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Abstract 

There is currently a serious housing shortage in Stockholm and the building of new homes 

does not stand in proportion to the increase of population. By living in a kombo-apartment 

more people can in a legally safe way share accommodation since every tenant has its own 

contractual relationship with the landlord. The group most affected by the housing shortage is 

young adults between 20 and 27 years of age. 47 per cent of all Stockholmers aged 18-35 

years want to live together with friends or others today or in the future. 

 

In 2012 Stockholm City Council was sent a motion on the establishment of kombo-

apartments concept in the municipal housing corporations. Since then, the municipality has, 

according to our interview with one of their representatives, worked with the investigation of 

and land allocation to such projects. This report further presents two companies that offer or 

plan to offer kombo-apartments; AB Botkyrkabyggen and Järntorget Byggintressenter AB. 

 

When applying the tenancy laws on kombo-apartments, some questions about these rules arise 

since the law is not adjusted for collective accomodations such as kombo-apartments. The 

rules that cause the biggest problems when applying tenancy laws are; protection of tenancy, 

granting, cohabiting, subleasing, intrinsic, determining legislative rent, responsibilities for 

damage, changes in the apartment and disorders. Regarding protection of tenancy, the key 

question is whether this should be weakened or not. This depends on whether the 

accommodation form should be defined as temporary or permanent. The rules of cohabitants 

and spouses’ rights regarding, for example, granting do not apply to kombo-apartments as the 

design requires only one person living in the apartment. For the same reason the possibility to 

take in a lodger in the apartment is limited. When determining legislative rent the extent of the 

apartment needs to be defined in order to extract comparable apartments. Since the kombo-

apartments concept is new there are no comparable apartments available, which oblige 

hyresnämnden to make a general assessment of legislative rents. 

  

Our conclusion is that the tenancy laws can be applied on kombo-apartments and that the 

form of housing is attractive for both the landlord and the tenant. This will however involve 

some restrictions on tenant and landlord rights and the expansion of their obligations. Mainly 

rules of the assessment of new tenants and subtenants and the rules on protection of tenancy 

need to be specified in the legislation with consideration of kombo-apartments. There is 

furthermore a political will to enable the kombo-apartment projects as a way to ease the 

housing shortage.  
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Sammanfattning 

Idag råder akut bostadsbrist i Stockholms län och nya bostäder byggs inte i proportion med 

befolkningsökningen. Genom att bo i en kombolägenhet kan flera personer på ett rättsligt 

tryggt sätt dela på en bostad eftersom varje hyresgäst ha ett eget avtalsförhållande med 

hyresvärden. Den grupp som drabbas hårdast av bostadsbristen är de unga vuxna mellan 20 

och 27 år. 47 procent av alla stockholmare i åldern 18-35 år vill bo tillsammans med vänner 

eller andra idag eller i framtiden. 

 

År 2012 tillställdes Stockholm stads kommunfullmäktige en motion om inrättande av 

kombolägenheter i de kommunala bostadsbolagen. Sedan dess har kommunen arbetat med 

utredning av och markanvisning till sådana projekt, vilket framkommer i vår intervju med 

Stockholms stad. Vidare presenteras i denna rapport två företag som erbjuder eller planerar att 

erbjuda kombolägenheter, AB Botkyrkabyggen och Järntorget Byggintressenter AB. 

 

Vid tillämpning av hyreslagstiftningen på kombolägenheter uppkommer vissa frågor om hur 

reglerna ska appliceras eftersom lagstiftningen inte är anpassad för kollektivboenden så som 

kombolägenheter. De regler som skapar störst problem vid tillämpningen av lagstiftningen är 

besittningsskydd, överlåtelse, sammanboende, uthyrning i andra hand, inneboende, 

fastställande av skälig hyra, ansvarsfördelning vid skada, ändring av lägenhet samt störningar. 

Vad gäller besittningsskydd är den viktigaste frågan huruvida detta ska vara försvagat eller 

inte. Detta beror på om boendeformen ska ha permanent eller tillfällig karaktär. Reglerna om 

sambors och makars rättigheter avseende exempelvis överlåtelse av hyresrätten är inte 

tillämpliga på kombolägenheter eftersom konstruktionen förutsätter att endast en person bor i 

lägenheten. Av samma anledning är möjligheten att ha inneboende i lägenheten begränsad. 

För fastställande av skälig hyra måste lägenhetens omfattning kunna bestämmas så att 

jämförelsematerial kan framställas för en bruksvärdesprövning. Eftersom kombolägeheter är 

en ny boendeform finns i princip inget jämförelsematerial i direkt mening att frambringa, 

vilket gör att hyresnämnden måste göra en allmän skälighetsbedömning. 

  

Vår slutsats är att hyreslagstiftningen kan tillämpas på kombolägenheter och att 

boendeformen är attraktiv både för hyresvärden och för hyresgästen. Det kommer emellertid 

innebära en del inskränkningar i hyresgästens och hyresvärdens rättigheter och utökning av 

deras skyldigheter. Främst reglerna om bedömning av nya hyresgäster och 

andrahandshyresgäster samt bestämmelserna om besittningsskydd behöver specificeras i 

lagtexten med avseende på kombolägenheter. Det finns vidare en politisk vilja att möjliggöra 

för kombolägenhetsprojekt som ett sätt att lindra bostadsbristen.  
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1 Inledning 
Bostadsbristen i Stockholms län är ett ständigt debatterat ämne. Det byggs för få bostäder i 

Stockholms län och det segment som drabbas hårdast är de unga och de studerande. Hyresrätt 

är en populär boendeform men eftersom det råder brist på bostäder även i form av hyresrätter 

uppkommer hinder för Stockholms läns befolkning att få tag i en egen bostad och därför 

tvingas befolkningen att bo i andra hand, som inneboende eller illegalt köpa hyreskontrakt. 

För de unga vuxna följer även ett ofrivilligt val att bo kvar hemma hos sina föräldrar längre på 

grund av små möjligheter att få tag i en egen bostad. Som en konsekvens av bristen på små 

lägenheter medför detta en svårighet för unga och studenter att flytta hemifrån för att bo i en 

egen bostad eftersom de inte har råd att köpa eller hyra stora lägenheter. Den centrala 

målgruppens ekonomi kännetecknas ofta av låga och/eller ojämna inkomster och därför får de 

unga svårt att konkurrera på bostadsmarknaden i och med sämre möjligheter till att få fast 

anställning, spara ihop kapital, samla kötid hos bostadsförmedlingen samt lämna referenser 

från tidigare boende.  

 

Under de senaste åren har några företag börjat införa en ny konstruktion av hyresrätt som 

kallas “kombolägenheter” och som innebär att flera personer bor i samma bostad och har 

varsitt förstahandshyreskontrakt med hyresvärden med de särskilda skyddsregler som gäller 

för dessa. Hyresgästerna delar kök, hall och badrum men har egna privata utrymmen, vilket 

gör detta till en kollektiv boendeform. På så sätt ökas möjligheterna för en större del av 

befolkningen att ha ett tryggat boende samtidigt som boendeyta utnyttjas bättre än idag. 

Många unga och studerande kan tänka sig att bo med vänner eller med okända personer som 

inneboende. Den stora skillnaden är dock att varje hyresgäst genom kombolägenhetskonceptet 

har ett eget avtalsförhållande med rättigheter och skyldigheter gentemot hyresvärden. De som 

bor i en bostad har alltså ett jämlikt rättsförhållande där den ena i princip inte kan bestämma 

över den andra. 

 

I utlåtandet om en motion till Stockholms stads kommunfullmäktige från år 2012 framgår att 

det finns en del hyresrättsliga aspekter som måste utredas för att man fullständigt ska kunna 

bilda sig en uppfattning om hur kombolägenheter ska fungera rent rättsligt.  

 

Debatten kring kombolägenheter specifikt handlar om att konceptet kan vara en bidragande 

och snabb lösning till att minska bostadsbristen, främst om kombolägenheter erbjuds i 

befintligt bestånd. Nya bostäder behöver också byggas men nyproduktionsprojekt tar ofta lång 

tid att genomföra och en snabb lösning anses behövas (Rudin & Wikström, 2012). Ett 

förstahandshyreskontrakt till en hyresrätt, en bostadsrätt eller eget hus innebär ett tryggat 

boende med starkt lagstadgat skydd. De som bor som inneboende, i andra hand eller med ett 

svart hyreskontrakt etc. har inte samma skydd vilket innebär att de riskerar att bli av med sin 

bostad relativt enkelt. Så många som 27 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år i 

Stockholms län bor i osäkra upplåtelseformer såsom andra hand, inneboende, studentbostad 

m.m.  

 

Kombolägenheter påminner i viss mån om boende i studentkorridor eftersom hyresgästen 

disponerar viss yta enskilt men delar väsentliga utrymmen, främst köket, med andra 

hyresgäster i samma hus. Finns skillnader som kan ha betydelse? 

 

Intervjuer har genomförts med två företag i syfte att få förståelse för hur konstruktionen ska 

fungera i praktiken, vilket intresse som finns på marknaden samt för att kunna förutse vilka 

problem som kan uppkomma. Det ena företaget erbjuder kombolägenheter i det befintliga 

beståndet, AB Botkyrkabyggen, och det andra företaget planerar nyproduktion av 

kombolägenheter, Järntorget Byggintressenter AB. Vidare har intervju genomförts med en 

borgarrådssekreterare i Stockholms stad för att undersöka om det finns en politisk vilja i 
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kommunen att markanvisa för sådana projekt samt att låta de kommunala bostadsbolagen 

erbjuda kombolägenheter.  

 

När nuvarande hyreslagstiftning arbetades fram fanns inga tankar på att skapa möjligheter för 

kombolägenheter och därför är det i vissa fall tveksamt hur befintlig lagstiftning kan 

appliceras på denna nya variant av hyresrätt. Denna rapport syftar i huvudsak till att utreda 

hur lagstiftningen kan tillämpas på kombolägenheter och vilka juridiska problem som behöver 

uppmärksammas inför tecknande av avtal. Den stora svårigheten som ska uppmärksammas är 

att hyreslagstiftningen använder begreppet “lägenhet” på ett sätt som inte kan appliceras 

direkt på kombolägenheter vid tillämpningen av hyreslagstiftningen på denna konstruktion. 

Hyreslagstiftnigen utgår från att hyresobjektet, lägenheten, är avskilt från andra hyresgästers 

lägenheter i ett hyreshus och att endast ett mindre omfattande samarbete mellan hyresgästerna 

förekommer. Kombolägenhetskonceptet kräver emellertid ett omfattande samarbete mellan 

hyresgästerna inom den avskilda bostaden eftersom väsentliga utrymmen såsom kök och 

badrum utnyttjas gemensamt. Läsaren bör vara medveten om denna problematik vid läsning 

av rapporten.  

 

Utgångspunkten i denna rapport är att kombolägenheter som boendeform ska vara trygg för 

alla målgrupper och således inte belastas med undantag från de skyddsregler som är tänkta att 

omgärda ett boende. Kombolägenheter ska vara en permanent upplåtelseform och inte 

förutsättas ha karaktären av genomgångsboende till skillnad från studentbostäder, möblerade 

rum, boende i andra hand eller inneboende. 

1.1 Frågeställning 

På vilket sätt kan befintlig hyreslagstiftning appliceras på kombolägenheter och finns ett 

intresse på marknaden för detta nya koncept? Vilka problem uppkommer vid tillämpningen av 

lagstiftningen? Ska vissa bestämmelser inte tillämpas eller behöver hyreslagen justeras? 

Kommer kombolägenheter att bli en vanlig boendeform i framtiden? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att redogöra för de juridiska utfallen av kombolägenheter när 

befintlig hyreslagstiftning appliceras på dessa. Dessutom ska undersökas om det med hänsyn 

till bostadsbristen i Stockholm finns utrymme och intresse för en ny konstruktion av hyresrätt. 

1.3 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till att endast behandla de obligationsrättsliga regler som gäller för 

permanentbostäder i form av hyresrätt i flerbostadshus. Vi inkluderar endast flerbostadshus 

som ligger inom detaljplanelagt område i Stockholms län. Vi har valt att inte behandla det 

förhållandet att hyresrätten har samband med anställning eller att fastigheten som berörs står 

under särskild förvaltning.  

 

Dessutom avgränsar vi oss till att utreda kombolägenheters funktion som verktyg för att 

minska bostadsbristen i Stockholms län och diskuterar således inte andra möjliga för- eller 

nackdelar som kombolägenheter kan medföra.  

 

Vi har redogjort för hyreslagstiftningen på övergripande nivå men vi har valt att endast 

analysera de bestämmelser som vi bedömer kan innebära oklarheter vid tillämpningen av 

hyreslagstiftningen på kombolägenheter. Således har vi valt att inte diskutera de bestämmelser 

som rimligtvis borde gälla på samma sätt oavsett hur boendeformen organiseras.  
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Den modellen av kombolägenheter vi främst utreder behandlar avtal som omfattar ett eller 

flera egna rum samt del i gemensamma ytor så som kök, badrum och eventuellt vardagsrum 

och hall.  

1.4 Metod 

Vi har valt att genomföra en utforskande studie för att på djupet förstå hur 

kombolägenhetskonceptet fungerar. Datainsamlingen har skett genom litteraturstudier i syfte 

att undersöka den lagstiftning som gäller på området, informationssökning på Internet för 

faktainsamling om kombolägenheter samt i syfte att kartlägga aktuell debatt i frågan. 

Litteraturinläsningen och informationssökningen på Internet har kompletterats med 

granskning av lagtext, lagkommentarer, propositioner och rättsfall. Eftersom boendeformen är 

ny har det inte funnits några relevanta tidigare studier att granska. För att besitta mer kunskap 

om kombolägenheters verkan och attraktivitet för olika parter på marknaden har vi genomfört 

tre intervjuer. De data vi har samlat in är kvalitativ då den utgörs av ord och beskrivningar 

som kräver analysmetoder för att kunna bearbetas.  

 

Den litteratur vi har valt att använda oss av kan vara författad av personer med ensidig 

erfarenhet från hyresgästsintressen respektive hyresvärdsintressen, vilket gör att deras 

framställande av informationen kan vara subjektiv. Detta är något vi inte har lagt någon större 

vikt vid eftersom vi tar för givet att sådan vedertagen litteratur som används i 

utbildningssammanhang på KTH och andra institut är representativ. Vidare är flera av de 

rättsfall vi har använt oss av orefererade, vilket innebär att deras prejudikatvärde är lägre än 

för refererade, prejudicerande fall. Vi har ändå valt att använda oss av dessa eftersom de 

innehåller resonemang som har betydelse för vår frågeställning.  

 

De personer vi har intervjuat är representanter för Järntorget Byggintressenter AB, AB 

Botkyrkabyggen samt Stockholms stad. Dessa organisationer valdes ut eftersom de är aktuella 

aktörer inom området och då de är några av de få organisationer som arbetar med att driva 

eller utveckla kombolägenhetsprojekt. De specifika personerna valdes ut eftersom de är de 

personer med störst kunskap om kombolägenheter inom sin organisation. Martin Arkad, VD 

för Järntorget Byggintressenter AB, är kontaktperson för projektet och är en av de som har 

varit med och utvecklat detta sedan start. Jan- Erik Sandh är kundchef på AB Botkyrkabyggen 

och är med och driver projektet idag. Lina Glans (S) är borgarrådssekreterare på Stockholms 

stad och är en av de på den politiska sidan som arbetar aktivt med att driva frågan om 

inrättande av kombolägenheter i de kommunala bostadsbolagen och om markanvisningar till 

sådana projekt. Eftersom dessa personer inte har valts ut slumpmässigt kan deras åsikter och 

uppfattningar inte anses vara representativa för alla aktörer på marknaden utan resultaten från 

intervjuerna får anses ge viss vägledning inom området.  

 

Genom att endast intervjua personer som arbetar med kombolägenhetsprojekt på ett eller 

annat sätt har vi fått fram en uppfattning som är mestadels positiv till konceptet. Vi tillfrågade 

emellertid objektiva parter, Hyresgästföreningen och Hyresnämnden i Stockholm, om de ville 

ge en intervju med oss men fick inget svar. Läsaren ska vara medveten om att eventuella 

negativa synpunkter på kombolägenheter som boendeform inte har kommit fram i vår 

datainsamling. Vi för själva en diskussion i slutet av denna rapport för att belysa problem som 

kan uppkomma för såväl hyresvärden som hyresgästen.    

 

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade, vilket innebär att vi använde ett 

frågeformulär innehållande fasta och öppna frågor som delvis kompletterades med 

följdfrågor. De flesta frågor var lika eller liknande formulerade i de olika intervjuerna för att 

anpassas till varje organisations verksamhet med avseende på kombolägenheter (se bilaga 1-

3). Intervjun med Järntorget Byggintressenter AB och intervjun med Stockholms stad 



 

 10 

genomfördes personligen på respektive organisations kontor. Intervjun med AB 

Botkyrkabyggen genomfördes via telefon från KTH. Samtliga intervjuer spelades in efter 

godkännande av intervjupersonerna. Efter varje intervju transkriberades det inspelade 

materialet för att säkerställa korrekt återgivning av informationen.  

1.5 Begrepp 

Bostad - Den totala bruksarean för alla hyresgäster i en kombolägenhet. 

Egen bostad - Bostadsrätt, eget hus eller förstahandskontrakt till hyresrätt inklusive lägenhet i 

en kombolägenhet. En egen bostad nyttjas inte nödvändigtvis enskilt men bostadsinnehavaren 

har en stark rättsställning.  

Gemensamma delar - Kök, badrum, vardagsrum och hall.  

Gemensamma utrymmen - Tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum, hobby- och fritidsrum, 

trapphus m.m. 

Gemensamma ytor - se gemensamma delar. 

Hushåll (även kallat kosthushåll) - Alla som bor ihop och har någon form av gemensam 

ekonomi tillhör samma hushåll (Jansson, 2000, s. 16). 

Kombolägenhet - En lägenhet som delas av flera personer och som upplåts i en särskild 

konstruktion av hyresrätt. Varje person är hyresgäst med ett eget avtalsförhållande med 

hyresvärden. 

Konventionell lägenhet - En bostad enligt dagligt språkbruk, ofta ett rum och kök eller 

större, där endast ett hushåll har sin bostad. 

Konventionellt hyreshus - Hyreshus som innehåller konventionella lägenheter. 

Lägenhet - Den yta som omfattas av ett hyresavtal, hyresobjektet. Kan vara ett enstaka rum 

eller flera olika bostäder.  

Markanvisning - En rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få 

förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom 

visst markområde som kommunen äger (Göteborgs Stad, 2015). 

 

I figur 1 nedan illustreras en kombolägenhet. Det som ryms inom den svarta ramen är det som 

i denna rapport i fortsättningen kommer att kallas “bostad” eller “kombolägenhet”. Det som 

kommer att benämnas “lägenhet” är varje yta som inryms inom de röda ramarna och 

dessutom i detta exempelfall en tredjedel av ytorna i de utrymmen som inryms inom den 

orangea, blå respektive den gröna ramen.  
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Figur 1: Illustration av en kombolägenhet 

1.6 Disposition 

Rapporten är disponerad på följande sätt: avsnitt 2 behandlar den teori som är nödvändig för 

uppsatsen innehållande en grundlig genomgång av hyreslagstiftningen (2.1), en kartläggning 

av bostadsmarknaden idag (2.2) samt en introduktion till konceptet kombolägenheter (2.3). 

Efterföljande avsnitt 3 innehåller en sammanställning av utförda intervjuer med Stockholms 

stad samt bostadsbolagen AB Botkyrkabyggen och Järntorget Byggintressenter AB som i 

nuläget erbjuder respektive planerar att erbjuda kombolägenheter. I avsnitt 4 följer en analys 

av lagtext med applicering på kombolägenheter tillsammans med granskade rättsfall, 

propositioner och lagkommentarer för utförligare resonemang. Avsnitt 4 ligger till grund för 

den diskussion om genomförandet av konceptet som förs i avsnitt 5. Rapporten avslutas med 

avsnitt 6 där vi redogör för våra slutsatser. 

  

BOSTAD = TOTAL YTA 
 
EXEMPELLÄGENHET HYRESGÄST 1: 
EGET RUM + 1/3 VARDAGSRUM + 1/3 HALL + 1/3 KÖK + 1/3 BADRUM 
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2 Teori 

2.1 Vad är hyra? 

Som bakgrund till den undersökning som ska göras och de resonemang som ska föras om 

kombolägenheter i denna rapport behövs grundläggande kunskaper om hyreslagstiftningen 

och de regler som gäller. Nedan följer en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i 

hyreslagstiftningen.  

2.1.1 Definition och tillämplig lagtext 
Hyra är en form av nyttjanderätt där en hyresgäst har rätt att genom ett avtal nyttja ett hus 

eller del av ett hus mot ersättning (1 § HL). Ett hyresavtal kännetecknas av fyra rekvisit. 12 

kap. JB klarlägger två av rekvisiten i första paragrafen: upplåtelsen ska ha skett genom avtal, 

genom vilka hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. De andra två rekvisiten 

är att upplåtelsetiden är begränsad till 25 år inom detaljplanelagt område eller till hyresgästens 

livstid (7:5 Jordabalk) samt att hyresupplåtelsen ska ha skett genom avtal. Man skiljer på 

helnyttjanderätt och partiell nyttjanderätt. Helnyttjanderätt innebär att nyttjanderättshavaren 

har en exklusiv nyttjanderätt till det upplåtna området men hyresvärden har däremot rätt till 

tillträde under vissa förutsättningar (26 § HL). Till denna form av nyttjanderätt räknas hyra, 

arrende och tomträtt (Victorin & Hager, 2008, s. 28). I lagtexten kallas hyresobjektet för 

lägenhet, vilket kan vara såväl ett rum eller flera lägenheter enligt dagligt språkbruk. Detta 

innebär att det som i dagligt tal kallas en lägenhet inte alltid överensstämmer med lagtexten 

(Grauers, 2014, s. 23). Vidare definieras en bostadslägenhet som en lägenhet som upplåtits för 

att helt eller till icke oväsentlig del användas som bostad (1 § 3 st HL). De obligationsrättsliga 

regler som gäller för hyra regleras i 12 kap. Jordabalk, i fortsättningen kallad hyreslagen. Där 

särskiljs hyra av bostad och hyra av lokal i den mån olika regler gäller för dessa (Grauers, 

2014, s. 19).  

2.1.2 Syfte med bostadshyra och avtalen 
Ett bostadshyresavtal har stor social betydelse och tryggar hyresgästens behov av bostad för 

sig och sin eventuella familj. Rätten till förlängning av avtalet när detta löper ut kan vara det 

viktigaste för hyresgästen (Grauers, 2014, s. 15). Mot detta intresse ställs hyresvärdens 

intresse av att få avtalet att upphöra för att själv kunna använda utrymmet eller för att hyra ut 

det till någon annan. Dessa intressen handlar om parternas handlingsfrihet. Syftet med 

hyresavtalet för hyresvärden är att det möjliggör en långvarig avkastning på fastigheten. 

Hyresavtalen löper vanligen tillsvidare och hyresförhållandena är ofta långvariga eftersom 

behovet som det fyller för båda parter i regel är långsiktigt (Grauers, 2014, s. 16). 

Hyresvärden har rätt att själv välja motpart vid nyuthyrning av en lägenhet men om 

lägenheten ska överlåtas har hyresgästen en långtgående rättighet att välja till vem detta ska 

ske (32 § HL) (Grauers, 2014, s. 34).  

 

Lagstiftaren har uttryckt att fastighetsägaren ofta är den starkaste parten i avtalsförhållandet. 

Därför har lagstiftningen utformats så att vissa regler är tvingande till hyresgästens förmån 

och dessa kan därför inte avtalas bort (1 § 5 st HL). Detta innebär att hyresgästen alltid kan 

åberopa den avtalsklausul eller tvingande lagregel som är mest förmånlig för denne (Grauers, 

2014, s. 21). 

 

Huvudregeln angående avtalstiden är att hyresavtal löper på obestämd tid, det råder dock 

avtalsfrihet och hyresavtal kan också ingås på bestämd tid (3 § HL). Hyresavtal som är slutna 

på obestämd tid ska alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Den kortaste uppsägningstiden 

är tre månader men längre uppsägningstid kan avtalas. Avtal på bestämd tid upphör att gälla 

vid avtalstidens slut. Om hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd ska dock 
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uppsägning alltid göras. Om uppsägning inte sker på hyresavtal slutna på obestämd tid, anses 

de förlängda på obestämd tid (3 § HL). 

 

Man skiljer på begreppen hyrestid och hyresförhållande. Hyrestiden är den period som avtalet 

omfattar medan hyresförhållandet avser hela den tid hyresgästen lagligen har disponerat 

lägenheten. Här kan det ursprungliga avtalet exempelvis ha blivit förlängt eller förnyat med 

ändrat innehåll (Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 48). 

 

I avtalet fastställs de villkor som ska gälla under hyrestiden. Om någon av parterna vill ändra 

hyresvillkoren måste denne lämna ett skriftligt meddelande om detta till den andra parten (54 

§ HL). Enligt huvudregeln gäller de gamla villkoren fram till den tidpunkt till vilken avtalet 

tidigast kan sägas upp (Grauers, 2014, s. 174).  

2.1.3 Hyresgästens förpliktelser 

2.1.3.1 Hyran 
Hyresgästen ska betala ersättning till hyresvärden i form av hyra (1 § HL) (Lundén, 2013, s. 

142). Hyrans storlek måste vara fastställd i hyresavtalet eller i en 

förhandlingsöverenskommelse och kan inte vara rörlig eller justeras löpande (19 § 1 st HL). 

Hyrans storlek kommer parterna överens om individuellt eller så förhandlar hyresvärden eller 

hyresvärden och en hyresvärdsorganisation som hyresvärden är medlem i, kollektivt fram en 

hyresnivå med en hyresgästorganisation (Grauers, 2014, s. 52). När hyran förhandlas fram 

individuellt och parterna inte kan komma överens ska den av hyresnämnden bestämmas till ett 

skäligt belopp enligt bruksvärdessystemet (Grauers, 20, s. 55). Enligt bruksvärdessystemet får 

inte hyran vara påtagligt högre än för lägenheter som är likvärdiga med hänsyn till 

lägenhetens bruksvärde (55 § 1 st HL).  

a) Grunder för kollektiv hyra 

Om hyran förhandlas kollektivt ska förhandlingen följa reglerna i hyresförhandlingslagen 

(1978:304). Först upprättas en förhandlingsordning som sätter ramarna för den kommande 

förhandlingen (1 § HFL). Förhandlingen resulterar sedan i en förhandlingsöverenskommelse 

där villkoren som ska gälla för hyresgästerna som har en förhandlingsklausul i sina hyresavtal 

framgår (2 § 1 st HFL) . Hyresgästen kan välja om denne vill ha en förhandlingsklausul i sitt 

avtal (3 § 2 st HFL). Klausulen innebär att hyresgästen godtar att 

förhandlingsöverenskommelsen blir gällande mot denne (2 § 1 st HFL). Om klausulen väljs 

bort måste hyran istället förhandlas individuellt (Grauers, 2014, s. 66).  

b) Dröjsmål med hyran 

Om hyresgästen inte betalar hyran i tid kan hyresrätten förverkas (42 § p. 1 HL). Skyddsregler 

som innebär lättnader för hyresgästen har dock införts i lagstiftningen så att hyresrätten inte 

blir förverkad om hyresgästen betalar hyran inom en vecka från förfallodatum (44 § HL). 

Hyresrätten är inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last endast är av ringa 

betydelse (42 § 5 st HL). Hyresgästen har dessutom möjlighet att återvinna hyresrätten, trots 

att den skulle vara förverkad, om denne betalar hyran inom tre veckor efter uppsägning. 

Hyresvärden måste i samband med uppsägningen meddela kommunens socialnämnd om 

dröjsmålet för att uppsägningen ska vara giltig (44 § HL).  

2.1.3.2 Hyresgästens användning av lägenheten 
I bostadshyresavtalet framgår för vilket ändamål lägenheten hyrs ut. Lägenheten ska användas 

för detta ändamål för att inte användningen ska innebära ett kontraktsbrott men hyresvärden 

får bara som kontraktsbrott åberopa avvikelser i användningen som är av någon betydelse för 

denne (23 § HL). Ett kontraktsbrott som hyresvärden inte ska behöva tåla kan innebära att 

hyresrätten är förverkad (42 § 1 st 4 p HL). Den är dock inte förverkad om hyresgästen vidtar 
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rättelse på begäran av hyresvärden innan denne säger upp avtalet för förverkande (43 § 1 st 

HL). 

 

När hyresgästen använder lägenheten ska denne iaktta sundhet, ordning och gott skick inom 

fastigheten för att exempelvis se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar 

som i sådan grad kan vara skadliga för hälsa eller annars försämra deras bostadsmiljö att det 

inte skäligen bör godtas (25 § HL). Hyresvärden ska meddela hyresgästen om eventuella 

störningar för att få dessa att upphöra (42 § 1 st 6 p HL). Även kommunens socialnämnd ska 

underrättas om störningarna (42 § 3 st HL). Är störningarna att anse som särskilt allvarliga 

med hänsyn till deras art eller omfattning, har hyresvärden rätt att säga upp avtalet utan att ge 

hyresgästen tillsägelse eller underrätta socialnämnden (42 § 4 st HL).  

 

Hyresgästen har även en skyldighet att väl vårda lägenheten med vad därtill hör (24 § HL). 

Huvudregeln är att hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke får göra förändringar i 

lägenheten, men samtycke krävs under vissa förutsättningar inte för förändring av lägenhetens 

ytskikt och liknande (24 a § HL). Hyresgästen blir skadeståndsskyldig om denne försummar 

att genast meddela hyresvärden om att en skada eller händelse som kan leda till ytterligare 

skador av mera allvarligt slag har uppkommit. Även en skada som inte är akut är hyresgästen 

skyldig att meddela hyresvärden om (24 § 2 st HL).  

 

Två påföljder kan bli aktuella om hyresgästen inte fullgör sina åligganden: (1) skadestånd (42 

§ 6 st HL) och (2) uppsägning för omedelbar avflyttning på grund av hyresrättens förverkande 

(42 § 1 st 6 p HL).  

2.1.4 Hyresvärdens förpliktelser 
En bostadslägenhet som en hyresvärd tillhandahåller för uthyrning ska hålla en lägsta 

godtagbar standard. Lägenheten måste ha anläggning för uppvärmning, vatten- och 

avloppsanläggningar, hygieniska anordningar, matlagnings- och förvaringsmöjligheter m.m. 

(18 § 6 och 7 st HL). Om lägenheten inte uppfyller dessa krav kan hyresgästen ansöka om 

upprustningsföreläggande hos hyresnämnden. Hyresvärden tvingas då åtgärda bristerna. 

Upprustningsföreläggande som påverkar andra hyresgäster i huset kan endast meddelas om 

dessa lämnar samtycke (18 a § 1 st HL). 

 

Om lägenheten vid tillträdet inte är i det skick som hyresgästen kan påfordra har hyresgästen 

rätt till uppsägning i förtid, nedsättning i hyran och skadestånd. Det finns även möjlighet att 

kräva avhjälpande av bristen och om hyresvärden dröjer med avhjälpandet finns även rätt till 

självhjälp på värdens bekostnad (11 § HL). 

 

Om lägenheten inte är färdigställd när avtalet ingås och inte heller när lägenheten ska 

tillträdas (13 § HL) eller om den inte är utrymd på tillträdesdagen är hyresvärden i dröjsmål 

(14 § HL). Vid dröjsmål har hyresgästen rätt att häva avtalet och eventuellt få skadestånd (13 

§ HL). 

 

Hyresvärden ansvarar för reparationer efter normalt slitage av lägenheten. Detta innebär att 

denne ska utföra sedvanliga reparationer med skäliga tidsmellanrum för att hålla lägenheten i 

avtalat skick (15 § 2 st HL). Bestämmelserna om hyresvärdens underhållsskyldighet och 

lägenhetens skick vid tillträdet kan frångås i förhandlingsöverenskommelse (15 § 2 st 2 p 

HL). Om en brist är så allvarlig att den inte genast kan avhjälpas får hyresgästen säga upp 

avtalet (11 § 1 st 4 p HL). Om hyresvärden inte åtgärdar bristen kan hyresnämnden besluta 

om åtgärdsföreläggande (16 § 2 st HL). Om en brist uppstår efter tillträdet gäller samma 

regler för självhjälp, hävning etc. som när fel föreligger vid tillträdet (Grauers, 2014, s. 43). 
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2.1.5 Hyresgästens besittningsskydd 
Vid bostadshyra har hyresgästen ett så kallat direkt besittningsskydd. Detta innebär att 

hyresgästen med vissa undantag har rätt till förlängning av avtalet även om hyresvärden säger 

upp det (Grauers, 2014, s. 117). 

 

En typ av undantag innebär att ingen rätt till förlängning av avtalet föreligger, d.v.s. 

hyresgästen har inget besittningsskydd. Den andra typen av undantag innebär att en 

intresseavvägning ska göras mellan hyresgästens och hyresvärdens intressen för att bedöma 

om rätt till förlängning föreligger eller om besittningsskyddet ska brytas (Grauers, 2014, s. 

118). Besittningsskydd föreligger exempelvis inte om hyresgästen hyr i andra hand under 

kortare tid än två år i följd, om hyresrätten är förverkad eller om hyresgästen i en särskilt 

upprättad handling har frånsagt sig besittningsskyddet (45 § HL). I förverkandefallet kan dock 

en medhyresgäst eller make eller sambo som har sin bostad i lägenheten överta kontraktet och 

den första hyresgästen kan tillåtas att bo kvar (47 § HL). Besittningsskyddsbrytande grunder 

kan vara hyresgästens kontraktsbrott, som även är en förverkandegrund, eller misskötsamhet 

som inte är så allvarlig att hyresrätten kan förverkas, rivning, ombyggnad eller ändrad 

användning av huset. Dessutom finns en generalklausul som innebär att besittningsskyddet 

kan brytas om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller annars är oskäligt (46 § 

HL). Om hyresvärden har sakliga skäl att vägra förlängning ska en intresseavvägning göras 

mellan parternas intressen för att avgöra om besittningsskyddet ska brytas. Vid 

intresseavvägningen ska beaktas om hyresgästen har skyddsvärt intresse av att kvarbo i 

lägenheten, vilket denne i regel har om lägenheten uppfyller hyresgästens behov av bostad 

(Bengtsson, Hager & Victorin, 2013, s. 66).  

 

En andrahandshyresgäst har ett svagare besittningsskydd även gentemot 

förstahandshyresgästen eftersom denne kan ha ett särskilt intresse av att förfoga över 

lägenheten för egen användning eller för exempelvis byte (Grauers, 2014, s. 135).  

 

Om hyresgästen har förverkat hyresrätten eller annars har begått ett så allvarligt kontraktsbrott 

att denne saknar besittningsskydd kan dennes medhyresgäst, make eller sambo under vissa 

omständigheter ha rätt att överta kontraktet (47 § 2 st HL). Om det finns två eller fler parter i 

hyresavtalet men endast den ena har misskött sig, har den oskyldiga parten rätt till förlängning 

av avtalet, förutsatt att hyresvärden skäligen kan nöjas med denne som hyresgäst (47 § 1 st 

HL).  

2.1.6 Partsväxling; substitution och sublokation 
En kontrahent kan genom substitution överlåta sina rättigheter som denne har enligt avtal, 

exempelvis genom byte, men kan inte ensidigt frigöra sig från sina skyldigheter gentemot 

motparten genom att flytta över dem på en annan person. Istället för substitution finns 

möjligheten till sublokation, vilket innebär att lägenheten upplåts i andra hand. Hyresgästen 

står kvar som part i avtalet och får då en hyresvärdsposition gentemot underhyresgästen men 

har samtidigt kvar sina förpliktelser enligt avtalet med hyresvärden. Sublokationen kan vara 

total eller partiell. Total innebär att hela lägenheten hyrs ut i andra hand och partiell innebär 

att bara en del av lägenheten hyrs ut (Bengtsson, Hager & Victorin, 2004, s. 148). 

 

Grundregeln är att hyresgästen inte utan värdens samtycke får överlåta hyresrätten (32 § 1 st 

HL) eller upplåta hela lägenheten i andra hand (39 § 1 st HL). Ett undantag är dock att 

värdens samtycke kan ersättas av hyresnämndens tillstånd. Tillstånd ska ges om hyresgästen 

har beaktansvärda skäl och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke (40 § 

HL). Om endast en del av lägenheten hyrs ut av förstahandshyresgästen till annan gäller inte 

samma regler. En hyresgäst har rätt att ha en inneboende om detta inte orsakar men för 

hyresvärden (41 § HL). Regeln är tvingande och kan således inte avtalas bort. Men uppstår 

exempelvis om upplåtelsen innebär alltför stora störningar eller om slitaget på lägenheten 
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ökar mer än vad hyresvärden ska behöva tåla, exempelvis genom att den överbefolkas. Vid 

bedömning av detta ska hänsyn tas till lägenhetens storlek (Grauers, 2014, s. 112). 

Förverkandegrund föreligger om upplåtelsen innebär påtaglig olägenhet för hyresvärden (42 § 

1 st 4 p HL). 

 

Andrahandshyresgästen har en svag rättsställning eftersom denne inte har något avtal med 

fastighetsägaren. Om förstahandshyresgästens avtal sägs upp för förverkande eller i annat fall 

för avflyttning upphör andrahandshyresgästens hyresrätt och förstahandshyresgästen blir 

skadeståndsskyldig gentemot andrahandshyresgästen eftersom denne bryter sitt avtal 

(Grauers, 2014, s. 106).  

 

Reglerna om överlåtelse av lägenhet avsedd som gemensam bostad för hyresgästen och 

dennes make eller sambo innebär ett avsteg från ovan nämnda huvudregel. En make eller 

sambo får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om lägenheten tillagts maken genom 

bodelning eller arvskifte, eller sambon genom bodelning eller övertagits av denna enligt 

reglerna i 22 § sambolagen (2003:376) (33 § 2 st HL). 

 

När det gäller övergång av hyresrätten till person som varaktigt sammanbor med hyresgästen 

och är denne närstående är tanken att ge närstående rätt att bo kvar i bostaden trots att 

hyresgästen flyttar eller dör. Som sammanboende räknas inte inneboende eftersom 

hyresgästen och den inneboende inte har gemensamt hushåll eller använder lägenheten i viss 

mån gemensamt (Grauers, 2014, s. 88).  

 

Oavsett om hela eller endast en del av lägenheten hyrs ut i andra hand måste samtliga 

hyresgäster som omfattas av avtalet upplåta hyresrätt till andrahandshyresgästen för att avtalet 

ska vara giltigt (Grauers, 2014, s. 111, 113). Detta innebär att om exempelvis två makar hyr 

en lägenhet gemensamt måste båda upplåta lägenheten i andra hand för att upplåtelsen ska 

vara giltig. 

 

Om medgivande eller tillstånd till substitution eller sublokation inte ges men den ändå 

genomförs kan hyresrätten vara förverkad (42 § 1 st 3 p HL).  

2.2 Marknad 

Det finns flera ledande motiv till hur vi väljer att bo, exempelvis ålder, storlek på hushållet 

samt privatekonomi. En bidragande faktor som är central i frågan är dock hur 

bostadsbeståndet ser ut där vi väljer att bo (Sköld, 2014). Dagens bostadsbestånd är ett 

omdiskuterat ämne i Stockholm och inte minst den brist på bostäder som råder. Stockholm är 

en av Europas snabbast växande städer men medan befolkningen ökar, minskar 

bostadsbyggandet i landet (Stockholms handelskammare, 2011).  

 

I Stockholms län år 2014 utgjorde antalet hyresrätter i flerbostadshus 32,3 procent av det 

totala bostadsbeståndet, antal bostadsrätter i flerbostadshus 38,7 procent och eget boende i 

småhus 25,0 procent (se figur 2). Kategoriseringen av upplåtelseformerna beror av hur 

ägarförhållandena för husen ser ut, inte hur de boende utnyttjar lägenheterna. ”Övriga hus” 

avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål.  
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Antal lägenheter efter hustyp och upplåtelseform i Stockholms län år 2014 
 

Tabell 1: Antal lägenheter efter hustyp och upplåtelseform i Stockholms län (Statistiska centralbyrån, 2013) 

Hyresrätt i flerbostadshus 32,3 % 

Bostadsrätt i flerbostadshus 38,7 % 

Äganderätt i flerbostadshus 0,0 % 

Hyresrätt i småhus 0,8 % 

Bostadsrätt i småhus 1,6 % 

Äganderätt i småhus 25,0% 

Hyresrätt i övriga hus 1,2% 

Bostadsrätt i övriga hus 0,4% 

Äganderätt i övriga hus 0,0% 

 

Behovet av bostäder i Stockholms län är stort bland personer mellan 20 och 27 år 

(Hyresgästföreningen, 2013, s. 4). En egen bostad är för de unga vuxna en möjlighet att ta ett 

steg närmare sina drömmar (Hyresgästföreningen, 2013, s. 16) och när detta behov inte kan 

mötas blir följden att allt fler ofrivilligt väljer att bo kvar hemma hos sina föräldrar eller i 

osäkra upplåtelseformer (Hyresgästföreningen, 2013, s. 4). I början av år 2013 bodde endast 

44 procent i aktuell ålder i Stockholms län i egen bostad, d.v.s. hyresrätt med 

förstahandskontrakt, bostadsrätt eller eget hus (Hyresgästföreningen, 2013, s. 4). Resterande 

unga vuxna bodde antingen kvar hos sina föräldrar, 29 procent, eller i osäkra 

upplåtelseformer, 27 procent, såsom inneboende eller i andra hand. 78 procent av de unga 

vuxna skulle föredra att bo i egen bostad vilket innebär att ett glapp på 34 procentenheter kan 

uppmärksammas. Detta innebär att 81 900 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad men 

hade inte det år 2013 (Hyresgästföreningen, 2013, s. 3). 47 procent av alla stockholmare i 

åldern 18-35 år vill bo med vänner eller andra i dag eller i framtiden men det är bara tre 

procent av samma grupp som bor så (Fastighetsägarna, 2014, s. 26). För att klara 

bostadsförsörjningen krävs att det byggs mellan 9 000 och 16 000 lägenheter per år fram till 

år 2030. Detta kan ställas mot att 3 000 bostäder byggdes i länet år 2012 (Eidevall 2014). Tolv 

procent av de unga vuxna som bodde i osäkra upplåtelseformer bodde i andra hand. Vidare 

bodde fem procent i studentbostad, som räknas som en osäker upplåtelseform eftersom den 

som hyr en sådan har ett svagare besittningsskydd än bostadshyresgäster normalt har 

(Holmqvist & Thomsson, 2014, 46 § 1 st 10 p HL), tre procent med kompisar, tre procent 

som inneboende och två procent hos annan anhörig än förälder (Hyresgästföreningen, 2013, s. 

6).  

 

Hyresrätten är den boendeform som unga vuxna aspirerar mest på men där utbudet inte har 

anpassats till efterfrågan på marknaden då fokus under åren har legat på bostadsrätter (Nya 

hyresrätter för dyra för unga, 2012). En allt mindre andel av de unga vuxna väljer att bo i 

hyresrätt (Hyresgästföreningen, 2013, s. 5). Förutom bristen på hyresrätter påverkar ökade 

snitthyror andelen unga vuxna som bor i hyresrätt. Detta har blivit en konsekvens av att cirka 

100 000 billigare äldre hyresrätter har ombildats till bostadsrätt och delvis ersatts med drygt 

20 000 nybyggda hyresrätter. För de unga blir det svårt att konkurrera på bostadsmarknaden 

eftersom de har sämre möjligheter att få fast anställning, spara ihop kapital, samla kötid hos 

bostadsförmedling samt lämna referenser från tidigare boende (Nya hyresrätter för dyra för 

unga, 2012). För att hantera bostadsbristen krävs att samhället på olika sätt stimulerar 

byggandet av nya hyresrätter genom att den ekonomiska obalans som råder mellan hyresrätten 

jämfört med småhus och bostadsrätter åtgärdas (Hyresgästföreningen, 2013, s. 16). 



 

 18 

2.3 Kombolägenhet 

2.3.1 Vad är kombolägenhet? 
En kombolägenhet är en bostad som delas av flera personer och som upplåts i en särskild 

konstruktion av hyresrätt. Boendeformen utgör således en form av kollektivboende. Varje 

person är hyresgäst med ett eget avtalsförhållande med hyresvärden. Dessa avtal räknas var 

för sig som förstahandshyreskontrakt och är tänkta att ge samma rättigheter till varje hyresgäst 

som om bostaden hyrdes av endast en hyresgäst, för att på så sätt minska beroendeställningen 

mellan de som bor i samma bostad. En sådan beroendeställning uppkommer när en person hyr 

en lägenhet i andra hand eller är inneboende hos en annan person. Kombolägenheterna kan 

tilldelas flera personer som söker boende gemensamt men vill ha egna avtal, eller flera 

personer som står i bostadskö och som inte känner varandra men som kan tänka sig att bo i en 

kombolägenhet tillsammans. Hyresgästerna delar kök, badrum och hall men har egna sovrum 

(Stockholms stad kommunfullmäktige motion 2012:6).  

2.3.2 Kombolägenhet i befintligt bestånd och nyproduktion 
Kombolägenheter kan inrättas både i befintligt bostadsbestånd där vanliga tvårumslägenheter 

eller större upplåts och i nyproducerat bestånd där lägenheterna har anpassats för att utnyttjas 

som kombolägenheter av personer som inte delar hushåll. AB Botkyrkabyggen är ett exempel 

på ett företag som upplåter kombolägenheter i befintligt bostadsbestånd och Järntorget 

Byggintressenter AB är ett exempel på ett företag som planerar att upplåta kombolägenheter i 

nyproduktion.  

2.3.3 Motion Inrättande av kombolägenheter i Stockholm 
Ett tecken på att kombolägenheter är relativt nytt framgår av att det i en motion till 

kommunfullmäktige Stockholms stad år 2012 föreslås att de kommunala bostadsbolagen i 

kommunen ska börja erbjuda kombolägenheter till personer som står i kö för att få en bostad. 

Emilia Bjuggren m.fl. föreslår i motion (2012:6) att man utreder dessa möjligheter. Detta i 

syfte att möjliggöra eget hyreskontrakt för flera unga och studerande i Stockholm. Frågan har 

tillställts stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Farsta 

stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd samt till 

Stockholms Stadshus AB för yttrande (Utlåtande 2013:90 RV). 

 

Motionären anför att det i dagsläget råder brist på små lägenheter vilket försvårar för unga och 

studenter att flytta hemifrån för att bo i egen bostad eftersom de inte har råd att köpa eller 

hyra stora lägenheter. De har ofta låga och/eller ojämna inkomster vilket gör det svårt för dem 

att få tag i en egen bostad. Genom att erbjuda stora lägenheter som kombolägenheter kan fler 

unga få en egen bostad. Det råder dock enligt en av de remitterade inrättningarna även brist på 

stora lägenheter i befintligt bestånd vilket gör att om dessa utnyttjas som kombolägenheter 

bildas ett ännu större underskott av stora lägenheter än det är idag. Detta har uppmärksammats 

under behandlingen av motionen och det menas att nyproduktion av stora hyresrätter medför 

flyttkedjor som frigör små lägenheter till unga och studerande. 

 

Motionären menar att befolkningen ökar men att underskottet av hyresettor är stort och 

byggandet av bostäder för unga och studenter i stort är underrepresenterat i nyproduktionen. 

Nybyggnation som lösning räcker dock inte för att erbjuda tillräckligt många bostäder i 

Stockholm, därför kan kombolägenheter vara en komplementlösning. Kombolägenheter har 

prövats i andra länder, anses vara populära bland unga och är ett medel för att lindra den 

bostadskris som råder bland de unga vuxna i Stockholm, enligt motionären. 

 

De olika nämnder och avdelningar som har tillställts ärendet har tagit ställning till förslaget 

och lämnat kommentarer. Det har framförts att det behövs nya lösningar för att ge unga och 

studenter möjlighet till egen bostad och att detta ska prioriteras. Det har byggts för lite 
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studentlägenheter i regionen och bostadsbolagen ska underlätta tillskapandet av 

studentbostäder samt verka för fler och billigare lägenheter för ungdomar. Vidare har anförts 

att nuvarande hyreslagstiftning inte är tillämplig på kombolägenheter eller att det åtminstone 

måste utredas vad som gäller. Det framförs även att lägenhetsstorlek, åldersintervall, 

maximilängd för avtalen etc. måste preciseras. Påstående framställs att personerna som hyr 

samma lägenhet bör känna varandra för att ett gemensamt boende ska kunna fungera medan 

motionärerna menar att detta inte är en förutsättning. Motionen möter också motstånd genom 

att en av de remitterade inrättningarna menar att det borde finnas andra vägar att gå än att 

inrätta en helt ny boendeform eftersom “...ägarskapet framstår som otydligt.” I jämförelse 

med korridorsboenden för studenter borde ägarskapet för boendet enligt vår uppfattning dock 

vara liknande.  

 

Det framhålls att hänsyn måste tas till om särskilda regler ska gälla för ungdomar och 

studerande vad gäller om dessa ska få behålla sin plats i kön till vanliga lägenheter när denne 

flyttar in i en kombolägenhet. Det måste även beaktas vem som ska stå för eventuella 

hyresförluster om en av kontraktsinnehavarna säger upp sin del av lägenheten och man inte 

kan hyra ut delen efter uppsägningstiden. Lägenheter där man delar boende med helt obekanta 

personer är enligt en av de remitterade inrättningarna att anse som svåruthyrda.  
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3 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts i syfte att ge en överblick av hur kombolägenhetskonceptet 

fungerar, hur planerna för utveckling av konceptet ser ut samt marknadens efterfrågan på 

denna boendeform. Intervjupersonerna har varit Martin Arkad, VD för Järntorget 

Byggintressenter AB, Jan-Erik Sandh, kundchef på AB Botkyrkabyggen samt Lina Glans (S), 

borgarrådssekreterare på Stadsbyggnadsroteln i Stockholms stad. Nedan följer en beskrivning 

av Järntorgets och Botkyrkabyggens kombolägenhetssatsningar samt en redogörelse för de tre 

olika organisationernas syn på konceptet tillsammans med deras erfarenheter och planer.  

3.1 Beskrivning av olika koncept 

3.1.1 Järntorget - KomBo 
Järntorgetkoncernen (Järntorget) består av ett moderbolag, Järntorget Byggintressenter AB, 

och fyra helägda dotterbolag: Järntorget Bostad AB, Järntorget Bygg AB, Järntorget 

Fastigheter AB och Byggnads AB Abacus. Järntorget är verksamt i Stockholms län och är 

specialiserat på nyproduktion av bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och 

studentlägenheter men bygger också lokaler, förskolor och skolor samt bygger till och bygger 

om befintliga byggnader. Koncernen förvaltar bostadshyreshus och bostadsrätter och äger 

idag mer än 1 200 bostäder. Järntorget Bostad äger stora markområden främst i Stockholms 

kranskommuner som på sikt ska planläggas och utvecklas till nya bostadsområden. 

Koncernens affärsidé är att med långsiktiga total- och entreprenadåtaganden inom bygg- 

bostadsutvecklings- och fastighetsverksamheten expandera koncernen med fokus på god 

lönsamhet och ett väl avvägt risktagande (Järntorget Byggintressenter AB, 2015). 

 

Järntorget och arkitektföretaget Utopia är sedan juni år 2014 aktuella med att utveckla ett nytt 

boendekoncept som kallas “KomBo” där kombolägenheter som är extra genomtänkta när det 

gäller planlösning och utrustning ska nyproduceras. Tanken är att skapa ett modernt 

kollektivboende med 3-, 4- eller 5-rumslägenheter för personer i alla åldersgrupper (Järntorget 

Byggintressenter AB, 2015). Det aktuella projektet är förlagt i Sundbybergs kommun där 

Järntorget har fått en markanvisning och omfattar 25-28 lägenheter för 100-112 personer. 

Koncernen har ungefär två till tre års planarbete framför sig innan det första KomBo-huset 

kan börja byggas (Martin Arkad, 8 april 2015). Genom att bo i en KomBo-lägenhet minskas 

de fasta kostnaderna per person genom lägre hyra, lägre kostnader för tv, försäkring och 

bredband etc. med upp till 1 500 kr/mån och person (Järntorget Byggintressenter AB, 2015).  

 

Hyresgästerna planeras få tillgång till KomBo-lägenheten genom att en person blir tilldelad 

lägenheten genom Bostadsförmedlingen efter antal ködagar och sedan hittar denna person två 

till fyra kompisar, beroende på bostadens storlek, som den kan tänka sig att bo med. Alla får 

sedan ett eget hyreskontrakt. I varje bostad (se figur 3) finns en tyst sovrumszon som 

angränsar till våtrumszonen med toalett och dusch. Varje sovrum har en egen balkong. I andra 

änden av bostaden finns vardagsrummet och köket med extra förvaringsutrymmen. I 

anslutning till matplatsen finns en större, gemensam balkong (Järntorget Byggintressenter 

AB, 2015).  
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Figur 2: Modell över KomBo-lägenhets utformning med plats för 4 hyresgäster (Järntorget, 2015) 

 

3.1.2 Botkyrkabyggen - KompisBo 
AB Botkyrkabyggen är ett kommunalägt bostadsföretag som ägs av Botkyrka kommun och 

driver allmännyttig verksamhet. Det är det största bostadsbolaget i Botkyrka och de äger och 

förvaltar cirka 10 600 bostäder samt bygger och utvecklar nya bostäder (AB Botkyrkabyggen, 

2015). Deras affärsidé grundar sig i att vara en aktiv och innovativ fastighetsägare och de har 

infört och utvecklat olika koncept på boendeformer, bland annat “KompisBo” som infördes år 

2011 (AB Botkyrkabyggen, 2015) och ”SeniorKompisBo” som kan komma att införas under 

år 2015 (Jan-Erik Sandh, 20 april 2015). Botkyrkabyggen är, som framgått tidigare, ett 

exempel på ett bolag som har infört en variant av kombolägenhet i befintligt bestånd. 

Botkyrkabyggen erbjuder i nuläget 90 stycken KompisBo-kontrakt, d.v.s. 45 bostäder. 

KompisBo riktar sig till ungdomar mellan 18 och 30 år som är intresserade av att dela på ett 

hyresavtal så att det blir två hyresavtal i samma bostad (Jan-Erik Sandh, 20 april 2015). 

Bostäderna omfattar minst två rum och kök men kan också omfatta större lägenheter såsom 

trerummare och fyrarummare (Jan-Erik Sandh, 20 april 2015). Varje hyresgäst har ett avtal på 

sitt eget rum samt en del i gemensamhetsytorna (AB Botkyrkabyggen, 2015). 

Uppsägningstiden är två månader och kontraktet löper på bestämd tid, max fyra år. 

Förmedlingen sker genom en Facebook-sida där lediga lägenheter annonseras ut och där först 

till kvarn avgör turordningen till bostaden (AB Botkyrkabyggen, 2015).  

3.2 Kombolägenheter i praktiken 

3.2.1 Fördelar med konceptet 
Martin Arkad berättar att Järntorget tillsammans med Utopia valde att införa detta 

boendekoncept efter en idé från arkitekt Emma Jonsteg. Hon ansåg att det borde finnas ett 

bättre sätt än att bygga små lägenheter för att få ner boendekostnaderna för ungdomar. Hon 

tog fram ett förslag på hur man kan rita större bostäder istället och låta folk få en gemensam 

umgängesyta. Genom att bygga KomBo-lägenheter kan varje person disponera över 26 

kvadratmeter men ha möjlighet att utnyttja ännu större yta i samråd med resterande 

hyresgäster i bostaden. På så sätt uppnås en högre boendekvalitet och ytor för socialt umgänge 

ges till en rimlig månadskostnad (Martin Arkad, 8 april 2015).  

 

Botkyrkabyggen valde att införa konceptet eftersom det är en boendeform som skapar många 

fördelar för ungdomar då det dels blir billigare för dem att ha en egen bostad, dels att det ger 

dem en bra start i livet. Grundtanken till att införa KompisBo var att det återspeglades ett 

behov hos ungdomar att få en bostad, berättar Jan-Erik Sandh som vidare redogör att idén 

utvecklades av Botkyrkabyggens affärsutvecklingsavdelning. Jan-Erik Sandh lägger fram att 

Botkyrkabyggen inte hade tomma lägenheter som de ville utnyttja, de hade tvärtom många 

personer i bostadskön och genom att införa konceptet kunde de delvis möta den bostadsbrist 
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som rådde och råder i Stockholm. Genom att använda befintliga lägenheter till KompisBo 

frigörs lägenhetsyta i andra lägenheter eftersom flera personer kan dela på samma yta (Jan-

Erik Sandh, 20 april 2015).  

 

Enligt Lina Glans är tanken med kombolägenhetskonceptet att utnyttja ytan i bostäderna på ett 

så optimalt sätt som möjligt och att få ner kostnaderna genom att hitta nya boendeformer. Hon 

betonar att målgruppen är unga och studenter men att även låginkomsttagare generellt drabbas 

av den rådande bostadsbristen och de höga hyrorna främst i Stockholms innerstad. Genom att 

bo kollektivt i en kombolägenhet skapas mer gemenskap och resurserna utnyttjas mer 

effektivt vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med anledning av bostadsproblematiken 

för unga uppstod frågan om vad som kan göras för att lösa situationen. Inspiration hämtades 

från Botkyrkabyggens KompisBo och har senare utvecklats med inspiration även från 

Järntorgets och Utopias KomBo. 

 

Kombolägenheter är enligt Martin Arkad bra för hyresgästerna eftersom det ger lägre hyra 

och andra boendekostnader. Jan-Erik Sandh håller med om dessa fördelar och menar också att 

det skapar bra möjligheter för ungdomarna att få tag i en bostad med först till kvarn-systemet 

för att sedan samla kötid till en annan hyresrätt under tiden de bor i en kombolägenhet.  

 

För Järntorgets del är nyttan för koncernen att de kan få tillgång till mer mark och därmed 

bygga mer eftersom de istället för att bygga smålägenheter kan bygga stora lägenheter och 

komma runt reglerna om bullerskydd. Reglerna innebär att varje lägenhet måste ha minst 

hälften av boningsrummen mot en tyst sida av huset och dessutom ha en tyst sovrumsdel. 

Genom att bygga genomgående lägenheter kan en tyst sida skapas, till skillnad från när man 

bygger små lägenheter som ofta är enkelsidiga, och därför kan Järntorget bygga dessa 

lägenheter även i bullerutsatta områden. För Botkyrkabyggen innebär KompisBo en möjlighet 

att visa att företaget kan tillgodose speciella behov och tänker på olika grupper i samhället, 

vilket stärker deras varumärke (Jan-Erik Sandh, 20 april 2015). 

 

KomBo bidrar till samhället genom att minska boendekostnaderna för hyresgästerna och 

möjliggöra nyproduktion av bostäder för en person på mark som annars inte hade kunnat 

bebyggas (Martin Arkad, 8 april 2015). KompisBo bidrar till samhället genom att minska 

trycket på bostadsköerna genom att det befintliga beståndet utnyttjas mer effektivt (Jan-Eriks 

Sandh, 20 april 2015). Kombolägenheter generellt bidrar till samhället genom att ytorna i 

befintligt bestånd och i nyproduktion kan fördelas mellan fler personer (Lina Glans, 21 april 

2015). Martin Arkad nämner att för att det här konceptet ska kunna växa behövs en politisk 

vilja att ge markanvisningar till företag som vill bygga kombolägenheter. Enligt Lina Glans 

finns denna politiska vilja både inom Stockholms stad och inom andra kommuner, särskilt där 

det finns många unga, många studenter och framförallt där bostadsbristen är utbredd. Lina 

Glans tror att vissa kommuner är tveksamma till att markanvisa för kombolägenhetsprojekt 

eftersom de inte vet hur det kommer att fungera kontraktsmässigt och hur bostäderna ska 

förmedlas så att det blir rationellt och rättvist. Vidare menar Lina Glans att frågan om 

kombolägenheters utbredning är tvådelad. Det handlar dels om att kommunerna måste 

markanvisa för dessa projekt, men också om att såväl kommunala som privata bostadsbolag 

måste börja hyra ut sina hyresrätter som kombolägenheter.  

 

Alla tre aktörer är överens om att kombolägenheter som boendeform är kompletterande och 

inte riskerar att konkurrera ut andra boendeformer på marknaden. Än så länge är satsningen 

på kombolägenheter så liten att införandet av detta koncept inte kommer att störa den övriga 

bostadsmarknaden. Vidare vad gäller marknaden för bostadsbyggande menar både Martin 

Arkad och Jan-Erik Sandh att det är i princip lika lönsamt för dem att erbjuda 

kombolägenheter som konventionella lägenheter jämfört med deras övriga verksamhet. Jan-
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Erik Sandh menar dock att KompisBo medför vissa ökade administrativa kostnader, men 

dessa är inte större än att de kan acceptera dem med tanke på hur viktigt de anser att konceptet 

är för ungdomarna.  

3.2.2 Lägenhetens omfattning 
När konceptet var nytt för respektive aktör uppkom en del frågeställningar som behövde lösas 

innan de kunde fatta beslut om att erbjuda kombolägenheter. Järntorget har stött på hinder vid 

utformningen av lägenheterna eftersom de byggregler som gäller inte stämmer överens med 

hur KomBo-lägenheterna ska utformas för att fungera så effektivt som möjligt. Dessa regler 

bygger på att lägenheterna ska utnyttjas av en kärnfamilj, säger Martin Arkad, vilket 

kombolägenheterna inte ska göra. Martin Arkad tror dock att dessa problem kommer att 

kunna lösas så att konceptet kan genomföras. Vidare ser Järntorget hyresrättsliga hinder 

särskilt med tanke på att det inte är helt fastställt vad parterna skriver kontrakt på. Dels kan ett 

kontrakt omfatta det egna rummet men frågan är då vad som gäller för de gemensamma 

ytorna. Ett alternativ kan vara att, som Botkyrkabyggen, hyra ut hela lägenheten där 

hyresgästerna har ett eget rum och en andel i de gemensamma ytorna i varje kontrakt.  

 

Även Botkyrkabyggen betonar de juridiska frågor som kan uppkomma i och med införandet 

av kombolägenheter. Botkyrkabyggen har valt att hyra ut varje lägenhet som en enhet där 

hyresgästen har ansvar för sitt eget rum men delar ansvaret för de gemensamma delarna av 

kombolägenheten med de andra hyresgästerna. Genom juridiska kontakter och godkända 

prövningar av avstående av besittningsskydd i hyresnämnden gick konceptet igenom. Varje 

avtal skickas till hyresnämnden för prövning av avstående av besittningsskydd och hittills har 

alla blivit godkända. Lina Glans för vidare resonemanget att konceptet är nytt och att de 

juridiska aspekterna därför är centrala frågor att utreda. Vidare anför hon att det är viktigt att 

hitta en bra metod för hur förmedlingen av bostäderna ska ske. Lina Glans diskuterar att de 

avvägningar i lagstiftningen eller i praxis som kan behöva göras för att hyreslagstiftningen ska 

kunna appliceras helt korrekt på kombolägenheter måste göras med försiktighet så att inte den 

grundläggande tryggheten som behövs i ett boende minskas.  

3.2.3 Vilka problem uppkommer vid tillämpningen av lagstiftningen?  
Vad gäller förmedling av bostäderna planerar Järntorget att använda sig av 

Bostadförmedlingen där en person som har tillräckligt mycket kötid för att få en KomBo-

lägenhet får hitta en till tre kompisar, beroende på antal rum i kombolägenheten, som också 

tecknar varsitt hyresavtal för sin andel i lägenheten. Om en kompis senare vill flytta får den 

personen eller de andra som bor i bostaden hitta en ny person som får flytta in i det lediga 

rummet. Det är alltså inte tänkt att enstaka tomma rum ska förmedlas via 

Bostadsförmedlingen. Om den avflyttande eller de kvarboende inte hittar en ny person som 

kan flytta in kommer Järntorget efter några månader troligtvis att säga upp alla hyresgäster för 

avflyttning så att lägenheten kan frigöras för en helt ny grupp av hyresgäster. Järntorget vill 

prioritera unga vuxna som hyresgäster i KomBo-lägenheter och därför är deras plan att alla 

hyresgäster ska vara under 30 år när de flyttar in, enligt Martin Arkad. Lina Glans 

argumenterar dock för att det mest rättvisa vore att ge de personer med längst kötid varsin 

plats i en kombolägenhet, men hon tror att det kan vålla problem eftersom dessa personer ska 

ha en gemensam bostad. Martin Arkad menar att de som bor tillsammans behöver ha lika 

värderingar för att kunna dela gemensamma ytor på ett bra sätt. Lina Glans belyser en 

eventuell problematik som kan uppstå om man väljer Järntorgets förmedlingsmetod eftersom 

den person som står längst fram i kön kanske inte har rätt antal vänner som vill bo 

tillsammans i en kombolägenhet. Frågor uppstår därför hur detta ska lösas så att bostäderna 

kan utnyttjas effektivt.  

 

Botkyrkabyggen använder sig av Facebook för att förmedla bostäderna. Utannonseringen sker 

löpande varje månad och den som är först till kvarn får skriva kontrakt på lägenheten så länge 
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den uppfyller de kriterier Botkyrkabyggen har ställt upp för upplåtelsen. De kriterier som 

anges är likvärdiga de krav som ställs på vanliga hyresgäster, med undantag för ett definierat 

ålderspann. När en hyresgäst flyttar är det upp till den kvarboende att hitta en ny hyresgäst, 

som Botkyrkabyggen godkänner, inom två månader. Uppfylls inte detta måste även den 

kvarboende flytta med två månaders avtalad uppsägningstid.  

 

Järntorget har som nämnts inte kommit fram till vad hyresobjektet ska vara och hur avtalen 

ska utformas men de har tänkt att avtalen ska löpa på obestämd tid. Martin Arkad resonerar 

kring att andrahandsupplåtelser borde kunna accepteras om det sker till en person som de 

andra som bor i bostaden kan acceptera. Om någon hyresgäst i bostaden inte trivs med någon 

av de andra menar Martin Arkad att Järntorget som hyresvärd inte kan agera för att lösa 

situationen så länge inte polismyndigheten har blivit inblandad. Martin Arkad betonar dock att 

de ännu inte har bestämt vad som ska gälla. Detsamma gäller överlåtelse av hyresrätten samt 

huruvida man med KomBo-konceptet på något sätt kan komma runt bestämmelserna om rätt 

att ha sin familj och i viss mån inneboende i lägenheten. Eftersom sovrummen i 

principskissen för KomBo-lägenheterna (se figur 3) endast har plats för en enkelsäng är det 

inte tänkt att det ska kunna bo flera personer i samma lägenhet. Om en vuxen hyresgäst har ett 

barn kommer den troligtvis att behöva hyra ytterligare en lägenhet, d.v.s. ytterligare ett rum 

en andel i de gemensamma ytorna i KomBo-lägenheten, åt sitt barn. 

 

Botkyrkabyggen har inte upplevt några juridiska problem med KompisBo-kontrakten. De 

följer den lagstiftning som gäller och har inte infört några särskilda avtalsvillkor i 

hyresavtalen som begränsar användningen av kombolägenheterna. Som bilaga till 

hyresavtalen finns en blankett om avstående av besittningsskydd. De har valt att använda sig 

av tidsbegränsade avtal för att behålla fokuset på ungdomar och ge nya personer chansen att 

bo i en kombolägenhet. Avtalet reglerar ansvarsdelen, där hyresgästen har eget ansvar för sin 

yta, d.v.s. sin sovyta, samt delat ansvar för den gemensamma ytan. Vid exempelvis brand 

krävs det att hyresgästerna har en hemförsäkring. Vid situationer där det framstår som otydligt 

vem som har vållat en eventuell skada, träder hemförsäkringen in med gemensamt ansvar. 

Jan-Erik Sandh berättar att det har gått bra att hyra ut lägenheterna och att hitta hyresgäster. 

Botkyrkabyggen anser att möjligheter att upplåta lägenheterna i andra hand och att ha 

inneboende inte ska ges eftersom de tycker att lägenheterna ska användas av de som bor där. 

Vidare är bostäderna anpassade för ett visst antal människor, vilket gör att om det blir för 

många människor i en lägenhet kan det inte vara bra ur hälsoaspekt.  

3.2.4 Kommer kombolägenheter att bli en vanlig boendeform i framtiden? 
Järntorget har inga planer på att upplåta kombolägenheter i befintligt bestånd dels eftersom 

det skulle orsaka ökade administrationskostnader, dels eftersom deras koncept och idé är att 

bygga bostäder särskilt anpassade för modernt kollektivboende, vilket inte fungerar om de 

använder befintliga lägenheter som inte är anpassade för detta. Däremot söker de fler 

markanvisningar för att kunna utöka satsningen på KomBo-lägenheter och ser inga problem 

med att bygga flera hundra KomBo-lägenheter om året om de kunde få tillgång till mer mark. 

Martin Arkad tror vidare att KomBo kan vara attraktivt i andra städer också, då främst 

studentstäder. 

 

Botkyrkabyggen har i dagsläget inga planer på att bygga fler KompisBo-lägenheter utan de 

anser att det är någonting de kan konvertera från deras vanliga bestånd. Botkyrkabyggens 

närmsta planer ligger i att konceptutveckla KompisBo för seniorer. Jan-Erik Sandh tror att 

KompisBo som boendeform kan vara ett attraktivt koncept även i andra städer. Han tror också 

att detta är ett koncept som kan komma att växa. Botkyrkabyggen har varit en inspiration för 

andra bostadsbolag i Stockholm som är intresserade av denna typ av boendeform. 

 



 

 25 

Lina Glans tror att kombolägenheter främst kommer att vara intressant i städer med 

bostadsbrist eftersom det är där det finns ett behov av att utnyttja ytorna så mycket som 

möjligt, men om man kommer fram till en bra modell tror hon att det kan vara attraktivt i 

andra städer också av den anledningen att folk tycker om att bo tillsammans. Vidare tror hon 

att denna boendeform kan växa men att folk i längden kommer att ha ett behov av att ha sin 

egen bostad och att boende i kombolägenhet endast kommer vara attraktivt under en del av 

livet.  
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4 Analys av hyreslagstiftning 
Många bestämmelser i nuvarande hyreslagstiftning kan tillämpas direkt på kombolägenheter 

utan att några problem uppkommer. Detta gäller främst de processuella reglerna med 

undantag för reglerna om tillståndsgivning samt bestämmelserna som reglerar förhållandet 

mellan hyresgäster i olika kombolägenheter. Det finns dock en del bestämmelser som det är 

mer tveksamt om de är tillämpliga och hur de i sådana fall ska tillämpas. Lagstiftningen är 

inte anpassad efter den kontraktsstruktur som kombolägenheter innebär vilket gör att det 

uppkommer frågor om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i vissa fall. Läsaren kan 

ha uppmärksammat att kombolägenheter som boendeform har vissa likheter med 

studentkorridorsboende. En skillnad är dock att det endast är köket som är gemensamt för 

hyresgästerna när det gäller studentkorridorsboenden. I gengäld delas köket med fler 

hyresgäster. I en kombolägenhet delas de gemensamma ytorna med färre hyresgäster men 

dessa lever närmare inpå varandra än i studentkorridorsboende. En annan skillnad är att 

besittningsskyddet är försvagat i ett studentkorridorsboende vilket det inte är tänkt att vara i 

kombolägenheter. Det ska vidare observeras att kombolägenheter ger möjlighet till 

kollektivboende för en bredare målgrupp än boenden som endast riktar sig till studerande.  

 

En lägenhet i en kombolägenhet kan även liknas med ett möblerat rum i lagstiftningens 

mening. Ett möblerat rum är en bostad som hyrs ut i möblerat skick men som inte kan anses 

som en bostadslägenhet i vanlig mening eftersom det inte innehåller kök eller kokvrå samt 

hygienutrymmen (Holmqvist & Thomsson, 2014, 45 1 st 1 p § HL). Reglerna om möblerade 

rum är precis som avseende exempelvis fritidsbostad annorlunda från reglerna som gäller 

permanentbostäder. Möblerade rum skiljer sig från kombolägenheter dels eftersom 

lägenheterna inte är möblerade, dels eftersom den grundläggande idén bakom 

kombolägenhetskonceptet är att alla hyresgäster ska ha tillgång till utrustning, så som kök och 

badrum, som skapar en komplett bostad. Denna tanke finns inte när det gäller möblerade rum.  

 

De senaste åren har lagstiftningen öppnat upp för nya möjligheter att anpassa användningen 

av befintliga bostäder med målet att minska bostadsbristen. Generellt när det gäller 

hyresgästens grundläggande rättigheter, så som rätt till förlängning av hyresavtalet och rätt att 

överlåta hyresrätten, framgår av syftet bakom exempelvis lag (2012:978) om uthyrning av 

egen bostad att lagstiftaren är benägen att undantaga olika former av hyresrätt från 

huvudreglerna. Detta tyder på en förståelse hos politiker att åtgärder behöver vidtas. I följande 

avsnitt kommer en omfattande analys av de paragrafer som behöver diskuteras närmare 

presenteras. Både hyresvärdens och hyresgästens perspektiv kommer att analyseras och 

dessutom kommer tankarna bakom lagreglerna att utforskas i syfte att förstå resonemangen 

bakom lagstiftningen. Eftersom ämnet inte har utretts på detta sätt tidigare kommer denna 

analys att innehålla resonemang kring tänkbara utfall vid tillämpningen av lagstiftningen.  

4.1 Lägenhetens omfattning 

Som tidigare har nämnts föreligger hyra när hus eller del av hus upplåts för nyttjande mot 

ersättning, upplåtelsetiden är begränsad till 25 år inom detaljplanelagt område eller till 

hyresgästens livstid samt upplåtelsen har skett genom avtal. Inledningsvis kan konstateras att 

det är sannolikt men inte helt klart att kombolägenheter som boendeform omfattas av 

hyreslagstiftningen. Vid första anblick förefaller det som att hyreslagstiftningen ska vara 

tillämplig eftersom hus eller del av hus upplåts för nyttjande mot ersättning. För att ett 

hyresavtal ska anses föreligga förutsätts vidare att den avsedda delen av huset är 

byggnadstekniskt avskiljbar och att den är avsedd att ge människor socialt skydd, således 

omfattas inte exempelvis plats för skylt av hyresbegreppet. Vid närmare granskning 

framkommer dock att ett hyresavtal utmärks av att det avser en bestämd area som hyresgästen 

kan disponera enskilt (Holmqvist & Thomsson, 2014, 1 § HL). En kombolägenhetshyresgäst 
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disponerar inte hela sin lägenhet enskilt eftersom nödvändiga ytor så som kök och 

våtutrymmen används gemensamt med andra kombolägenhetshyresgäster i bostaden. 

 

 I målet Svea hovrätt T-951-98 framgår att ett hyresavtal mellan en hyresgäst och två frisörer 

som nyttjar delar av lokalen inte föreligger när vederlaget som erläggs omfattar mer än 

ersättning för nyttjandet av lokalen, det inte har framgått att avsikten med avtalen var att de 

skulle vara hyresavtal, att hyresgästerna inte har haft något hyresavtal med fastighetsägaren 

eller har varit medhyresgäster med förstahandshyresgästen samt inte har nyttjat viss bestämd 

yta eller frisörstol i lokalen. I rättsfallet Svea hovrätt ÖH 5136/94-77 angående vårdboende i 

ett enkelrum om cirka 20 kvadratmeter med toalett och delat kök, framgår att hyra föreligger 

om hyresgästerna har egen dispositionsrätt till vissa utrymmen, att avtal finns för dessa 

utrymmen, att hyresgästerna erlägger avgift för sina boenden, att boendet är avsett att vara 

permanent samt att hyresgästerna har behov av skydd. Det är för detta behov 

hyreslagstiftningen finns till. Fortsättningsvis framgår i rättsfallet RH 1999:10 att ett 

sjukhemsboende inte var att anse som hyra eftersom vården, och inte nyttjanderätten till 

lägenheten, var det dominerande momentet i boendet, det varken förelåg ett skriftligt eller 

muntligt hyresavtal, vårdtagarna delade sina rum med en annan person och hade därför ingen 

ensam dispositionsrätt till rummet eller till ett på annat sätt avgränsat utrymme. Upplåtelsen 

ingår i detta fall som ett underordnat moment i vården av vårdtagarna.  

 

Av dessa rättsfall kan slutsatsen dras att för att det ska vara hyra är det relevant att upplåtelsen 

är avsedd att vara hyra, att det finns ett avtal, att egen dispositionsrätt föreligger åtminstone 

för en viss yta samt att boendet inte utgör ett underordnat moment i avtalet. I fråga om 

kombolägenheter kan resonemangen i dessa rättsfall appliceras eftersom 

kombolägenhetshyresgäster uppfyller de uppräknade rekvisiten då de delvis har egen 

dispositionsrätt till lägenheten, har ett avtalsförhållande med fastighetsägaren, avsikten är att 

det ska gälla hyra, vederlag utgår uteslutande för användandet av lägenheten, boendet är 

avsett att vara permanent samt att hyresgästerna har behov av trygghet.  

 

Vid tecknande av hyresavtal kan frågor uppkomma om vad hyresobjektet omfattar. Som 

nämnts i teoridelen av denna rapport är hyresobjektet det som omfattas av ett hyresavtal, 

vilket när det gäller kombolägenheter innefattar exempelvis ett rum och en andel i 

gemensamhetsutrymmen. I lagstiftningen benäms hyresobjektet “lägenhet” och den behöver 

inte nödvändigtvis omfatta en komplett bostad. Grundregeln är dock att en lägenhet ska ha 

lägsta godtagbara standard vid uthyrning, vilket innebär att den exempelvis ska ha 

anordningar för hygien och uppvärmning.  I kombolägenhetsfallet uppkommer problemet att 

definiera “lägenhet” enligt hyreslagens lydelse. Detta medför vid vidare tillämpningar av 

lagstiftningen att lagstiftningen inte kan transfereras direkt på kombolägenheter. Det krävs en 

ständig medvetenhet om skillnaden på “kombolägenhet” och “lägenhet” i lagens mening. 

Istället för att hyresobjektet ska vara ett eller flera rum och en andel i gemensamma delarna av 

kombolägenheten kan det istället vara endast det eller de egna rummen. Tillgången till de 

gemensamma delarna regleras då i ett annat avtal. En annan uppdelning skulle kunna vara att 

hyresobjektet är det eller de egna rummen och att tillgången till de gemensamma delarna 

regleras i ett för kombolägenhetshyresgästerna gemensamt avtal. Den sistnämnda 

uppdelningen innebär dock att hyresgästerna blir beroende av varandra, vilket gör att målet att 

minska beroendeställning till varandra inte kan uppnås. 

4.2 Vilka problem uppkommer vid tillämpningen av lagstiftningen? 

4.2.1 Hyran 
Om parterna tvistar om hyrans storlek ska den fastställas till skäligt belopp. Skälig hyra 

bedöms genom en jämförelse med lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. 
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Bruksvärdet är det värdet som bostaden utgör för hyresgästen. Vid jämförelse med andra 

likvärdiga lägenheter beaktas bland annat (1) lägenheternas beskaffenhet, exempelvis storlek, 

planlösning och modernitet, (2) faciliteter som hiss, sopnedkast, tvättstuga, garage och 

lekplats samt (3) andra faktorer som husets allmänna läge och närhet till kommunikationer 

(Lundén, 2013, s. 146). I första hand ska jämförelsematerialet bestå av lägenheter för vilka 

hyran har förhandlats kollektivt. Om inget eller endast ett fåtal jämförelseobjekt kan 

framställas av parterna ska hyresnämnden göra en allmän skälighetsbedömning. Denna 

grundar sig på nämndens egen erfarenhet om hyresläget på orten. Dock framgår det inte av 

förarbetena hur denna bedömning ska gå till men det betraktas som självklart att den 

erfarenhetsmässiga bedömningen som hyresnämnden företar grundar sig på hyrorna för andra 

lägenheter även om dessa inte anses jämförbara (Holmqvist & Thomsson, 2014, 55 § HL). 

När det gäller fastställande av hyrans storlek för kombolägenheter uppstår svårigheter att göra 

en bruksvärdesprövning eftersom det finns få eller inga likvärdiga lägenheter att jämföra med.  

 

En metod som kan användas men som inte följer av lagtexten är att göra en 

bruksvärdesprövning som omfattar hela bostaden, och inte den enskilda lägenheten. På så sätt 

torde ett större urval av jämförelselägenheter kunna frambringas. Den fastställda skäliga 

hyran divideras sedan med antal lägenheter i bostaden. För den enskilda hyresgästen resulterar 

detta i att denne betalar hyra för en andel av en större lägenhet än den den faktiskt förhyr, 

vilket torde innebära att denne betalar för mycket. Det kan dock motsatsvis argumenteras att 

en hyresgästs lägenhet i en kombolägenhet har ett högre bruksvärde än vad som motsvaras av 

att hela bostadens hyra fördelas lika mellan hyresgästerna eftersom bostaden erbjuder 

flexibilitet. Flexibiliteten tar sig uttryck i att hyresgästerna tillfälligtvis kan disponera större 

utrymmen än vad de egentligen förhyr genom att efter överenskommelse med övriga 

hyresgäster i bostaden använda exempelvis hela vardagsrummet för socialt umgänge.  

 

En annan metod som skulle kunna tillämpas är att anse att lägenheter i studentkorridor är till 

bruksvärdet likvärdiga och således applicera hyrorna för dessa på en lägenhet i en 

kombolägenhet. Detta förutsätter dock att övriga hyresvillkor är likvärdiga, vilket de inte 

torde vara om kombolägenheterna, som denna rapport utgår ifrån, ska vara avsedda för alla 

intressegrupper och inte endast studerande. En väsentlig skillnad i avtalen för 

kombolägenheter respektive studentkorridorsboenden är att besittningsskyddet för en 

studentkorridorshyresgäst är svagare än det som är tänkt att gälla för kombolägenheter, se mer 

om besittningsskydd nedan.  

 

Ytterligare en metod som kan användas för bedömning av skälig hyra är att beräkna hur stor 

andel i genomsnitt varje enskild hyresgäst disponerar över och jämföra bruksvärdet med 

lägenheter som med stöd av lägenhetens yta är likvärdiga. Om en kombolägenhet om 104 

kvadratmeter förhyrs av fyra personer disponerar varje hyresgäst i genomsnitt 26 

kvadratmeter var. Vid prövning av hyrans storlek för en av dessa hyresgäster jämförs 

lägenhetens bruksvärde med andra lägenheter som är cirka 26 kvadratmeter stora. Denna 

jämförelse tar dock inte hänsyn till hur lägenheterna används i övrigt så lägenheterna i 

jämförelsematerialet borde inte kunna anses vara likvärdiga med hänsyn till bruksvärdet med 

tanke på att en del av de 26 kvadratmetrarna i kombolägenheten delas med andra hyresgäster. 

I praxis har denna metod avvisats med resonemanget att endast den yta som disponeras enskilt 

ska beaktas vid framtagande av jämförelsematerialet. Tillgång till gemensamma utrymmen 

och eventuell inkluderad service ska därefter vägas in i bruksvärdesprövningen vid jämförelse 

med andra lägenheter. Genom att bestämma hyran med utgångspunkt för den yta som 

disponeras enskilt kan resultatet bli att olika hyresgäster i samma bostad åläggs olika hyror 

om de egna rummen är olika stora.  
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Vid bedömning av om jämförelsematerialet kan användas vid prövningen måste beaktas att 

avvikelserna inte får vara avsevärda (Holmqvist & Thomsson, 2014, 55 § 1 och 2 st HL). Det 

kan argumenteras att avvikelserna mellan en lägenhet i en kombolägenhet och en 

konventionell lägenhet om samma yta är avsevärda vilket innebär att hyresnämnden istället 

måste göra en allmän skälighetsbedömning utan jämförelsematerial. Vid domstolarnas 

prövning har iakttagits en relativt detaljerad granskning vilket resulterat i att de flesta 

hyresprövningar utgått från en allmän skälighetsprövning eftersom det jämförelsematerial 

som har tagits fram har varit bristande (Holmqvist & Thomsson, 2014, 55 § 1 och 2 st HL). 

Med tanke på den detaljerade granskning som görs torde inte en lägenhet i en kombolägenhet 

kunna anses vara till bruksvärdet likvärdig med konventionella lägenheter. Det kan vara såväl 

högre som lägre än bruksvärdet för konventionella lägenheter.  

 

Om bruksvärdet för en lägenhet höjs på grund av att hyresgästen har utfört och bekostat 

åtgärder i lägenheten ska hyran inte kunna höjas trots att bruksvärdet har höjts. Detta beror på 

att hyresgästen inte ska belastas av en hyreshöjning som följer av det arbete som denne själv 

har bekostat och utfört. Om särskilda skäl föreligger kan dock hyran höjas även för den 

hyresgäst som bekostat och utfört arbetena (Holmqvist & Thomsson, 2014, 55 b § HL). Vid 

tillämpning av aktuell bestämmelse på kombolägenhetsfallet uppstår fråga huruvida hyrorna 

för de övriga lägenheterna i bostaden kan höjas, med hänvisande till att bruksvärdet höjts efter 

att en av hyresgästerna har utfört arbeten i de gemensamma delarna av bostaden. Den 

argumentation som kan föras är att de andra hyresgästerna har fått en lägenhet med högre 

bruksvärde än vad deras hyra motsvarar och därför vore det skäligt att deras hyror skulle 

höjas. Motsatsvis har hyresvärden inte investerat något extra i lägenheterna och borde därför 

inte kunna tillgodogöra sig det ökade bruksvärdet genom högre hyror till övriga hyresgäster.  

 

Av rättsfallet RBD 6:82 framgår att det kan bortses från att det är hyresgästen och inte 

hyresvärden som har utfört eller bekostat förbättringsarbeten i lägenheten om det finns 

särskilda skäl för det. Särskilda skäl som kan föranleda att hyran för den hyresgäst som har 

bekostat och utfört arbetena får höjas kan vara att en hyresgäst har gjort en standardförbättring 

i sin lägenhet medan hyresvärden har gjort samma standardförbättring i övriga lägenheter i 

huset och hyran för samtliga lägenheter därför borde höjas proportionerligt. Ett särskilt skäl 

när det gäller kombolägenheter skulle kunna vara att de hyresgäster som inte har bekostat 

ändringen har fått en bättre boendemiljö efter att en annan hyresgäst har utfört 

förbättringsarbeten. Ett motargument mot detta är att olika hyror för lägenheter i samma 

bostad medför ökad administrativ belastning för hyresvärden. Att en tidigare hyresgästs 

arbeten höjt bruksvärdet anses inte medföra rätt för hyresvärden att höja hyran för en ny 

hyresgäst. Detta tyder på att idén bakom bestämmelsen är tvådelad; dels ska inte hyresgästen 

behöva betala dubbelt för sin investering genom att efter att ha bekostat och utfört arbete 

dessutom betala högre hyra för lägenheten, dels ska inte hyresvärden kunna tillgodoräkna sig 

ett värde denne inte har skapat. Vid tillämpning av denna tvådelade princip skulle 

hyresvärden inte kunna höja hyran för de hyresgäster i en kombolägenhet som inte har 

bekostat och utfört arbetena.  

4.2.2 Hyresgästens förpliktelser 
En hyresgäst är förpliktigad att följa de bestämmelser som följer av avtalet så länge de 

stämmer överens med de tvingande reglerna i lagstiftningen. I avtalet kan exempelvis 

specificeras tillåtet antal boende i lägenheten. I målet Svea hovrätt ÖH 10140-02 är fråga om 

vägrad rätt till förlängning efter att en hyresgäst låtit nio personer bo i sin enrumslägenhet på 

36 kvadratmeter när det i hyresavtalet särskilt framgick att maximalt två personer inklusive 

hyresgästen fick bo i lägenheten. I hyresnämnden tillmättes avtalsvillkoret så stor betydelse 

att det förhållandet att sju personer fler än avtalet medgav gjorde att någon rätt till förlängning 

inte förelåg. Det bedömdes att hyresgästen borde ha förstått att avtalsvillkoret om maximalt 

två boende i lägenheten var av stor vikt för hyresvärden och en förutsättning för avtalets 
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ingående. Hovrätten framhåller att det inte är oskäligt att ställa upp ett sådant villkor i en 

sådan liten lägenhet som det i målet är fråga om. Det argumenteras dels att slitaget av 

lägenheten ökar kraftigt och dels att det ur hälsoaspekt inte är rimligt att bo nio personer på 36 

kvadratmeter. En kombolägenhet torde kunna klassificeras som en sådan liten lägenhet.  

 

Målet ger vägledning på så sätt att det inte får anses oskäligt att ställa upp ett sådant villkor 

samt att om sju personer mer än avtalat bor i en lägenhet som det nu är fråga om, avtalet kan 

sägas upp utan rätt till förlängning. Rättsfallet är dock orefererat vilket innebär att det inte ska 

tillmätas alltför stor vikt i rättstillämpningen. Det går inte att avgöra var gränsen går för hur 

många för många personer som kan tillåtas bo i lägenheten med bibehållen rätt till 

förlängning. I en kombolägenhet kan det tänkas att denna gräns dras lägre eftersom det 

påverkar de andra hyresgästerna i bostaden i hög grad om en eller två personer mer än vad 

som var avsett, bor i en lägenhet i en kombolägenhet. Av detta rättsfall kan slutsatsen dras att 

det inte skulle vara oskäligt att i ett avtal om förhyrning av en lägenhet i en kombolägenhet ta 

in ett villkor som begränsar antal boende i lägenheten. Ett sådant villkor skulle kunna vara en 

förutsättning för kombolägenhetskonceptets verkställande. 

 

När en lägenhet är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta visa lägenheten på 

lämplig tid för nästa potentiella hyresgäst. Om tillträde inte lämnas kan hyresrätten förverkas 

(Holmqvist & Thomsson, 2014, 26 § HL). Fråga uppkommer då hur den situationen att en 

annan kombolägenhetshyresgäst i samma bostad vägrar att lämna tillträde till sin andel i köket 

och badrummet ska lösas. Det kan argumenteras för att den första hyresgästens hyresrätt kan 

förverkas eftersom denne inte uppfyller sin skyldighet att visa lägenheten. Vidare kan 

argumenteras att den andra hyresgästens, som vägrar tillträde till gemensamt kök och badrum, 

hyresrätt kan förverkas eftersom denne inte låter visa andelen i köket och badrummet som är 

ledig till uthyrning.  

 

Hyresgästen har vårdnadsplikt för lägenheten och vad därtill tillhör. Denne kan dock bara bli 

ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom dennes vållande eller försummelse eller 

vårdslöshet av någon denne svarar för (Holmqvist & Thomsson, 2014, 24 § HL). I de 

gemensamma delarna i en kombolägenhet kan det vara svårt att bevisa vilken av 

hyresgästerna som är ansvarig för skadan. En hyresgäst ska enligt bland annat rättsfallet Svea 

hovrätt T 8436-01 antas ha orsakat skadan såvida det inte framkommer omständigheter som 

tyder på att skadan har uppstått på annat sätt. Det aktuella målet avgjordes dock till 

hyresgästernas fördel eftersom det inte kunde bevisas att det var hyresgästerna som hade 

orsakat skadan. Detta kan dock bero på övriga omständigheter som framkom i målet men som 

inte är relevanta för denna rapport. När det gäller kombolägenheter är det ännu svårare än 

normalt att bevisa på vilken hyresgäst ansvaret för en uppkommen skada ligger. I praktiken 

kan det innebära att hyresgästernas vårdnadsplikt är mindre omfattande i en kombolägenhet 

än i en konventionell lägenhet. Problematiken följer av att situationen med flera hyresgäster i 

en lägenhet medger en svårare bevisning.   

 

En hyresgäst har rätt att ändra ytskikten i sin lägenhet så länge det inte sänker bruksvärdet på 

lägenheten (Holmqvist & Thomsson, 2014, 24 a § HL). Fråga uppkommer då om denna 

rättighet gäller även i kombolägenhetsfallet när flera hyresgäster berörs av förändringen. 

Avseende det egna rummet i lägenheten torde samma rätt gälla men gällande de gemensamma 

delarna av kombolägenheten torde övriga hyresgäster i bostaden behöva lämna godkännande. 

Denna argumentation följer av en analog tillämpning av 18 a § HL då hyresgäster som berörs 

av ett upprustningsföreläggande i någon annan hyresgästs lägenhet måste lämna samtycke till 

åtgärden. Att fler åtgärder kräver samtycke kan dock innebära att hyresgästernas rättighet att 

anpassa sin lägenhet efter tycke och smak begränsas när fler åtgärder än vad som gäller för 

konventionella lägenheter kräver samtycke. Denna begränsning torde kunna accepteras 
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eftersom hyresgästen bibehåller sin rättighet att vidta aktuella åtgärder i sitt eget rum. Om 

åtgärder som har vidtagits av samtliga hyresgäster i de gemensamma delarna av 

kombolägenheten sänker bruksvärdet torde hyresgästerna solidariskt ansvara för det 

skadestånd som eventuellt ska utgå till hyresvärden vid en tvist om minskat bruksvärde. Om 

endast en av hyresgästerna har genomfört förändringen blir denne ansvarig för utbetalandet av 

eventuellt skadestånd, även om de andra hyresgästerna har lämnat samtycke till åtgärden. 

 

Till hyresgästens förpliktelser hör även att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för 

störningar. Om en hyresgäst orsakar störningar kan hinder eller men uppkomma i andra 

hyresgästers nyttjanderätter (Holmqvist & Thomsson, 2014, 16 § HL). Hinder eller men i 

nyttjanderätten innebär att hyresgästen inte kan använda sin lägenhet i normal omfattning. 

Detta kan enligt 16 § HL innebära en rätt för dessa hyresgäster att säga upp avtalet i förtid, få 

nedsättning i hyran, få ersättning för skada samt ansöka hos hyresnämnden om 

åtgärdsföreläggande. Störningar i boendet ska inte omfatta alla störningar som kan ha skadlig 

inverkan på människors hälsa (Holmqvist & Thomsson, 2014, 25 § HL). Enligt prop. 

1992/93:115 s. 31 måste vissa störningar accepteras i ett flerfamiljshus men en boende måste 

ändå kunna fungera på vanligt sätt, exempelvis ha möjlighet att sova på natten.  

 

Vid gränsdragning för vad som klassificeras som hinder eller men i nyttjanderätten kan 

diskuteras om gränsen bör ställas högre alternativt lägre för kombolägenheter än vad som 

förekommer i praxis. Ur ett perspektiv kan argumenteras att om alla hyresgäster i en 

kombolägenhet har accepterat att bo med varandra får omfattande störningar från varandra 

tålas i högre grad än vad praxis tidigare har utrett. Ur ett annat perspektiv innebär ett boende i 

en kombolägenhet att hyresgästerna blir mer känsliga för små störningar som enligt praxis 

inte skulle medföra hinder eller men i nyttjanderätten. Sådana störningar kan dock i detta fall 

innebära hinder eller men eftersom små störningar påverkar de andra hyresgästerna i 

kombolägenheten i större omfattning än samma störningar i ett konventionellt 

bostadshyreshus. Hyreslagstiftningen är en skyddslagstiftning som syftar till att skydda 

hyresgästerna och således borde inte toleransnivån för hinder eller men i nyttjanderätten sättas 

högre än tidigare praxis utan det bör argumenteras att hyresgäster i en sådan särskild 

konstruktion som kombolägenheter ska skyddas extra. Av lagkommentarerna kan utläsas att 

kraven för hyresgästens skötsamhet ska ställas högt. Detta eftersom värdet av andra 

hyresgästers besittningsskydd kan urholkas om en misskötsam hyresgästs beteende tolereras i 

stor utsträckning (Holmqvist & Thomsson, 2014, 46 § 1 st 2 p HL). En hyresgäst har rätt att 

säga upp sitt avtal i förtid, därmed kan risken att fler säger upp sina avtal på grund av störande 

medhyresgäster i bostaden öka. Genom en oönskad avflyttning resulterar det i ett mindre 

tryggat boende som härstsammar från att lagstiftningen inte kan hantera uppkomna problem 

som hyresgäster inte anser sig behöva tåla i sitt boende. 

 

Den som kräver att medhyresgästens avtal ska sägas upp har bevisbördan för att störningarna 

som förorsakar uppsägningen är så allvarliga att uppsägning skulle bli aktuell. I ett 

kombolägenhetsfall besitter hyresgästerna en extra känslig position eftersom de under 

pågående tvist samt eventuellt efter tvistens upplösning, lever tätt inpå varandra. Även på 

detta sätt kan besittningsskyddet urholkas enligt samma resonemang som ovan. Av rättsfallen 

Svea hovrätt ÖH 9814-11 och Svea hovrätt ÖH 7164-05, som diskuteras närmare nedan, 

framgår att det är svårt att bevisa att så allvarliga störningar föreligger. 

 

Om en hyresgäst orsakar störningar kan hyresrätten förverkas (42 § 1 st 6 p. HL). Enligt RH 

1989:98 är hyresrätten förverkad om hyresgästen eller någon som hör till dennes hushåll inte 

iakttar allt som fordras för att bevara bland annat sundhet, ordning och gott skick inom 

fastigheten. Bestämmelsen har främst tillämpats på ljudstörningar men kan också i andra fall 

som gäller olämpligt beteende mot andra hyresgäster tillämpas, exempelvis trakasserier. I 
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målet framhålls dock att de händelser som har diskuterats handlar om en konflikt 

hyresgästerna emellan. Det argumenteras att det är mera tveksamt om detta kan leda till 

förverkande av hyresrätten för någon av dem. Den som gång på gång skapar missämja inom 

fastigheten till följd av öppna konflikter med sina medhyresgäster kan dock anses ha åsidosatt 

kravet på sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och således få sin hyresrätt 

förverkad.  

 

I målet RBD 41:82 har bråk inne i en lägenhet som har stört grannarna ansetts vara störningar. 

Målet behandlar egentligen frågan om rättelse har skett för att få störningarna att upphöra. 

Prejudicerande för frågeställningen i denna rapport är dock den omständigheten att bråk som 

har stört andra grannar har klassificerats som störningar. I målet Svea hovrätt ÖH 4370-10 är 

fråga om förverkande på grund av störningar, vanvård och narkotikaförsäljning. För 

kombolägenheter specifikt är endast frågan om störningarna relevant och därför redogörs 

endast för dessa. Hovrätten anser inte att det räknas som en särskilt allvarlig störning som kan 

leda till förverkande att en hyresgäst spottar en granne i ansiktet och kallar henne för könsord. 

Inte heller är det en sådan särskilt allvarlig störning att en hyresgäst skriker i brevinkastet att 

denne vill ha oralsex med den andra hyresgästen. Det prejudicerande i detta fall är endast att 

dessa specifika händelser inte är att anse som särskilt allvarliga störningar. I målet Svea 

hovrätt ÖH 5160/96-76 uppnås en annan slutsats som skapar svårigheter för bedömning av 

var gränsen för allvarliga störningar ska dras. Det är fråga om förverkande enligt 42 § 1 st 6 p 

HL och 46 § 1 st 1 p HL efter att en man efter att ha blivit ombedd att sänka ljudnivån för att 

inte orsaka störningar har uppträtt hotfullt mot grannen. Dessutom har han spottat på eller 

efter honom, skrikit in i grannens lägenhet när denne gömde dig där inne, sparkat och dragit i 

dörren till grannens lägenhet och därmed framkallat allvarlig fruktan hos grannen. 

Hyresgästens beteende mot grannen har även varit synnerligen kränkande vid det aktuella 

tillfället. Hyresgästen har vid flertalet tillfällen innan denna händelse orsakat störningar. 

Hyresrätten ansågs vara förverkad på grund av särskilt allvarliga störningar. Ingen 

sammanvägning med tidigare störningar i boendet behövde göras för att nå denna slutsats. I 

ett liknande mål, Svea hovrätt ÖH 1936/96-79, har spikande och bankande på grannens dörr 

samt skrik och gap inifrån lägenheten vid ett flertal tillfällen klassificerats som allvarliga 

störningar. 

 

Som tidigare har nämnts innebär ett boende i en kombolägenhet en mer utsatt boendemiljö 

med hänsyn till den nära kontakt kombolägenhetshyresgästerna har med varandra. Detta 

borde innebära att toleransnivån för allvarliga störningar är lägre när det gäller 

kombolägenheter. De störningar som inte klassificerades som allvarliga i rättsfallen kan 

därför mycket väl vara allvarliga när det gäller kombolägenheter.  

 

Generellt gäller att det är tillåtet för en hyresgäst att inneha husdjur i lägenheten under 

förutsättning att det inte uppstår olägenheter. Även om avtalet innehåller förbud mot husdjur, 

får hyresgästen ha husdjur så länge de inte orsakar olägenheter (Holmqvist & Thomsson, 

2014, 25 § HL). I en kombolägenhet torde olägenheter kunna uppstå om någon av 

hyresgästerna i samma bostad är allergisk mot exempelvis pälsdjur. Den förutsättning att en 

annan hyresgäst är rädd för djur eller inte tycker om dem kan innebära att olägenheter har 

uppstått, detta är dock osäkert. I målet Svea hovrätt ÖH 6681-03 har en hyresgästs två hundar 

utsatt boende i området för störningar som inte skäligen bör tålas. Det förhållandet att 

hyresgästen har försatt medhyresgästerna i en mycket obehaglig situation genom att 

exempelvis låta hundarna gå lösa på den för hyresgästerna gemensamma gården, så att de inte 

har vågat nyttja gården på det sätt de har varit berättigade till, innebar att störningar har 

orsakats hyresgästerna. Om en hyresgäst har en hund i en kombolägenhet och de andra 

hyresgästerna i bostaden är rädda för denna borde innehavet av hunden kunna betraktas som 

en påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta eftersom de andra hyresgästerna kan vara 
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missnöjda när de inte kan använda gemensamma ytor så som kök och vardagsrum om hunden 

går lös där. Möjligheten att ha husdjur i en kombolägenhet är enligt detta resonemang 

inskränkt.  

4.2.3 Åtgärdsföreläggande och upprustningsföreläggande 
Om lägenheten vid tillträdet inte är i det skick som hyresgästen kan påfordra har hyresgästen 

bland annat rätt att kräva avhjälpande av bristen genom åtgärdsföreläggande (11 § HL). 

Hyresvärden ansvarar vidare för reparationer efter normalt slitage av lägenheten. Detta 

innebär att denne ska utföra sedvanliga reparationer med skäliga tidsmellanrum för att hålla 

lägenheten i avtalat skick (15 § 2 st HL). Om hyresvärden inte åtgärdar bristen kan 

hyresnämnden besluta om åtgärdsföreläggande (16 § 2 st HL).  

 

Förutom de regler som gäller mellan en hyresgäst som orsakar störningar och hyresvärden är 

också reglerna om åtgärdsföreläggande tillämpliga eftersom störningar eventuellt orsakar 

hinder eller men i grannarnas nyttjanderätt, vilket är en brist enligt lagens mening. Hinder 

eller men i nyttjanderätten innebär att hyresgästen inte kan använda sin lägenhet i normal 

omfattning. En hyresgäst som störs av en annan hyresgäst kan kräva att hyresvärden åtgärdar 

bristerna som störningen medför om det orsakar hinder eller men i nyttjanderätten (11 § 1 st 5 

p HL). I rättfallet RBD 1:91 framgår att störningar från en medhyresgäst medför 

åtgärdsföreläggande när hyresgästen ihärdigt har plingat på dörrklockan, hotat att döda den 

andra hyresgästen, brutit sig in i lägenheten och misshandlat den andra hyresgästen, slagit 

sönder fönsterrutorna i porten, kastat flaskor i farstun, gapat, skrikit, fört oväsen från 

lägenheten samt förvarat föremål i trappuppgången.  

 

I målet Svea hovrätt ÖH 7164-05 är fråga om åtgärdsföreläggande när hyresvärden ska se till 

att störningar i form av rökning på grannens balkong ska upphöra. Hovrätten framhåller att 

nyttjanderätt till en lägenhet normalt sett innebär en rätt att röka i lägenheten och på balkong 

som tillhör lägenheten men att detta inte får göras så att hyresgästens skyldighet att se till att 

störningar av olika slag, exempelvis rökning, inte uppkommer för övriga boende i fastigheten. 

I Svea hovrätt ÖH 9814-11, som också handlar om åtgärdsföreläggande på grund av att en 

granne röker på sin balkong vilket orsakar störningar för en annan hyresgäst, framhålls att en 

intresseavvägning ska göras mellan den ena hyresgästens rätt att använda sin lägenhet och den 

andra hyresgästens rätt att inte utsättas för störningar. Vid en sådan bedömning ska ingen 

hänsyn tas till människor som kan anses vara känsligare än normalt. Vidare argumenterar 

hyresnämnden att lindriga störningar är ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus och måste 

därför accepteras även om de i vissa fall har skadlig inverkan på hälsan. Precis som i målet 

Svea hovrätt ÖH 7164-05 kunde åtgärdsföreläggande inte utfärdas eftersom hyresgästen inte 

har kunnat visa att störningarna var så omfattande att de inte skäligen bör tålas.  

 

När det gäller kombolägenheter borde resultatet i liknande fall vara detsamma som i de ovan 

refererade fallen. En fråga som kan diskuteras är hovrättens uttalande att nyttjanderätt till en 

lägenhet normalt sett innebär en rätt att röka i lägenheten. Om en hyresgäst röker i en 

kombolägenhet är det möjligt att intresseavvägningen som ska göras resulterar i att den ena 

hyresgästens rätt att inte utsättas för störningar väger över den andra hyresgästens rätt att 

använda sin lägenhet, särskilt med tanke på att rökning på balkongen enligt resonemanget 

skulle vara tillåten. Det sistnämnda förutsätter dock att kombolägenheten har balkong. Vidare 

torde det vara möjligt att förbjuda rökning i lägenheten genom villkor i avtalet, vilket i sådana 

fall löser de speciella problem som kan uppkomma i kombolägenhetsfallet.  

 

I målet Svea hovrätt ÖH 5841-02 är fråga om åtgärdsföreläggande kan meddelas för att 

åtgärda störningar i boendet enligt 16 § HL när en katt smutsar ner dynor på en altan med sina 

tassar och hoppar upp på fönsterblecket nattetid och väcker andra hyresgäster. Det framgår att 

en avvägning mellan de två hyresgästernas olika intressen ska göras. De intressen som ska 
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vägas mot varandra är den ena hyresgästens intresse att slippa störningar mot den andra 

hyresgästens intresse av att få utöva olika aktiviteter, exempelvis spela eller lyssna till musik 

eller hålla vanliga djur. Vidare anförs att det är möjligt för de som vill begränsa katters 

tillträde till ett visst utrymme att använda någon i handeln förekommande kattrepellent. 

Åtgärdsföreläggande kunde inte meddelas. I en kombolägenhet finns ingen sådan möjlighet 

att begränsa exempelvis katters tillträde till den egna lägenheten om katten vistas i de 

gemensamma delarnana i kombolägenheten. Samma princip kan tänkas appliceras på tidigare 

nämnda fall, Svea hovrätt ÖH 6681-03, om hundar. Mot den bakgrunden borde en sådan 

intresseavvägning som ska göras i större utsträckning resultera i åtgärdsföreläggande när det 

gäller kombolägenheter än när det gäller konventionella lägenheter. Vidare torde det vara 

möjligt att, precis som när det gäller rökning i lägenheten, genom villkor i avtalet förbjuda 

innehav av husdjur i en kombolägenhet, vilket i sådana fall löser de speciella problem som 

kan uppkomma i kombolägenhetsfallet. 

 

En hyresgäst kan kräva upprustningsföreläggande av hyresnämnden om lägenheten inte 

uppfyller kraven på lägsta godtagbara standard. Vid fråga om upprustningsföreläggande ska 

hyresgäster som berörs av upprustningen lämna samtycke till att den genomförs (Holmqvist & 

Thomsson, 2014, 18 a § HL). När det gäller kombolägenheter kan ett synsätt vara att gränsen 

för vad som kräver samtycke ställs lägre eftersom fler åtgärder är störande för en 

kombolägenhetshyresgäst jämfört med en vanlig hyresgäst. Att fler åtgärder kräver samtycke 

kan dock innebära att upprustningar förhindras om hyresgästerna vägrar samtycke för små 

åtgärder, vilket kan berättiga att färre upprustningar ska kräva samtycke när det gäller 

kombolägenheter jämfört med när det gäller konventionella lägenheter. Annars kan det 

innebära en större svårighet att hålla huset i skick (Holmqvist & Thomsson, 2014, 18 d § HL). 

Resonemanget går tvärtemot det som har diskuterats om hinder eller men i nyttjanderätten. Då 

anfördes att toleransnivån för hinder eller men som beror av andra 

kombolägenhetshyresgäster i bostaden borde sättas lägre än vad praxis uttalar eftersom 

hyresgästerna befinner sig i en utsatt situation. När det gäller upprustningar kan inte 

kombolägenhetshyresgästerna anses vara lika utsatta eftersom det inte är fråga om exempelvis 

kränkningar, fysiska angrepp etc. Det är därför befogat att gränsen för vad som kräver 

samtycke ska ställas högre än vad som gäller konventionella lägenheter, i syfte att möjliggöra 

upprustningar.  

 

I ett konventionellt hyreshus exemplifieras i lagkommentarerna gemensamma utrymmen med 

tvättstuga, cykel-och barnvagnsrum samt hobby-och fritidsrum m.m. Det går således inte att 

avgöra om kök och badrum ingår i begreppet för en kombolägenhet. Anledningen till att dessa 

nämns som exempel är för att sådana utrymmen är vanligast att använda gemensamt 

(Holmqvist & Thomsson, 2014, 2 § HL). Denna gränsdragning är viktig eftersom 

hyresvärdens ansvar för skicket i bostaden och de gemensamma utrymmena skiljer sig åt. 

Gällande hyresvärdens underhållsskyldighet framgår att hyresvärden i bostadsdelen i en 

bostad med skäliga tidsmellarum ska ombesörja tapetsering etc. Gemensamma utrymmen ska 

dock endast hålla sådant skick att de enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt 

brukbara för det avsedda ändamålet. Det får dock tolkas så att gemensamma utrymmen när 

det gäller en kombolägenhet omfattas av reglerna som gäller bostadsdelen i en bostad. Således 

ska även kök och badrum underhållas med skäliga tidsmellanrum (Holmqvist & Thomsson, 

2014, 15 § HL). 

4.2.4 Hyresgästens besittningsskydd 
Enligt huvudregeln har en hyresgäst ett direkt besittningsskydd till sin bostad. Detta innebär 

att hyresgästen med vissa undantag har rätt till förlängning av avtalet även om hyresvärden 

säger upp det. Det första undantaget är om hyresgästen inte har något besittningsskydd, då 

föreligger ingen rätt till förlängning av avtalet. Hyresgästen har inget besittningsskydd om  

denne  exempelvis hyr i andra hand under kortare tid än två år i följd, om hyresrätten är 
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förverkad eller om hyresgästen i en särskilt upprättad handling har frånsagt sig 

besittningsskyddet (45 § HL). Andra undantag som kan göras från huvudregeln är då en 

intresseavvägning ska göras mellan hyresgästens och hyresvärdens intressen för att bedöma 

om rätt till förlängning föreligger eller om besittningsskyddet ska brytas. 

Besittningsskyddsbrytande grunder kan vara hyresgästens kontraktsbrott, som även är en 

förverkandegrund, eller misskötsamhet som inte är så allvarlig att hyresrätten kan förverkas, 

rivning, ombyggnad eller ändrad användning av huset. Dessutom finns en generalklausul som 

innebär att besittningsskyddet kan brytas om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden 

eller annars är oskäligt (46 1 st 10 p § HL).  

 

Om hyresgästen ska avstå besittningsskyddet måste ansökan om sådant avstående tecknas i en 

särskilt upprättad handling och enligt huvudregeln godkännas av hyresnämnden. Avståendet 

ska tecknas i en särskilt upprättad handling i syfte att uppmärksamma hyresgästen på detta 

avstående så att det inte förbises vid ordinarie avtalstecknande. Till skillnad från vid andra 

godkännanden som kan ges av hyresnämnden klargör inte lagen i vilka fall godkännande ska 

lämnas (Holmqvist & Thomsson, 2014, 45 a § 1 st HL). Ansökan bör dock enligt 

departemenschefen i prop. 1968:91 bihang A s. 90 godkännas i de fall hyresgästen vid en 

intresseavvägning i en förlängningstvist ändå skulle ha blivit av med sitt besittningsskydd. I 

princip är syftet med ett sådant avstående alltså att slippa en tvisteprocess i framtiden 

eftersom det redan vid avståendet är känt att rätt till förlängning inte föreligger. Anledningen 

till avståendet ska framgå i avtalet därom. Hyresvärden kan inte säga upp avtalet och 

hyresgästen tvingas flytta på den grund att inget besittningsskydd gäller på annan grund än 

den som har angivits i avståendet. Avtal om avstående av besittningsskydd behöver inte 

godkännas av hyresnämnden om det tecknas efter att hyresförhållandet har inletts (45 a § 1 st 

1 p HL). Botkyrkabyggen kräver att hyresgästerna avstår från sitt besittningsskydd eftersom 

de riktar sig till en specifik målgrupp, unga vuxna. Botkyrkabyggens KompisBo är en tillfällig 

form av kombolägenhet och därför kan detta avstående vara berättigat. Om kombolägenheten 

som boendeform ska ha en varaktig karaktär för alla målgrupper torde inte avstående av 

besittningsskydd kunna godkännas vid avtalets tecknande eftersom intresseavvägningen 

sannolikt skulle ha resulterat i en förlängning. 

 

I och med införandet av lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, som begränsar 

hyresgästens rättigheter och utvidgar hyresvärdens möjligheter att frigöra en uthyrd lägenhet, 

har accepterats minskat skydd för hyresgästen i form av andra regler om besittningsskydd och 

hyressättning. Detta visar på en politisk vilja att kompromissa med hyresgästens rättigheter 

för att hantera den rådande bostadsbristen (Holmqvist & Thomsson, 2014, 1 § HL). I 

lagkommentarerna kan dock utläsas att de undantag som har gjorts har baserats på att 

karaktären av de avtal för vilka undantagen gäller är kortvarig vilket gör det befogat att 

minska hyresgästens rättigheter (Holmqvist & Thomsson, 2014, 45 § 1 st 1 p HL). Sådana 

undantag borde inte medges för kombolägenheter om, som tidigare nämnts, boendeformen 

ska ha en varaktig karaktär. I de fall en kombolägenhet hyrs ut till exempelvis studerande, kan 

sådana undantag dock medges i samma utsträckning som för andra studentbostäder. 

 

I många fall kan en kombolägenhet jämföras med ett boende i studentkorridor. Det framlyfts i 

mål Svea hovrätt ÖH 4191-03 att vissa undantag exempelvis när det gäller besittningsskydd 

förekommer när det gäller boende för studenter eftersom hyresgästerna anses vara införstådda 

med att bostaden fungerar som genomgångsbostad. Mer specifikt gäller frågan i målet rätt till 

förlängning av hyresavtal för studentbostad där en så kallad boendespärr, begränsad tid för 

hyresförhållandet, har tagits in samt villkoret att studenten måste bedriva aktiva studier för att 

ha rätt att bo kvar i bostaden. Eftersom studenten i målet inte bedrev aktiva studier upphörde 

avtalet att gälla trots att boendespärren inte hade uppnåtts. Hyresnämnden resonerar kring 

reglerna om studentbostäder och boendespärrar och kommer fram till att om hyresgästen vid 
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avtalets ingående har varit införstådd med syftet med förhyrningen och det starka intresse 

hyresvärden har av att erbjuda aktivt studerande studenter en bostad kan avtalet upphöra att 

gälla såväl när boendespärren går ut som innan den går ut om studenten inte bedriver aktiva 

studier. I målet resoneras kring begreppet ”aktiva studier” men det är inte relevant i denna 

rapport. Relevant är dock att besittningsskyddet är uttalat svagare om hyresgästen har varit 

införstådd med hyresrättens karaktär som genomgångsbostad eller hyresvärdens starka 

intresse av att hyra ut lägenheten till de personer som den är avsedd för. Den 

intresseavvägning som ska göras enligt 46 § 1 st 10 p HL kräver att hyresvärden har sakliga 

skäl, vilket den har när den säger upp avtalet med anledning av att boendespärren har gått ut 

eller hyresgästen inte bedriver aktiva studier. Dessa skäl ska vägas mot hyresgästens 

skyddsvärda intresse, som är försvagat eftersom det presumeras att hyresgästen kände till att 

avtalet någon gång skulle upphöra. Om denna avvägning faller ut till hyresvärdens fördel kan 

hyresgästen ändå få bo kvar om det finns särskilda skäl för att gå emot intresseavvägningens 

resultat.  

 

Kombolägenheter som boendeform kan mycket väl ha denna tillfälliga karaktär inriktad mot 

studenter eller andra specifika målgrupper och då kan samma resonemang föras när det gäller 

vägrad förlängning av avtalet. I de fall kombolägenheter ska erbjudas alla grupper i samhället 

som en permanent boendeform kan ovan beskrivna resonemang dock inte användas vid 

bedömning av rätt till förlängning av avtalet.  

 

I bestämmelserna om när rätt till förlängning föreligger finns en generalklausul som reglerar 

övriga fall av besittningsskyddsbrytande grunder som inte har varit möjliga att ta upp i de 

övriga punkterna i 46 § 1 st HL. Besittningsskyddet bryts enligt generalklausulen om det inte 

strider mot god sed i hyresförhållanden eller eljest är oskäligt mot hyresgästen att 

hyresförhållandet upphör. Om hyresvärden har sakliga skäl att vägra förlängning ska en 

intresseavvägning göras mellan parternas intressen för att avgöra om besittningsskyddet ska 

brytas. Vid intresseavvägningen ska beaktas om hyresgästen har skyddsvärt intresse av att 

kvarbo i lägenheten, vilket denne i regel har om lägenheten uppfyller hyresgästens behov av 

bostad. Exempel på när besittningsskyddet kan brytas i en förlängningstvist är när otillåten 

andrahandsuthyrning inte ledde till förverkande enligt 42 § 1 st 3 p HL men då den kan vägas 

in till fördel för hyresvärden vid prövning enligt generalklausulen (Holmqvist & Thomsson, 

2014, 46 § 1 st 10 p HL). På grund av generalklausulens allmänna karaktär skulle den kunna 

öppna upp för fler besittningsskyddsbrytande grunder, vid tillämpning på kombolägenheter, 

än vad som var åsyftat vid stiftandet av lagen. Eftersom intresseavvägningen kräver att 

hyresvärden har sakligt skäl att vägra förlängning gäller dock samma rekvisit vid vägrad 

förlängning oavsett boendeform. När de presenterade sakliga skälen vägs mot hyresgästens 

skyddsvärda intresse, främst rätten att behålla sin bostad, torde den i lika stor mån som vad 

gäller konventionella hyresrätter resultera i att besittningsskyddet bryts. 

 

I princip oavsett vilka sakliga skäl hyresvärden anför för vägrad förlängning faller 

intresseavvägningen ut till hyresgästens förmån om de har sin permanenta bostad i lägenheten 

eller denna utgör ett nödvändigt bostadskomplement till den permanenta bostaden (Holmqvist 

& Thomsson, 2014, 46 § HL). Eftersom denna rapport endast undersöker de regler som gäller 

för permanentbostäder kommer generalklausulen inte på något sätt innebära skillnader i de 

avvägningar som ska göras. Vidare kan inte sådana förseelser som kanske inte orsakar att 

besittningsskyddet bryts enligt de andra punkterna i 46 § HL tillmätas betydelse vid 

tillämpningen av generalklausulen. Det kan anses vara en nackdel för 

kombolägenhetskonceptet att generalklausulens tillämpningsområde inte kan utvidgas 

eftersom det då inte finns någon möjlighet att exempelvis tvinga någon att flytta som inte 

passar att bo i en kombolägenhet eller på annat sätt rent subjektivt inte borde få kvarbo i 



 

 37 

lägenheten, men vars beteende inte är sådant att besittningsskyddet kan brytas eller 

hyresrätten förverkas. 

 

En hyresrätt är förverkad bland annat om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet 

som går utöver hyresgästens skyldighet enligt hyreslagen och det måste anses vara av 

synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs (42 § 1 st 8 p HL). Vad som får anses 

vara av synnerlig vikt för hyresvärden måste avgöras i domstol, vilket gör rekvisitet 

svåröverskådligt (Holmqvist & Thomsson, 2014, 42 § HL). Botkyrkabyggens 

kombolägenhetskoncept, KompisBo, innebär en skyldighet för kvarboende hyresgäst att inom 

två månader hitta en ny hyresgäst. Fullföljs inte denna skyldighet måste den kvarboende 

hyresgästen flytta ut. Att inte hitta en ny hyresgäst kan därför anses vara en förverkandegrund 

enligt § 42 1 st 8 p HL. Detta är bara ett exempel på vad som kan tänkas falla in under 

kategorin “avtalsenlig skyldighet” när det gäller kombolägenheter. 42 § 1 st 8 p HL kan därför 

ses som en form av generalklausul för förverkandegrunder som inte kan exemplifieras. När 

det gäller kombolägenhetsfallet kan tänkas att denna generalklausul öppnar upp för många 

fler förverkandegrunder än vad som var avsett vid bestämmelsens tillkomst. 42 § HL är dock 

konstruerad att vara till fördel för hyresgästen och lagstiftaren har varit restriktiv vid 

utformningen av denna paragraf (Grauers, 2014, s. 51).  

 

Förutom att hyreslagen ska tillämpas på hyresavtal ska även lag (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område tillämpas. Särskilt 36 § AvtL som 

reglerar jämkning av oskäliga avtalsvillkor kan framhållas. Vid en sådan bedömning ska 

särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest har 

intagit en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Det kan tänkas att den begränsning av 

avtalsvillkor som 36 § AvtL ställer upp är särskilt viktiga för att begränsa antalet 

förverkandegrunder som kan följa av 42 § 1 st 8 p HL när det gäller kombolägenheter. 

 

Om hyresrätten är förverkad har make eller sambo under vissa omständigheter rätt att överta 

kontraktet. För det krävs att makarna eller samborna har hyrt lägenheten gemensamt 

(Holmqvist & Thomsson, 2014, 45 § 1 st 4 p HL). I kombolägenhetskonceptet gäller att 

hyresgästens sovrum är det enda som disponeras enskilt i förhållande till de gemensamma 

ytorna. Det får därför argumenteras att de särskilda omständigheter som gäller för upplåtelsen 

inte medger att flera personer bor i en lägenhet och såldes kan en hyresgäst inte ha en make 

eller sambo som hyr lägenheten gemensamt med denne. Två makar eller sambor kan alltså 

inte hyra en lägenhet i en kombolägenhet gemensamt så denna rätt gäller inte för 

kombolägenhetshyresgäster. 

 

Vid händelse av hyresgästens dödsfall uppkommer frågan om vem som har rätt att säga upp 

hyresavtalet. Enligt lagstiftningen tillfaller den rätten dödsboet eller dödsboet gemensamt med 

efterlevande make eller sambo som har hyrt lägenheten gemensamt med den avlidne 

hyresgästen (Holmqvist & Thomsson, 2014, 5 § HL). För att denna bestämmelse om make 

eller sambo ska gälla krävs att kombolägenhetskonstruktionen medger att lägenheten kan 

hyras av makar eller sambor gemensamt. Som diskuterats ovan kan inte två makar eller 

sambor hyra en lägenhet i en kombolägenhet gemensamt, därför gäller inte denna rätt för 

kombolägenhetshyresgäster. Vidare torde inte reglerna om dödsboets rätt att överlåta 

hyresrätten vara tillämpliga eftersom de grundar sig på att den person hyresrätten ska 

överlåtas till har varit närstående och varaktigt sammanboende med den avlidne (Holmqvist & 

Thomsson, 2014, 34 § HL), vilket, som konstaterats ovan, inte stämmer överens med 

kombolägenhetskonstruktionen. Vidare gäller för överlåtelse av hyresrätten att regeln om 

make eller sambos rätt att överta kontraktet inte gäller om bostadslägenheten förhyrts av den 

ena maken eller sambon för eget bruk, vilket är fallet vid förhyrning av lägenheter i 

kombolägenheter (Holmqvist & Thomsson, 2014, 33 § HL). 
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4.2.5 Partsväxling; substitution och sublokation 
En kontrahent kan genom substitution överlåta sina rättigheter som denne har enligt avtal, 

exempelvis genom byte, men kan inte ensidigt frigöra sig från sina skyldigheter gentemot 

motparten genom att flytta över dem på en annan person. För att substitution ska få ske krävs 

tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden. För att tillstånd till överlåtelse av lägenheten i 

form av byte ska lämnas av hyresnämnden krävs att hyresgästen har beaktansvärda skäl för 

bytet, att det inte orsakar påtaglig olägenhet för hyresvärden samt att inte heller andra 

särskilda skäl talar emot bytet. Det har anförts att beaktansvärda skäl kan vara att hyresgästen 

är i behov av ett visst slags lägenhet, exempelvis en särskilt stor lägenhet eller en lägenhet 

anpassad för invalider, eller att dennes familjeförhållanden har ändrats så att den behöver en 

annan lägenhet (Holmqvist & Thomsson, 2014, 35 § HL).  

 

När det gäller kombolägenheter, som har diskuterats ovan inte möjliggör för folk att vara 

sambor eller makar som har en gemensam bostad, är frågan om det kan vara ett beaktansvärt 

skäl att överlåta hyresrätten för att kunna få tillgång till en lägenhet vari hyresgästen kan 

sammanbo med sin make eller sambo. Denna omständighet borde bedömas vara ett 

beaktansvärt skäl för byte med hänvisning till ändrade familjeförhållanden. Det förutsätter 

dock att hyresnämnden håller med om att kombolägenheter inte medger sammanboende med 

partner. Vidare vad gäller de påtagliga olägenheter som kan uppstå för hyresvärden vid 

överlåtelse genom byte är tillämpningen på kombolägenheter tvådelad. Dels uppstår frågan 

om det kan räknas som påtaglig olägenhet för hyresvärden att de kvarboende hyresgästerna 

inte kan tänka sig att bo med den tilltänkte nya hyresgästen. Om så är fallet uppkommer 

vidare frågan om, och på vilka grunder, hyresgästerna kan motsätta sig överlåtelsen till just 

den personen. I lagkommentarerna har uttalats att påtaglig olägenhet kan uppstå för 

hyresvärden om den som hyresgästen vill sätta i sitt ställe med hänsyn till familjens storlek 

uppenbarligen ej passar som hyresgäst (Holmqvist & Thomsson, 2014, 35 § HL). Särskilda 

skäl som talar emot bytet kan vara att de kvarboende hyresgästerna i en kombolägenhet 

motsätter sig överlåtelsen men även då uppstår frågan huruvida dessa motsättningar ska 

grundas på objektiva eller subjektiva grunder. 

 

Det har uttalats att hyresvärden vid sin bedömning av en ny hyresgäst ska ta hänsyn till 

hyresgästens förmåga att fullgöra sina skyldigheter, exempelvis hyresbetalningar och 

vårdnadsplikt samt i övrigt iakttagande av sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten 

(Holmqvist & Thomsson, 2014, 1 § HL). En hyresvärd har därför rätt att ta kreditupplysningar 

för att utreda betalningsförmågan hos den sökande. Om den sökande saknar ekonomisk 

förmåga att betala hyran eller brukar missköta sig som hyresgäst, har hyresvärden rätt att 

tacka nej till en sådan sökande (Fastighetsägarna, 2012, s. 6). Som nämnts under avsnitt 2.1.2 

har hyresvärden en rättighet att fritt välja vem ett hyresavtal ska ingås med. Detta under 

förutsättning att valet inte strider mot diskrimineringslagen (2008:567) genom att 

diskriminera personer på grund av deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella 

läggning eller ålder (1 § DL). Hyreslagstiftningen möjliggör inte för andra hyresgäster att 

motsätta sig en ny hyresgäst när hyresvärden ska göra sin bedömning. I kombolägenhetsfallet 

kan hyresgästernas åsikter därmed inte få utrymme i hyresvärdens bedömning så länge de inte 

visar på att den tilltänkte nya hyresgästen kommer att missköta sig eller brista i sin 

betalningsskyldighet.  

 

Eventuellt kan en lösning på förmedlingsproblemet gällande kombolägenheter vara att varje 

hyresvärd bildar en stiftelse som antar stadgar som begränsar vilka personer som får bo i 

lägenheterna. I målet Hyresnämnden i Stockholm 14809-02 är fråga om rätt till byte mellan 

flera inblandade lägenheter. Hyresgästen får inte tillstånd till byte eftersom hyresvärdens skäl 

att vägra byte är starka. Hyresvärden är en stiftelse och har antagit stadgar som anger till 
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vilken målgrupp lägenheterna ska upplåtas. Det innebär en påtaglig olägenhet för hyresvärden 

i egenskap av stiftelse att hyra ut bostäder till annan målgrupp än den i stadgarna angivna 

eftersom de riskerar att förlora sin skattelättnad, vilket får stora ekonomiska konsekvenser. 

Även i målet Hyresnämnden i Stockholm 59-02 har en stiftelse som är hyresvärd starka skäl 

att vägra byte eftersom den tilltänkte nya hyresgästen är en man och stadgarna endast medger 

kvinnliga hyresgäster. I kombolägenhetsfallet kan detta innebära att målgruppen för 

hyresrätterna kan specificeras i stadgarna så att en person som inte stämmer överens med de i 

en kombolägenhet kvarboende hyresgästernas profil, kan vägras få tillgång till en lägenhet 

genom överlåtelse. Denna lösning är dock inte aktuell då en stiftelse har som mål att stötta 

vissa utsatta grupper utan vinstintresse. Om kombolägenheter ska kunna växa som koncept 

krävs att många aktörer, utan att bilda stiftelser, kan erbjuda boendeformen.  

 

Istället för substitution finns möjligheten till sublokation, vilket innebär att lägenheten upplåts 

i andra hand. Hyresgästen står kvar som part i avtalet och får då en hyresvärdsposition 

gentemot underhyresgästen men har samtidigt kvar sina förpliktelser enligt avtalet med 

hyresvärden. Grundregeln är att hyresgästen inte utan värdens samtycke får upplåta hela 

lägenheten i andra hand för självständigt brukande (39 § 1 st HL). Ett undantag är dock att 

värdens samtycke kan ersättas av hyresnämndens tillstånd. Tillstånd ska ges om hyresgästen 

har beaktansvärda skäl och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke (40 § 

HL). Beaktansvärda skäl kan vara att hyresgästen behöver upplåta lägenheten i andra hand på 

grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, 

särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden. Bedömningen av om 

hyresgästens skäl är beaktansvärda torde göras på samma sätt som när det gäller tillstånd till 

andrahandsupplåtelser av konventionella lägenheter. Befogad anledning kan vara att 

andrahandshyresgästen inte skäligen kan godtas som faktisk utövare av nyttjanderätten 

(Holmqvist & Thomsson, 2014, 40 § HL). Precis som vid överlåtelse uppstår den tvådelade 

frågan om hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig upplåtelsen på den grunden att 

de andra hyresgästerna i kombolägenheten inte kan tänka sig att bo med 

andrahandshyresgästen, och om detta kan göras, huruvida de andra hyresgästernas skäl måste 

vara objektiva eller om de kan vara subjektiva. Som konstaterats ovan kan hyresgästernas 

åsikter inte lägga grund för hyresvärdens bedömning utan att riskera att hyresvärden gör sig 

skyldig till diskriminering.  

 

Det har diskuterats i flertalet rättsfall vad som avses med självständigt brukande. Exempelvis 

argumenteras i mål NJA 2001:241 att en lägenhet har upplåtits för självständigt brukande trots 

att ett rum i lägenheten har varit låst och inte kunde disponeras av andrahandshyresgästen. 

Detta eftersom andrahandshyresgästen i övrigt fritt disponerade kök och badrum. När 

förstahandshyresgästens sambo en gång i månaden besökte lägenheten föregicks detta av ett 

meddelande till andrahandshyresgästen. Även i RH 2007:18 ansågs två 

andrahandshyresgäster bruka lägenheten självständigt, trots att ett av rummen i lägenheten var 

låst, eftersom andrahandshyresgästerna i övrigt har kunnat bruka lägenheten helt utan 

inskränkningar. Förstahandshyresgästen besökte lägenheten vid fyra till fem tillfällen under 

tre års tid varav han sov i lägenheten vid tre till fyra av dessa tillfällen. En sådan upplåtelse 

kräver tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden. I ett annat fall, Svea hovrätt ÖH 286-11, 

saknades tillstånd till andrahandsupplåtelse och den person som utövade tillsyn över 

lägenheten under de långa perioder då förstahandshyresgästen var bortrest var också den 

person som bodde i lägenheten. Denna person ansågs därför kunna bruka lägenheten 

självständigt vilket innebar att en otillåten andrahandsupplåtelse förelåg. I ett annat mål, Svea 

hovrätt ÖH 5009-10, som gäller en upplåtelse till en person som endast vistades i lägenheten 

några nätter i månaden, hade personen fått tillgång till nyckel via hyresgästens övervakare. 

Hyresnämnden och hovrätten ansåg att en olovlig andrahandsupplåtelsen inte hade förelegat. 
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Upplåtelsen har inte varit av sådan omfattning att den får anses utgöra en 

andrahandsupplåtelse.  

 

I kombolägenhetsfallet brukas inte lägenheten självständigt i sin helhet eftersom vissa 

utrymmen är gemensamma för alla hyresgäster i kombolägenheten. Vid en snäv tolkning av 

lagtexten innebär det att en kombolägenhet alltid kan upplåtas i andra hand utan att tillstånd 

krävs eftersom den inte kan brukas självständigt men detta torde inte vara åsyftat med 

lagstiftningen. Istället torde en andrahandsupplåtelse av en lägenhet i en kombolägenhet kräva 

tillstånd när brukandet av lägenheten sker på ett så självständigt sätt som var avsett i 

förstahandsupplåtelsen. 

 

Hyresgästen har rätt att hyra ut del av lägenheten utan tillstånd. Detta under förutsättning att 

men inte uppstår för hyresvärden. Regeln är tvingande och kan således inte avtalas bort. Men 

uppstår exempelvis om upplåtelsen innebär alltför stora störningar eller om lägenheten utsätts 

för större slitage än vad hyresvärden ska behöva tåla och vad som förutsattes vid avtalets 

ingående (Holmqvist & Thomsson, 2014, 41 § HL), exempelvis genom att den överbefolkas. 

Vid bedömning av detta ska hänsyn tas till lägenhetens storlek. En lägenhet i en 

kombolägenhet, som beskrivits ovan, är inte avsedd att användas av mer än en person, vilket 

torde innebära att, om en del av lägenheten upplåts till en inneboende, slitaget har ökat i sådan 

grad att det kan ha orsakat men för hyresvärden. I målet Svea hovrätt ÖH 10140-02, som 

beskrivits under avsnitt 4.2.2 ovan, bodde nio personer i en lägenhet för vilken kontraktet 

angav att endast två personer fick bebo lägenheten. I det aktuella rättsfallet diskuteras inte 

begreppet “men” eftersom de personer som bodde i lägenheten inte var utomstående, vilket de 

ska vara om 41 § HL ska tillämpas, och eftersom frågan gällde förlängning av hyresavtalet 

och åsidosättande av förpliktelser. En parallell torde dock kunna dras mellan dessa 

bestämmelser så att inrymmande av ett större antal personer än som medges i avtalet kan 

innebära men för hyresvärden och således inte är tillåtet. En ytterligare tolkning i 

kombolägenhetsfallet kan vara att hyresgästerna inte kan påverka ett beslut som en 

kombolägenhetshyresgäst tar om att ha en inneboende, eftersom lagtexten tydligt anger att 

men ska ha uppstått för hyresvärden. Återigen uppstår frågan om huruvida missnöje hos andra 

hyresgäster i samma kombolägenhet som den som har en inneboende kan anses orsaka men 

för hyresvärden. 

 

Hyresvärden kan begränsa antalet boende i lägenheten genom en särskild avtalsklausul 

(Holmqvist & Thomsson, 2014, 46 § 1 st 2 p HL). I rättsfallet Svea hovrätt ÖH 10140-02, 

som diskuterats ovan, ansågs rätt till förlängning inte föreligga när nio istället för två personer 

har bott i lägenheten. Fråga uppkommer var gränsen för hur många som får bo i lägenheten 

går. Om två personer bor i en lägenhet i en kombolägenhet som är avsedd för endast en 

person, kan besittningsskyddet då brytas eller är det inte tillräckligt många för att det ska 

brytas? Ett konstaterande som kan göras i samband med rättsfallet är att sådana begränsande 

klausuler i ett avtal kan accepteras, frågan är bara huruvida de kan göras gällande i den 

utsträckning hyresvärden önskar. Eftersom det är osäkert vad som gäller avseende en sådan 

klausul tar hyresvärden en risk när denne ingår avtal om kombolägenheter där begränsningar i 

antalet boende kan anses vara av vikt.   

 

Hyresnämnden kan förelägga hyresgästen efter förverkandetvist att flytta innan tvisten är 

slutligt avgjord om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att detta sker. I normalfallet 

har hyresgästen annars rätt att bo kvar tills tvisten är slutligt avgjord (Holmqvist & Thomsson, 

2014, 50 § 2 st HL). Med tanke på att hyresgästerna i en kombolägenhet är särskilt utsatta för 

en annan hyresgästs beteende i kombolägenheten borde ett sådant beaktansvärt intresse alltid 

föreligga om förverkandegrunden har samband med något som påverkar de andra 

hyresgästerna. I lagtexten står explicit att det beaktansvärda intresset ska vara för 
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hyresvärden, inget nämns om de andra hyresgästerna. Frågan är, precis som när det gäller byte 

enligt 35 § HL, men enligt 41 § HL samt åsidosättande av avtalsenlig skyldighet enligt 42 § 1 

st 8 p HL om det som stör hyresgästerna i samma lägenhet kan räknas som påtaglig olägenhet, 

men respektive synnerlig vikt för hyresvärden. 
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5 Diskussion 
Efter en omfattande analys av hyreslagstiftningen har många frågor uppkommit som bör 

läggas vikt åt att diskutera närmare. I analysen ovan har olika synvinklar och lösningar lyfts 

fram på ett objektivt sätt. I följande diskussionsavsnitt ska djupare resonemang föras avseende 

dessa synvinklar och lösningar.  

5.1 Lägenhetens omfattning 

Som har uppmärksammats i denna rapport krävs en medvetenhet kring skillnaderna i 

definitionen av “lägenhet” i lagstiftningen jämfört med vilken typ av bostäder lagstiftningen 

normalt omfattar, d.v.s. konventionella lägenheter. Kombolägenheter kan hyras ut på flera 

olika sätt som skapar olika juridiska och byggnadstekniska förutsättningar för avtalen. 

Antingen kan en lägenhet omfatta ett eller flera rum som disponeras enskilt samt en del i 

gemensamma delar i kombolägenheten eller så kan det eller de rum som disponeras enskilt 

hyras ut på ett avtal. Dessa rum bildar då en “lägenhet”, och de gemensamma delarna hyrs ut 

på ett fristående avtal, som inte nödvändigtvis utgör hyra. Om de enskilda rummen, som 

enligt nämnda förutsättningar inte innehåller varken kök eller badrum, hyrs ut separat 

uppfyller de inte kraven på lägsta godtagbara standard enligt 18 a § HL, vilket inte kan 

accepteras. Järntorget har sett problem med detta och de har ännu inte löst de frågor som 

uppkommer med avtalsstrukturen för en kombolägenhet. Vad som ingår i lägenheten är av 

stor vikt att klargöra eftersom ansvarsfördelningen mellan hyresgästerna och gentemot 

hyresvärden beror av denna indelning.  

5.2 Vilka problem uppkommer vid tillämpning av lagstiftningen? 

5.2.1 Ansvarsfördelning  
De paralleller som kan dras mellan boende i kombolägenheter och boende i studentkorridor är 

att ansvarsfördelningen bör ske på samma sätt. I en studentkorridor utgör dock de 

gemensamma delarna en mindre andel av den totala ytan än vad de gör i en kombolägenhet 

eftersom inte bara kök är gemensamt i en kombolägenhet utan även badrum och eventuellt 

vardagsrum delas av hyresgästerna. I och med att de gemensamma delarna i en 

kombolägenhet utgör en större andel av lägenheternas yta kan det vara av ännu större vikt att 

ansvarsfördelningen mellan kombolägenhetshyresgästerna och hyresvärden klargörs. 

Ansvarsfördelningen är viktig av flera anledningar. Dels vid fastställande av hyran eftersom 

hyresrättens omfattning och vilka villkor som gäller för upplåtelsen lägger grunden för hyrans 

storlek. Dels om skador har uppkommit i de gemensamma delarna eftersom det då är lättare 

att lägga ansvaret för skadan på rätt hyresgäst. Vad gäller skador i bostaden är de hyresgäster 

som hyr KompisBo-lägenheter hos Botkyrkabyggen solidariskt betalningsansvariga för 

eventuella skador som uppstår. De tillämpar denna bestämmelse i de fall det inte går att 

avgöra vilken hyresgäst som har orsakat en skada. I och med detta har hyresgästerna en 

beroendeställning till varandra eftersom de kan tvingas ersätta skador som de inte har vållat. 

Vi tycker att en sådan beroendeställning ska undvikas i största möjliga mån i en 

kombolägenhet eftersom det underliggande syftet med kombolägenhetskonstruktionen är att 

hyresgästerna rent rättsligt ska vara oberoende av varandra. Det är detta som gör 

boendeformen attraktiv i jämförelse med boende i andra hand eller inneboende. Vi har dock 

förståelse för att det från hyresvärdens perspektiv vore ohållbart att tvingas bekosta 

åtgärdandet av skador som inte har kunnat visas bero av en viss hyresgästs vållande.  

5.2.2 Avtalsvillkor 
I en kombolägenhet uppkommer frågor angående möjligheten att införa ytterligare villkor i 

hyresavtalen. Eftersom kombolägenhetskonceptet är en form av kollektivboende påverkas 

möjligheterna att ha inneboende, sambo, make eller barn i lägenheten. Denna rätt är 

egentligen starkt skyddad men har, som ovan beskrivits, enligt praxis kunnat undanröjas 
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genom avtalsvillkor om begränsningar i antalet boende. Detta gäller särskilt när en liten yta 

hyrs ut, vilket det i denna rapport är fråga om. Ändamålet med boendeformen är att ge 

enskilda personer möjlighet att få tillgång till bostad, därför är det en förutsättning för 

boendeformens existens att sådana begränsningar kan tas in i avtalen. Att sådana villkor 

accepteras är bra för konceptet eftersom stora tvistefrågor om inneboende, sambo, make eller 

barn omintetgörs. Ingenting hindrar dock att två makar eller en förälder och dennes barn bor i 

samma kombolägenhet om varje person hyr varsin lägenhet i kombolägenheten. Detta är 

något som även Martin Arkad framför som en lösning på frågan om och sammanboende med 

partner eller barn. 

5.2.2.1 Besittningsskydd och förmedling av lägenheten 
I utlåtandet om motionen Inrättande av kombolägenheter i Stockholm framhåller flera parter 

att den maximala hyrestiden borde preciseras, därmed menar de att kombolägenheter ska vara 

en tillfällig bostad för hyresgästerna, vilket resulterar i att de får ett svagare besittningsskydd. 

Botkyrkabyggen har valt en tid om fyra år som maximal hyrestid som KompisBo-kontrakten 

kan löpa på eftersom de vill behålla fokus på att erbjuda denna sorts boende till unga vuxna. 

En maximal hyrestid om fyra år möjliggör för nya unga vuxna som söker bostad att komma in 

på bostadsmarknaden. De som tvingas flytta ut efter fyra år anses av Botkyrkabyggen ha bra 

möjligheter att få tag på en annan bostad eftersom de har samlat på sig kötid under 

boendetiden. Anledningen till att Botkyrkabyggen har valt en period om fyra år beror 

sannolikt på att godkännande av avstående av besittningsskydd normalt lämnas för 

hyresförhållanden som upphör inom fyra år från tillträdesdagen. Vi anser att hyrestiden inte 

ska begränsas eftersom vi tycker att boendeformen ska vara tillgänglig för alla målgrupper 

och ha permanent, inte tillfällig, karaktär. Besittningsskyddet ska därför enligt vår mening 

även för denna boendeform vara starkt.  

 

Det framförs av Botkyrkabyggen att en person som bor i en kombolägenhet ska kunna stå 

kvar i bostadskön för att samla på sig kötid för att få tillgång till nästa boende. Vi tycker att 

det vid första anblick är en bra lösning eftersom de enskilda personerna får bra möjligheter att 

med upp till fyra års extra kötid få tillgång till en konventionell lägenhet. Ur ett bredare 

perspektiv innebär denna möjlighet dock att det kommer att krävas ännu längre kötid för att få 

tillgång till en konventionell lägenhet än vad det gör idag. När det gäller kombolägenheter 

som en tillfällig bostad anser vi att det kan vara acceptabelt att hyresgästerna får behålla sin 

plats i bostadskön. I de fall kombolägenheter är avsedda att vara permanenta bostäder borde 

enligt vår mening hyresgästerna förlora sin plats i bostadskön för att systemet ska fungera 

långsiktigt.  

 

Både Botkyrkabyggen och Järntorget anför att om en hyresgäst flyttar ut ur sin lägenhet i 

kombolägenheten måste de andra hyresgästerna hitta en ny hyresgäst som kan flytta in, annars 

vore det rimligt att alla hyresgäster i kombolägenheten tvingas flytta för att frigöra lägenheten 

till en ny grupp hyresgäster som kan förhyra alla lägenheter i kombolägenheten. Vi anser att 

ett sådant villkor är onödigt strängt eftersom hyresgästerna inte borde kunna straffas så hårt på 

grund av att en annan hyresgäst väljer att flytta. För att hyresgästerna ska kunna tvingas flytta 

på denna grund krävs att de har avstått sitt besittningsskydd eftersom grunden inte i sig bryter 

besittningsskyddet. Vår ståndpunkt är som tidigare har anförts att besittningsskyddet för en 

kombolägenhetshyresgäst inte ska vara försvagat eller obefintligt, vilket gör att hyresgästerna 

inte kan drabbas av några påföljder på grund av att en annan hyresgäst avflyttar. För 

hyresvärden innebär detta svårigheter att få sina kombolägenheter fullt uthyrda om denne inte 

kan hitta en ny hyresgäst som kan flytta in bland de befintliga kombolägenhetshyresgästerna. 

Detta innebär sannolikt en stor ekonomisk risk för hyresvärden eftersom en lägenhet i en 

kombolägenhet kan vara vakant under lång tid utan att hyresvärden kan påverka situationen. 

Vi tror att en sådan risk minskar boendeformens attraktivitet för hyresvärden.  
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5.3 Ska vissa bestämmelser inte tillämpas eller behöver hyreslagen 

justeras? 

I syfte att göra boendeformen attraktiv för såväl hyresgäster som hyresvärdar får inte för 

många inskränkningar göras i parternas rättigheter. Borgarrådssekreteraren Lina Glans (S) i 

Stockholms stad framhåller denna princip. Hon menar att om inte denna boendeform ger 

möjlighet till ett lika starkt skydd som en konventionell lägenhet, kommer inte boendeformen 

lindra bostadsbristen i Stockholms län. Nyuppkomna boendeformer har till syfte att gynna de 

målgrupper som är mest drabbade av bostadsbristen. Kombolägenhetskonceptet är därför 

beroende av att boende i en kombolägenhet innebär ett attraktivt och starkt skydd för en 

blivande hyresgäst.  

5.3.1 Störningar 
Enligt den diskussion som har förts i analysen ovan gällande toleransnivån för störningar 

skulle en högre toleransnivå innebära att de hyresgäster som störs av en annan hyresgästs 

beteende får ett svagare besittningsskydd eller en dålig boendemiljö om lagstiftningen inte ger 

dem rätt att få den störande hyresgästen att flytta ut. Om hyresgästerna är medvetna om att de 

i en kombolägenhet tvingas stå ut med värre störningar än om de skulle hyra en konventionell 

lägenhet samtidigt som de genom andra inskränkningar får sämre rättigheter skulle de inte 

välja att bo i en kombolägenhet. I den bostadsbrist som råder i Stockholms län har folk dock 

sällan något val utan får nöja sig med den lägenhet de erbjuds. Vi anser att gränsen för vad 

som skäligen bör tålas när det gäller störningar bör sättas lägre än för konventionella 

lägenheter, dels i syfte att skydda hyresgästerna, dels i syfte att göra boendeformen attraktiv. 

Konsekvenserna av detta blir dock att de hyresgäster som ibland orsakar störningar får ett 

sämre besittningsskydd i en kombolägenhet än vad de skulle ha haft om de bodde i en 

konventionell lägenhet. Om toleransnivån ska vara lägre för kombolägenheter än för 

konventionella lägenheter kan inte praxis inom området tillämpas på kombolägenheter fullt 

ut.  

 

I linje med samma argumentation kan framföras att bevisbördan för störningar gör att 

konceptets attraktivitet är låg om vi bara ser till störningar. Boendet i en kombolägenhet är 

mer utsatt än boendet i konventionella lägenheter eftersom hyresgästerna bor tätare inpå 

varandra. Att driva en tvist om störningar från en person som bor i samma bostad som en själv 

kan vara påfrestande. Detta kan mycket väl leda till att kombolägenhetshyresgäster inte är 

villiga att anmäla störningar från en hyresgäst i samma bostad utan istället får leva med 

störningarna, vilket minskar attraktiviteten hos boendeformen. Det andra alternativet för den 

hyresgästen som störs är att flytta, vilket enligt resonemanget om försvagat besittningsskydd 

minskar attraktiviteten.  

5.3.2 Hyran 
Hur hyran för kombolägenheter ska sättas är ett av de största problemen när det gäller att 

applicera nuvarande hyreslagstiftning på kombolägenheter. Egentligen är det inte 

lagstiftningen som orsakar problem utan hur de villkor som ett avtal om förhyrning av en 

lägenhet i en kombolägenhet ska värderas. Det är i princip inte möjligt att redovisa något 

jämförelsematerial för fastställande av hyran när det gäller kombolägenheter eftersom få 

sådana lägenheter har upplåtits. Ett eventuellt urval kan därför inte anses vara representativt 

för hyresmarknaden. Hyresnämnden måste alltså vid tvist om hyrans storlek fastställa denna 

till skäligt belopp genom en allmän skälighetsbedömning. Eftersom denna grundar sig på 

hyresnämndens erfarenhet om hyresläget på orten ingår även där indirekt ett 

jämförelsematerial som inte är representativt. När hyresnämnden gör en sådan bedömning 

måste de ta ställning till om en lägenhet i en kombolägenhet har lägre eller högre bruksvärde 

än en konventionell lägenhet i samma storlek.  
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Läsaren måste hålla i minnet att det utrymme som ska bruksvärderas endast är den yta som 

disponeras enskilt i kombolägenheten. Vår åsikt är att en lägenhet i en kombolägenhet har 

högre bruksvärde än en lägenhet där hela ytan är lika stor som den som disponeras enskilt i en 

kombolägenhet och som då innehåller kök, badrum och sovrum i ett. För att förtydliga vår 

ståndpunkt ger vi ett exempel: En hyresgäst disponerar ett rum om 15 kvadratmeter enskilt i 

en kombolägenhet och har utanför detta rum tillgång till kök, badrum och vardagsrum som 

används gemensamt med andra hyresgäster. Vi anser då att bruksvärdet för detta rum är högre 

än bruksvärdet för en konventionell lägenhet om 15 kvadratmeter där kök och badrum ingår. 

Om ytan i exemplet istället hade varit 20-25 kvadratmeter hade vi varit av en annan åsikt. Då 

hade bruksvärdet för den konventionella lägenheten varit högre än för lägenheten i 

kombolägenheten eftersom hyresgästen då slipper leva nära inpå andra och ändå har en 

acceptabel bostadsyta. Eftersom boendeformen är ny och hänsyn inte togs till de särskilda 

omständigheter som omgärdar konstruktionen när lagen stiftades kanske denna princip måste 

förbises vid bruksvärdesprövning av kombolägenheter. Det lämnar frågan om hur 

bruksvärderingen ska ske olöst, vilket gör reglerna om hyressättning oförutsebara när det 

gäller kombolägenheter. Det innebär risker främst för hyresvärden eftersom det är denne som 

har investerat flest resurser i kombolägenhetskonceptet.  

 

I analysen har redovisats flera andra metoder för att göra en bruksvärdesprövning och sedan 

fastställa hyran för varje hyresgäst. Den metod som Botkyrkabyggen använder är att sätta en 

hyra för hela bostaden, i deras fall oftast en bostad om tre rum och kök, och sedan dela denna 

hyra på de två hyresgäster som hyr bostaden. Vi anser att en sådan metod inte är skälig mot 

hyresgästen eftersom denne får betala motsvarande halva hyran för en lägenhet den hade 

kunnat disponera enskilt men istället får betala halva hyran för en bostad denne inte kan 

disponera enskilt. Ur hyresvärdens perspektiv ger denna metod lika höga hyresintäkter som 

om den hade hyrt ut hela bostaden till endast en hyresgäst. Botkyrkabyggen menar att 

uthyrning av kombolägenheter innebär ökade administrationskostnader vilket enligt vår 

mening borde föranleda att hyresvärden vill kunna ta ut högre hyror än om de hade hyrt ut 

bostaden till endast en hyresgäst. För att detta ska vara möjligt måste en annan metod för 

bruksvärdesprövning användas.  

 

Den metoden som innebär att bruksvärdet ska jämföras med bruksvärdet för studentkorridorer 

för fastställande av skälig hyra borde enligt vår mening inte användas eftersom 

studentkorridorshyresgästers rättigheter är så inskränkta och karaktären av boendeformen så 

annorlunda från kombolägenheter att de inte är jämförbara, givet att kombolägenheter är en 

permanent lösning. Om kombolägenheter istället blir en boendeform av tillfällig karaktär för 

exempelvis studerande kan denna jämförelse dock göras för att fastställa skälig hyra.   

 

Konsekvenserna av att det är svårt att fastställa skälig hyra för en lägenhet i en 

kombolägenhet är att uppfattningen om upplåtelseformen är osäker och därför mindre 

attraktiv. Osäkerheten drabbar främst hyresvärden eftersom denne när den bygger nya 

kombolägenheter eller inför konceptet i sitt befintliga bostadsbestånd inte vet vilken hyra som 

kommer att gälla. En hyresgäst kan ta ställning till om hyresnivån kan accepteras i samband 

med att den väljer att bo i en kombolägenhet och tar därför inga risker. Om hyrorna sätts för 

högt förlorar man delar av syftet att kunna bo billigare på en större yta, vilket gör 

boendeformen mindre tilltalande. Om hyran sätts för lågt är inte boendeformen attraktiv att 

erbjuda för hyresvärden och därmed får inte boendeformen det genomslag som krävs för att 

påverka bostadsbristen.  

 

I analysen har resonerats kring de olika argumenten för och emot hyreshöjningar till följd av 

höjt bruksvärde efter att en hyresgäst har bekostat och utfört arbeten i lägenheten. Det är 

tydligt att den hyresgäst som har bekostat och utfört arbetena inte kan drabbas av en 
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hyreshöjning förutom i undantagsfall. Gällande hyrorna för de andra hyresgästerna i 

kombolägenheten anser vi att deras hyror inte heller borde kunna höjas. Detta med hänvisning 

till den bestämmelse som säger att bruksvärdeshöjande åtgärder som är genomförda av en 

tidigare hyresgäst inte föranleder hyreshöjning för efterkommande hyresgäst. Situationen får 

anses vara lik den situationen att en av hyresgästerna i en kombolägenhet höjer bruksvärdet 

genom egna åtgärder.  

5.3.3 Användning och ändring av lägenheten 
I analysen framhölls att rätten att ändra exempelvis ytskikten i lägenheten utan samtycke 

måste vara inskränkt för att konceptet ska fungera. Vi anser att den inskränkningen är 

acceptabel dels med tanke på att konstruktionen kräver att hyresgästerna tar viss hänsyn till 

varandra, vilket de är medvetna om, och dels med tanke på att rätten att ändra ytskikten i det 

egna rummet bibehålls. Inskränkningen gäller endast i de fall då hyresgästerna inte är överens. 

Tidigare diskussioner om att inskränkningar i rättigheter bör begränsas för att inte minska 

attraktiviteten hos boendeformen bör inte tillmätas lika stor betydelse avseende rätt att 

genomföra ändringar i lägenheten som avseende andra rättigheter eftersom denna rätt 

troligtvis inte är lika avgörande som andra rättigheter för en hyresgästs beslut om att förhyra 

en kombolägenhet.  

 

Vidare inskränkningar som vi har anfört behöver införas gäller rätten att inneha husdjur i 

lägenheten samt att röka i lägenheten eller på lägenhetens balkong. Vi tror att sådana 

inskränkningar kan ha negativ inverkan på attraktiviteten hos boendeformen, samtidigt som 

den kan vara helt oviktig eftersom det är underförstått i ett kollektivboende att hyresgästerna 

måste ta viss hänsyn till varandra exempelvis genom att inte inneha husdjur eller röka i 

lägenheten eller på dess balkong mot en annan hyresgästs vilja. Vi kan dock tänka oss att 

attraktiviteten hos boendeformen kan öka tack vare inskränkningen eftersom hyresgästerna 

vet att ingen rökning och inga husdjur kommer att förekomma i bostaden. 

5.3.4 Partsväxling; substitution och sublokation 
I analysen har vi diskuterat hur förmedlingen av lägenheterna i kombolägenheter ska ske. De 

alternativ som har framkommit i genomförda intervjuer är att den hyresgäst som först anmäler 

intresse för en kombolägenhet får tillgång till denna tillsammans med en för denne känd 

person, att lägenheten förmedlas till den sökande personen längst fram i bostadskön och 

denne väljer vilka andra som ska bo i kombolägenheten eller att alla hyresgäster väljs utifrån 

sin plats i bostadskön. De första två alternativen är, enligt vår mening, rimligast eftersom 

hyresgästerna som ska bo tillsammans i bostaden känner varandra och troligtvis passar att bo 

tillsammans. Det sista alternativet är mest rättvist eftersom de som har stått i bostadskön 

längst får tillgång till en lägenhet först. De personer som flyttar in i samma kombolägenhet 

kan då ha olika dygnsrytm och livsstil vilket kan göra det svårt att leva nära inpå varandra. 

Om hyresgästerna kommer bra överens är risken för att tvister uppstår mindre än om de inte 

kan komma överens. Vi bedömer därför att det är att föredra att förmedlingen sker på ett sätt 

som gör att de som ska bo i samma kombolägenhet känner varandra. Förmedlingen måste 

dock inte nödvändigtvis ske utifrån något av de ovan beskrivna alternativen.  

 

Ett sätt att undvika tvist vid överlåtelse av hyresrätten är att reglera till vilka hyresrätten kan 

överlåtas. Detta kan göras om hyresvärden är en stiftelse som har antagit stadgar som endast 

tillåter att lägenheterna hyrs ut till personer inom vissa uttalade målgrupper. Stadgarna kan 

dock inte begränsa målgruppen alltför snävt utan det finns vissa restriktioner för vad 

stadgarna kan innehålla. Det har varit tillåtet att inta i stadgarna att stiftelsen endast får 

upplåta hyresrätter till personer av visst kön. Att bilda en stiftelse kan därmed delvis 

underlätta hur hyresgäster som hyresrätten ska överlåtas till väljs ut för att passa att bo ihop 

med andra hyresgäster i kombolägenheten, men det löser inte hela problemet. Vi anser att det 

skulle vara orimligt om kombolägenhetskonceptet ska baseras på att alla hyresvärdar som vill 
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erbjuda kombolägenheter måste vara stiftelser. Det är vidare inte troligt att stiftelser skulle ha 

intresse av att erbjuda kombolägenheter eftersom deras syfte snarare är att förmedla bostäder 

till särskilt utsatta grupper i samhället, exempelvis ensamstående kvinnor som i rättsfallet 

Hyresnämnden i Stockholm 14809-02, och inte att mer övergripande lindra bostadsbristen. Vi 

föreslår, precis som vid förmedling av tomma kombolägenheter, att de hyresgäster som ska bo 

i en kombolägenhet ska känna varandra. Således ska den till vilken hyresrätten ska överlåtas 

vara bekant med de befintliga hyresgästerna i kombolägenheten. Resonemanget är liknande 

när det gäller upplåtelse av en lägenhet i en kombolägenhet i andra hand eftersom de 

kvarboende hyresgästerna och andrahandshyresgästen ska bo tillsammans. En lägenhet får 

således inte upplåtas i andra hand till någon de befintliga hyresgästerna inte känner.  

 

Det är dock inte möjligt, som lagstiftningen ser ut idag, att vägra överlåtelse av hyresrätten 

eller upplåtelse av hyresrätten i andra hand till en person på annat än objektiva grunder, vilket 

medför att en person som de befintliga hyresgästerna i kombolägenheten inte känner inte kan 

nekas att flytta in endast på den grunden. För att kombolägenhetskonceptet ska fungera fullt ut 

och vara en bra boendeform är det enligt vår mening helt nödvändigt att 

andrahandshyresgäster och hyresgäster till vilka hyresrätten ska överlåtas kan väljas så att alla 

som ska bo i en kombolägenhet tillsammans kan komma överens. Vi anser att det är kritiskt 

att begränsa dessa möjligheter eftersom det medför allvarliga inskränkningar i en av de mest 

grundläggande rättigheterna för en hyresgäst. Bestämmelserna som reglerar dessa frågor 

behöver ses över eller förtydligas för tillämpning av lagstiftningen på kombolägenheter.  

 

I lagtexten framgår när det gäller byte, men och åsidosättande av avtalsenlig skyldighet att det 

är av vikt hur hyresvärden har drabbats av den uppkomna situationen. En hyresvärds mål är 

enligt vår mening att ha nöjda kunder, få in hyresintänkter och att hålla kostnaderna för 

förvaltningen av fastigheten låga. Med detta i bakhuvudet tror vi att det som ligger bakom att 

påtaglig olägenhet eller men för hyresvärden uppkommer är att hyresvärdens kunder på något 

sätt blir missnöjda, hyresintäkterna sjunker eller kostnaderna för förvaltningen ökar. Dessa tre 

punkter är sådana som föranleds av att hyresgästerna har påverkats av någonting som gör dem 

missnöjda på något sätt. Därmed borde kombolägenhetshyresgästers missnöje klassificeras 

som påtaglig olägenhet eller men för hyresvärden.   

5.4 Kommer kombolägenheter att bli en vanlig boendeform i 

framtiden? 

Vi tror att för att bostadsbristen i Stockholms län ska kunna lindras behöver framförallt fler 

bostäder byggas och de befintliga bostäderna utnyttjas mer effektivt. Idag utgörs 32,3 procent 

av det totala bostadsbeståndet av hyresrätter men boendeformen är attraktiv vilket gör att fler 

hyresrätter behövs. Det bästa vore om de bostäder som byggs använder marken på ett 

effektivare sätt. Förslaget om införande av kombolägenheter är därmed enligt vår mening ett 

steg på vägen för att lindra bostadsbristen. Det är också ett förslag som kommer runt de 

byggnadstekniska reglerna angående bullerskydd. Ett delproblem i bostadsproblematiken är 

att de bostäder som finns är dyra och att alla målgrupper i samhället därför inte kan efterfråga 

dem. Genom att dela bostad med andra kan även detta lösas eftersom hyrorna för varje person 

kan bli lägre än om de skulle hyra varsin bostad. En stor andel av de unga vuxna efterfrågar 

att bo kollektivt och genom att erbjuda kombolägenheter kan denna efterfrågan mötas. 

Kombolägenheter ger möjlighet till socialt umgänge och ger flexibilitet till de grupper av 

hyresgäster som annars inte skulle ha någon flexibilitet på grund av begränsade möjligheter 

att få tillgång till stora lägenheter. Dessa fördelar bidrar till att det för fastighetsbolag är 

attraktivt att genomföra kombolägenhetsprojekt. 

 

Som har framgått av intervjun med Lina Glans finns en politisk vilja att markanvisa och 

erbjuda kombolägenheter. Eftersom konceptet är nytt är det dock förståeligt att många 
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kommuner är osäkra på vad en sådan markanvisning respektive uthyrning kan innebära. Vi 

tror att, i takt med att fler företag och kommuner vågar satsa på kombolägenheter, fler aktörer 

kommer att följa efter. Till följd av att fler kombolägenhetsprojekt genomförs kommer 

lösningar på uppkomna problem att hittas efterhand. Vi tror därför att, om fler aktörer väljer 

att införa konceptet, osäkerheten kring kombolägenhetskonstruktionen kommer att minska.  
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6 Slutsats 
Vi har vid arbete med denna rapport kommit fram till att en kombolägenhet är en lämplig 

boendeform för att lindra bostadsbristen och ge möjlighet till kollektivt boende till låga 

kostnader. Konceptet möjliggör för effektivt utnyttjande av mark och befintliga byggnader, 

lindrar bostadsbristen, minskar boendekostnader för hyresgästerna samt stärker 

bostadsbolagens varumärken. Ett boende i en kombolägenhet ger en bra start i livet då det ger 

fler unga vuxna möjligheten att flytta hemifrån vid önskad tidpunkt eftersom fler lägenheter 

görs tillgängliga och hyran för dessa är lägre än för konventionella lägenheter. Trots att hyran 

är lägre kan hyresgästerna utnyttja större yta i och med den flexibilitet som 

kombolägenhetskonceptet medför.  

6.1 Lägenhetens omfattning 

Vår slutats är att hyresobjektet ska förutsättas vara ett eller flera rum som disponeras enskilt 

samt andelar i gemensamma ytor såsom kök, badrum och eventuellt hall och vardagsrum. 

Detta för att kraven på lägsta godtagbara standard ska anses vara uppfyllda och för att 

hyresobjektet ska vara så likt konventionella lägenheter som möjligt i syfte att underlätta 

tillämpning av hyreslagstiftningen.  

6.2 Problem vid tillämpning av lagstiftningen 

Den flexibilitet som kombolägenheter erbjuder medför svårigheter vid bestämmandet av 

hyran för varje lägenhet. Hyran ska bestämmas utifrån den yta som disponeras enskilt, vilket i 

detta fall troligtvis är en liten yta, med beaktande av tillgången till större, gemensamma ytor. 

Eftersom en allmän skälighetsbedömning ska göras är det osäkert hur hyran ska bestämmas. 

Osäkerheten drabbar främst hyresvärden eftersom denne när den bygger nya kombolägenheter 

eller inför konceptet i sitt befintliga bostadsbestånd inte vet vilken hyra som kommer att gälla. 

En hyresgäst kan ta ställning till om hyresnivån kan accepteras i samband med att den väljer 

att bo i en kombolägenhet och tar därför inga risker.  

 

Vår slutsats angående ansvarsfördelningen vid skador som en hyresgäst har vållat i de 

gemensamma delarna av kombolägenheten är att det enda rimliga är att hyresgästerna 

solidariskt ansvarar för dessa skador om det inte kan bevisas vem som vållade den. Detta i 

syfte att minska det ansvar hyresvärden annars skulle ha fått om denne måste bevisa vilken 

specifik hyresgäst som har vållat en skada för att hyresgästerna ska kunna hållas ansvariga.  

 

Vi tror att det bästa sättet att välja hyresgäster vid förmedling av kombolägenheter och vid 

upplåtelse i andra hand, är att hitta hyresgäster som på något sätt känner varandra. Detta för 

att öka trivseln i boendet och undvika konflikter bland de boende.  

6.3 Ska vissa bestämmelser inte tillämpas eller behöver hyreslagen 

justeras?  

Konceptet är främst attraktivt för hyresgäster eftersom deras rättigheter inte ska inskränkas i 

stor omfattning i samband med att de bor med andra personer. För hyresvärden genererar 

kombolägenheter i princip lika stora intäkter som konventionella lägenheter men risken med 

upplåtelsen är större främst eftersom besittningsskyddsreglerna begränsar hyresvärdens 

möjligheter att hyra ut alla sina lägenheter om en av hyresgästerna i en kombolägenhet flyttar 

ut. Om inte alla lägenheter kan hyras ut måste hyresvärden stå risken för de hyresförluster 

som uppstår.  
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I syfte att lindra bostadsbristen på lång sikt har vi kommit fram till att boendeformen borde ha 

permanent karaktär och vara tillgänglig för alla målgrupper men mycket väl kan ha tillfällig 

karaktär när kombolägenheter hyrs ut som exempelvis studentboende.  

 

En fråga vid tillämpningen av lagstiftningen på kombolägenheter är hur sammanboende ska 

regleras. Vår slutsats är att det är avgörande för boendeformens attraktivitet och bestående att 

hyresgästerna inte kan sammanbo med någon i en lägenhet om den endast innehåller ett rum 

som kan disponeras enskilt. Därmed är reglerna om överlåtelse till make eller sambo samt 

dödsbodelägare inte alltid tillämpliga på kombolägenheter. Vidare kan hyresgästen inte heller 

ha inneboende i lägenheten eftersom konstruktionen förutsätter att hyresgästen bor ensam.  

 

Genom hela rapporten har vi diskuterat vilka inskränkningar i parternas rättigheter som kan 

göras och vilka som bör undvikas i möjligaste mån. Hyresgästens besittningsskydd ska inte 

begränsas eftersom boendeformen ska ha permanent karaktär, i de fall boendeformen ska vara 

tillfällig kan rätten dock begränsas. Inte heller hyresgästens rätt att få störningar i boendet att 

upphöra ska inskränkas, snarare utvidgas. När det gäller rätt att motsätta sig 

upprustningsföreläggande anser vi dock att möjligheterna ska vara sämre än när det gäller 

konventionella hyreshus eftersom husets standard annars riskerar att bli alltför låg. Rätten att 

göra förändringar i lägenheten utan tillstånd ska begränsas så att den avser endast de enskilt 

disponerade rummen, inte de gemensamma ytorna. Avvägningen som har lett fram till vilka 

rättigheter som kan inskränkas och vilka regler som ska bibehållas har gjorts mellan parternas 

olika intressen. Risken med att införa för många inskränkningar är att boendeformens 

attraktivitet för båda parter blir låg och den därför inte får önskat genomslag.  

6.4 Kommer kombolägenheter att bli en vanlig boendeform i 

framtiden? 

Vi tror att kombolägenhetskonceptet kommer att få störst genomslag i de städer där 

bostadsbrist råder eller där bostadsbrist är på uppgång. Trots de fördelar för parterna som 

boendeformen medför tror vi inte att dessa väger över möjligheten för hyresgästen att ha ett 

helt eget boende och för hyresvärden att fortsätta producera konventionella hyreshus.  

6.5 På vilket sätt kan befintlig hyreslagstiftning appliceras på 

kombolägenheter och finns ett intresse på marknaden för detta nya 

koncept? 

Sammanfattningsvis har vi i denna rapport betonat vissa problem som kan uppkomma vid 

tillämpningen av befintlig hyreslagstiftning på kombolägenheter. Dessa regler och 

avvägningar aktualiseras främst om en rättslig tvist uppstår, i övrigt tror vi att de flesta 

människor är rationella och löser uppkomna problem på ett smidigt sätt utan att strikt tillämpa 

regelverket. Kombolägenhetskonstruktionen förutsätter att hyresgästerna tar hänsyn till 

varandra och visar respekt för varandra, vilket vi tror att de som flyttar in i en kombolägenhet 

är medvetna om.   

 

De rekommendationer vi vill ge lagstiftaren och de organisationer som vill införa 

kombolägenhetskonceptet är att reda ut besittningsskyddsreglerna med avseende på 

kombolägenheter ytterligare och att förtydliga hur bedömning av nya hyresgäster och 

andrahandshyresgäster ska ske för att inte diskriminera olika personer och för att öka 

möjligheterna för hyresgästerna att komma överens.  

 

Sammantaget anser vi att befintlig hyreslagstiftning kan tillämpas på kombolägenheter som 

boendeform men att det skulle underlätta eventuella rättsprocesser om reglerna om 
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besittningsskydd och val av hyresgäst och andrahandhyresgäst fick en egen lydelse som 

endast avser kombolägenheter. Vidare anser vi att konceptet är attraktivt på marknaden för 

både hyresvärd och hyresgäst och att det kan lindra bostadsbristen om det kan genomföras i 

en större omfattning än idag. En förutsättning för det är att fler kommuner väljer att 

markanvisa till kombolägenhetsprojekt och att fler bostadsbolag erbjuder kombolägenheter.  
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Jan-Erik Sandh Kundchef AB Botkyrkabyggen, telefonintervju den 17 april 2015 
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Lina Glans (S) borgarrådssekreterare på Stadsbyggnadsroteln i Stockholms stad, intervju den 

21 april 2015 

Rättsfall 

NJA 
NJA 2001:241 

Hovrätten 
RH 1989:98 

RH 1999:10 

RH 2007:18 

Bostadsdomstolen 
RBD 6:82 

RBD 41:82 

RBD 1:91 

Orefererade hovrättsfall 
Svea hovrätt ÖH 5160/96-76 

Svea hovrätt ÖH 1936/96-79 

Svea hovrätt T-951-98 

Svea hovrätt T 8436-01 

Svea hovrätt ÖH 5841-02 

Svea hovrätt ÖH 10140-02 

Svea hovrätt ÖH 6681-03 

Svea hovrätt ÖH 4191-03 

Svea hovrätt ÖH 7164-05 

Svea hovrätt ÖH 4370-10 

Svea hovrätt ÖH 5009-10 

Svea hovrätt ÖH 9814-11 

Svea hovrätt ÖH 286-11 

Hyresnämnden 
Hyresnämnden i Stockholm 59-02 

Hyresnämnden i Stockholm 14809-02 

  



 

 

8 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor Järntorget Byggintressenter AB (8/4-2015) 

Beskriv KomBo-konceptet lite mer ingående.  

 Vad fick er till att införa konceptet?  

 Varför just Sundbyberg? 

 

Varför är KomBo bra för er som företag? 

Varför är KomBo bra för kunderna? 

Bidrar KomBo på något sätt till samhället?  

 

Hur stor är den här satsningen för er?  

Konkurrerar KomBo med andra boendeformer eller är den kompletterande? 

Är det lika lönsamt att bygga KomBo lägenheter som konventionella lägenheter? 

Vilka hinder finns och har funnits för att införa KomBo? 

 

Hur förmedlas bostäderna? 

Hur sker urvalet av hyresgäster? 

Hur fungerar det om inte alla rum i en lägenhet blir uthyrda?  

 

Hur är avtalsstrukturen tänkt att se ut?  

 Finns några speciella hyresvillkor som annars inte förekommer? 

Ser du några avtalsrättsliga/juridiska problem med KomBo?  

 Hur appliceras reglerna om besittningsskydd? 

 Hur går andrahandsupplåtelser till? 

 Hur kan överlåtelser ske? 

 

Har ni planer på att införa kombolägenheter i befintligt bestånd? 

Tror du att det kan vara attraktivt i andra städer eller endast i städer med bostadsbrist? 

Tror du att det här är ett koncept som kommer att växa och bli en vanlig boendeform 

framöver? 

  



 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor AB Botkyrkabyggen (17/4-2015) 

Beskriv KompisBo-konceptet lite mer ingående.  

 Vad fick er att införa konceptet?  

 Hur länge har ni erbjudit kompisboende? 

 

Varför är KompisBo bra för er som företag? 

Varför är KompisBo bra för kunderna? 

Bidrar KompisBo på något sätt till samhället?  

 

Hur stor är den här satsningen för er?  

Konkurrerar KompisBo med andra boendeformer eller är den kompletterande? 

Är det lika lönsamt att erbjuda kompislägenheter som konventionella lägenheter? 

Vad har det funnits för hinder på vägen för att införa kompislägenheter? 

 

Hur förmedlas bostäderna? 

 Vilka kanaler använder ni för marknadsföring? 

Hur sker urvalet av hyresgäster? 

Hur fungerar det om inte alla rum i en lägenhet blir uthyrda?  

Ungefär vad blir hyran för varje hyresgäst? 

Är konceptet uppskattat? 

 Varför, tror du? 

 

Hur ser avtalsstrukturen ut?  

 Finns några speciella hyresvillkor som annars inte förekommer? 

 Varför har ni tidsbegränsade avtal? 

Ser du några avtalsrättsliga/juridiska problem med KompisBo?  

 Vad har kompisarna för inbördes juridisk relation? 

 Hur appliceras reglerna om besittningsskydd?  

 Hur ser det ut med bestämmelser om andrahandsupplåtelse/inneboende? 

 Hur kan överlåtelser ske? 

Har ni hamnat i någon tvist angående KompisBo? 

 Vad berörde den tvisten i så fall? 

 

Har ni planer på att bygga nya lägenheter avsedda för kompisboende? 

Har ni planer på att erbjuda kompisboende i större lägenheter och/eller för andra 

åldersgrupper? 

Tror du att det kan vara attraktivt i andra städer eller endast i städer med bostadsbrist? 

Tror du att det här är ett koncept som kommer att växa och bli en vanlig boendeform 

framöver? 

 

  



 

 

Bilaga 3: Intervjufrågor Stockholms stad (21/4-2015) 

Beskriv Kombolägenhetskonceptet lite mer ingående.  

 Hur uppkom förslaget om att införa kombolägenheter i Stockholms stad?  

 Har det gjorts någon utredning inom Stockholms stad angående kombolägenheter? 

o Skulle vi kunna få tillgång till den? 

 Erbjuder era kommunala bostadsbolag kombolägenheter i nuläget? 

 

Varför behövs kombolägenheter? 

På vilket sätt bidrar kombolägenheter till samhället?  

Har Stockholms stad några planer på att erbjuda markanvisningar för denna typ av 

boendeform? 

Hur ser det politiska intresset ut i kommunen och i andra kommuner för införandet av 

kombolägenheter? 

 

Konkurrerar kombolägenheter med andra boendeformer eller är de kompletterande? 

Vad har det funnits för hinder på vägen för att införa kombolägenheter? 

Vilka frågeställningar har uppkommit och vilka avvägningar har gjorts? 

 

Hur förmedlas bostäderna? 

Hur sker urvalet av hyresgäster? 

Hur kan man lösa problemet om inte alla rum i en lägenhet blir uthyrda? 

Är konceptet uppskattat? 

 Varför, tror du? 

 

Hur ser avtalsstrukturen ut?  

 Finns några speciella hyresvillkor som annars inte förekommer? 

 Borde man ha en tidsbegränsning för upplåtelsen och/eller en åldersbegränsning för 

vem som får ingå eller ha ett avtal om kombolägenhet? 

Vilka avtalsrättsliga/juridiska problem med kombolägenheter har ni sett?  

 Vad har hyresgästerna för inbördes juridisk relation? 

 Hur appliceras reglerna om besittningsskydd?  

 Hur ser det ut med bestämmelser om andrahandsupplåtelse/inneboende? 

 Hur kan överlåtelser ske? 

 

Tror du att det kan vara attraktivt i andra städer eller endast i städer med bostadsbrist? 

Tror du att det här är ett koncept som kommer att växa och bli en vanlig boendeform 

framöver? 

 


