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Förord 
Inledningsvis vill jag tacka de som medverkat och engagerat sig i denna uppsats samt 

delat med sig av både material och erfarenheter. Ett särskilt tack riktas till min handledare 

Bertil Bengtsson samt Niclas Sundell, chefsjurist på Hyresgästföreningen Region 

Norrland. Jag vill även tacka nära och kära som stöttat och trott på mig under studietidens 

gång och särskilt i slutskedet av mina tre år på Luleå tekniska universitet.  

 

 

Sammanfattning  
I detta arbete har den skyldighet hyresvärdar och hyresgäster har mot varandra när det 

gäller underhålls- och vårdplikt behandlats samt den gränsdragning som görs mellan 

normalt och onormalt slitage. Vidare behandlas även när parterna kan bli 

skadeståndsskyldiga till följd av detta. Uppsatsen inriktar sig på att förklara olika begrepp 

och utreda vem som vid olika skador får ersätta vad och vem som har bevisbördan för 

detta. Klart står att det råder en viss oklarhet gällande vem som har bevisbördan i de fall 

skador uppstått i lägenheten. Därför kan det vara svårt att som hyresgäst och hyresvärd 

veta vad som egentligen är deras ansvar och inte. Standardregeln är dock att hyresvärden 

själv får ersätta de skador som uppkommit genom hans försummelse, olyckshändelser 

eller vid normal förslitning av lägenheten. Hyresgästen får således ersätta de skador som 

av vårdslöshet eller oförsiktighet orsakats av honom själv. Dock finns det undantagsfall 

som är mer komplicerade än så. För att svara på de frågeställningar som gjorts har praxis 

i största möjliga mån använts men litteratur och lagtext är naturligtvis viktiga delar.  
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1. Inledning  
I Sverige har det länge varit oklart hur många hyreslägenheter det finns då ingen Folk – 

och bostadsräkning gjorts sedan år 1990. Statistiska Centralbyrån beräknade dock att år 

2006 fanns det 1 991 000 hyresrätter i Sverige.1 Med så många hyresgäster i vårt avlånga 

land är det inte konstigt att det ibland blir osämja mellan hyresgästen och hyresvärden. 

Ett exempel på orsak till osämja är slitage i hyreslägenheten. Vad får en hyresvärd räkna 

med för slitage och vad kan en hyresgäst bli skadeståndsskyldig för? Okunskapen kring 

detta kan leda till kontakt med Hyresgästföreningen vars uppgift bland annat är att hjälpa 

hyresgästen att konstatera vad som, juridiskt sett, är normalt slitage på lägenheten och 

vad som inte är normalt. Detta är också en av de vanligare typen av tvist som 

Hyresgästföreningen får ta hand om. Jag kommer att fokusera på att definiera vad 

normalt-och onormalt slitage är och gränsdragningen däremellan samt reda ut när 

skadeståndsskyldighet hos båda parter kan uppstå. Även hyresvärdens underhållsplikt 

samt hyresgästens vårdplikt kommer att utredas.  

Det har visserligen nyligen skrivits en annan studentuppsats2 som behandlat ett liknande 

ämne men då den är av mer allmän karaktär anser jag att det finns anledning med en 

uppsats som specifikt inriktar sig på skador som kan uppstå i lägenheten samt på de 

skyldigheter parterna har i sammanhanget.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med min uppsats är att redogöra för vad som kan vara normalt slitage, onormalt 

slitage i en lägenhet samt den gränsdragning som görs däremellan. Vidare går jag in på 

när ersättning i form av skadestånd från de båda parterna kan utkrävas. Då hyresvärdens 

underhållsplikt och hyresgästens vårdplikt är central kommer även detta att utredas.  

 

1.2. Metod  
Genom denna uppsats har jag uteslutande använt mig av den traditionella juridiska 

metoden, den rättsdogmatiska metoden. Denna metod innebär att de olika rättskällorna 

studerats, såsom praxis, doktrin, förarbeten och lagstiftning. För att ta reda på vad som är 

normalt och onormalt slitage har jag gått in i förarbetena till hyreslagen, själva hyreslagen 

i jordabalken och analyserat olika rättsfall där slitage förekommer. Förarbetena och 

doktrin har använts för att definiera vad som är hyresvärdens underhållsplikt samt vad 

som är hyresgästens vårdplikt. Doktrin i form av kommentarer till lagtexten samt litteratur 

inom hyresrätt har använts flitigt för att fastställa vad som är slitage på lägenheter samt 

vad som innefattas av hyresvärdens underhållsplikt och hyresgästens vårdplikt. Den 

rättsdogmatiska metoden används för att fastställa gällande rätt vilket också är tanken 

med denna uppsats.  

                                                 
1 Hyresgästföreningen. Antal hyresrätter i Sverige 2009-12-15. 

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0032_Antal_hyreslagenhet

er.pdf (Hämtad 2013-11-26)  
2 Petra Wennberg. Lägenhetens skick vid in och avflyttning. 

http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13644_petra-wennberg.pdf (Hämtad 2013-12-15)  

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0032_Antal_hyreslagenheter.pdf
http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0032_Antal_hyreslagenheter.pdf
http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13644_petra-wennberg.pdf
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1.3. Avgränsning 
Då hyresrätter är ett begrepp som innefattar både lokaler och bostäder har jag i denna 

uppsats valt att enbart fokusera på bostäder då de flesta av oss bor i en hyresrätt eller 

känner någon som gör det. Då det är olika regler som gäller emellanåt för de som hyr 

bostad eller lokal finns definitionen av vad som är bostad i 12:1 tredje stycket JB. ”Med 

bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller en inte oväsentlig del 

användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet”.  
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2. Hyresrätten 
I Sverige finns det som sagts inledningsvis, 1 991 000 hyresrätter och detta betyder i sin 

tur att det finns väldigt många som hyr lägenheter trots att begreppet hyresrätt innefattar 

både bostäder och lokaler.3 Detta gör att hyresrätt är ett väldigt vardagligt men också 

besvärligt ämne inom juridiken. Trots ett omfattande regelsystem som i stort sett är 

tvingande till hyresgästens förmån är standardavtal något som ofta förekommer. Dessa 

standardavtal innehåller i sin tur nästan alltid väldigt många klausuler som kan göra det 

svårt att göra rätt bedömning. Begrepp såsom ”påtaglig olägenhet” och ”skälig” i 

lagtexten gör att praxis och förarbeten blir viktiga när lagen ska tolkas. Otydliga begrepp 

och många klausuler i avtalet gör sammantaget att hyresrätten blir komplicerad.4 

Hyresrätten regleras i Jordabalkens (1970:994) tolfte kapitel och detta kapitel kallas ofta 

för ”hyreslagen”. I lagens 1 § femte stycke stadgas att lagen oftast är tvingande till förmån 

för hyresgästen. Detta innebär i korthet att om hyresgästen hittar någon förmånligare 

lagregel än klausuler i avtalet kan han alltid åberopa denna. Detta gäller i båda 

riktningarna, skulle hyresgästen hitta en förmånligare klausul i avtalet än en lagregel kan 

han även åberopa denna.5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Hyresgästföreningen. Antal hyresrätter i Sverige 2009-12-15. 

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0032_Antal_hyreslagenhet

er.pdf (Hämtad 2013-11-26) 
4 Folke Grauers. Nyttjanderätt. 13 uppl. Lund: Juristförlaget, 2010, s.19-20 
5 Ibid, s.21 

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0032_Antal_hyreslagenheter.pdf
http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0032_Antal_hyreslagenheter.pdf
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3. Skyldigheter 
Inom hyresrätten finns det både rättigheter och skyldigheter för båda parterna som ska 

iakttas. Då det finns väldigt många skyldigheter för båda parter och denna uppsats handlar 

om slitage kommer jag att rikta mig in på de skyldigheter parterna har vid olika skador 

på lägenheten och endast beröra några andra skyldigheter ytligt. Nedan kommer 

skyldigheterna hos både en hyresgäst och en hyresvärd att beröras.  

Till att börja med brukar parternas skyldigheter när de ingår ett avtal med varandra 

sammankopplas med upplysningsplikt, ansvar för lämnade uppgifter, undersökningsplikt 

och liknande plikter. När man ska göra en bedömning för att fastställa kvalitet eller om 

lägenheten är lämplig för det ändamål den är avsedd för är en allmän utgångspunkt att 

man låter parternas avtal styra. Detta görs helt enkelt för att syftena med avtalet och de 

olika önskemål parterna har bör vara utgångspunkten för vilka villkor som kan ställas. 6 

Vad man menar med upplysningsplikt är det faktum att hyresgästen har som skyldighet 

att se till att avtalet inte ingås på oriktiga grunder. I rättspraxis har sagts att hyresgästen 

har en upplysningsskyldighet gentemot hyresvärden att upplysa om sådana händelser som 

innebär betydelsefulla anledningar för att hyresvärden ska vilja ingå hyresavtal med 

hyresgästen eller inte. Exempel på detta kan vara byte av lägenhet. Ett rättsfall behandlar 

ett fall då två hyresgäster skulle byta lägenhet och hyresvärden samtyckte också till bytet, 

RBD 38:78. Den ena hyresgästen flyttade in i den ena lägenheten medan den andra 

hyresgästen aldrig gjorde det. Detta innebär att eftersom hyresvärden godkänt den nya 

hyresgästen under felaktiga förutsättningar kunde hyresvärden häva avtalet med den nya 

hyresgästen. Detta visade sig också vara det beslut som BD kom fram till då de ansåg att 

hyresgästen hade en skyldighet att meddela hyresvärden om det riktiga händelseförloppet 

och det faktum att hyresgästen varit försumlig ansågs vara vilseledande. I korthet innebär 

detta att om en hyresgäst lämnat vilseledande uppgifter eller inte talat om omständigheter 

som varit av särskild betydelse för att hyresvärden ska acceptera avtalet kan det leda till 

att hyresavtalet upphör.7  

Ansvar för de uppgifter som lämnats innebär att en part är bunden av de löften han ger. 

Vad detta kan vara är att om det sägs att lägenheten är utrustad med vissa anordningar 

eller fri från skador ska den också vara det. Av generella kontraktsrättsliga regler följer 

att en part är bunden vid det som lovats och sagts när avtalet ingicks och detta gäller även 

om uppgiften är att ta som ett löfte eller inte. Om uppgiften är att anse som löfte eller inte 

är oväsentligt.8 Den sista plikten som sammankopplas med parternas skyldigheter är 

hyresgästens undersökningsplikt vid tiden då avtalet ingås. Undersökningsplikten innebär 

att en part anses ha undersökningsplikt när avtalet ska ingås och detta får konsekvenser 

för vilka avvikelser parten sedan kan hävda när det kommer till lägenhetens kvalité. 

Regeln i 9 § är av tvingande art när det gäller bostadshyra eftersom det är den lägsta 

standarden lägenheten får ha. Därför spelar det ingen roll om hyresgästen undersökt 

lägenheten innan och upptäckt en skada, hyresvärden har alltid ansvar att hålla lägenheten 

i det skick som är lagstadgat.  

                                                 
6 Erika P Björkdahl. Hyra av bostad och lokal. 1 uppl. Uppsala: Iustus Förlag, 2013, s.82 
7 Ibid, s.87-88 
8 Ibid, s.93-94 
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Huruvida parterna bör avtala om skicket av lägenheten är lite olika beroende på om 

lägenheten är ämnad för fritid eller årsbostad. Eftersom denna uppsats fokuserar på bostad 

kan det nämnas att avtalet enbart får styra om parterna där enats om fler fördelar för 

hyresgästen och bättre kvalitet än det som följer av lag. 9 

3.1. Hyresvärdens skyldigheter 
Vad som kan konstateras om hyresvärdens skyldigheter är först och främst att han ska 

tillhandahålla en lägenhet i rätt tid och denna ska vara avsedd för det ändamål som 

upplåtelsen gäller. Vad en hyresgäst sedan har rätt att kräva är en standard som bestäms 

genom enskilda avtal mellan parterna (konkret standard) eller genom en bedömning av 

vad hyresgästen har rätt att kräva (abstrakt standard). Lägenheten ska med andra ord 

uppfylla vissa punkter och skulle lägenheten avvika från denna standard har hyresvärden 

begått ett kontraktsbrott. 10  Lägenheten ska tillhandahållas av hyresvärden på 

tillträdesdagen ”i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt 

brukbar för det avsedda ändamålet”, 9 § första stycket och 15 § med hänvisning till 9 §.  

I och med detta görs ett försök att beskriva det som ska anses vara av ”normal standard”. 

Inte bara värme- och vattentillförsel, avlopp mm ska vara fungerande utan med ”normal 

standard” menas också att målning, tapeter mm ska vara i godtagbart skick samt att rätt 

utrustning finns, spis och diskbänk etc. Exakt vad som är av lägsta godtagbara standard 

finns i 18a § sjätte stycket p 1-6.11 Lagstiftaren har dock inte angivit exakt vad det är som 

menas med fullt brukbart skick utan då blir användandet av praxis helt centralt.12 Detta 

kommer inte beröras vidare i denna uppsats då uppsatsen syftar till att beskriva olika form 

av slitningar på lägenheten samt underhålls-och vårdplikten som finns mellan parterna.  

Bestämmelsen ovan är tvingande när det handlar om hyresrätter som är avsedda för 

bostad. Däremot kan parterna överenskomma om en högre standard än vad som beskrivs 

i lag. Förutom att tapeter mm ska vara i brukbart skick ska även gemensamma utrymmen 

vara i godtagbart skick, bland dessa ingår trapphus, tvättstuga etc. Det finns även andra 

brister i lägenheten som också omfattas av begreppet skada och det är när det finns ohyra 

i form av vägglöss, kackerlackor mm i lägenheten.13  Skulle det finnas skador eller brister 

i en lägenhet vid tillträdet kan hyresgästen kräva påföljder såsom 1) rätt till självhjälp, 2) 

hävning, 3) nedsättning av hyran, 4) skadestånd samt 5) åtgärdsföreläggande från 

hyresnämnden. Nedan följer en kort beskrivning av de olika påföljderna:  

Rätten till självhjälp innebär att hyresgästen själv får avhjälpa felet och att hyresvärden 

sedan ansvarar ekonomiskt, detta efter att hyresvärden blivit varse om felet men inte gjort 

något åt det, 11 § första stycket p 1. Detta bör hyresgästen dock enbart göra när det står 

helt klart att ett fel föreligger eftersom hyresvärden inte blir skyldig att ersätta kostnaderna 

för arbetet om det inte är ett fel, då får hyresgästen stå för det själv. 14 

                                                 
9 Björkdahl. Hyra av bostad och lokal, s.83 
10 Grauers. Nyttjanderätt, s.37 
11 Ibid, s.39 
12 Björkdahl. Hyra av bostad och lokal, s.91 
13 Ibid, s.90 
14 Grauers. Nyttjanderätt, s.39  
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Hyresgästen kan sedan häva avtalet i de fall felet inte genast kan avhjälpas eller om 

hyresvärden inte avhjälper felet när denne blivit informerad om detta, 11 § första stycket 

p 2. Däremot gäller denna paragraf enbart väsentliga fel. Begreppet hävning används inte 

i lagtexten utan istället uppsägning vilket kan leda till förvirring. Uppsägning enligt 11 § 

är direkt gällande och medför att avtalet genast upphör. 

Nedsättning av hyran blir aktuellt om hyresgästen inte begärt hävning eller inte kan häva 

samt om någon tid av hyresavtalet gått och man ändå är skyldig att betala hyra. 

Hyresvärdens prestation har med andra ord inte varit fullgod och denna nedsättning ska 

vara skälig, 11 § första stycket p 3. Denna punkt kan också kombineras med självhjälp 

eller hävning.  

Hyresgästen kan även ha rätt att erhålla skadestånd och i de fallen behöver inte 

hyresgästen bevisa att hyresvärden varit vårdslös. Detta kallas att hyresvärden har ett 

presumtionsansvar och ska då bevisa att det som hänt inte beror på hyresvärdens 

försummelse. 15 

Med tiden försämras lägenheter och då kontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst kan gälla 

under lång tid kan försämringarna bli olika stora. Hyresvärden har dock alltid en 

underhållsskyldighet, 15 §. Dessa försämringar av lägenheten kallas för slitage och för 

normalt slitage, d v s de försämringar som är accepterade och godtagbara, är hyresvärden 

alltid skyldig att göra ”sedvanliga reparationer” (målning och tapetsering t. ex) och detta 

ska göras med ”skäliga tidsmellanrum”. Det säger sig självt att det finns en stor bredd i 

hur ofta reparationer måste utföras i och med att en liten lägenhet slits snabbare och en 

ensamstående sliter inte i samma utsträckning som en barnfamilj etc.16 Det kan sägas att 

hyresvärden ansvarar för lite av varje när lägenheten avviker från det ursprungliga 

skicket. Med detta menas att hyresvärdens skyldigheter sträcker sig allt från att vidta 

åtgärder vid vattenskador som är en avvikelse av det mer allvarligare slaget till mindre 

allvarliga avvikelser såsom en tvättmaskin som inte fungerar ordentligt. Hyresvärden ska 

således underhålla lägenheten och ersätta de skador som normalt sett blir när lägenheten 

används, d v s normalt slitage. Standarden får inte bli lägre än den nivå som anges i lag. 

Hyresvärden kan inte frånskriva sig sin underhållskyldighet med en klausul som säger att 

lägenheten hyrs ut i befintligt skick, hyresvärden är alltid skyldig att underhålla och 

genomföra vissa åtgärder på regelbunden basis. Detta kan dock avtalas bort på en- eller 

tvåfamiljshus och lägenheter inom ägarlägenhetsfastighet men då dessa inte berörs i 

denna uppsats lämnas det därhän. 17 Förutom tapetsering etc som berörts som en del som 

ingår i underhållsplikten ovan ingår numera också fasadrenovering, takomläggning och 

byte av stamledningar men bara i den mån det omfattas av skyldigheten att underhålla 

lägenheten samt om det inte ger orsak till att större ombyggnationer måste göras. 18 

Sedan finns det försämringar av lägenheten som inte beror på normalt slitage. 

Hyresgästen har en ”vårdplikt” som regleras i 24 § och ansvarar även för de skador som 

                                                 
15 Ibid, s.40  
16 Ibid, s.42 
17 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s.116  
18 NJA 2002 s. 378  
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uppkommer till följd av vårdslöshet. Sådana skador ska ersättas av hyresgästen själv, inte 

av hyresvärden.19 Detta ansvar behandlas i avsnitt 3.3.  

Eftersom det kan vara väldigt svårt att avgöra när och hur en skada uppkommit i 

lägenheten bör parterna göra en besiktning av lägenheten när hyresgästen flyttar in så att 

lägenhetens skick dokumenteras. 20 Vid olyckshändelser ansvarar hyresvärden då han har 

ett s k casusansvar (ägaren står faran). När lägenheten inte uppfyller den standard den ska 

ha på grund av att lägenheten skadas av olyckshändelse, hyresvärdens vållande eller för 

de fall då hyresvärden inte underhåller lägenheten som han bör tillämpas 10 § och 11 §. 

10 § behandlar de fall lägenheten blir förstörd före tillträdandet och 11 § de fall en ringa 

skada uppkommer. Skulle lägenheten förstöras på grund av brand och lägenheten med 

detta inte längre kan användas till det ändamål den är avsedd för blir avtalet ogiltigt (16 

§ med hänvisning till 10 § första stycket). Har skadan dessutom uppkommit av att 

hyresvärden åstadkommit skadan uppsåtligen eller på grund av försummelse har 

hyresgästen rätt till skadestånd, 10 § första stycket sista p. 16 § p 2 stadgar även att 

bestämmelserna i 10-12 §§ också gäller om hyresvärden inte underhållit lägenheten på 

det sätt han bör.  

Vid mer begränsade skador har hyresgästen rätt till påföljder såsom rätt till självhjälp, 

nedsättning av hyran, skadestånd, hävning och åtgärdsföreläggande precis som i de fall 

fel existerar vid tillträdandet av lägenheten. 21 Förarbetena till dagens 10 § (dåtidens 9 §) 

stadgar att i de fall fastigheten förstörts på ett sätt som gör att den inte går att nyttja blir 

hyresavtalets fullgörande omöjligt och det kan inte förutsättas att hyresvärden ska bygga 

upp huset för att fullgöra avtalet mellan honom och hyresgästen. Det är även omöjligt att 

införa fasta regler om hur omfattande en skada måste vara för att avtalet ska vara omöjligt 

att fullfölja, i de fall hela fastigheten förstörts i form av total ödeläggelse är det självklart 

omöjligt att fullgöra avtalet. Det sägs även att om en reparation som krävs inte fullgjorts 

till hyrestidens början är det inte nog för att avtalet ska förfalla. För de fall lägenheten 

förstörts på grund av hyresvärden är det på hans ansvar att hyresgästen hålls skadelös men 

om lägenhetens förstörelse inte beror enbart på hyresvärdens vållande får vardera parten 

ansvara för den skada de fått.22  

Skulle en skada uppkommit innan hyresgästen flyttar in i lägenheten har hyresgästen rätt 

till ersättning för skada om hyresvärden är vållande, 10 §. Mer om skadestånd behandlas 

i avsnitt 3.4.  

När hyresvärden har rätt att säga upp avtalet regleras i 42 § och enligt den paragrafen är 

hyresrätten förverkad (avtalet upphör). Förutom dröjsmål med betalning m m kan avtalet 

upphöra bland annat om lägenheten inte används i enlighet med 23 § eller 41 §. 23 § 

reglerar hur hyresgästen får använda lägenheten, han får inte använda lägenheten till 

annat än det ändamål som är avsett. 41 § stadgar att hyresgästen inte får inrymma 

utomstående personer i lägenheten om detta kan orsaka men för hyresvärden.  

                                                 
19 Grauer. Nyttjanderätt, s.42 
20 Ibid, s.42 
21 Ibid, s.43  
22 NJA II 1908 5:1, s.138-139 
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3.2. Hyresgästens skyldigheter 
En hyresgäst har främst som plikt att betala hyran i rätt tid.23 Exempel på vad hyresgästen 

kan begå för kontraktsbrott finns i 42 §.  Hyresgästens kontraktsbrott är sedan en grund 

för hävning av avtalet. Bland dessa finner man betalningsdröjsmål, överlåtelse till annan 

etc. Vid en första anblick kan dessa punkter i 42 § verka vara till nackdel för hyresgästen 

men i och med att reglerna är tvingande (1 § 5 st) och det krävs väsentliga kontraktsbrott 

(42 § 6 st) etc är det snarare till fördel för hyresgästen. Dessa regler är inte till för att 

avtalet mellan hyresvärden och hyresgästen ska upphöra utan istället en sista möjlighet 

för hyresvärden att kunna begära en justering och därmed få det han har rätt till. 

Hyresvärden kan dock vara förhindrad att bruka sin rätt att häva avtalet om rättelsen väl 

har skett. Reglerna syftar också till att ge hyresvärden en möjlighet att häva avtal med de 

hyresgäster som åsidosätter sina skyldigheter på ett allvarligt sätt.24  

Innan hyreslagen (23-27 §§) omarbetades fanns det bara regler gällande det fysiska 

användandet av lägenheten och de skyldigheter hyresgästen hade i den kontexten. Idag, 

efter omarbetning, finns det nya regler där hyresgästens möjligheter att själv utföra 

ändringar (regleras i 24 a §) och även om övergivande av lägenheten (27 §) regleras.  

Enligt 23 § första stycket får hyresgästen bara använda lägenheten för det ändamål som 

är avsett och denna regel gäller genomgående för bostadshyresgästen. Med detta kan man 

säga att det faktum att någon bostadshyresgäst skulle använda lägenheten som ett kontor 

vara oacceptabelt. Detta skulle medföra andra slitningar på lägenheten än om lägenheten 

använts enbart för det ändamål som är avsett, nämligen bostad. 25  

Under tiden hyresgästen hyr en lägenhet ska han väl vårda lägenheten ”med vad därtill 

hör” och med det menas även trapphus, hiss, tvättstuga och andra gemensamma 

utrymmen (24 § första stycket). 15 § (med hänvisning till 9 §) konstaterar att hyresgästen 

har rätt att använda lägenheten på det sätt som framgår av hyresavtalet och att hyresvärden 

är den som står till svars för normalt slitage. Sedan finns det en regel i 24 § första stycket 

som handlar om försämring som orsakas av vårdslöshet. All försämring som orsakas av 

vårdslöshet ska ersättas av hyresgästen. Därmed är det stadgat att hyresgästen är skyldig 

att visa sådan varsamhet det skäligen kan förväntas av en skötsam person. Ytlig slitning 

faller vanligtvis under normalt slitage medan slitning i form av spräckta handfat, krossade 

rutor etc beror på vårdslöshet och faller under onormalt slitage. 26 Med ”all skada” menas 

även andra skador som uppkommer till följd av händelsen. Exempel på skador som kan 

uppkomma till följd av händelsen är förlorade hyresintäkter etc. I målet RH 1997:56 

dömde domstolen ut ersättning för hyresintäkter som inte betalats samt förlorade 

förtjänster av annat arbete. 27 

Det måste göras en skillnad mellan hyresvärdens underhållningsskyldighet och 

hyresgästens vårdplikt. Exempel på detta kan vara att rengöring och tvättning av ytor som 

är målade hör till vårdplikt medan ommålning hör till underhåll, rengöring och boning av 

                                                 
23 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal, s.69 
24 Grauers. Nyttjanderätt, s.51 
25 Ibid, s.68 
26 Ibid, s.71 
27 Leif Holmqvist, Rune Thomson. En kommentar. 9 uppl. Stockholm. Norstedts juridik, 2009, s.203 
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parkettgolv hör till vårdplikten medan slipning och lackning istället hör till underhållet. 

Den som omfattas av vårdplikten är enbart hyresgästen men han får också ansvara för 

vårdslöshet av familjemedlemmar, gäster eller inneboende. En regel som gäller mellan 

hyresvärd och hyresgäst är att hyresgästen även får stå till svars för skador som orsakas 

av vårdslöshet av någon som arbetar å hyresgästens vägnar i lägenheten. Skulle en annan 

persons handlande leda till att hyresgästen blir skadeståndsskyldig gentemot sin 

hyresvärd kan självklart hyresgästen kräva den vållande personen på ersättning. Övriga 

personers vårdslöshet än de som nämnts är inte hyresgästens ansvar. Skador som uppstår 

kan även vara förändringar som gjorts i lägenheten utan hyresvärdens medgivande och 

detta är även om förändringen i sig skulle kunna ses som en förbättring. 28 I förarbetena 

till 24 § i hyreslagen stadgas att hyresgästen är skyldig att ersätta den skada som 

uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av hyresgästen själv, hyresgästens 

husfolk eller av inneboende (partiell sublokation). Detta stadgas även i lag. Däremot 

nämns att för den skada som är uppsåtlig av dessa personer kan inte hyresgästen ställas 

som ansvarig och detsamma gäller om de orsakat brand under förutsättning att 

hyresgästen själv inte haft korrekt tillsyn.  

Vad gäller när lägenheten helt överlåtits (total sublokation) och den nye hyresgästen inte 

är av hyresvärden tagen för god i den förra hyresgästens ställe är den ursprungliga 

hyresgästen skyldig för skadorna som uppkommer i lägenheten precis som att han själv 

innehade lägenheten.29 Att det är hyresgästen som får ta ansvar för även andra personer 

som befinner sig i lägenheten har motiverats av lagberedningen med att det är hyresgästen 

som bestämmer vilka som får vara i lägenheten och inte hyresvärden. Skulle någon av de 

personer som befunnit sig i lägenheten vålla skada borde det därför inte ifrågasättas av 

hyresgästen att han är ansvarig för skadan eftersom det är mer rimligt att han bär ansvaret 

för skadan än hyresvärden. Lagberedningen tillförde regeln att hyresgästens ansvar även 

skulle gälla besökande och inte bara hyresgästens husfolk. 30 Principen att hyresgästen 

inte får förändra lägenheten utan medgivande står fast, lägenheten ska kunna ställas åter 

i det skick den hade innan hyresgästen flyttade in. Detta gäller dock inte utan undantag. 

Undantag kan vara att måla och tapetsera och utföra ”därmed jämförliga åtgärder”, t ex 

sätta kakel eller sätta in persienner (24a § första stycket). Dock är hyresgästen bunden att 

inte utföra oseriösa arbeten då hyresgästen kan måsta ersätta hyresvärden om bruksvärdet 

på lägenheten minskar och denna ersättning ska vara i proportion till vad det kostar att 

sätta lägenheten i ursprungligt, uthyrbart skick.31 Med bruksvärde avser man det praktiska 

värde lägenheten har ur hyresgästens synvinkel. När bruksvärdet ska bestämmas tas 

hänsyn till storleken, hur planlösningen ser ut, modernitetsgraden, var lägenheten ligger 

i huset, standard på reparationerna som utförts och ljudisoleringen. 32  

För de fall det gått lång tid sedan hyresvärden utförde sin underhållsplikt enligt 15 § ska 

ingen ersättning ges eftersom det är dags för hyresvärden att fullgöra sin plikt. 33 

                                                 
28 Grauers. Nyttjanderätt, s.71  
29 NJA II 1939 5:1, s.531  
30 NJA II 1939 5:1 s.532 
31 Ibid, s.72 
32Hyresnämnden. Bruksvärde 2013-03-13. 

http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Bruksvarde/ (Hämtad 2013-11-22) 
33 Grauers. Nyttjanderätt, s.72 

http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Bruksvarde/
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Lägenheten ska med andra ord kunna hyras ut till nästa hyresgäst utan att hyresvärden är 

tvungen att göra om lägenheten, den måste vara godtagbar för den nya hyresgästen både 

färgmässigt och i kvalité på de arbeten som är utförda i lägenheten. Angående detta finns 

det flera rättsfall som visar på vad som är accepterat och vad som inte är det. Till exempel 

att en hyresgäst svartmålat ett köksskåp och klistrat på papperstangenter så att det skulle 

föreställa ett piano och dessutom målat fåglar på speglarna och dörrarna. Köksskåpet var 

tidigare brunt med dörrspeglar delvis försedda med tecknade motiv som inte var färdigt. 

Vaskskåpsdörrarna var målade i grönt, gult och brunt. Bostadsdomstolen ansåg att detta 

skiljde sig så avsevärt från vad som ansågs vara normalt och att man bedömde att en ny 

hyresgäst skulle ha lidit men. Ett annat exempel är att BD ansåg att ett målningsarbete 

inte var helt professionellt utfört men att intrycket som helhet var så gott att det inte ansågs 

som att bruksvärdet minskat. 34  

Hyresgästen har, som bekant, inte rätt att vidta åtgärder i form av att ändra lägenhetens 

inredning eller göra andra ingrepp utan hyresvärdens samtycke men skulle det behövas 

för att lägenheten ska kunna användas för det ändamål den är avsedd för har hyresgästen 

större friheter.35 

Vem det är som har bevisbördan vid slitage regleras inte i 24 § första stycket. I och med 

det skulle det vanligtvis medföra att bevisbördan ligger på hyresvärden då det är han som 

ska bevisa att hyresgästen av vårdslöshet orsakat skadan. 36   Högsta Domstolen har 

däremot i ett rättsfall från 1975 konstaterat att det förekommer ett presumtionsansvar 

(hyresgästen blir ersättningsskyldig om han inte kan bevisa att skadan inte uppkommit på 

grund av hans vårdslöshet). Det fallet handlade om en emaljskada på badkaret i 

lägenheten. 37 Med detta kan man frångå principen om att hyresvärden är den som alltid 

ska bevisa att en skada under avtalstiden orsakats av hyresgästen. Hyresgästen slipper 

därmed inte undan ersättningsskyldighet. 38 Att enbart hyresvärden skulle ha bevisbördan 

skulle göra det alldeles för enkelt för en hyresgäst att slippa undan skyldigheten att ersätta 

skadan genom att endast mena att han inte varit vållande då det oftast inte finns några 

vittnen på platsen när skadan uppkom. 39  Det kan däremot allmänt sägas att det är 

hyresvärden som ska bevisa att hyresgästen varit vårdslös för att hyresgästen ska kunna 

bli ersättningsskyldig. I NJA 1987 s 668 ansågs hyresvärden ha bevisbördan då det vid 

besiktning av lägenheten kom fram att det fanns vattenfläckar på parkettgolvet, fem hål i 

väggarna i köket, sexton hål i väggarna i badrummet och även en spräckt ruta i 

vardagsrummet. 40   Andra exempel där hyresgästen inte ansetts vålla skador av 

vårdslöshet är bland annat ett avgörande från Svea hovrätt då en hyresgäst lämnat sin 

diskmaskin utan tillsyn i samband med att diskmaskinen började läcka. Domstolen gjorde 

bedömningen att hyresgästen inte skulle ställas som ansvarig då denne reparerat maskinen 

hos ett etablerat serviceföretag vid varje tillfälle fel upptäckts, maskinen hade 

översvämningsskydd och hyresvärden hade åtgärdat golv och underlag på egen bekostnad 

                                                 
34 Grauers. Nyttjanderätt, s.72 
35 Ibid, s.72 
36 Ibid, s.72 
37 NJA 1975 s.657 
38 Ibid, s.204 
39 Holmqvist, Thomson. En kommentar, s.204 
40 Grauers. Nyttjanderätt, s.72 
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efter en tidigare skada. 41 Ett annat exempel från Svea hovrätt handlar om en hyresgäst 

vars rökning gjorde att lägenheten fick renoveras efter endast två år men i och med att det 

inte framgick av avtalet att rökning förbjöds ansågs det inte att hyresgästen använt 

lägenheten på ett onormalt sätt och blev därmed inte vållande till de skador som uppstått 

på grund av röken.42 En annan hyresgäst rökte ca 20 cigaretter om dagen i sin lägenhet 

som var 24 m² och trots att hyresgästen vädrade, tog ut mattor och skötte städningen i 

övrigt var, vid dennes utflyttning 7 år senare, tak, golv, väggar och snickerier missfärgade 

på grund av tobaksrökning. Även om det fick anses normalt att en hyresgäst rökte i sin 

lägenhet var det styrkt att skadorna var onormalt stora och det ansågs att han inte utfört 

sin vårdplikt på ett korrekt sätt. Skadestånd till hyresvärden utgick.43  

Skador på egendom som hyresgästen normalt sett är den enda som har tillgång till står 

hyresgästen som ansvarig för de fall skadorna uppkommit genom vårdslöshet. Detta 

gäller även om personer hyresgästen svarar för har tillgång till egendomen 

(familjemedlemmar etc). Man får alltså anta att skadan orsakats av hyresgästen själv eller 

av person som hyresgästen svarar för. Dock behöver det endast tyda på att skadan 

uppkommit på annat sätt för att hyresvärden är den som ska ersätta skadan.  Att 

formuleringen innehåller orden ”tyder på” betyder att beviskravet är mindre.44 För att 

illustrera detta finns ett rättsfall som handlar om att ett akvarium läckt på grund av att en 

limfog hade lossnat. HD gjorde bedömningen att en sådan skada vanligtvis inte uppstår 

av vårdslöshet och domstolen menade att hyresgästen hade underhållit och gjort de 

kontroller av akvariet som behövdes. Skadan skulle inte anses uppstått på grund av något 

yttre våld eller felaktig placering. Därav blev utgången att hyresvärden fick stå för skadan 

då inget bevis framkommit som tydde på något annat.45 Med detta rättsfall kan man 

konstatera att hyresgästen endast behöver visa på omständigheter som tyder på en annan 

orsak till skadan än vårdslöshet. HD har även ansett hyresvärden ha bevisbördan i ett 

annat mål för en skada som uppkommit efter det att hyresgästen flyttat in, se ovan om 

NJA 1987 s 668. HD menade här att i och med den bedömningen skulle hyresvärdar vilja 

dokumentera vilket skick lägenheten var i vid inflyttningen.46 Däremot ska det inte bara 

vara ett intresse från hyresvärdens sida att besiktiga lägenheten vid tillträdet utan det finns 

flera anledningar till att en besiktning är viktig. Ett skäl kan vara att 

besiktningsprotokollet är ett bevis för hyresvärden för de fall hyresgästen skulle mena att 

lägenheten saknar den standard lägenheten, enligt lag eller avtal, ska ha vid inflyttningen. 

Ett annat skäl kan vara att protokollet är ett bevis för de tillfällen en tvist uppstår om 

skicket på lägenheten då avtalet mellan hyresvärden och hyresgästen slutar gälla. 

Hyresvärden kan då tycka att hyresgästen vållat skador han vill att hyresgästen ska ersätta. 

Återigen är det viktigt att poängtera att bevisbördan, enligt HD, ligger hos hyresvärden 

för skador som uppkommit efter inflyttning.47  

                                                 
41 Holmqvist, Thomson. En kommentar, s.204-205 
42 Ibid, s.205 
43 Ibid, s.205-206 
44 Grauers. Nyttjanderätt, s.73 
45 NJA 1991 s.476 
46 NJA 1987 s.668 
47 Grauers. Nyttjanderätt, s.73 



 

 

12 

 

Vill hyresgästen byta bostad med någon annan hyresgäst är den nye hyresgästens ansvar 

begränsat vilket innebär i korthet att den nye hyresgästen inte ska stå för skador den gamle 

hyresgästen orsakat.48 Med detta kan det antas att en besiktning skulle kunna vara onödig 

men med tanke på hyresgästens presumtionsansvar bör en besiktning även vara till fördel 

för att dokumentera eventuella skador som finns när bytet görs.49 

För att återgå till vårdplikten en hyresgäst har ska det nämnas att det även ingår i plikten 

att genast meddela hyresvärden om skador eller andra händelser som kan leda till skador 

av allvarligare art (24 § andra stycket). På vilket sätt skadan eller händelsen inträffat har 

ingen betydelse och ett exempel på detta är vattenläckage. Om hyresgästen låter bli, eller 

är sen, att underrätta hyresvärden blir han skyldig att betala skadestånd eftersom skadorna 

då blir större än de behövt bli om han underrättat i tid. Detta gäller även när en skada inte 

är överhängande, dock blir tidsfristen att underrätta hyresvärden längre. 50  Skulle 

hyresgästen och dennes familj vara bortresta när skadan uppstår är det tillräckligt att 

underrättelse sker omedelbart vid hemkomsten under förutsättningen att hyresvärden 

givits tillfälle att under den bortresta tiden kunna ta sig in i lägenheten. Om en tvist uppstår 

ligger bevisbördan på hyresgästen att visa att hyresvärden har fått meddelande om skadan. 

63 § stadgar att det är tillräckligt om meddelandet skickats som rekommenderat brev eller 

på annat ändamålsenligt sätt, meddelandet går i de fallen på hyresvärdens risk.51 Dessa 

regler gäller även när det upptäcks ohyra i lägenheten, 24 § tredje stycket. Underrättar 

inte hyresgästen sin hyresvärd när t. ex skadeinsekter upptäckts i lägenheten kan det leda 

till skyldighet att betala skadestånd och även förverkande. Exempel på ett sådant fall är 

RH 2002:49 då hyresgästen upptäckte kackerlackor i lägenheten och eftersom han ansågs 

vara försumlig att meddela detta var det tillräckligt för att hyresrätten skulle förverkas. 52 

Eftersom risken finns att ohyran sprids är det hyresgästens ansvar att genast meddela detta 

till hyresvärden. Om han inte gör det kan han ställas som ansvarig för den skada som 

uppstått när hyresvärden inte vetat om skadan.53  

24 § fjärde stycket behandlar hyresgästens ansvar när lägenheten överlåts respektive 

upplåtelse av lägenheten. Ansvaret som behandlas i första, andra och tredje styckena 

gäller trots att lägenheten överlåtits eller upplåtits till annan i de fall hyresvärden inte har 

uttryckt sitt samtycke till överlåtelsen, eller i de fall hyresnämnden inte lämnat sitt 

tillstånd. Detta innebär att hyresgästen kan bli skyldig att ersätta skador han själv inte 

åstadkommit genom försummelse eller vårdslöshet. Om värden samtyckt eller om 

hyresnämnden gett sin tillåtelse till överlåtelsen går den tidigare hyresgästen fri från 

ansvar för tiden efter överlåtelsen om överenskommelse om annat inte skett, 38 §. Vid 

uthyrning i andra hand åligger alla kontraktsförpliktelser och skyldigheten att vårda 

lägenheten den hyresgäst som har förstahandskontraktet. Detta gäller naturligtvis även 

om upplåtelsen skett utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Dock har 

                                                 
48 Ibid, s.73 
49 Ibid, s.74 
50 Ibid, s.74 
51 Holmqvist, Thomson. En kommentar, .s209 
52 Grauers. Nyttjanderätt, s.74 
53 Holmqvist, Thomson. En kommentar, s.210  
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den hyresgäst med förstahandskontrakt regressrätt (rätt att kräva återbetalning) mot den 

nye hyresgästen.54  

Sista stycket i 24 § behandlar hyresgästens utsträckta ansvar. Att avtala om ett sådant 

utsträckt ansvar som behandlas i paragrafen gäller de lägenheter som ”upplåtits helt eller 

delvis användas för annat ändamål än bostad”. Denna undantagsregel gäller bland lokaler 

och inte rena bostäder och kommer därför inte behandlas här ytterligare.55 

24a § handlar om hyresgästens rätt att själv utföra åtgärder och reparationer i lägenheten 

men hindrar inte den skyldighet hyresvärden har att utföra reparationer i enlighet med  

15 § andra stycket. Bestämmelsen i första stycket syftar till att ge en hyresgäst rätt att 

själv få bestämma över sin lägenhet och utföra vissa åtgärder som den vill för att göra 

lägenheten till sin egen. Hyresvärdens samtycke behövs inte liksom att han inte behöver 

underrättas. Hyresgästen har rätt att måla, tapetsera och utföra därmed jämförliga 

åtgärder. 56  Montering av persienner, kakelsättning, byte av golvlister, inläggning av 

mattor på linoleumgolv, utbyte av dörrar inomhus eller vred till dessa samt att sätta upp 

träpanel har getts som exempel på åtgärder som är jämförbara med att måla och 

tapetsera.57 

Andra skyldigheter en hyresgäst har är bland annat att ta hänsyn till grannar och därmed 

att boendemiljön är lugn och trivsam. Eftersom denna uppsats syfte inte är att beröra 

boendemiljön i form av annat än skada, exempelvis hög musik och ordning i övrigt, 

kommer inte detta att behandlas ytterligare. Det bör dock nämnas att det också är en av 

hyresgästens skyldigheter. 58 Detta regleras i 25 §.  

Att hyresgästen under hela hyrestiden har en avskild rätt att använda lägenheten är 

självklart men hyresvärden har också i vissa fall rätt att få tillträde till den. Hyresvärden 

har offrat sin rätt att använda lägenheten mot betalning men har en omedelbar rätt att 

komma in i lägenheten för att 1) utföra ”nödig tillsyn” eller 2) utföra arbeten för 

förbättring som måste ske skyndsamt. Med nödig tillsyn menas bland annat kontroll av 

brandrök eller misstänkt vattenläckage. 59 Hyresvärdens rätt att komma in i en lägenhet 

regleras i 26 §. Att utföra nödvändig tillsyn är en möjlighet för hyresvärden att se till att 

hyresgästen utför sina skyldigheter och vårdar lägenheten. Då kan hyresvärden ha rätt att 

ta sig in i lägenheten ”utan uppskov” vilket betyder att hyresvärden får rätt att gå in i 

lägenheten genast.60 Att hyresvärden emellanåt kan få tillgång till lägenheten för att utföra 

arbeten kan ses som intrång och medföra men för hyresgästen. Hyresgästen ser däremot 

inte detta som intrång utan ser istället det förbättrade skicket av lägenheten som en 

kompensation för det faktum att hyresvärden kommer in i lägenheten. 61 

                                                 
54 Ibid, s.210  
55 Ibid, s.210  
56 Ibid, s.212 
57 Prop. 1974:150, s.457 och s.489 
58 Grauers. Nyttjanderätt, s.75 
59 Ibid, s.76 
60 Holmqvist, Thomsson, En kommentar, s.228 
61 NJA II 1939 5:1, s.507 
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3.3. Skadestånd 
Skadestånd är den ersättning den som vållat en skada måste betala till den som blivit utsatt 

för skadan. Ersättningens syfte är att sätta den skadelidande i samma ekonomiska läge 

som om skadan inte skulle skett. 62 Som nämnts ovan kan hyresgästen vara berättigad att 

få skadestånd. I dessa fall är det hyresvärden som ska bevisa att felet i lägenheten inte 

beror på hans försummelse. Detta kallas, som sagts ovan, presumtionsansvar och regleras 

i 11 § första stycket fjärde punkten. Hyresgästen måste inte, med andra ord, bevisa att 

lägenheten frångår den utfästelse som gjorts eller att hyresvärden är den som varit 

vårdslös. 63 I hyreslagens förarbeten sägs att hyresgästens rätt till ersättning kan bli en 

följd av försummelse att fullfölja avtalet och ersättningen kan omfatta utgift för annan 

bostad under tiden och förvaring av möbler och dylikt.64 I 10 § första stycket stadgas att 

i de fall en lägenhet är så förstörd innan tillträdet att den inte kan användas för det ändamål 

den är syftad för och detta beror på att hyresvärden varit försumlig har hyresgästen rätt 

till skadestånd. Till detta finns även ett rättsfall från hovrätten som behandlade frågan om 

en lägenhet kunde anses vara så förstörd till följd av en brand att hyresavtalet skulle 

upphört och detta var också det hovrätten kom fram till.65 Rätt till ersättning förekommer 

vid fler tillfällen, exempelvis kan hyresgästen ha rätt till ersättning då han inte kan nyttja 

sin lägenhet fullt ut, 12 §.  

Som redan nämnts ovan har hyresvärden rätt till ersättning om hyresgästen vållar skada i 

lägenheten på grund av försummelse eller vårdslöshet och med detta följer för 

hyresgästen en plikt att vårda lägenheten under den tid avtalet löper, 24 §. Detta innebär 

med andra ord att om hyresgästen varit vållande kan inte vissa påföljder åberopas av 

hyresgästen och detta bör också vara den allmänna utgångspunkten. 66  Vårdplikten 

omfattar rengöring och aktsamhet. 67 Kräver sedan hyresvärden ersättning till följd av att 

vårdplikten inte följts har hyresvärden bevisbördan för att skadan ska ha vållats under den 

tid hyresgästen innehaft lägenheten men här tillkommer också ett visst ansvar på 

hyresgästen när det gäller bevisbördan, se avsnitt 3.3 68  

En annan påföljd vid skada i lägenheten är stadgad i 16 § andra stycket som innebär att 

hyresnämnden ska ålägga hyresvärden att avhjälpa skadan som blivit om han brustit i sin 

underhållsskyldighet. Detta åtgärdsföreläggande får också slås samman med vite.69 

 

 

 

                                                 
62 Skadeståndsrätt, s.25  
63 Grauers. Nyttjanderätt, s.40 
64 NJA II 1908 5:1, s.140 
65 RH 2009:28  
66 Björkdahl. Hyra av bostad och lokal, s.123 
67 Nils Cederstierna. Lagkommentar, s.636 
68 Nils Cederstierna. Lagkommentar, s.637  
69 16 § hyreslagen 
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4. Diskussion 
Jag är av uppfattningen att många hyresgäster inte vet vad som förväntas av dem när de 

bor i en lägenhet de inte äger själva. Jag är också av uppfattningen att de inte vet vad de 

kan förvänta av sin hyresvärd och framförallt vet de inte när de är ersättningsskyldiga 

eller har rätt att kräva ersättning. Många hyresgäster tycker att det är bekvämt att ha en 

hyreslägenhet eftersom de bara behöver ringa till sin hyresvärd för att få ett fel i 

lägenheten fixat. Fullt så enkelt är det inte när det krävs att hyresgästen tagit väl hand om 

sin lägenhet och det är inte bara att flytta ut och lämna lägenheten i dåligt skick. Givetvis 

ska hyresvärden ersätta trasiga kylskåp etc som inte beror på hyresgästen men det är inte 

alltid hyresgästen har ryggen fri.  

 

Hyresgästen ska vårda sin lägenhet med vad där tillhör och det gäller inte enbart 

lägenheten utan också andra gemensamma utrymmen såsom trapphus, hiss, tvättstuga etc. 

Hyresgästen är i stora drag skyldig att vara försiktig och inte förstöra något i lägenheten 

eller i de gemensamma utrymmena. Dock slits lägenheten ändå, hur försiktig hyresgästen 

än är. Åren går och lägenheten sätts i allt sämre skick än hur väl hyresgästen tar hand om 

sin lägenhet. Det är de slitningarna som kallas för normalt slitage och som hyresvärden 

har som skyldighet att också försöka undvika i den mån det går. Han ska underhålla 

lägenheten på det sätt som går för att slitaget på lägenheten ska bli så litet det är möjligt. 

Att hyresgästen städar sin lägenhet på det sätt som förväntas samt inte förstör något är 

självklart men var går gränsen för när hyresgästen förstört något på grund av olycka eller 

på grund av att han varit vårdslös och därmed måste ersätta skadan? Detta är en svår 

gränsdragning att göra. Hyresgästens vårdplikt innefattar även boning av parkettgolv och 

rengöring av målade ytor förutom den grundliga städning som förväntas.  

Vidare sker det inte alltför sällan att hyresgästen vill vidta egna åtgärder i lägenheten för 

att på så sätt göra lägenheten mer till sin egen och sätta sin personliga prägel på den. Detta 

kan innebära att hyresgästen vill måla eller tapetsera om i sin lägenhet. Innan hyreslagen 

omarbetades under 1900-och 2000-talet var hyresgästen relativt bunden till hur 

lägenheten skulle se ut. Ändringar var inte välkomna utan att hyresvärden samtyckt och 

lägenheten skulle ställas åter i det skick den var i vid tillträdet. Efter omarbetningen av 

hyreslagen gav lagstiftaren mer utrymme för hyresgästen att själv vidta ändringar i viss 

mån. De nu gällande kraven för att få ändra i sin lägenhet på det sätt hyresgästen önskar 

styrs numera av att förändringarna allmänt ska kunna ses som förbättringar även för andra 

människor. I domstol har det uppkommit fall där hyresgästen förändrat lägenheten på ett 

sätt att det inte kan anses som en allmän förbättring för någon annan än hyresgästen själv 

och då blir hyresgästen skyldig att återställa lägenheten till hur den var innan. Exempel 

på detta läses i avsnitt 3.2. I dagsläget är det med andra ord betydligt lättare att sätta sin 

egen prägel på lägenheten än det var för 30 år sedan.  

Hyresvärden måste också göra sitt arbete för att förhindra att lägenhetens skick försämras 

mer än nödvändigt. Lägenheten ska vara i det skick att den av den allmänna uppfattningen 

i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Hyresvärden ska därmed se till att vid 

inflyttningen ska, förutom de tekniska delarna (vatten, värme och el), även tapeter etc 

vara i ordning. En lägenhet behöver också tas om hand av hyresvärden på det sätt att 

hyresvärden bör tapetsera eller måla om så ofta som krävs. Detta varierar självfallet 
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beroende på lägenhetens och familjens storlek då slitningen är annan beroende på hur 

många som bor i lägenheten och på hur stor yta de bor. Dock har 14 år satts som en 

ungefärlig gräns för hur långt intervallet bör vara för underhåll i form av tapetsering och 

ommålning.  

Eftersom jag är av uppfattningen att kunskapen hos hyresgäster är låg gällande skicket på 

lägenheten, vad som förväntas av hyresvärden samt vad som förväntas av dem är det ännu 

viktigare att poängtera att hyresvärden aldrig kan komma undan sin underhållsplikt. 

Hyresvärden ska hålla sin underhållsplikt under alla förutsättningar och kan aldrig 

frånskriva sig den skyldigheten i någon klausul i avtalet. I köprättsliga sammanhang kan 

denna form av friskrivning i vissa fall göras genom att skriva att egendomen säljs i 

befintligt skick. Detta kan inte användas inom hyresrätten. Hyresvärden kan inte skriva 

att lägenheten hyrs ut i befintligt skick då det finns underhåll hyresvärden alltid måste 

utföra. Eftersom slitage av lägenheter aldrig går att slippa undan ska hyresvärden utföra 

sina åtgärder för att förhindra att lägenheten försämras mer än nödvändigt. Hyresvärdens 

åtgärder avser däremot bara att förhindra det slitage som är av normal karaktär.  

Slitage går som redan sagts tidigare i uppsatsen inte att undkomma. Däremot går det att i 

bästa möjliga mån undvika ett större slitage än nödvändigt. Skador som uppstår till följd 

av olyckor, vårdslöshet eller försummelse är svåra att undvika. Olyckor kan ske oavsett 

hur försiktig man är. Däremot kan skador som orsakas av vårdslöshet eller försummelse 

undvikas om hyresgästen är försiktig. Exempel på en skada som ofta uppstår i de flesta 

lägenheter är i dagsläget hål i väggen då de kan uppstå av allt ifrån vägghyllor, tv-apparat 

som sätts upp på väggen till tavlor. Allt detta kan resultera i både skruv och spikhål i 

väggarna. I viss grad bör detta bedömas som normalt slitage eftersom det är något 

hyresvärden får räkna med. Självklart måste det dock göras en avgränsning och en 

bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om hålen däremot är stora och mängden hål 

skiljer sig från det normala kan det istället bedömas som onormalt slitage och då måste 

hyresgästen åtgärda detta innan han flyttar därifrån.  

Ett annat vanligt fenomen som uppkommer i lägenheter är fettfläckar på väggarna intill 

sängen. Då jag funderat över skador som kan uppkomma i lägenheten till följd av normalt 

användande måste fettfläckar vara en av de som klassas som normalt slitage eftersom 

fläckarna inte uppstått till följd av vårdslöshet utan istället bör anses ha uppkommit 

genom normal användning av lägenheten. Däremot måste det även här göras en 

avgränsning mellan vad som är normalt och inte vilket gör att det är väldigt svårt att ge 

ett bestämt svar på om skadorna (i detta fall fettfläckar) alltid bör anses som normalt 

slitage eller inte. I de fall fettfläckarna skulle uppkommit på väggarna på grund av 

vårdslöshet eller försummelse ska hyresgästen ersätta det.  

Det är inte helt ovanligt att en brand eller vattenskador utbryter i lägenheten. Här gäller 

att i de fall en brand uppstår och hyresgästen själv varit den som orsakat branden, eller 

om hyresgästen inte haft den tillsyn som förväntas på exempelvis sina barn, ska 

hyresgästen ersätta de skador som uppkommer till följd av branden. En vattenskada 

uppkommer oftast genom att en disk- eller tvättmaskin läcker. I dessa fall har jag gjort 

bedömningen att fokus bör läggas på vem som är ägare till den maskin som läcker. Det 

måste anses vara där betydelsen ligger för vem som får stå för skadan. Har en hyresgäst 
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köpt en diskmaskin och sedan installerat den själv får det anses vara han som också ska 

ersätta de skador som kommer till följd av hans installation. Det kan vara så att han brustit 

i sin underhållsskyldighet av maskinen och maskinen då börjat läcka. Om diskmaskinen 

ägs av hyresvärden och det är han som installerat den är det också hyresvärden som är 

ansvarig för de skador som uppkommer om maskinen börjat läcka. Här kommer också 

hyresvärdens underhållsplikt in igen, han måste utföra de åtgärder och underhåll som 

krävs för att sådana skador inte ska uppkomma. Andra tänkbara skador i en lägenhet är 

hål i dörrar och spruckna handfat. Dessa typer av skador är normalt sett att betrakta som 

skador som uppkommer till följd av ett oförsiktigt beteende. I sådana fall har hyresgästen 

brustit i sin vårdplikt och blir därmed skyldig att ersätta skadorna.  

Gränsdragningen mellan vad som är normalt och onormalt slitage behöver inte alltid vara 

så glasklar som det kan framstå här. Att ett sprucket handfat kan ha orsakats av att någon 

varit oförsiktig är inte svårt att förstå. Vad som däremot kan vara svårt att förstå är när 

det som till en början var normalt slitage övergår till onormalt slitage. Ett exempel på 

detta är hål i väggen. Hur många hål är att anse som normalt och hur många hål måste det 

vara för att hyresgästen ska bli ersättningsskyldig? Det finns inget svar på detta utan det 

måste alltid göras en enskild bedömning av det aktuella fallet. Klart är dock att färre och 

mindre hål i väggen tillhör normalt medan fler och större tillhör det onormala.  

Att svara på var gränsdragningen går i konkret kontext är väldigt vanskligt då det skiljer 

sig från fall till fall. Det beror på allt ifrån hur stora hålen i väggen är, hur många och 

också storleken på boendet till hur många som bor där. Fem hål i väggen kan tyckas vara 

lite i en stor lägenhet där en hel familj bor medan samma mängd hål kan vara mycket i en 

liten lägenhet där bara en person bor. När man ska anses vara oförsiktig eller till och med 

vårdslös är också svårt att definiera på ett konkret sätt då det inte alltid är solklart. Detta 

kan illustreras med att det är ett solklart fall av vårdslöshet om hyresgästen tappat en 

hammare och åstadkommit en spricka i handfatet och då blir också hyresgästen direkt 

ansvarig för skadan. Skulle däremot handfatet spruckit på grund av att hyresgästen 

halkade i badrummet och föll mot handfatet och handfatet på det sättet fick en spricka i 

sig. Är det också vårdslöshet? Vad jag vill visa med detta extrema exempel är att trots att 

samma skada uppkommit är det inte säkert att hyresgästen i båda fallen blir skyldig att 

ersätta skadan. Mer självklart är att skadan där en hammare tappats ska ersättas av 

hyresgästen. Andra exemplet då hyresgästen halkade och på något sätt slog i handfatet så 

att en spricka uppkom är desto oklarare. Att en hammare och en hand eller annan 

kroppsdel skulle orsaka exakt samma skada på ett handfat är i och för sig osannolikt men 

skulle det hända skulle jag anse att sprickan som uppkommit på grund av att hyresgästen 

halkat inte ger hyresgästen ett ersättningsansvar. Detta beror på att skadan uppkommit till 

följd av en olyckshändelse och då inträder hyresvärdens casusansvar som betyder att 

ägaren står för faran. Hyresvärden ska med andra ord ersätta skadan. 

Som tidigare nämnts är hyresgästen skyldig att använda lägenheten på det sätt som är 

ändamålsenligt. Det betyder att en lägenhet avsedd för boende ska vara boende och inte 

kontor då det kan orsaka annat slitage än om hyresgästen använde hyresrätten som bostad. 

Detta går att diskutera då det finns verksamhet som inte sliter på lägenheten i den 

bemärkelsen och att det därmed borde vara accepterat att använda lägenheten för annat 

än det avsedda i vissa specifika fall. Detta har också sagts i samband med ett rättsfall 
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(NJA 1920 s 581) att det beror på vilken verksamhet som bedrivs. Det är förståeligt att 

en hyresrätt avsedd för bostad inte ska bedrivas som en affär då det kräver varutransporter 

etc som sliter på ett helt annat sätt än om hyresgästen använt lägenheten som bostad. 

Däremot finns det ett rättsfall som slår fast att det i vissa fall är accepterat att använda 

lägenheten på andra sätt än i det syfte lägenheten ska användas för. NJA 1920 s 581 berör 

frågan då domstolen kom fram till att det var acceptabelt med en mindre advokatrörelse. 

Detta leder oss osökt in på frågan var gränsen borde gå men jag anser att en rörelse, i 

mindre omfattning, som bara bedrivs genom användande av dator eller dylikt som inte 

sliter på lägenheten på annat sätt än om hyresgästen enbart bodde där ska vara accepterat. 

När det handlar om rörelser som kräver många människor i rörelse kring bostaden, i 

trapphus etc samt varutransporter och annat blir det mer tydligt att det sliter på lägenheten 

i annan bemärksele och att det kan störa grannarna om det är mycket människor i rörelse 

kring bostaden. 

Skulle det visa sig att hyresgästen får ett krav att ersätta någon skada på lägenheten av 

hyresvärden men som hyresgästen inte tycker sig stå för kan hyresgästen kontakta 

Hyresgästföreningen. De är inriktade på att hjälpa hyresgäster som är i konflikt med sina 

hyresvärdar och biträda dem om det blir en rättslig process. Alla ska ha rätt till en bra 

bostad utan att betala för mycket och det är bland annat detta som Hyresgästföreningen 

arbetar för. Till sina medlemmar hjälper de att svara på juridiska frågor och förhandlar 

om hyran. Hyresnämnden är sedan de som medlar och avgör i dessa konflikter.  

Var ligger sedan bevisbördan för att en skada har uppkommit på grund av hyresgästens 

vårdslöshet? Detta är också en komplex fråga då det principiellt är att anse hyresvärden 

som den som bär beviskravet då det är upp till denne att bevisa att skadan uppkommit i 

samband med att hyresgästen varit vårdslös. Detta har dock blivit problematiskt då det 

sällan är någon hyresgäst som erkänner att en skada uppkommit till följd av att han varit 

vårdslös. Vidare vore det alldeles för enkelt för en hyresgäst att kunna säga att det inte är 

på grund av vårdslöshet skadan uppkommit och då komma undan ersättningsskyldighet. 

Lagtexten behandlar inte bevisbördan vilket gör det problematiskt och man kan då anta 

att det är hyresvärden som ska bevisa att hyresgästen varit vårdslös. För att utreda vem 

som har bevisbördan läses i praxis att hyresvärden är den som normalt har bevisbördan 

men då det gäller skador som uppkommit under den tid hyresgästen bott i lägenheten 

finns ett gemensamt ansvar. Det åligger inte bara på hyresvärden att bevisa hyresgästens 

försumlighet utan det finns också fall då hyresgästen ska bevisa att skadan inte 

uppkommit på grund av hans försumlighet. Bevisläget är således oklart men som 

hyresgäst bör man vara allt mer försiktig i dagsläget att åstadkomma skador då det inte 

enbart är hyresvärden som ska bevisa att hyresgästen utfört skadan på ett vårdslöst sätt 

utan att hyresgästen även kan få bevisa motsatsen. Rättsfallet som tidigare behandlats, 

NJA 1975 s 657 som handlar om en emaljskada på badkaret, är ett exempel på när 

hyresgästen kan komma att ha bevisbörda. Det är ingen huvudregel att presumtionsansvar 

föreligger utan det beror istället på den omfattning skadan har, sättet skadan inträffade på 

samt när den inträffat blir avgörande för vem som har bevisbördan.  

Att hyresgästen normalt sett ansvarar för de skador som uppkommer i lägenheten till följd 

av ett vårdslöst beteende är helt korrekt. Självklart ska hyresgästen ersätta de skador han 

orsakar. När det handlar om egendom som det är allmänt känt att hyresgästen är den enda 
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som har tillgång till är det också helt naturligt att han får stå till svars för de skador som 

uppkommer, under förutsättning att skadorna uppkommit av vårdslöshet. Kravet för att 

en hyresgäst ska bli ersättningsskyldig är att han varit oförsiktig eller vårdslös och står 

kvar i även andra fall bortsett från lägenheten. Som exempel på detta är hyresgästens 

förråd. Han är den enda som normalt sett har tillgång till förrådet och uppstår skador i 

förrådet som inte kan bero på annat än vårdslöshet får hyresgästen stå till svars för detta 

även om det är någon annan som orsakat skadan. Dock är han endast skyldig att ersätta 

de skador personer han svarar för orsakar, dvs familjemedlemmar etc. Här har man dock 

stadgat att det bara behöver ”tyda på” att skadan uppkommit på annat sätt för att 

hyresvärden istället ska bli ersättningsskyldig. Beviskravet är alltså mindre. Detta är 

enligt min mening väldigt bra eftersom en hyresgäst absolut inte ska behöva ersätta skador 

det inte står helt klart att han orsakat. Att hyresgästen skulle ersätta skador i tvättstuga, 

trapphus etc skulle vara helt absurt såvida det inte är helt uppenbart att han är den som 

orsakat skadorna. Då det endast behöver tyda på andra orsaker än hyresgästens 

vårdslöshet är det naturligtvis inte ofta en hyresgäst står som skyldig att ersätta skador i 

gemensamma utrymmen såsom tvättstuga eller trapphus, såvida det inte är helt uppenbart 

att han orsakat dem förstås.  

När det gäller beviskravet är det också viktigt att poängtera att allt underlättas om det 

finns ett besiktningsprotokoll. Protokollet är bra för båda parter då man som hyresgäst 

själv kan se så att alla skador han själv hittar i lägenheten finns dokumenterade redan från 

start eller annars kräva att de ska ställas in i protokollet. På det sättet behöver hyresgästen 

inte bli ersättningsskyldig för något som inträffat innan han flyttat in. Hyresvärden 

behöver protokollet för att kunna stadga vem det är som är ansvarig för skadan lika 

mycket som hyresgästen vill veta vilka skador han inte behöver stå till svars för. 

Hyresvärden kan då se om det är den nya eller den gamla hyresgästen som ska stå till 

svars för skadorna om besiktningsprotokollet uppdateras regelbundet och har följts på 

samma sätt sedan dag 1. På det sättet blir det inga funderingar över vem det är som är 

skyldig att ersätta när hyresgäster flyttar in och ut titt som tätt. Hyresvärden är ju däremot 

alltid den som ska stå till svars för de normala förslitningar som uppstår i lägenheten.  

Det är viktigt att poängtera, återigen, att skadeståndsskyldighet kan bli aktuellt för en 

hyresgäst som inte är nog försiktig med sin lägenhet och att hyresgästen också kan bli 

tvungen att bevisa att en skada inte uppkommit till följd av hans vårdslöshet. Man bör 

också observera att hyresgästen är ersättningsskyldig för alla skador familjemedlemmar 

eller andra personer som vistas i hyresgästens lägenhet orsakar. Med detta kan sägas att 

skadestånd inte är helt enkelt att uppnå men om inte hyresgästen tar sitt ansvar för sig 

själv, familjemedlemmar och besökare kan det bli väldigt kostsamt. Det finns många 

exempel på när hyresvärdar vill vräka sin hyresgäst men ett är högst aktuellt då det 

utspelade sig nyligen i Boden. I en artikel i Hem & Hyra70 beskrivs ett exempel på när en 

hyresvärd ville vräka sin hyresgäst till följd av att en besökare utfört en allvarlig störning. 

En person hade brutit sig in i en kvinnas lägenhet för att göra upp med en släkting till 
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henne och avlossat tre skott varav ett skott gått igenom golvet och ner till hennes granne 

och träffat en stekpanna. Kvinnan befann sig på affären under händelsen. Hyresvärden 

ansåg detta som en så pass allvarlig störning att hon inte hade rätt att bo kvar utan ville 

vräka henne omedelbart. Kvinnan tog hjälp av Hyresgästföreningen och hävdade att hon 

inte hade någon inblandning i det inträffade. Utgången i målet i Svea hovrätt blev tillslut 

att kvinnan fick bo kvar då de resonerade att skottlossningen visserligen var en störning 

av särskilt allvarlig art men att det rörde sig om en enstaka händelse och att händelsen 

inte hade någon tydlig koppling till henne som person eller till henne som hyresgäst. Här 

uppkom således inget skadeståndsansvar för kvinnan men det hade kunnat bli en kostsam 

historia om hon blivit tvungen att ta ansvar för besökarens handlingar. Skadestånd är 

egentligen inget ovanligt och eftersom bevisbördan varierar bör hyresgästen vara ännu 

mer försiktig då han förmodligen inte vill bli skyldig att bevisa sin oskuld. Hyresgästen 

och hyresvärden bör också vara lika angelägna att besiktningsprotokollet görs ordentligt 

och att allt som är i lägenheten dokumenteras på förhand. Skulle det senare blivit en skada 

är det mycket enklare att själva lösa tvisten än att dra igång rättsapparaten och därmed 

slippa undan alla kostnader i domstol.  

Sedan finns det självklart mer specifika fall som ska undantas från ersättningsansvaret. 

Vid olyckor ska inte hyresgästen oroa sig att det är han som ställs som ansvarig då 

hyresvärden är den som står för skadan. Nu är det ju inte heller så enkelt att hävda att alla 

skador som uppkommer är en olycka. Det finns ju mer uppenbara och mindre uppenbara 

fall även här. Försummelse och vårdslöshet är också så breda begrepp att det ibland kan 

vara svårt att avgöra om hyresgästen eller hyresvärden handlat vårdslöst eller försumligt. 

Detta bedöms som sagt från fall till fall men i uppenbara olycksfall ska hyresgästen gå fri 

från ansvar och det bör alltid vara så enligt min mening. Än hur försiktig hyresgästen är 

i sin lägenhet och än hur mycket han städar och håller efter sin vårdplikt kan alltid olyckor 

uppstå. Dessa är inte uppsåtliga och därmed inträder inte skadeståndsansvaret heller 

såvida inte vårdslöshet föreligger. Vid rena olyckshändelser föreligger inte någon 

vårdslöshet och därmed ska inte skadestånd utgå.  

Skadeståndslagen kan vara värd att nämna då det är den lag som normalt sett behandlar 

frågan om skadestånd. Däremot innebär hyreslagstiftningen ett strängare ansvar för båda 

parter när det handlar om skadestånd. Detta är helt enkelt på grund av 

kontraktsförhållandet som råder mellan parterna.  

Denna uppsats grundar sig naturligt på praxis för att reda ut normalt-och onormalt slitage 

samt vård- och underhållsplikten. Därmed har förarbetena till hyreslagen använts i väldigt 

liten mån. Det är främst praxis som behandlar vad slitage kan vara medan förarbetena 

säger att det ska vara en handling av försummelse eller vårdslöshet som avgör vilket också 

är det som sedan avgör vem som ska ersätta skadan. Tingsrättsdomar är svåra att hitta och 

avgöranden från HD står i högre kurs vilket har medfört att en stor del av koncentrationen 

lagts på att hitta domar som behandlar slitage i de högre instanserna. Det finns väldigt 

många domar att tillgå men många berör inte slitage i vanlig mening. Slutsatsen blir då 

att slitage är en väldigt vanlig tvist i det vardagliga livet som kan skapa stora kostnader 

och olägenheter för många parter om partnerna inte är medvetna om vad som är av 

betydelse men som inte uppkommer i de högre instanserna speciellt ofta. Betydande är 

absolut det faktum om en skada uppkommit till följd av hyresgästens eller hyresvärdens 



 

 

21 

 

vårdslöshet. Detta är helt avgörande för vilken part som bär risken att få ersätta skadan. 

Då det inte finns något lagstadgat angående bevisbördan är principen att hyresvärden ska 

bevisa att hyresgästen åstadkommit skadan (vilket kan göras med besiktningsprotokoll) 

men skadan ska dessutom uppkommit av vårdslöshet.  

I dagsläget är hyresrätt ett högaktuellt ämne då många människor någon gång under sitt 

liv har att göra med en hyresvärd i egenskap av hyresgäst eller vice versa. Detta gör att 

det är viktigt att veta vad som gäller, framförallt för sin egen skull. Om alla skulle ta sitt 

ansvar och ta hand om lägenheten på det sätt som förväntas skulle det minst sagt bli 

mindre onödiga jobb för domstolarna. För att kunna utföra de underhållsåtgärder eller de 

vårdplikter som avses i lag och praxis är det viktigt att båda parter mycket väl vet vad 

som ingår och inte. Det är omöjligt att leva upp till något hyresgästen eller hyresvärden 

helt saknar kunskap om. Om alla tar sitt ansvar kommer säkerligen lägenheterna behålla 

sitt goda skick under en längre period än om de bara struntar i det. Det är viktigt att ha 

kunskap om vårdplikt, underhållsskyldighet och slitage. Finns kunskap och engagemang 

kommer både hyresgästen och hyresvärden stå som vinnare när avtalet till slut upphör på 

grund av exempelvis att hyresgästen fått en annan lägenhet. Hyresgästen har, förutom ett 

gott ord från sin gamla hyresvärd, lyckats hålla lägenheten så fin under hyrestiden att 

hyresgästen förhoppningsvis trivts väldigt bra i lägenheten och den är redo för nästa 

hyresgäst att använda. Hyresgästen har med andra ord bidragit till sin egen trivsel i 

lägenheten och med ett gott ord från den tidigare hyresvärden är det betydligt lättare att 

få kontakt med nya hyresvärden. Lägenheten får en längre livslängd om den sköts som 

den ska. Mindre underhåll där en lägenhet sköts på ett korrekt sätt kan istället bidra med 

att pengar så att arbete kan läggas på att rusta upp andra förfallna lägenheter. Hyresvärden 

kan då också stå som vinnare efter avtalets slut då han får fler lägenheter i bättre skick. 

Hur väl båda parter än är medvetna om sina skyldigheter och vad som får göras i 

lägenheten och inte kommer det alltid finnas människor som inte uppfyller dessa krav 

ändå. Detta trots att information om detta utgår om och om igen. Men jag tror att ju mer 

tydlig information som båda parter får om sina egna respektive den andra partens 

skyldigheter desto färre personer kommer att bryta mot det. Kunskap om konsekvenserna 

som blir efter skador och då hyresgästen inte skött lägenheten som han ska bör ge effekt 

att åtminstone vilja veta vad det är som gäller. I dagsläget är det enligt min mening många 

som brister i sina skyldigheter enbart för att kunskapen inte finns. Kunskap är det första 

steget till att hyreslägenheter i dagens läge kan leva längre.    
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