de förhåller sig till lagen. De 

flesta åtgärder som syftar till att öka utbudet för med sig både vinnare och förlorare och att 

utforma en lag som enbart för med sig positiva effekter för alla enskilda individer torde vara 

mycket svårt. Införandet av en ny lag syftar ofta till att gynna samhället i stort. Alla aktörer är 

eniga om att samhället i sin helhet skulle gynnas av ett ökat utbud av bostäder, men de har olika 

uppfattningar om hur målet ska nås. 
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7 Diskussion  
Det är svårt att diskutera lagstiftning som rör bostadsmarknaden utan att komma in på politik. 

Många frågor inom bostadsmarknaden såsom ”hyresreglering” och nyproduktion av bostäder är 

starkt politiskt laddade och Lagen om uthyrning av egen bostad är inget undantag. Incitamenten 

till införandet av lagen är ofrånkomligen ideologiskt färgade och till stor del baserade på politiska 

värderingar. Meningen är att trots den politiska koppling som ämnet innebär föra en neutral 

diskussion kring införandet och effekterna av Lagen om uthyrning av egen bostad. 

En svårighet med att analysera vilka effekter Lagen om uthyrning av egen bostad har fått är att 

det är svårt att mäta utnyttjandet av bostadsbeståndet, både före och efter lagändringen. 

Undersökningen som Stockholms Handelskammare har gjort ställer sig många skeptiska till, 

oavsett om deras inställning till lagändringen är positiv eller negativ. Det har inte heller varit 

möjligt att få tag på mer information om undersökningen än den som finns på Stockholms 

Handelskammares hemsida. Även Blockets statistik är svår att tolka. Blocket redovisar en tydlig 

ökning av utbjudna hyreslägenheter men det man bör ha i åtanke är att det handlar om bostäder 

som tidigare kan ha varit uthyrda men förmedlats på ett annat sätt, då man kan tänka sig att 

lagändringen öppnat upp för en större transparens. 

Trots svårigheten med att analysera effekterna av lagen kan flera frågor diskuteras. De aspekter 

som lyfts fram i detta kapitel är om nyproduktion är den enda lösningen på bostadsbristen, vilka 

som gynnas av lagändringen, om vi har för högt ställda krav på vårt boende samt 

bostadsrättsföreningarnas makt vid uthyrning. 

7.1 Nyproduktion enda lösningen? 
Som tas upp i Lind & Lundström (2007) kommer de flesta att behöva få sitt bostadsbehov 

tillgodosett av det redan befintliga bostadsbeståndet. Ändå är bostadspolitik idag närmast 

förknippat med byggpolitik (Lundström, S. 2013), och nyproduktion lyfts ofta fram som den 

enda lösningen till bostadsbristen som råder i Stockholm. Alla aktörer som intervjuats i denna 

uppsats är överens om att nyproduktion är nödvändigt på både kort och lång sikt för att få en 

balans på bostadsmarknaden, men om det finns ett stort antal outnyttjade bostäder finns det även 

en möjlighet att minska bostadsbristen genom att effektivisera utnyttjandet av dessa. Det viktiga 

enligt mikroekonomisk teori för att uppnå jämvikt på marknaden är inte hur utbudet kommer till 

utan att det kommer till så pass mycket att det möter efterfrågan. Det är först när det finns 

tomma hyreslägenheter som det råder balans på hyresmarknaden.  

Generellt på bostadsmarknaden idag är det billigt att bo kvar och dyrt att flytta, både vad gäller 

hyrda och ägda bostäder. Den som har ett bra förstahandskontrakt har svårt att hitta ett nytt som 

är lika bra, och den som äger möter stora kostnader i form av skatter och avgifter vid en 

försäljning. Detta gör att många håller fast vid boenden som inte är optimala för dem vilket 

motverkar ett effektivt utnyttjande av bostadsbeståndet.  
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7.2 Vilka gynnas av lagändringen? 
I budgetpropositionen lyfter regeringen fram hyresgästerna som de som gynnas av lagändringen 

med argumentet att lagen kommer att leda till en högre transparens på marknaden som gör det 

enklare för bostadssökande att avgöra rimliga hyresnivåer. Den potentiella hyresgästen gynnas 

naturligtvis även av att utbudet av bostäder på marknaden ökar. Sett ur ett mikroekonomiskt 

perspektiv kan man emellertid se det som att även fastighetsägarna gynnas i och med att de kan ta 

ut en högre hyra som är närmare marknadspris och risken att bli återbetalningsskyldig är 

borttagen.  

Enligt budgetpropositionen har Lagen om uthyrning av egen bostad införts för att öka utbudet av 

hyreslägenheter i Stockholm. Även om man kan se det som att det är rimligt att bostadsägare får 

sina kostnader täckta vid uthyrning så är det inte ändamålet med lagen. Den grupp som vid en 

eventuell andrahandsuthyrning av sin bostad inte skulle få sina kostnader täckta är inte de som 

efter lagändringen kommer börja hyra ut sina bostäder. Låt säga att en bostadsägare vill pröva på 

arbete på annan ort. I ett scenario där kostnaderna inte skulle täckas om han eller hon hyrde ut till 

en skälig hyra i andra hand ställs bostadsägaren inför två alternativ: sälja eller hyra ut för en hyra 

som delvis täcker kostnaderna för bostaden. Att låta lägenheten stå tom när han eller hon är 

borta och stå för alla kostnader själv är inte gärna ett alternativ. I båda fallen kommer lägenheten 

ut på marknaden. Däremot ökar sannolikheten för att bostadsrättshavaren väljer alternativet att 

hyra ut efter lagändringen då han eller hon får sina kostnader täckta. Nyttan för denna grupp är 

mycket hög då de går från olönsamhet till lönsamhet, men samhället i stort uppnår ingen vinst i 

form av ökat utbud på bostadsmarknaden.  

Som tidigare nämnts torde den grupp som åstadkommer det ökade utbudet vara de som har en 

extra bostad och dessutom mycket låga kostnader för denna. För denna grupp har det varit 

lönsamt att hyra ut både före och efter lagändringen. Anledningen till varför man tidigare inte har 

hyrt ut är att besväret och risken som det innebär att ha en andrahandshyresgäst inte har gjort det 

mödan värt. Det är dessa bostäder som man har nått med lagändringen och det är också ägarna 

till dessa som gör den största ekonomiska vinsten. Med detta resonemang menar vi att 

genomslaget som lagen har fått beror enskilt på det faktum att man får ta mer betalt, och inte i att 

ägarna får sina kostnader täckta.   

Varför det ändå kan anses rimligt att hyran relateras till marknadsvärdet är för att det bättre 

stämmer överens med vad hyresgästen hade betalat om han eller hon hade belånat sig för att 

köpa lägenheten. På det sättet får hyresgästen betala vad det faktiskt kostar. Å andra sidan kan 

man fråga sig om det är befogat att bostadsägaren ska få sina kostnader täckta. Om ett boende 

inte kostar ökar det risken för att fler ser boendet som en investering och färre bostäder bjuds ut 

till försäljning.  

Risken för att Lagen om uthyrning av egen bostad gör att fler köper ett boende enbart i syfte att 

hyra ut finns men risken att det blir en näringsverksamhet är begränsad i och med att lagen enbart 

ger utrymme för en upplåtelse med kostnadsbaserad hyra. Det finns emellertid en fara i att 

bostadsägare försöker kringgå denna regel och då är det svårt att som hyresgäst veta huruvida 

värden har fler hyresgäster och i så fall vilken upplåtelse i ordningen man själv har.  
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Metoden för att tillgodose bostadsbehovet hos nyinflyttade stockholmare måste anpassas efter de 

förutsättningar som de nyinflyttade har. Den främsta inflyttningen till Stockholm är studenter och 

invandrare. Detta är oftast kapitalsvaga grupper med stor rörlighet, och efterfrågan på 

hyreslägenheter är därför stor. Lagen om uthyrning av egen bostad öppnar upp för 

andrahandsuthyrning under kortare perioder vilket i sig passar dessa grupper. Samtidigt är det ett 

dyrt boende som lagen ger chans till vilket kan innebära att dessa grupper ändå inte får tillgång till 

de nya bostadstillfällena. På grund av den desperata bostadssituationen råder det ingen tvekan om 

att de nya bostadstillfällena kommer att gå åt, men frågan är om de kommer gå till dem för vilken 

nyttan skulle vara störst.  

Som tas upp i avsnitt 2.2 hämmar bostadsbristen arbetskraftens rörlighet och därmed tillväxten. 

De höga prisnivåerna på bostäder i Stockholm kan göra att potentiell arbetskraft drar sig för att 

flytta till Stockholm. Enligt samma resonemang som ovan är det inte säkert att lagen kommer att 

ha några betydande effekter på arbetskraftens rörlighet eftersom de bostäder som kommer ut på 

marknaden inte är ekonomiskt tillgängliga för alla. Det är dessutom svårt att mäta en sådan effekt, 

särskilt efter så kort tid. 

7.3 Har vi för höga krav? 
När man för en diskussion kring brister på bostadsmarknaden är det befogat att ställa frågan: Har 

vi för höga krav? Det är nog inte felaktigt att säga att svenskar är kräsna när det kommer till sitt 

boende med tanke på att den genomsnittliga boytan per person är bland de högsta i Europa. I 

jämförelse med Finland bor svenskarna 8,3 kvm större per person. I ett tankeexperiment 

föreställer vi oss att om varje stockholmare bodde 8,3 kvm mindre skulle det finnas ett outnyttjat 

bestånd på 11 480 000 kvm. Fördelat på 40 kvm skulle det innebära 287 000 fler lägenheter. 

Detta är givetvis inte praktiskt genomförbart men det ger en viss förståelse för hur de sociala 

värderingarna har speglats när man har byggt nytt i Sverige.  

7.4 Bostadsrättsföreningars makt 
I budgetpropositionen lade regeringen fram ett förslag om att inskränka bostadsrättsföreningars 

möjlighet att motsätta sig medlemmars förfrågan om att hyra ut i andra hand. Att begränsa 

bostadsrättsföreningarnas makt på det viset är kontroversiellt i Sverige (Lundström, S. 2013). 

Principen för bostadsrättsföreningar är att fastigheten ska ägas och förvaltas gemensamt. Ett 

avsteg från denna princip gör att ägandeformen snarare liknar formen för en ägarlägenhet. En del 

aktörer ställer sig positiva till en sådan reform medan andra oroar sig för att ett stort antal 

ägarlägenheter skulle bli uppköpta enbart i syfte att hyras ut och därmed försvaga hyresgästens 

ställning.  

I Finland fick avreglering stort genomslag i form av ett ökat utbud av hyreslägenheter. En stor del 

av dessa var som tidigare nämnts ägarlägenheter som privata fastighetsägare hyrde ut till följd av 

den ökade lönsamheten. Ser man enbart på antalet fler hyresbostäder som kommit ut på den 

finska marknaden får avregleringen sägas ha haft en positiv effekt. men i och med att det främst 

handlat om andrahandsupplåtelser där hyresgästen saknar skydd har många i Sverige ändå ställt 

sig negativa till utvecklingen.  
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8 Avslutande kommentarer 
I fallet för Lagen om uthyrning av egen bostad är resultatet en kompromiss mellan olika viljor 

vilket troligen innebär att effekterna av den inte maximeras. Det är sannolikt att lagen hade fått 

ett större genomslag om propositionen hade röstats igenom i sin helhet. 

Det kan konstateras att Lagen om uthyrning av egen bostad är ett steg mot en fri hyressättning av 

andrahandsupplåtelser. Ju längre man går mot en fri hyressättning på bostadsmarknaden desto 

mer kommer man att utesluta ekonomiskt svaga personer från attraktiva områden. Detta kan leda 

till en situation med djupa klyftor mellan olika samhällsgrupper. Det var detta som föranledde 

hyresregleringen på 40-talet och om lagstiftningen kommer att gå längre i detta spår är det inte 

omöjligt att vi kommer tillbaka till ett läge där social lagstiftning åter blir relevant. Balansgången 

mellan en marknadsekonomi och ett socialt skyddsnät kommer ständigt att vara svår då det ena 

alltid kommer att trigga det andra. Man slås av tanken att lagstiftningen på dessa områden kan 

komma att röra sig i cykler. 

Att ha någonstans att bo är en social rättighet och det kan därmed anses vara statens skyldighet 

att tillgodose folket med bostäder. Med Lagen om uthyrning av egen bostad vill man 

åstadkomma ett ökat utbud genom att göra det mer lockande för privatpersoner att hyra ut sin 

bostad. Ett andrahandsboende innebär inte samma trygghet för den boende som ett 

förstahandsboende och fler andrahandsboenden kan därmed inte ersätta nya 

förstahandsboenden. Frågan är därmed om det är motiverat att lägga ansvaret på privatpersoner 

att bistå med sina bostäder istället för att koncentrera sig mer på att underlätta för och främja 

nyproduktionen av hyresrätter.  

Den sociala lagstiftning som hyreslagstiftningen utvecklades till under 1900-talet är så djupt 

förankrad i Sverige att förändringar av den väcker starka känslor. Ser man till andra branscher så 

är förändring och utveckling a och o för att nå framgång. För bostadsmarknaden är lagstiftningen 

avgörande för hur den utvecklas och det är inte bra om lagstiftningen blir så helig att den inte 

vågas ifrågasättas. Bostadslagstiftningen måste precis som annan lagstiftning kunna förändras och 

anpassas efter samhällets utveckling.  

En fråga som vi lämnar åt andra att besvara är om de oskäliga hyrorna kommer att försvinna efter 

lagändringen. Det är svårt att säga hur många som hyrde ut till en oskälig hyra före lagändingen 

men det man kan anta är att om den oskäliga hyran även fortsättningsvis överstiger vad som 

anses skäligt enligt de nya reglerna kommer dessa personer fortsätta att hyra ut sina bostäder till 

en oskälig hyra. Detta kan förklaras med att det varken nu eller före lagändringen varit ett brott 

mot lagen att ta ut en oskälig hyra. När man nu inte längre kan bli återbetalningsskyldig finns än 

mindre orsak att hålla sig inom skälighetens gränser. På det sättet öppnar lagen upp för att 

verkligen ta ut maximalt belopp för sina bostäder. Däremot kan man tänka sig att på grund av 

den ökade transparensen på andrahandshyresmarknaden så kommer de tidigare topphyrorna, 

som vida översteg hyrorna för motsvarande bostäder i området, att försvinna. 
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Avslutningsvis kan sägas att Lagen om uthyrning av egen bostad är en reaktion på bostadsbristen 

som råder i Sveriges storstäder. Den har införts för att öka utbudet av bostäder genom att 

effektivisera utnyttjandet av det bostadsbestånd som finns. 

Lagen har gjort det mindre riskfyllt och mer lönsamt att hyra ut sin bostad i andra hand och detta 

har resulterat i att fler objekt har kommit ut på marknaden till ett högre pris, vilket 

överensstämmer med hypotesen och den mikroekonomiska teorin. Det ökade utbudet är 

fortfarande inte tillräckligt för att klara av att möta efterfrågan på Stockholms bostadsmarknad 

och alla aktörer är överens om att även nyproduktionen måste öka för att få balans på 

marknaden.  

Ett av de främsta argumenten för att införa lagen var att öka arbetskraftens rörlighet. Det är svårt 

att avgöra om lagen kommer att ha några betydande effekter på arbetskraftens rörlighet eftersom 

de bostäder som kommer ut på marknaden inte är ekonomiskt tillgängliga för alla. 

Det är mycket troligt att lagändringen hade fått ett större genomslag om regeringens proposition 

hade röstats igenom i sin helhet så att även en ändring i bostadsrättslagen hade genomförts.  
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Bilaga 

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 

1 § Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, genom vilket någon utanför 
näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller dock 
inte upplåtelse av en hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen endast 
den första upplåtelsen. 
   Bestämmelserna i 12 kap. jordabalken gäller, om inte något annat har föreskrivits i denna lag. 

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för hyresgästen 
eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe är utan verkan mot denne, om inte annat 
anges i lagen. 

3 § Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet 
gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för 
bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till 
upphörande före denna tidpunkt. 
   Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar 
tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, 
säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre 
månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. 
   Hyresgästen har inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalar något annat. 

4 § Om hyresvärden eller hyresgästen vill att hyresvillkoren ska ändras, ska han eller hon 
skriftligen meddela motparten detta. Kan en överenskommelse därefter inte träffas, har den som 
sänt meddelandet rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. 
   Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om inte en lägre hyra följer av avtalet, fastställa den 
till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. 
Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. 
   I fråga om avsändande av ett meddelande som avses i första stycket tillämpas 12 kap. 63 § 
jordabalken. 

5 § Hyresnämndens beslut om ändring av hyresvillkoren anses som avtal om villkor för fortsatt 
uthyrning. Hyresnämnden ska besluta att villkoren ska gälla från dagen för ansökan hos 
hyresnämnden eller, om det finns skäl, från en senare tidpunkt, dock senast från dagen för 
hyresnämndens beslut. 

6 § Ett beslut av hyresnämnden enligt denna lag får överklagas inom tre veckor från den dag det 
meddelades. 
   Ett överklagande enligt första stycket tas upp av Svea hovrätt. Överklagandet ska ges in till 
hyresnämnden. 
   I fråga om rättegångskostnader i hovrätten tillämpas 12 kap. 73 § jordabalken. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120978.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P63
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120978.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P73
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm
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Övergångsregler 

Övergångsbestämmelser 

2012:978 

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013. 

2. I fråga om avtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 kap. jordabalken. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12

