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INLEDNING
Brottslig verksamhet och kriminella gruppers etablering i vissa stadsdelar 
och bostadsområden är numer ett utbrett samhällsproblem. Problem-
bilden kan åskådliggöras på en mängd olika sätt och så även förslagen 
på tillvägagångssätt för möjliga lösningar. Vid symposiet presenteras 
ett antal dagsaktuella teman. Inom ramen för respektive tema belyses 
den övergripande problembilden i perspektivet om gällande rätt i till-
räcklig utsträckning tillhandahåller lösningar på området. Vilka rättsliga 
medel finns att tillgå, bör systemet ändras och effektiviseras för att vi 
ska komma tillrätta med problemen? 

Symposiet leds av professor Erika P Björkdahl, föreståndare IFF Institutet 
för Fastighetsrättslig Forskning, Uppsala universitet. De olika föredragen 
kommer löpande att kommenteras av en panel. 

Inför symposiet har varje föredragshållare skrivit en artikel som publiceras 
i boken Bostäder och lokaler som medel i kriminella sammanhang. 
Boken ges ut av Iustus Förlag och kommer ut i samband med symposiet. 
Boken kan beställas på plats.



ÖVERSIKT PROGRAM FÖRMIDDAG
TISDAGEN 15 NOVEMBER 2022

08.30 Välkomsthälsning

08.35-08.50 Inledningsanförande – en samhällelig lägesbild 
 Kriminolog Magnus Lindgren, generalsekreterare
 Stiftelsen Tryggare Sverige

08.50-09.45  Fastighetsägarens ansvar för brott som begås
 på fastigheten 
 Juris doktor Erik Svensson, Juridiska institutionen,
 Stockholms universitet

09.45-10.35 Lägenhetsbedrägeri genom krav på överföring av
 depositionsbelopp eller förskottshyra
 Docent Elisabeth Ahlinder, Juridiska institutionen,
 Stockholms universitet

10.35-11.00 Kaffe

11.00-11.55 Kontant betalning av hyran – utrymme för penningtvätt?
 Professor Torbjörn Ingvarsson, Juridiska institutionen,  
 Uppsala universitet

11.55-12.50  Otrygghet i och runt boendet - Har fastighetsägaren
 en generell skyldighet att vidta åtgärder för att stävja
 stök, bråk och kriminell verksamhet på fastigheten?
 Professor Erika P Björkdahl, föreståndare IFF Institutet för  
 Fastighetsrättslig Forskning, Uppsala universitet

12.50-13.45 Lunch



ÖVERSIKT PROGRAM EFTERMIDDAG
TISDAGEN 15 NOVEMBER 2022
13.45-15.00 Felaktig folkbokföring och påhittade lägenheter som
 verktyg vid bidragsfusk, andrahandsuthyrning och
 handel med lägenheter – Brister i dagens regelverk?
 Ulrika Roos, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet
 Susanna Skogsberg, förbundsjurist Hyresgästföreningen
 Riksförbundet
 Carl Olof Nilsson-Öhrnell, hyresråd, Hyres-och
 arrendenämnden Jönköping

15.00-15.25 Kaffe och bensträckare

15.25-16.25 Utrymmet att få ett hyresavtal att upphöra på grund av  
 hyresgästens brottsliga verksamhet – Är systemet
 tillräckligt effektivt?
 Advokat Tomas Johansson och biträdande jurist Andreas  
 Östman, Advokatbyrån Mannheimer Swartling 

16.25-17.30 Brottslighet med koppling till bostadsrätter – Olovlig  
 pantsättning och belåning, kapningar samt bedrägliga  
 och trolösa förfaranden i bostadsrättsföreningar 
 Jur kand Bengt Kjellson, f.d generaldirektör Lantmäteriet,  
 särskild utredare i SOU 2022:39 Ett register för alla
 bostadsrätter
 Professor Daniel Stattin, Juridiska institutionen,  
 Uppsala universitet

17.30-18.30 Avslutning med mingel



Fastighetsägarens ansvar vid hyresgästers 
brottsliga verksamhet på fastigheten 

08.50-09.45

Kan och bör fastighetsägaren åläggas ansvar för kriminell verksamhet 
hänförlig till en hyresgäst? När en hyresgäst ägnar sig åt brottslig verk-
samhet i en hyrd lägenhet, eller ett brott på annat sätt har anknytning 
till lägenheten aktualiseras frågan om fastighetsägaren kan eller bör 
åläggas något ansvar på grund av brottet. Ett ansvar för fastighetsä-
garen kan utgöra incitament för honom eller henne att anmäla brott, 
något som i sin tur kan leda till att polisen får kännedom om brottslig 
verksamhet som den annars skulle ha varit ovetande om. Det skapar i 
sin tur förutsättningar för det allmänna att agera. Redan idag åligger 
det fastighetsägare visst ansvar för brott som begås i en hyreslägenhet. 
En fastighetsägare är vid straffansvar ålagd att säga upp ett hyresavtal 
när det kommer till hans eller hennes kännedom att lägenheten 
används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, se BrB 6 kap. 
12 § 2 st. Vidare kan ibland, beroende på omständigheterna, regler om 
medverkan till brott aktualiseras. 

Förevarande session berör i vilken utsträckning gällande lag ger utrymme 
för att ålägga fastighetsägare straffrättsligt ansvar vid hyresgästers 
brottsliga verksamhet, bland annat från medverkansynpunkt. Vidare 
berörs aspekterna om fastighetsägarens ansvar bör skärpas och om det 
alls är lämpligt att ålägga fastighetsägare ett ansvar. Härutöver disku-
teras hur fastighetsägarens tvekan att anmäla brott på grund av rädsla 
för repressalier bör påverka utformning och tillämpning av ett regelverk 
på området. 



Lägenhetsbedrägeri genom krav på överföring 
av depositionsbelopp eller förskottshyra

09.45-10.35

Bedrägerier som grundas på löften om upplåtelse av bostadshyresavtal, 
så kallade lägenhetsbedrägerier, är ett förhållandevis vanligt förekom-
mande problem.  Tillvägagångssätten kan variera något men syftet är 
detsamma, att få en eller flera personer att betala ett större engångs-
belopp till bedragaren innan bedrägeriet uppdagas. Ett exempel på 
lägenhetsbedrägeri är att bedragaren lägger upp en fabricerad annons 
om andrahandsuthyrning av en lägenhet på en bostadsförmedlings-
plattform. Intresserade hyresgäster ombeds att genast överföra ett 
depositionsbelopp eller förskottshyra motsvarande ett visst antal må-
nadshyror på ett av bedragaren anvisat konto. När förskottshyran eller 
depositionen väl satts in på kontot upphör all kommunikation. Bedra-
garen försvinner med pengarna och hyresgästen upptäcker, förr eller 
senare, att någon bostadslägenhet att hyra aldrig har funnits. Uppklar-
ningsstatistiken på bedrägerier med förskottshyra är mycket låg.

Ett sätt att undvika lägenhetsbedrägerier av det här slaget är att införa ett 
system som gör det möjligt att deponera förskottshyra hos tredje man. 
I Sverige saknas ett sådant system. Lagstiftaren har vid flera tillfällen 
uppmärksammats på problemen och behovet av ett system för deposi-
tionshantering, men det har inte lett till några åtgärder. Vid förevaran-
de session diskuteras om det finns utrymme att komma tillrätta med 
ovanstående problem inom ramen för nu gällande hyreslag för att på 
så sätt reducera risken för att godtroende hyresgäster utsätts för denna 
typ av bedrägerier. Härutöver berörs möjliga lagstiftningsreformer. Pro-
blemscenariot på förevarande session har vissa beröringspunkter med 
sessionen Felaktig folkbokföring och påhittade lägenheter som verktyg 
vid bidragsfusk, andrahandsuthyrning och handel med lägenheter – 
Brister i dagens regelverk?, bland annat eftersom påhittade lägenheter 
kan användas vid lägenhetsbedrägerier.

11.00-11.55 
Föredragshållare:



Kontant betalning av hyran
– Utrymme för penningtvätt?

11.00-11.55 

En vanlig uppfattning är att hyreslagen ger en hyresgäst rätt att betala 
hyran kontant i hyresvärdens hemvist eller på annan adress som hy-
resvärden anvisar. Parterna kan avtala om att hyran ska betalas på an-
nat sätt, men görs inte det skulle hyresgästen alltså möjligen ha rätt att 
betala hyran i reda pengar direkt till hyresvärden. En kontantbetalning 
möjliggör att pengar som intjänats på olagligt sätt enklare blir del av 
den öppna ekonomin. Det är i första hand lagen om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen 
om straff för penningtvättbrott som under senare tid nämnts som möj-
liga hinder för hyresvärdar att få ta emot kontantbetalning för hyran. 
Det finns alltså anledning att ställa frågan när hyresvärdarna möjligen 
skulle ha en skyldighet att vägra att ta emot kontant hyresbetalning då 
det finns misstanke om att pengarna kommer från olaglig verksamhet 
eller utgör ett led i penningtvätt. Omvänt ger en möjlighet att ta emot 
pengar kontant utrymme för hyresvärden att strunta i att redovisa 
pengarna i sin verksamhet, något som bland annat leder in på frågan 
om värden kan kräva kontakt betalning, eller om det bör vara uteslutet.

Syftet med sessionen är att belysa om en hyresgäst verkligen har rätt 
att betala hyran kontant när hyresvärden inte vill hantera kontanter och 
i vilken mån nu gällande lagregler utgör hinder för hyresvärden att ta 
emot kontant hyresbetalning eller om det rent av finns en skyldighet 
för hyresvärden att i vissa fall avvisa kontant betalning av hyran. Vidare 
diskuteras aspekten om dagens system är effektivt eller om det kan 
behövas lagändringar.



Otrygghet i och runt boendet
– Har fastighetsägaren en generell skyldighet 
att vidta åtgärder för att stävja stök, bråk och 
kriminell verksamhet på fastigheten?

11.55-12.50 
  

Inte sällan rapporteras om att det begås brott i och kring hyreslägenheter 
och flerbostadshus i sådan omfattning att hyresgästerna upplever att 
de har en otrygg miljö i sina lägenheter, i allmänna utrymmen och i 
området runt huset. Som exempel på problem kan nämnas narkoti-
kaförsäljning i trapphus och andra allmänna utrymmen i huset samt 
direkt utanför byggnaden. Obehöriga personer kan uppehålla sig i sag-
da utrymmen och ta droger, ofreda de boende på olika sätt, skräpa ner 
och orsaka skada i byggnaden. Allmänna utrymmen kan ibland använ-
das för prostitution och som stöldgodsgömmor. 

Vilka skyldigheter en fastighetsägare har att agera mot sina egna hyres-
gäster när de stör eller ägnar sig åt brottslig verksamhet i sin lägenhet 
eller på fastigheten i övrigt är förhållandevis klar. Det är däremot inte 
fallet när störningar och brott är hänförliga till helt utomstående per-
soner som uppehåller sig i byggnaderna eller på fastigheten. På föreva-
rande session diskuteras om fastighetsägare ansvarar för stök, bråk och 
kriminell verksamhet på fastigheten när det är hänförligt till utomstå-
ende personer. Vilka åtgärder kan en fastighetsägare i så fall vara skyl-
dig att vidta för att komma tillrätta med problemen? Frågeställningen 
rymmer aspekten om hyresvärden kan anses vara skyldig att både job-
ba förebyggande för att hindra etablering av problem och agera för att 
få bort etablerat bus och kriminell verksamhet från fastigheten för att 
öka hyresgästernas trygghet i boendemiljön. 



Felaktig folkbokföring och påhittade lägen-
heter som verktyg i vid bidragsfusk, andra-
handsuthyrning och handel med lägenheter
– Brister i dagens regelverk?

13.45-15.00 

Folkbokföringsadresser, lägenheter och hyresavtal utgör inte sällan verk-
tyg i olika brottsliga förfaranden. Det kan vara fråga om att obehörigt 
tillskansa sig ett bidrag över huvud taget alternativt ett till beloppet för 
stort bidrag. Bidragstagaren kan själv agera otillbörligt eller så utnyttjar 
en bakomliggande aktör en hyresgäst eller en bidragssökande i syfte att 
uppnå ekonomisk vinning. Andra exempel är svarthandel med lägenheter 
genom otillbörliga överlåtelser av hyreskontrakt eller olovlig andrahands-
uthyrning, ibland så systematiskt uppbyggt att transaktionerna kan liknas 
vid näringsverksamhet.
Under de senaste åren har uppmärksammats att det nationella lägenhets-
registret i Sverige kan utgöra ett verktyg vid den här sortens lagstridiga 
handlingar. Anledningen till att det är möjligt är att registret inte i alla delar 
speglar verkliga förhållanden utan till exempel innehåller påhittade lägen-
heter. En sådan icke existerande, men likväl registrerad lägenhet, kan till 
exempel användas till vid byten av lägenheter enligt hyreslagen eller vid 
ansökan av olika typer av bidrag där förutsättningen är att den sökande 
har en adress till en bostad. Även folkbokföringen har visat sig ha betydelse 
för utrymmet att begå brott med hjälp av hyresavtalet. 
Följande session inleds med temat hur det kommer sig att uppgifterna i 
lägenhetsregistret, men även folkbokföringsregistret, kan vara oriktiga och 
till exempel innehålla icke existerande lägenheter och därmed felaktiga 
adresser. Hur kan förbättrade processer, arbetssätt och kontroller försvåra 
för de aktörer som försöker utnyttja de båda registren för lagstridiga syf-
ten? Härefter berörs den i rubriken presenterade problemställningen i ett 
hyresrättsligt perspektiv. Bland annat diskuteras vilken betydelse folkbok-
föringen har som bevisvärde i en hyrestvist och om regelverket i tillräcklig 
utsträckning tillmäter felaktig folkbokföring betydelse i bedömningen av 
om ett hyresavtal ska upphöra. Vidare berörs aspekten vilket utrymmet är 
att genom hyreslagen komma till rätta med välfärdsbrottslighet på så sätt 
att det kan utgöra grund för hyresavtalets upphörande.



Utrymmet att få ett hyresavtal att upphöra 
på grund av hyresgästens brottsliga verk-
samhet – Är systemet tillräckligt effektivt?

15.25-16.25 

När det begås ett brott i en lägenhet eller om en hyres- eller en bostads-
rättslägenhet används för brottslig verksamhet eller tillfälliga sexuella 
förbindelser, utgör det grund för att säga upp hyresgäst respektive 
bostadsrättshavare för avflyttning. Såväl fastighetsägare, övriga hyres-
gäster som bostadsrättshavare anses ha ett skyddsvärt intresse av att 
brottsligheten upphör och brottsutövaren flyttar. Rättstillämpningen 
visar att det är mycket sällan en fastighetsägare vinner framgång med 
en uppsägning på grund av brott, alternativt tar processen många år. 

Förevarande session riktar in sig på lokalhyresgäster. Frågorna som 
behandlas är dock av generell karaktär och är därför även av relevans 
för bostadsavtal. Syftet med sessionen är att klargöra om nu gällande 
hyreslag ger utrymme för att i större utsträckning låta avtal upphöra 
vid brottsliga handlingar än vad som i realiteten sker. Är så fallet ak-
tualiseras frågan om anledningen till att regleringen synes verknings-
lös kan bero på problem vid tillämpningen av reglerna. Antagandet 
aktualiserar vidare frågor om det ställs för höga krav på bevisning på 
fastighetsägaren, lämpligheten av bevisbördans placering och om hy-
resgästen måste vara dömd för det påstådda brottet för att avtalet ska 
kunna upphöra. En eventuell effektivisering av systemet aktualiserar 
frågor om rättssäkerhet och hyresgästens behov av skydd, en aspekt 
som måste sättas i relation till fastighetägarens och övriga hyresgäs-
ters skyddsintresse, men också skyddet för äganderätten. Temat på fö-
redraget är särskilt aktuellt eftersom regeringen nyligen har tillsatt en 
utredning genom dir 2022:105 Uppsägning av hyresgäster som begår 
brott, vari nämnda sorts frågor ska utredas.



Brottslighet med koppling till bostadsrätter 
– Olovlig pantsättning och belåning, RAM-
kapningar samt bedrägliga och trolösa
förfaranden i bostadsrättsföreningar

16.25-17.30 

Brottslighet i bostadsrättsmiljön kan ta sig uttryck på en rad olika sätt 
men ett gemensamt drag är att det många gånger är fråga om förhål-
landevis sofistikerade upplägg där det blir tydligt att vi inte har att göra 
med enskilda individer som ser chansen att göra sig en hacka. Som ex-
empel kan nämnas föreningskupper där en extern aktör, såsom i fallet 
med Kinesiska muren i Malmö, tar makten över föreningen och däri-
genom kan genomföra transaktioner som gynnar den externa aktören 
på de ”verkliga” medlemmarnas bekostnad. Alternativt kan en extern 
aktör, ofta lierad med en företrädare för bostadsrättsföreningen, töm-
ma föreningen på pengar genom att använda falska fakturor eller lik-
nande. Ett annat exempel är att med hjälp av förfalskade lägenhetsför-
teckningar belåna och pantsätta bostadsrätter, vilket kan drabba såväl 
kreditgivare som bostadsrättsinnehavare. 

Att nämnda typ av brottslighet är möjlig beror bland annat på att lag-
reglerna på området ger utrymme för missbruk och att det inte finns 
något formellt register för bostadsrätter. På denna session diskuteras 
vad som krävs för att det bostadsrättsliga regelverket ska bli effektivt 
och huruvida de lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 
2023 kommer leda till att den här sortens brottslighet stävjas. I denna 
aspekt ingår även perspektivet om ett nationellt bostadsrättsregister 
kan vara meningsfullt i bemärkelsen att det skulle kunna försvåra 
utnyttjandet av bostadsrätter exempelvis för bedrägerier, olovlig andra-
handsupplåtelse och penningtvätt.


