
Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Masteruppsats 30 hp | Masterprogram i Affärsjuridik med Europainriktning - Affärsrätt 

HT 2017/VT 2018 | LIU-IEI-FIL-A--18/02688--SE 

 
 

Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

 

 

Det indirekta besittningsskyddet 

avseende lokaler  
- Särskilt om hur värderingsmetoderna tillämpas och 

dess komplicerade rättsläget 

______________________________________ 

The indirect tenancy protection for 

premises 
- Particulary about how the valuation methods are applied 

and their complicated legal position 
  

 

Talin Mousa 

 

 

 Handledare: Johan Wessén 

 Examinator: Anders Holm 

  

http://www.liu.se/


 

2 
 

Sammanfattning 

Det indirekta besittningsskyddet utgör ett skydd för en hyresgäst till en lokal, som först 

aktualiseras när hyresvärden på obefogade grunder säger upp hyresgästen. Eftersom 

lokalhyresgästen inte har rätt till förlängning av sitt hyreskontrakt efter avtalstidens utgång, 

finns skyddet för att stärka hyresgästens ställning. Syftet med det indirekta besittningsskyddet 

är att skydda hyresgästens ekonomiska värden som hen har skapat genom sitt arbete och sina 

kapitalinsatser. Lagstiftaren ville att skyddet skulle ha en preventiv effekt, vilket föranledde att 

hyresvärden kunde bli skadeståndsskyldig om hen sa upp hyresgästen på obefogade grunder. 

Det finns fyra grunder som är acceptabla för hyresvärden att tillgå och som föranleder att 

hyresvärden inte blir skadeståndsskyldig gentemot hyresgästen. Grunderna stadgas i 12 kap. 57 

§ 2 st. jordabalken (JB) och om hyresvärden vill säga upp hyresgästen och någon av grunderna 

föreligger, undgår hyresvärden skadeståndsskyldighet. 

 

Det intressanta är hur ersättningen bestäms när hyresvärden säger upp hyresgästen på obefogad 

grund. Hyresgästen har då rätt till skadestånd enligt 12 kap. 58b § JB. En del av skadeståndet 

utgår alltid oavsett den skada hyresgästen har åsamkats och det består av en årshyra. Om 

hyresgästen lider en skada som är större än en årshyra har hen rätt till det fullt ut om hen kan 

bevisa det. Ersättningen över årshyran vilar således på skadeståndsrättsliga principer. 

Hyresgästens skadestånd delas upp i flyttningskostnader, värdeminskning på dennes egendom, 

förlust av värdet på vissa ändringsarbeten och rörelseskada. Rörelseskadan är tämligen 

problematisk eftersom hyresgästen har att uppskatta rörelsens värde för att få ersättning för den 

fjärde ersättningsposten. Reglerna för hur hyresvärden ska uppskatta rörelsens värde baseras på 

expropriationsrättsliga grunder. 

 

Vid uppskattningen av hyresgästens rörelse har hen att fritt välja bland olika värderingsmetoder. 

Hyresgästen får välja den värderingsmetod som är mest förmånlig, men den måste samtidigt 

motsvara den faktiska skadan som hyresgästen har vållats. Praxis har visat vilka 

tillämpningssvårigheter som förekommer. Det finns en stor problematik och osäkerhet både 

bland hyresgästerna men även hos domstolarna. Frågan är dels vilken värderingsmetod 

hyresgästen bör använda, dels hur värderingsmetoderna skiljer sig i teorin och praktiken och 

hur det kommer sig. 
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Förkortningslista 

 

APT –  Arbitrage pricing theory 

 

CAPM – Capital asset pricing model 

 

ExL – Expropriationslagen (1972:719) 

 

HD – Högsta domstolen 

 

HL –  Hyreslagen (3 kap. 1907 års lag om nyttjanderätt till fast egendom) 

 

HLK –  Hyreslagstiftningskommittén 

 

HLS –  Hyreslagstiftningssakkunnig 

 

HovR – Hovrätten 

 

HyReL –  Hyresregleringslagen 

 

JB –  Jordabalken (1970:994) 

 

P/E – Price per earning 

 

PreskrL –  Preskriptionslagen (1981:130) 

 

Prop. –  Proposition 

 

SKL –  Skadeståndslagen (1972:207) 

 

SOU – Statens offentliga utredningar 

 

TR –  Tingsrätten 

 

WACC –  Weighted average cost of capital 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En hyresgäst till en lokal har inte ett direkt besittningsskydd på samma sätt som en hyresgäst 

till en bostadslägenhet. Innebörden av nyss nämnda är att en lokalhyresgästs hyresavtal kan 

sägas upp utan att hyresvärden förlänger det, eller att hyresvärden förlänger hyresavtalet med 

villkorsändring om till exempel en hyresökning. Vägrar hyresgästen att gå med på villkoren har 

hyresgästen rätt till ersättning enligt 12 kap. 58b § JB, såvida inte någon av punkterna i 12 kap. 

56 § och 57 § 1 st. föreligger.1 Skyddet för lokalhyresgästen kallas indirekt besittningsskydd,2 

och innebär således att hyresgästen har rätt till ersättning enligt 12 kap 58b § JB. I 12 kap. 58b 

§ JB föreskrivs att hyresgästen har rätt till en minimiersättning på grund av att hyresförhållandet 

upphör vilken omfattar en årshyra enligt det hyresrättsliga avtalet. Bestämmelsen stämmer inte 

överens med allmänna skadeståndsrättsliga principer, eftersom det härvidlag utgår ersättning 

som kan motsvara mer än den faktiska skadan som hyresgästen lidit på grund av upphörandet 

av hyresavtalet.3 Enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler har den skadelidande rätt till 

skadestånd i den omfattning som motsvarar den uppkomna skadan, inte mer. Den skadelidande 

ska således försättas i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat.4 Utöver 

årshyran, framgår av 12 kap. 58b § 2 st. JB att hyresgästen även har rätt till ersättning som hen 

har förorsakats på grund av hyresförhållandets upphörande. Av förevarande paragraf framgår 

att hyresvärden ska ersätta hyresgästen för denna förlust i skälig omfattning. Problematiken har 

inte varit skäligheten av ersättningen, utan snarare vilken värderingsmetod hyresgästen bör 

grunda sin ekonomiska skada på och hur värderingen av hyresgästens rörelse ska uppskattas. 

Ett flertal nya rättsfall går i olika riktning, varför det är intressant att utreda det diffusa området. 

 

                                                      
1 Prop. 1978/79:89 s. 1. Prop. 1967:141 s. 121. Prop. 1967:141 drogs senare tillbaka och tillkom som Bihang A i 

prop. 1968:91 angående ny hyreslagstiftning. I det följande kommer jag hänvisa till prop. 1968:91 Bihang A när 

jag syftar på prop. 1967:141. 
2 Bengtsson, Hager & Victoran, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 107. Edling, 12 kap. Jordabalk 

”Hyreslagen” - En kommentar, s. 416. Schneider, Lokalhyresjuridik, en kommentar till hyreslagens bestämmelser 

avseende lokaler, s. 87. Victorin, Kommersiell hyresrätt, s.47. 
3 Bengtsson, Hager & Victoran, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 117. Edling, 12 kap. Jordabalk 

”Hyreslagen” - En kommentar, s. 458. Schneider, Lokalhyresjuridik, en kommentar till hyreslagens bestämmelser 

avseende lokaler, s. 104. Victorin, Kommersiell hyresrätt, s.47 
4 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 25. Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen” - En kommentar, s. 460. 
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1.2 Problemformulering 

- Vid vilka omständigheter tillämpas de olika värderingsmetoderna som en lokalhyresgäst kan 

åberopa för beräkning av skadestånd enligt 12 kap. 58b § JB när lokalhyresgästen blir uppsagd 

på obefogad grund? 

 

- Vilken värderingsmetod bör lokalhyresgästen tillämpa? 

 

- Hur förhåller sig värderingsmetodernas tillämpning i teorin och praktiken?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda under vilka omständigheter de olika värderingsmetoderna 

tillämpas. Syftet är vidare att undersöka vilken eller vilka värderingsmetoder en lokalhyresgäst 

bör lägga till grund för att värderingen ska motsvara den skada hen har åsamkats genom att 

hyresvärden sagt upp hyresavtalet. Tanken är att pröva olika värderingsmetoder och söka finna 

den eller de värderingsmetoder som närmast motsvarar den uppkomna skadan. Vidare är syftet 

att undersöka hur värderingsmetoderna tillämpas i praktiken. 

 

Uppsatsen är avsedd för jurister som är verksamma inom hyresrättsliga frågor. Min förhoppning 

är att uppsatsen kan bli ett hjälpmedel för lokalhyresgäster som försätts i situationer som har 

beskrivits i problembakgrunden och även ombud som hjälp vid rättsliga processer. 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metodval 

För att besvara frågeställningen använder jag mig av en metod, vilken kan betecknas som 

rättsdogmatisk. Lagtolkningen utgår från en teleologisk tolkning, vilket dels erfordrar objektiva 

tolkningar, dels subjektiva tolkningar. Det bör påpekas att det är lagstiftarens objektiva och 

subjektiva tolkningar som åsyftas.  

 

1.4.1.1 Rättsdogmatisk metod 

En rättsdogmatiker söker svaret på juridiska problem med utgångspunkt i de befintliga 

rättskällorna för att så småningom fastställa rättsläget, de lege lata.5 En rättsdogmatisk metod 

innebär att juridikforskaren tillämpar lagtext, förarbeten, prejudikat och doktrin. För att besvara 

                                                      
5 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203. 
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min frågeställning behöver jag utreda rättsläget för det indirekta besittningsskyddet och det 

fordrar att jag tillämpar rättskällorna. Resultatet av en rättsdogmatisk metod föranleder ett 

klarläggande av rättsläget, men även en tolkning av hur rättsläget ser ut när en viss omständighet 

föreligger. I mitt fall kommer jag utreda vilken eller vilka värderingsmetoder en lokalhyresgäst 

ska lägga till grund för att på ett optimalt och på ett så precist sätt som möjligt kunna motsvara 

den skada lokalhyresgästen har åsamkats genom att hyresvärden sagt upp hyresavtalet. Vidare 

kommer jag undersöka hur värderingsmetoderna tillämpas i praktiken, vilket förutsätter att jag 

genomgår praxis. Den rättsdogmatiska metoden kommer således föranleda en redogörelse för 

hur rättsläget ser ut idag avseende det indirekta besittningsskyddet. 

 

Vissa inslag i förevarande uppsats kommer att utgöras av ekonomiska värderingsmetoder som 

hyresgästen kan använda sig av vid beräkningen av verksamheten som hyresgästen bedriver i 

lokalen, vilket föranleder att jag utgår från något som har skrivits i värderingsrätt. Med 

beaktande av att jag kommer söka finna vilken värderingsmetod en lokalhyresgäst bör använda 

för att skadan ska motsvara den verkliga skadan, påkallas att jag behandlar ekonomisk doktrin 

om hur ett företag värderas. Det innebär i sin tur att jag kommer att komma i kontakt med 

värderingsrätten, som har tvärvetenskaplig karaktär eftersom den har inslag av både juridik och 

ekonomi.6 Framställningen av den ekonomiska doktrinen kan likna en deskriptiv metod och 

kommer resultera i ett beskrivande av de ekonomiska metoderna och ett redogörande för dess 

funktion.7 Med en deskriptiv redogörelse i den ekonomiska framställningen kommer det viktiga 

framhävas, där all fakta som presenteras ska vara relevant. Vad som är viktigt utgörs av syftet 

med uppsatsen.8 Faktainsamlingen måste tillföra något i analysen, annars är den inte relevant. 

Således kommer den rättsdogmatiska metoden vara deskriptiv när jag behandlar de ekonomiska 

värderingsmetoderna. 

 

1.4.1.2 Teleologisk tolkning 

Framställningen kommer utgå från en teleologisk tolkning. Det innebär att jag kommer tolka 

lagens bestämmelser utifrån sitt syfte och ändamål. En tolkning utifrån syfte utgår från vad 

lagstiftaren ville med lagen, medan en ändamålstolkning utgår från vilken funktion lagen har. 

                                                      
6 Hager, Värderingsrätt - Särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, s. 20. 
7 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s. 34. 
8 Ibid. 
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Jag kommer således tolka lagen med utgångspunkt i det ändamål lagstiftaren hade när lagen 

tillkom.9  

 

Till exempel förutsätter regeln i 12 kap. 58b § JB att jag dels använder mig av en objektiv 

tolkning för att direkt ur lagtexten söka få fram vad lagstiftaren menar, dels en subjektiv och 

teleologisk tolkning för att tolka de delar av lagregeln som inte går att utläsa direkt.10 Även 

andra regler som jag kommer behandla i uppsatsen kommer bygga på både subjektiva och 

teologiska tolkningar. Anledningen till det är för att jag ska få med helheten av hur en specifik 

lagregel ska tolkas. 

 

1.4.2 Val av material 

Jag kommer i min framställning redogöra diverse rättsfall. Mitt val av vilka rättsfall som ska 

redogöras i min framställning har två syften. Det första syftet är att det förekommer både äldre 

och nya rättsfall. Tanken med det har varit att se om rättsläget har ändrats sedan det första 

avgörandet. Det andra syftet är att jag har valt de rättsfall som åberopas mest. Tanken med det 

har varit att uppmärksamma dels att de värderingsmetoder som åberopas är mest 

förekommande, dels för att sedan kunna göra en jämförelse mellan dem för att konstatera om 

de skiljer sig åt. Anledningen till att jag har valt många rättsfall är dels för att jag ska kunna 

jämföra dem, dels för att se om värderingsmetoderna används på samma sätt i praktiken som i 

teorin.  

 

Hur valet av rättsfall påverkar resultatet kan diskuteras. Jag har under min sökning av relevanta 

rättsfall lagt fokus på att finna de rättsfall som uppnår de syften som jag beskrev i stycket ovan. 

En annan person som avser att skriva om samma problem men som väljer andra rättsfall kanske 

kan komma fram till ett annat resultat avseende värderingsmetodernas tillämpning i praktiken 

eftersom varje fall döms i det enskilda fallet. Utöver det torde inga andra märkvärdiga skillnader 

förekomma. 

 

Vid redogörandet av källor som doktrin och artiklar har jag använt mig av både äldre och nya 

sådana. De äldre källorna har kommit till användning när jag har redogjort för 

värderingsmetoderna. De nya källorna har jag använt för att fastställa de problem som existerar. 

                                                      
9 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbets-metoder, s. 74. 
10 Ibid, s. 244 ff. 
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Utöver det har jag använt de senaste upplagorna när jag redogör för de lege lata, rättsläget. Min 

framställning är således skriven från hur rättsläget ser ut idag. När det i vissa fall inte har funnits 

nya upplagor har jag utgått från de nyaste även om de är från 1900 – talet. Att det finns en 

gammal upplaga som är den senaste innebär endast att rättsläget inte har förändrats sedan den 

senaste upplagan tillkom.  

 

Vid mitt redogörande för diverse värderingsmetoder har jag stött på fler än de som jag har valt. 

Jag har emellertid valt dessa eftersom de används i Sverige och eftersom de är de vanligaste. 

Värderingsmetoder som används i USA till exempel har inte fått någon genomslagskraft i 

Sverige, och därför har jag inte ansett att de är relevanta i min framställning.  

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen redogörs det indirekta besittningsskyddet för lokaler. För att upprätthålla 

problemformuleringen avgränsas uppsatsen till att inte behandla det direkta besittningsskyddet 

för en hyresgäst till en bostadslägenhet. En redogörelse för besittningsreglerna avseende 

bostadslägenheter kommer inte främja uppnåendet av varken problemformuleringen eller syftet 

med uppsatsen eftersom den viktigaste delen kommer ligga i ersättningen som lokalhyresgästen 

är berättigad till. En bostadslägenhetshyresgäst har inte rätt till sådan ersättning, varför en 

avgränsning på detta sätt är befogat.  

 

Vidare avgränsas uppsatsen till att endast behandla de delar och lagrum avseende det indirekta 

besittningsskyddet som anses vara mest relevanta för uppnåendet av uppsatsens syfte och 

problemformulering. Det nyss sagda innebär förvisso inte att andra regler som behandlar det 

indirekta besittningsskyddet saknar relevans, men genom förevarande avgränsning anser jag att 

just de delar av lagstiftningen som jag behandlar i denna uppsats är mest ändamålsenliga med 

hänsyn till ersättningsregeln i 12 kap. 58b § JB.  

 

I uppsatsen redogör jag till exempel inte närmre om undantagsreglerna i 12 kap. 56 § JB, jag 

kommer emellertid endast kortfattat beskriva vad undantagen innebär. Anledningen till att jag 

inte går närmre in på undantagsreglerna i 12 kap. 56 § JB är eftersom ingen av omständigheterna 

överhuvud får föreligga om lokalhyresgästen ska berättigas ersättning enligt 12 kap 58b § JB. 

Emellertid kommer jag att redogöra för undantagen i 12 kap. 57 § JB för att läsaren ska förstå 

den direkta kopplingen mellan förevarande paragraf och skadeståndet i 12 kap. 58b § JB. Jag 

kommer behandla samtliga omständigheter som uppställs i paragrafen, dels för att läsaren ska 
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förstå när frågan om skadeståndet i 12 kap. 58b § JB först kommer upp till diskussion, dels för 

att uppsatsen ska utgöra en fundamental grund avseende hur reglerna om det indirekta 

besittningsskyddet fungerar. Jag kommer inte behandla 12 kap. 57a § JB som reglerar oskälig 

hyra eftersom jag vill koncentrera uppsatsen till ersättningen. En redogörelse av förevarande 

bestämmelse kommer inte främja uppnåendet av problemformuleringen.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 inleds med en historisk tillbakablick och en redogörelse för hur det indirekta 

besittningsskyddet tillkom och vad syftet med det är. I kapitlet redogörs även för vad det 

indirekta besittningsskyddet är. På detta sätt får läsaren en grundlig förståelse för bakgrunden 

till det indirekta besittningsskyddets syfte, för att senare ha alla nödvändiga kunskaper till att 

förstå när och hur lokalhyresgästen blir berättigad skadestånd. Kapitlet finns för att läsaren ska 

förstå varför det överhuvudtaget finns ett indirekt besittningsskydd och vilka syften som ska 

uppnås med det. Kapitel 3 behandlar reglerna om lokalhyra, vilka undantag som finns, de 

besittningsskyddsbrytande reglerna och dess funktioner samt om hyresnämndens ingripande 

avseende hyrans skälighet. I kapitel 4 presenteras redogörs ersättningen och vilka 

ersättningsposterna är. Kapitel 5 behandlar grundläggande regler om skadestånd och de centrala 

reglerna för expropriation. I den andra delen av förevarande kapitel redogörs 

värderingsmetoderna och referensramen avslutas med att jag behandlar praxis på området. 

Uppsatsen avslutas med ett analyskapitel (6) där jag med stöd av kapitel 2–5 besvarar 

problemformuleringen. 

  



 

12 
 

2 Introduktion och en historisk tillbakablick 

2.1 Allmänt om det indirekta besittningsskyddet 

I ett hyresförhållande används ett system som berättigar hyresgästen en trygghet i besittningen 

av lägenheten. Vid lokalhyra tillämpas ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att 

lokalhyresgästen inte kan få hyresavtalet förlängt och således måste flytta, men med en rätt till 

skadestånd vid en obefogad uppsägning. En befogad uppsägning medger inte hyresgästen 

någon rätt till skadestånd.11 Vid hyra av en bostadsrätt har hyresgästen ett direkt 

besittningsskydd, vilket innebär att denne har rätt till förlängning av hyresavtalet såvida inte 

vissa omständigheter föreligger, se 12 kap. 45 – 52 §§ JB.12 

 

Det indirekta besittningsskyddet regleras i 12 kap. 57 § JB och för att det ska tillämpas fordras 

att vissa undantagsbestämmelser inte ligger för handen.13 I 12 kap. 56 § 1p. JB förutsätts i första 

hand att hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd och i andra hand (2p.) att 

hyresförhållandet inte är förverkat. Förverkandereglerna återfinns i 12 kap. 42 - 44 §§ JB och 

då är det fråga om kontraktsbrott från hyresgästens sida. Förverkandegrunderna stipuleras i 12 

kap. 42 § JB och ingen av dem i paragrafen uppräknade omständigheterna får föreligga för att 

reglerna om lokalhyra ska tillämpas. Föreligger ingen förverkandegrund och har 

hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd, kan hyresgästen ha rätt till skadestånd vid 

en obefogad uppsägning.14 

 

12 kap. 57 § JB är den centrala utgångspunkten för att hyresavtalet ska förlängas. Sker ingen 

förlängning av hyresavtalet, antingen eftersom hyresvärden vägrar förlängning eller om 

hyresgästen inte godtar de villkorsändringar hyresvärden kräver, har hyresgästen rätt till 

skadestånd enligt särskilda regler.15 De uppräknade besittningsskyddsbrytande grunderna i 12 

kap. 57 § JB är undantag, som hindrar hyresgästen att få skadestånd. Grunderna är följande; ”1. 

Hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det icke skäligen kan fordras att 

hyresvärden förlänger hyresförhållandet. 2. Huset skall rivas och hyresvärden anvisar en annan 

lokal som är godtagbar för hyresgästen eller hyresavtalet innehåller villkor om att 

hyresförhållandet skall upphöra på grund av rivning och rivningen skall påbörjas inom fem år 

                                                      
11 Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 49. 
12 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 62. 
13 Ibid. s. 58. 
14 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 108 f. Victorin, Kommersiell 

hyresrätt, s. 55. Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 57. 
15 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 699. 
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från villkorets tillkomst. 3. Huset skall undergå sådan större ombyggnad att hyresgästen 

uppenbarligen inte kan sitta kvar i lokalen utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av 

ombyggnaden samt hyresvärden anvisar en annan lokal som är godtagbar för hyresgästen eller 

hyresavtalet innehåller villkor om att hyresförhållandet skall upphöra på grund av ombyggnad 

och ombyggnaden skall påbörjas inom fem år från villkorets tillkomst. 4. Hyresvärden i annat 

fall har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet. 5. De hyresvillkor som hyresvärden 

kräver för förlängning är skäliga och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden.” 

 

Föreligger igen av ovan nämnda undantag har således hyresgästen rätt till ersättning i form av 

skadestånd enligt 12 kap, 58b § JB. Hyresgästens skadestånd delas upp i två delar, varav den 

ena alltid måste utbetalas till hyresgästen vid en obefogad uppsägning. Den ersättning 

hyresgästen alltid har rätt till är en årshyra. Uppgår hyresgästens ekonomiska skada inte till en 

årshyra, ersätts hyresgästen likväl enligt denna minimiersättning.16 Åsamkas hyresgästen 

ytterligare skada på grund av hyresförhållandets upphörande och som uppgår till mer än en 

årshyra, har han rätt till sådan ersättning i skälig omfattning.17 Samtliga omständigheter kring 

det indirekta besittningsskyddet redogörs djupgående i kapitel 3.  

 

2.2 Historisk tillbakablick 

2.2.1 Det indirekta besittningsskyddet 

1907 års hyreslagstiftning byggde på principen om avtalsfrihet och bestämmelser om 

hyresgästens rätt att bo kvar i lägenheten efter kontraktstidens utgång var helt främmande. Det 

fanns inga bestämmelser om besittningsskydd för hyresgästen varken vid bostadslägenheter 

eller lokaler. Först i samband med den stora bostadsbristen under första världskriget föreföll 

det naturligt att ha ett skydd för hyresgästen att stanna kvar i lägenheten efter kontraktstidens 

utgång.18 Juris professorn C. G. Bergman förespråkade under 1920-talet för ett besittningsskydd 

och påvisade i skrifter det bekymrade läget hyresgästen skulle försättas i om hen inte hade 

besittningsskydd.19 Emellertid ställde sig juris professorn V. Lundstedt kritisk till C. G. 

Bergmans tankar om att införa ett besittningsskydd och menade att det skulle te sig orimligt om 

lokalhyresgäster skulle erbjudas ett sådant skydd när tanken bakom bedrivandet av lokaler är 

”omedelbara ekonomiska syften.”20 Genom lagen den 10 mars 1923 presenterades en utredning 

                                                      
16 Skorup & Underskog, Hyreslagarna, s. 305. Prop. 1987/88:146 s. 36. 
17 Ibid. s. 206. 
18 Prop. 1968:91 Bihang A s. 1. 
19 Mer om C. G. Bergman, se SOU 1961:47, s. 36 f. 
20 SOU 1961:47 s. 37 – 44. SOU 1923:76 s. 101. 
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av V. Lundstedt avseende ett indirekt besittningsskydd för både bostäder och lokaler.21 

Utredningen ledde dock inte till lagstiftning. Diskussionerna angående det indirekta 

besittningsskyddet förekom genomgående under 1920- och 1930-talen men ingen av de fick 

något vidare gehör.22 

  

Den första lagstiftningen (HL)23 avseende det indirekta besittningsskyddet tillkom först år 1939 

och gällde både bostadslägenheter och lokaler.24 Besittningsskyddets system utgjordes av att 

hyresförhållandet grundades på avtal som hade slutits för minst sex månader. Hyresvärdens 

ersättningsskyldighet inträdde först när hyresvärdens vägran till förlängning av hyresavtalet 

stred mot god sed eller om hyresvärden uppställde otillbörliga villkor. Ersättningsskyldigheten 

omfattade flyttningskostnader och ersättning för lägenhetens marknadsvärde. Hade hyresgästen 

övertagit den tidigare hyresgästens verksamhet, skulle hänsyn tas till ökningen av lägenhetens 

värde med beaktande av vad den tidigare hyresgästens verksamhet hade bidragit med.25 Under 

andra världskriget förstod folket att besittningsskyddsreglerna uppenbart var otillräckliga och 

under den rådande krissituationen krävdes sålunda ett provisorium som resulterade i 

hyresregleringslagen (HyReL), men den kom ändå att gälla i över 20 år. Hyresregleringens 

centrala funktion var att hyresvärden kunde säga upp hyresgästen såvida inte uppsägningen 

stred mot god sed i hyresförhållanden eller om det annars var obilligt. I de fallen kunde en 

tvångsförlängning äga rum.26 Om uppsägningen var befogad genom att den inte stred mot god 

sed eller om den inte var obillig, och hade hyresgästens krav på förlängning av 

hyresförhållandet bestridits, hade hyresgästen kvar sin rätt till ersättning för flyttningskostnader 

enligt HL.27 

 

Den först ämnade provisoriska HyReL kom sedan 1950-talet att avvecklas succesivt innan 

Besittningsskyddslagen togs i kraft. Besittningsskyddslagen var även den ämnad att vara 

provisorisk men den hade en verkningstid på drygt 20 år. Lagen föranledde ett mer omfattande 

skydd för hyresgästerna än vad HyReL medförde eftersom hyresgästerna vars hyresavtal inte 

förlängdes enligt den tidigare lagen nu fick ett svagare besittningsskydd. Rent konkret 

föreskrevs i lagen att hyresgästen hade rätt till förlängning av hyresavtalet eller ett nytt 

                                                      
21 SOU 1923:76 s. 113. 
22 Prop. 1968:91 Bihang A s. 32. 
23 Hyreslagen 3 kap. i 1907 års lag om nyttjanderätt till fast egendom. 
24 Prop. 1939:166. 
25 SOU 1966:14 s. 301. 
26 Prop. 1968:91 Bihang A s. 32 f. 
27 SOU 1966:14 s. 301. 
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hyresavtal, antingen när hyresavtalet genom uppsägning gick ut eller om en annan orsak 

förelåg. Hyresgästens svaga besittningsskydd hade starka inskränkningar. Vissa upplåtelser 

undantogs, det förekom vissa grunder som inte fick föreligga såsom att hyresgästen hade 

förverkat sin hyresrätt eller eftersatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Även hyresgästens 

behov av lägenheten vägdes in, där ett ringa behov av lägenheten inte föranledde förlängning 

av hyresavtalet.28 

 

Sedan de provisoriska lagarna avvecklats, kom en ny hyreslagstiftning år 1969,29 där 

bostadshyresgästen fick ett direkt besittningsskydd och lokalhyresgästen ett indirekt 

besittningsskydd.30 1969 års hyreslag kom senare att implementeras i 12 kap. JB.31 

 

2.2.2 På vilka grunder fastställdes ersättningen enligt 1939 års lagstiftning? 

Som tidigare nämnts lagstiftades regler om det indirekta besittningsskyddet först år 1939.32 

Grunderna för hyresgästens skadeståndsrätt har kort berörts, men kommer i detta avsnitt utredas 

i större utsträckning. Hyreslagstiftningskommitténs (HLK) förslag om ett besittningsskydd för 

lokalhyresgäster kunde tidigt befaras bli besvärliga och tidsödande där hyresgästen ofta kunde 

försättas i ekonomiska svårigheter. En hyresgäst som var berättigad ersättning med anledning 

av att hyresförhållandet upplöstes behövde således få ersättning utan dröjsmål. Det förekom 

diskussioner om hur ersättningen skulle fastställas. Hyresgästen och hyresvärden kunde 

gemensamt komma överens om ersättningens storlek. Det förekom även diskussioner om att ha 

schablonmässiga belopp för skadeståndet, men det ansågs senare inte vara en godtagbar lösning 

ur någon av parternas sidor. En schablonmässig ersättning skulle strida mot skadeståndsrättsliga 

regler eftersom den inte skulle motsvara den verkliga skada som hyresgästen åsamkats. 

Antingen skulle ersättningen överstiga den verkliga skadan, och missgynna hyresvärden, eller 

understiga den verkliga skadan och missgynna hyresgästen. Diverse beräkningsmetoder som 

anträffas vid företagsvärderingar ansågs innehålla för många osäkra delar vilka inte skulle 

kunna läggas till grund för några schablonregler. Av den anledningen kom HLK fram till att 

hyresgästen skulle berättigas en förskottsersättning som skulle beräknas enligt samma regler 

som förekommer vid fastställande av ersättning för rörelseskador i anledning av expropriation. 

En värdering av en rörelseskada i anledning av expropriation sker genom en jämförelse mellan 

                                                      
28 Prop. 1968:91 Bihang A s. 33 f. 
29 Ibid. s. 1 f. 
30 Ibid. 
31 Prop. 1970:20 del A. 
32 Prop. 1939:166. 
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”rörelsens eller verksamhetens antagna utveckling om expropriation ej skett och det läge 

expropriaten befinner sig genom expropriationen.”33 Vid expropriation ges innehavaren av en 

affärsverksamhet skälig ersättning på grund av skada genom att verksamheten måste läggas ned 

eller genom intrång i innehavarens verksamhet under en viss tid, men även kostnader vid flytt, 

förlust av inventarier och realisation av varulager ska räknas in i ersättningen.34 Det synes inte 

ha varit möjligt att beskriva vilka normer ersättningen skulle beräknas på med beaktande av 

svårighetsgraden. Förhållandena kan vara väldigt skiftande vilket rent konkret innebär att vissa 

beräkningsgrunder blir tillämpliga i vissa fall, och andra beräkningsgrunder blir tillämpliga i 

andra fall. HLK:s förslag utmynnar sålunda i att grunderna för ersättning vid en uppsägning av 

en lokalhyresgästs hyresavtal bäst tillgodoses genom ett system av ersättningsregler som sker 

efter samma grunder som vid bestämmande av ersättning för rörelseskada i anledning av 

expropriation. Förutsättningen för att systemet ska fungera är att hyresvärdens uppsägning är 

obefogad eftersom hyresgästens situation påminner om samma situation som en 

näringsdrivande expropriat befinner sig i.35 

 

2.3 Syftet med det indirekta besittningsskyddet 

Valet av skyddsform för lokalhyresgäster har varit väldigt delat och diskussioner har förts över 

huruvida lokalhyresgästen ska ha ett indirekt eller ett direkt besittningsskydd. Slutligen 

konstaterades att den skyddsform som ska ligga till grund för ett visst ändamål styrs av 

olikheterna mellan de olika upplåtelserna bostadslägenhet och lokal. Vid bostadslägenheter är 

besittningsskyddet syftat till att skydda hyresgästens trygghet i bostaden och vid ett direkt 

besittningsskydd upprätthålls en sådan trygghet. Det direkta besittningsskyddet fyller en social 

funktion för bostadshyresgästen. Vid lokalhyra utgörs emellertid hyresförhållandet i de flesta 

fall av affärsmässig verksamhet, varför sociala skäl inte utgör en grund för ett indirekt 

besittningsskydd. Således ter det sig bättre att ersättningsreglerna ligger till grund för 

lokalhyresgästens behov av skydd.36 De sociala värdena kan inte utgöra ett skydd för 

lokalhyresgästen och det är istället de ekonomiska värdena som hyresgästen har skapat genom 

sitt arbete och sina kapitalinsatser som ska skyddas.37 

 

                                                      
33 SOU 1966:14 s. 320. 
34 Ibid. s. 302 f. 
35 Ibid. 
36 Prop. 1968:91 Bihang A s. 122. 
37 Prop. 1968:91 Bihang A s. 120, se även SOU 1961:47 s. 110. 
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Sålunda ville lagstiftaren att det indirekta besittningsskyddet skulle ha en preventiv effekt i och 

med ersättningen som hyresvärden får stå för vid en obefogad uppsägning av hyresavtalet.38 

Ersättningens funktion är dessutom reparativ, varför diskussioner om huruvida jämkning av 

ersättningen bör vara möjligt har bedömts restriktivt.39  

                                                      
38 Prop. 1968: 91 Bihang A s. 121 f. 
39 Ibid. Se också SOU 1961:47 s. 321. 
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3 Det indirekta besittningsskyddets inskränkningar 

3.1 Allmänt om undantagen 

För att hyresgästen ska berättigas ett skydd fordras att bestämmelserna i 12 kap. 56 § JB inte 

föreligger, annars gäller inte bestämmelserna om det indirekta besittningsskyddet för 

hyresgästen. I lagen föreskrivs att bestämmelserna om upplåtelser av lokaler gäller, om inte 1. 

hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd eller, 2. 

hyresförhållandet upphör eftersom hyresrätten är förverkad eller om hyresgästen underlåter att 

ställa säkerhet enligt 12 kap. 28 § JB.40 Förverkandereglerna återfinns i 12 kap. 42 - 44 §§ JB 

och då är det fråga om kontraktsbrott från hyresgästens sida. Förverkandegrunderna föreskrivs 

i 12 kap. 42 § JB och ingen av de i paragrafen uppräknade omständigheterna får föreligga för 

att reglerna om lokalhyra ska tillämpas.41 

 

Vidare stipuleras i paragrafens andra stycke att parterna kan avtala bort reglerna om 

besittningsskydd mot hyresgästens nackdel, om det upprättas i en särskild handling samt att 

överenskommelsen godkänns av hyresnämnden om parterna träffade den innan 

hyresförhållandet varat längre än nio månader. I två andra fall behöver parterna inte 

hyresnämndens godkännande om överenskommelsen har träffats för en tid om högst fem år 

från det att hyresförhållandet inleds, där innebörden av överenskommelsen är att 

bestämmelserna i 12 kap, 57–60 §§ JB inte ska gälla. De två fallen är i det ena fallet att 

hyresvärden ska bedriva egen verksamhet i lokalen, i det andra fallet att vid 

andrahandsuthyrning hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen 

ska upphöra.42 

 

3.2 De besittningsskyddsbrytande grunderna 

3.2.1 Inledande kommentarer  

Som redan nämnts i avsnitt 2.1 är utgångspunkten att hyresavtalet ska förlängas. Om ingen 

förlängning sker på grund av att hyresvärden vägrar medge förlängning eller på grund av att 

hyresgästen inte godtar de hyresvillkor som hyresvärden uppställer, har hyresgästen rätt till 

ersättning enligt 12 kap. 58b JB, om inte besittningsskyddet bryts genom vissa omständigheter 

som ska redogöras nedan. Om någon av omständigheterna föreligger undgår hyresvärden 

                                                      
40 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 108. 
41 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 108 f. Victorin, Kommersiell 

hyresrätt, s. 55. Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 57. 
42 Larsson & Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, s. 144 ff. 
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skadeståndsskyldighet.43 Det är vid en obefogad uppsägning hyresvärden ådrar sig 

skadeståndsskyldighet. I följande framställning redogörs de fem grunderna utförligt. 

 

3.2.2 En intresseavvägning 

En fråga som var föremål för omfattande diskussioner var hur besittningsskyddet för 

lokalhyresgäster skulle ordnas. I två utredningar och i propositionen 1968:91 Bihang A förekom 

diskussioner om hur besittningsskyddet skulle utformas och av särskilt intresse är diskussionen 

i Hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande (HLS) i SOU 1966:14. Betänkandet bestod av en 

enkel skälighetsregel, som i sig var bra, men de ville lyfta fram vissa typsituationer för att 

tydliggöra när hyresvärden hade befogad anledning att säga upp hyresavtalet. Den enkla 

skälighetsregeln utformades enligt följande; har hyresvärden sagt upp hyresavtalet och vägrar 

hen förlänga det, är hen skadeståndsskyldig om inte hen hade befogad anledning att säga upp 

det.44 Typsituationerna kom sedan att utformas som de ser ut idag,45 nämligen kontraktsbrott, 

rivning, ombyggnad och oskäligt hyreskrav. Övriga fall faller in under generalklausulen i 12 

kap. 57 § 4 p. JB.46 Uttalanden kring tillämpningen av samtliga typsituationer har varit uppe 

för diskussion ett flertal gånger. Emellertid har utgångspunkten alltid varit en intresseavvägning 

mellan parterna. Vid rivnings- och ombyggnadsfallen finns en implicit intresseavvägning i 

reglerna.47 Vid hyresgästens kontraktsbrott, som inte leder till förverkande, bör en vägran av 

förlängning från hyresvärdens sida vara rättfärdigat. I förarbetena stipuleras att om hyresgästen 

i sådan mån åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet framstår en upplösning av 

hyresförhållandet som en rimlig påföljd.48 

 

Vidare framställs det befogat att säga upp hyresgästen om det ur ett ekonomiskt perspektiv 

ställer sig bättre för hyresvärden att hyra ut lokalen till en annan verksamhet förutsatt att 

                                                      
43 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen” – En kommentar, s. 421. 
44 Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 58. 
45 Se 12 kap. 57 § JB 1–5 P. 
46 Motiveringen till typsituationerna, se prop. 1968:91 Bihang A s. 125 f. ”Varken hyreslagskommitténs eller de 

sakkunnigas lagförslag innehåller någon närmare reglering av frågan när en befogad anledning att vägra fortsatt 

förhyrning skall anses föreligga. Frågan behandlas i stället i motiven. Enligt min mening gör sig emellertid ett 

starkt behov gällande att ge bestämmelser om intresseavvägningen beträffande vissa betydelsefulla och ofta 

förekommande situationer. I särskilt hög grad gäller detta frågan hur rivning och större ombyggnadsarbete skall 

betraktas från besittningsskyddssynpunkt. Jag kan hänvisa till vad jag anfört angående motsvarande fråga när det 

gäller bostadslägenheter och föreslår alltså att vissa typsituationer regleras särskilt och att övriga fall när 

hyresvärden skall anses ha befogad anledning att vägra förlängning av hyresförhållandet hänförs till en mera 

allmänt utformad bestämmelse, en generalklausul.” 
47 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 110. Se även prop. 1968:91 

Bihang A s. 126 f. 
48 SOU 1966:14 s. 328. Uttalandet återkommer vidare i prop. 1968:91 Bihang A s. 112. 
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hyresgästens villkor inte är lika förmånliga. Emellertid fordras att hyresvärdens handlande 

ligger linje med god hyressed, varför ett yttrande av hyresgästen krävs där hen bereds tillfälle 

att ställa sig till villkoret.49 

 

HLS diskuterar även hyresgästens behov av lokalen och om huruvida behovet är ringa eller om 

det med hänsyn till situationen på hyresmarknaden saknar betydelse för hyresgästen om hen får 

behålla lokalen eller inte. Det framgår att de omständigheterna ensamma inte kan föranleda en 

befogad uppsägning. Bedömningen bör väga in ett sakligt skäl från hyresvärdens sida att få 

disponera över lägenheten. Vid bedömningen tas hänsyn till hyresvärdens behov av att ha 

tillsyn över fastighetens skötsel, situationer där hyresvärden befinner sig i en tvångssituation 

och där hyresgästen hotar med att säga upp hyresavtalet och hyresvärdens behov av att utvidga 

lokalen för egen rörelse m.m.50 Dessa fall utgör befogade uppsägningar. 

 

Sammanfattningsvis talar förarbetena om följande relevanta faktorer som väger in i 

bedömningen av om hyresvärdens uppsägning är befogad eller inte. Sedan det har konstaterats 

att ett sakligt avflyttningsskäl föreligger, görs en bedömning av skälets tyngd i förhållande till 

hyresgästens intresse av att behålla lokalen. ”Vid denna prövning bör beaktas sådana 

omständigheter på hyresgästens sida som dennes behov av lägenheten och möjligheter att 

erhålla annan lämplig lokal, den tid hyresgästen bedrivit sin verksamhet i lokalen och arten av 

denna verksamhet, beroendet av viss kundkrets eller visst läge och så vidare. Att hyresvärden 

erbjudit hyresgästen viss ekonomisk gottgörelse eller förlängning av hyresavtalet under viss 

begränsad tid eller anvisat annan lokal skall vid den allmänna intresseavvägningen räknas 

hyresvärden till godo.”51 

 

3.2.3 Hyresgästens misskötsamhet – 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. JB 

Som framgår av 12 kap. 56 § 1 st. 2 p. JB blir ersättningsreglerna inte tillämpliga om 

hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att hyresrätten är förverkad enligt 12 

kap. 42 § JB. I 12 kap. 57 § 1 st. 1 p. lagstadgas en mildare misskötsamhet från hyresgästens 

sida, som föranleder att hyresgästens ersättningsmöjligheter går förlorade.52 Förevarande regel 

kan emellertid användas när en förverkandegrund föreligger, till exempel när hyresvärden är 

                                                      
49 SOU 1966:14 s. 333. 
50 Ibid. 
51 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 110. Se även prop. 1968:91 

Bihang A s. 59, SOU 1966:14 s. 333 f.  
52 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 700. 
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osäker på om skälen för förverkande är tillräckligt starka. Dessutom besparar hyresvärden sig 

kostnader som uppkommer vid en process om hyresvärden istället säger upp hyresgästen på 

ordinära grunder istället för uppsägning vid förverkande om det skulle framstå att en sådan 

process kan förloras.53 Hyresvärden kan även använda sig av denna regel när en 

förverkandegrund föreligger, men att hyresgästen har vidtagit rättelse, varför hyresvärden 

förlorat rätten att säga upp hyresgästen.54  

 

Uttalandena i förarbetena är väldigt sparsamma beträffande hyresgästens misskötsamhet. Det 

som nämndes ovan beträffande hyresgästens kontraktsbrott bekräftas vidare i proposition 

1968:91 Bihang A, där det stadgas att även annan misskötsamhet som inte leder till förverkande 

bör föranleda vägran av förlängning förutsatt att hyresförhållandets upplösning framstår som 

en rimlig påföljd för vad hyresgästen låtit sig komma till last.55 Det går att förstå den rimlighet 

som fordras som en intresseavvägning som görs efter det har konstaterats att ett sakligt 

flyttningsskäl föreligger.56 

 

Vid beaktande av hyresgästens misskötsamhet framgår av uttalandena att hyresvärden inte bör 

ställa för höga krav på trivsel och ordning i fastigheten, det är helhetsbilden av hyresgästens 

användning av lokalen samt dennes rättelse efter tillsägelse som är av betydelse. Att 

hyresgästen av misstag glömt att betala hyra är således inte befogat, utan det är när hyresgästen 

vid upprepande tillfällen trots hyresvärdens anmodan inte betalar hyran i tid som berättigar en 

förlängningsvägran enligt förevarande punkt.57 

 

3.2.4 Rivning – 12 kap. 57 § 1 st. 2 p. JB 

Den andra besittningsskyddsgrundande grunden är att huset ska rivas. Emellertid fordras något 

mer än att huset ska rivas, hyresvärden måste anvisa en annan lokal som hyresgästen skäligen 

kan nöja sig med. Om hyresavtalet innehåller en rivningsklausul, har hyresgästen ingen rätt till 

ersättning. Det finns ingen tidsgräns för inom vilken tid hyresvärden ska riva lokalen.58 Det kan 

ta lång tid att evakuera en hyresgäst från en lokal och samtidigt söka finna en ersättningslokal, 

                                                      
53 Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 61. 
54 Jfr. 12 kap 43 § JB. 
55 Prop. 1968:91 Bihang A s. 126. 
56 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 59. 
57 För den intresserade kan följande rättsfall läsas avseende hyresgästens misskötsamhet; Stockholms tingsrätt, 

dom 1975-04-28 DF 71, Sundsvall tingsrätt, dom 1979-05-30, DF 6, Malmö tingsrätt, dom 1983-07-28, DF 

270/1983. 
58 Prop. 1968:91 Bihang A s. 127. 
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varför hyresvärden torde ha viss tid till sitt förfogande för utrymning och rivning.59 Skulle 

rivningen inte komma till stånd trots att hyresvärden har skrivit det som skäl i 

uppsägningshandlingen, är hyresvärden skadeståndsskyldig. Hyresgästens ersättningsanspråk 

är dock två år från det att hen lämnade hyreslägenheten och hen måste väcka talan inom den 

angivna tiden.60  

 

Vidare fordras att hyresvärden anvisar en annan godtagbar lokal för att undkomma 

ersättningsskyldighet. Ersättningslokalen ska kunna disponeras i nära anslutning till tidpunkten 

för avflyttningen, antingen vid hyrestidens utgång eller vid uppskov när den tiden löper ut.61 

Ersättningslokalen ska tillgodose hyresgästens önskemål beträffande storlek, läge samt vem 

hen ska inleda förhandlingar med. Önskemålen ska vara anpassade till den verksamhet 

hyresgästen bedriver. Hyresgästen kan inte åberopa samma hyra som hen hade i den gamla 

lokalen, hyran styrs av skälighet och den ska vara marknadsmässig.62 Hyresvärden har 

bevisbördan för att anvisning har skett. 

 

Lagen innehåller ingen tidsbegränsning för när hyresgästen måste godta den anvisade lokalen, 

ej heller föreskrivs någon skyldighet för hen att svara. Emellertid kan hyresvärden begära 

besked om att hyresgästen ska svara inom en viss tid. Godtar hyresgästen inte den avisade 

lokalen, får den anses ha anvisats ändå, om det inte kan visas att anvisningslokalen inte stod till 

hyresgästens förfogade vid avflyttningen. Underlåter hyresgästen att svara får anvisningen 

anses fullgjord förutsatt att hyresgästen haft rimlig tid på sig att svara.63 

 

Kostnaderna som uppstår i samband med köpet av en ny lokal ankommer på hyresvärden 

eftersom hen är skyldig att hitta en ny lokal. Finner hyresvärden ingen ersättningslokal och 

hyresgästen istället gör det, får hyresvärden ersätta hyresgästen för kostnaderna. Frågan har 

dock varit oklar.64 Ett rättsfall av intresse är NJA 1989 s. 824, som handlar om en blomsteraffär 

som skulle byggas om. Lokalhyresgästen hade ganska snart efter uppsägningen hittat en 

ersättningslokal med förmånligare hyra och med ett bättre läge än den tidigare lokalen. 

Hyresvärden däremot fortsatte anvisa lokaler till hyresgästen eftersom hyresvärden inte kände 

                                                      
59 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 701. 
60 61 § Preskriptionslagen (PreskrL). 
61 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 702. 
62 Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 64. 
63 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 702 f. 
64 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 62. 



 

23 
 

till omständigheten, samtidigt som hyresgästen nekade till samtliga anvisningar. Hyresgästen 

ansåg sig berättigad till skadestånd på den grunden att hyresvärden inte hade anvisat en lämplig 

lokal. Högsta domstolen (HD) fann att hyresgästens skadeståndsanspråk bortföll eftersom hen 

själv hade hittat en ersättningslokal. HD menade emellertid att det inte alltid behöver vara så, 

utan det beror på omständigheterna. HD exemplifierar påståendet med när hyresvärden inte 

inom rimlig tid har anvisat en ersättningslokal eller om hen ens vägrar att medverka i att anvisa 

en ny lokal, kvarstår hyresgästens rätt till ersättning.65 

 

3.2.5 Ombyggnad – 12 kap. 57 § 1 st. 3 p. JB 

Reglerna för rivningsfallen gäller i princip även vid ombyggnadsfallen. Besittningsskyddet 

bryts genom att hyresvärden anvisar en godtagbar lokal som i stora drag uppnår hyresgästens 

krav. Ombyggnaden måste vara så omfattande att hyresgästen inte kan stanna kvar i lokalen 

utan att vållas olägenhet. Det är olägenheter för hyresvärden och inte för hyresgästen som är 

fråga om.66 En fråga som har varit uppe för diskussion är huruvida hyresgästen ändå kan stanna 

kvar i lokalen eller inte. HLS uttalade sig om detta; ”Huruvida det är möjligt att bo kvar kan 

naturligtvis i vissa gränsfall bli en tvistefråga, som dock torde kunna lösas tämligen lätt under 

beaktande av de praktiska och ekonomiska förhållanden under vilka arbetet sker. Hyresvärdens 

påstående, att ombyggnaden kan utföras ändamålsenligare om hyresgästen är borta, måste 

uppenbarligen i dem flesta fall tagas för gott.”67 HLS ansåg att mindre ombyggnader av trappor, 

installationer av hissar och andra yttre reparationer inte borde föranleda att hyresgästen flyttar. 

Om hyresgästen håller lokalen utrymd under ombyggnaden kan det tänkas att hyresgästen får 

behålla lokalen. Men detta hade inneburit att besittningsskyddet bryts eftersom det i lagtexten 

föreskrivs att hyresgästen uppenbarligen inte kan bo kvar utan nämnvärd olägenhet för 

ombyggnadens genomförande.68 Utöver det sagda föreligger inga större avvikelser från 

bestämmelsen om rivningsfallen, varför jag hänvisar till avsnittet ovan.  

 

3.2.6 Annan befogad anledning – 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB 

Förevarande punkt har kommit att bli de besittningsskyddsbrytande grundernas generalklausul. 

Det vore osmidigt att räkna upp samtliga omständigheter som kunde föranleda att 

                                                      
65 För vidare läsning se till exempel Luleå tingsrätt, dom 1972-08-03, F 56/72, Möre och Ölands tingsrätt, dom 

1976-03-31, F 90/75. Stockholms tingsrätt, avd. 10, dom 1976-04-15 i mål F 384/75. Linköpings tingsrätt, dom 

1977-02-10, mellandom F 75/75. 
66 Skorup & Underskog, Hyreslagarna, s. 272. 
67 SOU 1966:14 s. 161. 
68 Ibid s. 162. Se även Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 706. 
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besittningsskyddet bryts i lagen, varför denna punkt har kommit att bli en allmän grund, där 

flera omständigheter ryms.69 Det bör nämnas att generalklausulen även kan tillämpas vid 

rivnings- och byggnadsfall.70 Liksom för de andra besittningsskyddsbrytande grunderna krävs 

att hyresvärden framför sakliga skäl för uppsägningen, och att en intresseavvägning därefter 

görs som tillfaller hyresvärdens fördel för att hen ska undkomma skadeståndsskyldighet.71 

Således får omständigheter som nämnts ovan avgöra vad som tillfaller hyresgästens fördel.72 I 

förarbetena uppställs endast en situation som faller under generalklausulen. En från 

lönsamhetssynpunkt gynnsam omläggning av brukningsändamålet torde utgöra en befogad 

anledning att motsätta sig förlängning såvida inte hyresgästen erbjuder kompensation genom 

att gå med på lika förmånliga villkor.73 Frågan lämnades sålunda till rättstillämpningen.74 

 

3.2.7 Oskälig hyra och oskäliga hyresvillkor – 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB 

Om hyresvärden uppställer skäliga villkor som överensstämmer med god hyressed föreligger 

en besittningsskyddsbrytande grund. Om förlängning inte kommer till stånd på grund av att 

hyresvärden vägrar förlängning eller om hyresgästen inte går med på villkoren som hyresvärden 

uppställer, har hyresgästen rätt till ersättning. Sedan 80 – talet ändrades reglerna om oskälig 

hyra, varför framställningen grundas på de senaste förarbetena.75 Reglerna om lokalhyra 

grundar sig i en princip där marknadshyran utgör skälig hyra. Regeln som anger när en hyra är 

oskälig finns i 12 kap. 57 a § JB. Om hyresvärden begär en hyra som överstiger den hyra som 

lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betingas på öppna marknaden är den oskälig.76 Således 

är det marknadshyran som bestämmer om hyran är oskälig eller ej.77 

 

Utöver att hyresvärden kräver en oskälig hyra, har hyresgästen rätt till ersättning om villkoren 

som hyresvärden kräver strider mot god hyressed eller om de annars är oskäliga och förlängning 

på grund härav inte kommer till stånd.78 

  

                                                      
69 Victorin, Kommersiell hyresrätt, s. 63.  
70 Se NJA 2011 s. 27 där en lokalhyresgäst hade på grund av att lokalen skulle undergå en större ombyggnad. 

Hyresvärden åberopade 12 kap. 57 § 1 st. 3 p. HD kom fram till att endast den omständigheten att det var ett 

ombyggnadsfall inte kunde utesluta att generalklausulen också var tillämplig.  
71 Prop. 1968:91 Bihang A s. 125. 
72 Se avsnitt 3.2.2. 
73 Ibid. s. 127. 
74 För vidare läsning se till exempel NJA 1972 s. 515, NJA 1984 s. 172, NJA 1991 s. 419, NJA 2007 s. 1018. 
75 Prop. 1987/88:146 s. 18 ff. 
76 Prop. 1978:91 Bihang A s. 127.  
77 Se 12 kap. 57a § JB. 
78 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 711. 
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4 Ersättningen 

4.1 Inledande kommentarer 

12 kap. 58b § JB tillkom vid 1988 års lagändringar. Paragrafen innehåller regler om 

hyresgästens rätt till ersättning enligt det indirekta besittningsskyddet. Principerna om 

ersättningen har varit densamma sedan lagen tillkom år 1969, men vissa bestämmelser om 

hyresgästens minimiersättning och vissa ändringsarbeten ändrades. Den huvudsakliga 

anledningen till att det finns ett indirekt besittningsskydd är för att hyresgästen vid obefogade 

uppsägningar ska ha rätt till ersättning. Reglerna är sålunda centrala, men även kritiska, för att 

systemet ska fungera. Ett besittningsskydd utan möjlighet till ersättning, är således inte ett 

fungerande besittningsskydd.79 

 

4.2 Minimiskadestånd 

Innan reglerna om ersättningen redogörs kommer här en sammanfattning på situationerna som 

föranleder att 12 kap. 58b § JB blir tillämpningsbart. 

1. Ingen av undantagen i 12 kap. 56 § JB föreligger, 

2. hyresvärden säger upp hyresgästens hyresavtal för villkorsändring eller avflyttning och 

ingen av de besittningsskyddsbrytande grunderna i 12 kap. 57 § JB föreligger, 

3. hyresgästen säger upp hyresavtalet80 för villkorsändring och ingen av de 

besittningsskyddsbrytande grunderna i 12 kap. 57 § JB föreligger, 

4. hyresvärden kräver efter uppsägning och innan medling avslutas oförmånligare villkor 

än de som framgår av uppsägningen och förlängning kommer inte till stånd, 

5. hyresgästen säger upp hyresavtalet för villkorsändring och hyresvärden innan medling 

avslutas vägrar förlängning eller kräver oförmånligare villkor än de som framgår av 

uppsägningen och förlängning kommer inte till stånd.81 

 

Skadeståndsskyldigheten ankommer på hyresvärden och det är i regel inte svårt att avgöra vem 

den ersättningsskyldige hyresvärden är. Hyresvärden ska i princip ersätta all ekonomisk skada 

som hyresgästen har vållats på grund av uppsägningen av hyresavtalet. Ersättningen beräknas 

enligt samma regler som används vid bestämmande av ersättning vid expropriation, vilket hade 

kunnat leda till att många hyresgäster får en obetydlig ersättning. Ett ersättningssystem som 

                                                      
79 Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 81. 
80 Se 12 kap. 58a § JB. 
81 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 788. 
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bygger på dessa principer innebär sålunda att besittningsskyddet har ett otillfredsställande 

besittningsskydd. De mest drabbade blir småföretagare vars verksamheter saknar ekonomiska 

värden, men även myndigheter och föreningar som inte driver kommersiell verksamhet.82 

 

Ett sätt att stärka hyresgästerna som drabbas hårdare än andra, är att de erhåller en legal 

minimiersättning som motsvarar en årshyra. Minimiersättningen strider mot allmänna 

skadeståndsrättsliga principer, där endast den påvisade ekonomiska skadan ersätts.83 För att det 

indirekta besittningsskyddet skulle ha en preventiv verkan ansågs det dock nödvändigt att ge 

ersättningsreglerna en sådan utformning och göra avsteg från allmänna skadeståndsrättsliga 

principer.84  

 

Tidigare begränsades årshyran till fyra prisbasbelopp men kom senare att utmönstras år 2002. 

I uttalandena anfördes att småföretag, myndigheter och föreningar endast får 

minimiersättningen och beloppsbegränsningen medförde att det indirekta besittningsskyddet 

försämrades. Skadeståndet för större verksamheter skiljde sig betydligt mer än för små 

verksamheter, varför lagstiftaren ansåg att det indirekta besittningsskyddet borde stärkas.85 

Detta åstadkoms genom att beloppsgränsen på fyra prisbasbelopp undanröjdes. Hyresgästens 

ersättning enligt minimiskadeståndet uppgick således till en årshyra, oavsett om skadan var 

mindre än en årshyra.  

 

Riktlinjerna för beräkningen av årshyran stipulerades i förarbetena. Årshyran avser total hyra, 

det vill säga all den ersättning som hyresgästen betalar till hyresvärden under hyresförhållandet. 

Även tillägg för värme, varmvatten, el, index med mera ingick i den totala hyran. Årshyran 

grundas på hyran de senaste tolv månaderna räknat från hyrestidens utgång. Varar hyrestiden 

inte lägre än tolv månader, får beräkningen göras från vad resterande månader kunde antas ha 

för hyra.86 

 

                                                      
82 Skorup & Underskog, Hyreslagarna, s. 305. 
83 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 117. 
84 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 789. Prop. 1987/88:146 s. 36. 
85 Prop. 1987/88:146 s. 59 f.  
86 Ibid. s. 49. 
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4.3 Större ekonomisk skada än en årshyra – fullt skadestånd 

Som ovan nämnts87 har hyresgästen rätt till ersättning för i princip all liden skada som har 

uppkommit på grund av hyresförhållandets upphörande. En ekonomisk skada som överstiger 

en årshyra ska ersättas fullt ut enligt 12 kap. 58b § 2 st. JB.88 Vidare delas ersättningen in i fyra 

ersättningsgilla poster vilka är flyttningskostnader, värdeminskning på hyresgästens egendom, 

förlust av det kvarvarande värdet på vissa ändringsarbeten, skada på grund av hinder eller 

intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit i lokalen.89 I förarbetena stadgas att 

hyresgästen ska ersättas för all den skada hen har lidit och samtidigt framkommer det att det är 

fyra ersättningsgilla poster. Uppräkningen är endast exemplifierande, kan annan skada än de 

uppräknade påvisas och som har uppkommit på grund av hyresförhållandets upplösning, ska 

den ersättas.90 

 

4.3.1 Flyttningskostnader  

Till flyttningskostnader hör alla nödvändiga utgifter i samband med flyttningen såsom 

transportkostnader, kostnader för magasinering, flyttning av telefon, annonsering och 

meddelande till kunder, anställande av extra personal i samband med flyttningen och dylikt.91 

Kostnaderna ska uppkomma som en direkt följd av att hyresgästen tvingas flytta, eljest är de 

inte ersättningsgilla.92 

 

4.3.2 Värdeminskning på hyresgästens egendom 

Med anledning av hyresgästens flytt kan vissa inventarier komma att kasseras på grund av att 

de inte kan brukas i den nya lokalen. Även framtvingad realisation av varulager är en typ av 

förlust som hyresgästen drabbas av vid avflyttningen. Andra förluster som hänför sig till skadan 

och som också ersätts är brevpapper, kuvert med tryck, reklambroschyrer och varuprov. 

 

4.3.3 Förlust av värdet på vissa ändringsarbeten 

Denna typ av ersättning är den enda som uttryckligen står i lagen.93 Det är vanligt 

förekommande att hyresgästen bekostar reparationer i lokalen. Ibland är det nödvändigt att 

                                                      
87 Avsnitt 4.2. 
88 Prop. 1968:91 Bihang A s. 123. 
89 Ibid s. 236. 
90 Victorin, Hager, Bdur & Flodin, Kommersiell hyresrätt, s. 82. 
91 Prop. 1968:91 Bihang A s. 117. 
92 SOU 1966:14 s. 316. 
93 12 kap. 58b § 2 st. 2 men. JB. 
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hyresgästen vidtar ändringar och utrustar lokalen med särskilda anordningar för att 

verksamheten ska fungera optimalt.94 Arbetena kan medföra höga kostnader som inte skulle 

kunna skrivas av under en kortare hyrestid, således ansågs att hyresgästen skulle få ersättning 

för det kvarvarande värdet av ändringsarbetena som hyresgästen har låtit utföra.95 Vad som 

definieras som ändring i detta sammanhang är ombyggnad eller annan ändring av lokalen som 

till exempel inredningsarbete. Underhålls- eller reparationsarbete faller utanför tillämpningen.  

 

Det fordras att hyresvärden antingen har samtyckt till de vidtagna ändringarna eller att det i 

hyresavtalet medges rätt till ändring, annars är förlusten inte ersättningsgill. Villkoret är absolut 

och sker ändring utan samtycke eller i strid mot avtalet utgår ingen ersättning. Samtycket kan 

emellertid vara konkludent, underlåter hyresvärden att påtala förändring som hen har kännedom 

om och som hyresgästen vidtar, är hyresgästen berättigad ersättning. Samtycket innebär att 

hyresgästen vid avtalets ingående haft befogad anledning att anta att hen skulle få utföra 

ändringarna.96 

 

4.3.4 Rörelseskada 

Vid skada på grund av hinder eller intrång i den verksamhet som hyresgästen bedrivit i lokalen 

finns två möjliga utfall som aktualiseras. Det ena är att verksamheten läggs ned och det andra 

att möjligheterna att fortsätta driva verksamheten försvåras betydligt efter avflyttningen. Om 

verksamheten måste läggas ned ersätts verksamhetens värde, dock efter alla avdrag som 

hyresgästen har kunnat tillgodogöra sig.97 Om verksamheten fortsätter ska värdeminskningen 

ersättas.98 Föreligger båda alternativen tvingas hyresgästen välja den lösning som ger minst 

skada. Som redan nämnts beräknas ersättningen enligt denna punkt på samma grunder som de 

expropriationsrättsliga principerna.99 Det kan nämnas att de expropriationsrättsliga reglerna 

ändrades år 2009, men principerna för beräkningen av ersättningen har alltid varit densamma.100 

 

Skadan som hyresgästen ska ersättas för är en ren förmögenhetsskada och den omfattar skada 

på både näring och annan skada på verksamhet som bedrivits av hyresgästen. Beräkningen av 

ersättningen vilar på skadeståndsrättsliga principer och är tämligen enkel att uttrycka, men 

                                                      
94 Victorin, Hager, Bdur & Flodin, Kommersiell hyresrätt, s. 83. NJA II 1908 5:1 s. 148. 
95 Prop. 1987/88:146 s. 37. 
96 Prop. 1968:91 Bihang A s. 129, SOU 1966:14 s. 318. 
97 Victorin, Hager, Bdur & Flodin, Kommersiell hyresrätt, s. 84. 
98 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen, en kommentar, s. 793. 
99 Prop. 1968:91 Bihang A s. 236.  
100 Prop. 2009/10:162 s. 52 och 94.  
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oerhörd svår att tillämpa i praktiken, hyresgästen ska försättas i samma ekonomiska läge som 

om uppsägningen (skadan) inte hade skett.101 Tillvägagångssättet för att få fram en skada i 

belopp sker genom att jämföra det tänkta händelseförlopp som följt om hyresavtalet inte hade 

sagts upp, med det faktiska förlopp som har inträffat. Differensen som uppstår är då den rena 

förmögenhetsskadan som hyresgästen ska ersättas. Trots att beräkningsprincipen är klar, 

förekommer ofta problem med att få fram exakta belopp.102  

 

När verksamheten måste läggas ned och rörelsens värde ska fastställas, har hyresgästen rätt att 

välja bland olika värderingsmetoder.103 Hyresgästen har då rätt att välja den värderingsmetod 

som är förmånligast. Det åligger hyresgästen att visa varför hen vill välja just en specifik 

värderingsmetod. 

  

                                                      
101 Edling, 12 kap. Jordabalk ”Hyreslagen”, s. 460. 
102 Ibid. 
103 Mer om metoderna i avsnitt 5.3. 
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5 Principerna för beräkningen av ersättningen 

5.1 Grundtankarna för skadeståndsrättens utformning 

5.1.1 Reparation 

Skadeståndets huvudsakliga funktion är att reparera en skada i form av pengar. Den som har 

lidit en skada ska få ersättning i pengar som motsvarar den skada som har uppkommit. Vid till 

exempel personskada ska skadevållaren ersätta den skadelidande för dennes sjukhuskostnader, 

fysiskt och psykiskt lidande och inkomstförlust.104 Vid sakskada ska den skadelidande ersättas 

för den skadade sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till 

följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.105 Lider en person en 

ekonomisk skada som inte har samband med en person- eller sakskada har den skadelidande 

även rätt till sådan ersättning som en allmän förmögenhetsskada.106 Skadeståndet fungerar även 

som en säkerhet för samhället eftersom den bidrar med en trygghet för individen att veta att den 

kan få ersättning.107 

 

5.1.2 Placeringen av kostnaden för skador 

Skadeståndet som den skadelidande är berättigad till ska ersättas av skadevållaren, då sker en 

överflyttning av ersättningen från skadevållaren till den skadelidande. Ur ett 

samhällsperspektiv är skadan inte ersatt genom att den flyttas över på detta sätt, varför det finns 

anledning att skilja överflyttningen från förlusten från den närmast skadelidande till den 

skadeståndsskyldige.108 

 

Med hänsyn till att skadeståndsreglerna inte ger ersättning för alla typer av skador, blir 

gränsdragningen mellan skadorna som ersätts och skadorna som inte ersätts ett medel att 

kostnadsplacera skadorna. Sålunda ger de skadeståndsreglerade fallen den skadelidande rätt till 

ersättning genom att skadeståndsskyldigheten flyttas över på den skadeståndsskyldige, medan 

andra icke skadeståndsreglerade fall får den skadelidande själv bära. Finns ingen 

ansvarsförsäkring flyttas skadeståndet direkt på den skadeståndsskyldige. Skadeståndsreglerna 

kan ha denna kostnadsplacerande funktion även om den primära reparativa funktionen 

tillgodoses på ett annat sätt, till exempel genom försäkring tecknad av den skadelidande. Den 

                                                      
104 Se 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL). 
105 Se 2 kap. 1 § och 5 kap. 7 § SKL. 
106 Se 1 kap 2 § och 2 kap. 2 § SKL. 
107 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39 f. 
108 Ibid. s. 40. 
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kostnadsplacerande funktionen har dock begränsningar, inte alla skadeståndsskyldiga kan eller 

vill betala skadestånd. Genom att erbjuda tjänster kan emellertid de skadeståndsskyldiga 

”kompensera” upp för den skada som har uppkommit genom att till exempel bära upp andra 

skador som uppkommer.109 

 

5.1.3 Pulvrisering av förlusterna  

Skadestånd kan fylla samma funktion som försäkring när det gäller pulvrisering av förlusterna. 

Ett enkelt sätt att beskriva detta är när skadeståndsskyldigheten medför att förlusten blir ersatt 

av en kapitalstark organisation som till exempel staten, som i sin tur slår ut den på 

skattebetalarna eller andra storföretag för vilket skadeståndsskyldigheten för de skador som 

företagen nödgas gottgöra utgör jämn kostnad. Pulvriseringen sker vanligare med hjälp av 

ansvarsförsäkring. Emellertid är pulvriseringen inte okomplicerad, den har många undantag. 

När det drabbar skadevållaren personligen förekommer ingen pulvrisering.110  

 

5.1.4 Prevention 

De ovan nämnda grunderna för skadeståndsrättens utformning är tämligen odiskutabla. När det 

gäller att förhindra att skador uppkommer som även är ersättningsberättigade, är området mer 

svårbedömt. Det talas om en preventiv effekt. Vissa personer som en gång varit 

skadeståndsskyldiga torde vara mer aktsamma i framtiden, vilket beskrivs som den 

individualpreventiva effekten. Mer viktigt är den allmänpreventiva effekten, som innebär att 

folk i allmänhet undviker att handla på sätt som medför skadeståndsskyldighet.  

 

Hellner hänvisar till Lundstedt och beskriver att Lundstedt ansåg att prevention var 

skadeståndets viktigaste funktion. Lundstedts uttalanden handlade om att det är mycket 

viktigare att skadeståndsansvaret medför att antal skador reduceras än att skadestånd utgår de 

få fall där skada inträffar. Emellertid menar Hellner att det inte går att varken bevisa eller 

motbevisa hur ett samhälle skulle fungera där personer under längre tid tillåts skada andra 

personer eller saker utan att bli skadeståndsskyldiga.  

 

Hellner avslutar med att hävda att uttalandena om skadeståndets preventiva effekt stöder sig på 

obevisade uttalanden och att det sällan är den skadeståndsskyldige själv som får betala 

                                                      
109 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40. 
110 Ibid s. 42. 
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skadestånd, utan det ankommer på arbetsgivare på grund av principalansvar eller 

försäkringsbolag om skadevållaren har en ansvarsförsäkring.111 

 

5.1.5 Ekonomisk prevention 

Genom ekonomisk prevention kan skadeståndsreglerna skapa ekonomiska motiv, vilka ska leda 

till att skador undviks. När försäkringsbolag ändrar premierna för ansvarsförsäkring kan 

skadeståndsansvar och försäkring tillsammans leda till att antal skador minskar. Om människor 

finner att trafikförsäkringskostnaden för vissa riskfyllda motorfordon är för hög, torde de 

överväga mindre riskfyllda fortförskaffningsmedel. Först då inträder ekonomisk prevention 

mot skador i trafiken för de riskfyllda motorfordonen.112 

 

5.2 Grunderna för ersättning vid expropriation 

De grundläggande ersättningsreglerna vid expropriation återfinns i 4 kap 1 § 

Expropriationslagen (ExL). I förevarande paragraf finns bestämmelser om att ersättningen ska 

delas in i olika poster vilka är löseskilling, intrångsersättning och annan ersättning.113 Vid 

expropriation av en hel fastighet ersätts värdet av den exproprierade egendomen med dess 

marknadsvärde (löseskilling).114 Vid delexpropriation ges ersättning för minskning av 

marknadsvärdet (intrångsersättning). Vid annan ersättning ska restskadan i form av 

förmögenhetsminskning som inte har ersatts genom de andra ersättningsposterna ersättas.115 

Utöver denna ersättning ska ett påslag med 25 % av marknadsvärdet respektive 

marknadsvärdeminskningen ersättas.116 

 

Expropriationslagens ersättningsregler utgår från samma bestämmelser som vid skadestånd, det 

är fråga om en skada som redan har uppkommit. Det måste ha uppstått en ekonomisk skada för 

att ersättning ska utgå. Undantaget är att ideella skador inte ersätts.117 Det grundläggande syftet 

är således att hyresgästens ekonomiska ställning ska vara oförändrad sedan den verkliga skadan 

fullt har ersatts.118  

 

                                                      
111 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 43 f. 
112 Ibid s. 45. 
113 Dahlsjö, Hermansson och Sjödin, Expropriationslagen, en kommentar, s. 187.  
114 Hager, Värderingsrätt, s. 377. 
115 Dahlsjö, Hermansson och Sjödin, Expropriationslagen, en kommentar, s. 208. 
116 Ibid. s. 237. 
117 Ideella skador är psykiskt lidande som fastighetsägaren lider på grund av expropriationen. 
118 Victorin, Badur, Flodin € Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 85. 
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Kopplingen mellan expropriationslagen och 12 kap. 58b § 2 st. JB aktualiseras vid 

rörelseskada.119 I förarbetena stipuleras att beräkningen av ersättningen enligt förevarande 

paragraf ska grundas på ersättningsberäkningen för rörelseskada enligt expropriationslagen.120 

Det är sålunda ersättningen för rörelseskada som är av betydelse. För att skadan ska vara 

ersättningsgill fordras dessutom med hänsyn till skadeståndsrätten att det föreligger adekvat 

kausalitet mellan expropriationen och skadan, vilket innebär att det finns ett orsakssamband 

mellan uppsägningen av hyresavtalet och den därefter uppkomna skadan. Även omständigheter 

som den som exproprierar vidtar för att minska skadan ska kunna vägas in i bedömningen.121 

 

5.3 Värderingsmetoderna 

5.3.1 Inledande kommentarer 

Vid beräknande av en rörelseskada är syftet att söka finna det verkliga värdet på företaget. 

Företagets värde kan sägas motsvara nuvärdet av alla de betalningsströmmar från företaget som 

ägaren på olika sätt kan tillgodogöra sig. För att bestämma ett företags värde finns diverse 

värderingsmetoder att välja bland, som ger svar på företagets värde utifrån den valda metoden. 

Likväl ska hyresgästen vid vald värderingsmetod styrka att den uppkomna skadan motsvarar 

den skada som hyresgästen har åsamkats på grund av hyresförhållandets upphörande. 

Hyresgästen har som tidigare nämnts rätt att åberopa den värderingsmetod som är mest 

förmånlig under förutsättning att resultatet av beräkningen motsvarar företagets verkliga 

värde.122 Bedömningen ska vara ganska generös men hyresgästen ska inte överkompenseras.  

 

En viktig utgångspunkt vid företagsvärdering är att ha i åtanke att den kan ske i olika syften, 

vilka i sin tur kommer att påverka val, metod och resultat. Det finns således ingen accepterad 

metod som ger det mest rätta värdet på ett företag, det beror helt på syftet med värderingen och 

vilken värderingsmetod som används.123 Emellertid finns uttalanden av Hult som redogör för 

vilken metod han anser är den mest försvarbara.124 

 

                                                      
119 Se avsnitt 4.3.4. 
120 Prop. 1987/88:146 s. 34 med hänsyn till SOU 1966:14 s. 315 ff., prop. 1968:91 bihang A s. 128 f och 3 LU 

1968:50 s. 86. 
121 Dalsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen, en kommentar, s. 230. 
122 Se avsnitt 4.3.4. 
123 Hager, Värderingsrätt, s. 164 f. 
124 Hult menar att nutdelvärdemetoden är den enda teoretiskt försvarbara metoden att använda. Hult, Värdering av 

företag, s. 33, 141 och 307. I ett annat uttalande hävdade han emellertid att cash-flow-metoden är den mest 

teoretiskt korrekta, med hänsyn till att den mäter hur köparen av företagets förhållande påverkas av köpet och vad 

man således är villig att betala. Hult, Värdering av företag, s. 14. 
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5.3.2 Avkastningsvärdemetoden 

En vanligt förekommande metod vid beräkning av ett företags värde är 

avkastningsvärdemetoden. Företags primära syfte är att generera överskott till ägaren och 

avkastningsvärderingen går ut på att beräkna det framtida överskottet.125 När en värderingsman 

räknar med att verksamheten har evig drift, uppskattar hen först det framtida överskottet för att 

sedan omräkna överskottet till den aktuella perioden, i annan bemärkelse sägs att avkastningen 

diskonteras. Vid beräkning av fortsatt drift ska inte ett restvärde beräknas fram för det värde 

som erhålls vid en avveckling. Restvärdet (likvidationsvärdet) måste tydligt uppskattas om 

tidsperspektivet förkortas, varmed det tillkommer en post i kalkylen för denna avveckling.126 

Formeln för beräkningen av avkastningsvärderingen vid evig drift är tämligen enkel och den 

uppställs enligt följande.127 V = A / I. 

 

A står för den framtida genomsnittliga avkastningen, I står för kalkylräntefoten och V utgör det 

framräknade avkastningsvärdet. Vid en beräkning av en likvidation som upphör efter ett tag 

ändras formeln. Det kan dock konstateras att det föreligger principiell skillnad mellan att räkna 

med evig tid och med viss begränsad tid. 

 

Med avkastningsvärdemetoden följer vissa svårigheter, de är förknippade med de delar som 

formeln består av. Den första svårigheten är att bestämma den framtida avkastningen. Det måste 

klargöras vad som ska inräknas i avkastningen men även framtidsbedömningen, den osäkerhet 

och de problem som är förknippade härtill måste bemästras.128 Omfattningen av begreppet 

avkastning samt de svårigheter som tillkommer sammanhänger med företagets krav på soliditet, 

likviditet och tillväxt.129 Här blir det sålunda fråga om att undanta en viss del av vinsten för att 

företaget ska kunna fortsätta driva verksamheten intakt, vilket samtidigt betyder att företagets 

förmögenhet bör öka i takt med inflationen. Eftersom ägarna har stora möjligheter att påverka 

resultatet i olika hänseenden genom olika transaktioner, kan det bli fråga om att se över 

räkenskaperna för att bedöma om det bör ske justeringar för att resultatet ska bli rättvist. Andra 

poster som kan vara av betydelse att gå igenom är avskrivningar på anläggningstillgångar, 

varulager, kundfordringar och vissa transaktioner mellan ägarna och bolaget.130 

                                                      
125 Johansson, Företaget utifrån och inifrån, s. 100. 
126 Hager, Värderingsrätt, s. 167. 
127 Formeln kan kompliceras och byggas upp, men i förevarande redogörelse är det tillräckligt med denna 

uppställning. 
128 Hager, Värderingsrätt, s. 167.  
129 Hult, Värdering av företag, s. 71. 
130 Hager, Värderingsrätt, s. 170. 
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Vidare är det viktigt att se till prognoser om hur den framtida utvecklingen kommer se ut. Om 

prognoserna är tillräckligt starka, kan det finnas skäl att inte ta hänsyn till den historiska 

utvecklingen, om prognoserna visar en mer rimlig tendens. Framkommer det att inga betydliga 

förändringar kommer ske, torde det vara acceptabelt att se till de senaste årens 

avkastningsvärdenas medelvärde. Emellertid är det värt att påpeka att en historisk tillbakablick 

kan ge anledning att anta att en viss tendens kommer att fortsätta även i framtiden. Det måste 

dock observeras att det förekommer upp- och nedgångar, en uppgång föregående år kan 

innebära en nedgång följande år. Följden måste bli att stor hänsyn tas till att söka 

bakomliggande förklaringar till de framräknade summorna för att på ett optimalt sätt kunna 

avgöra hur den framtida avkastningen kommer att förändras.  

 

Hänsyn till skatt på avkastningsvärderingen måste även vara en faktor som beaktas. Det måste 

uppmärksammas om det kommer bli dubbelbeskattning på så sätt att vinsten beskattas och 

sedan ägarna för utdelningen. Det viktiga är att inte glömma skatten och det kan enkelt göras 

vid val av kalkylränta, samt att det härvid observera vilka förändringar skatten kan medföra.131 

 

Det bör även nämnas att det vid en diskontering av framtida års avkastning är de närmast 

följande åren som spelar störst roll för nuvärdet, sålunda spelar avkastningar som ligger långt 

in i framtiden en väldigt liten roll för det samlade nuvärdet.132 

 

Värderingsmännen kan spela roll för hur beräkningen i slutändan blir. Det är en skönsmässig 

bedömning som görs och det är därför viktigt att graden av säkerhet redovisas i bedömningen. 

Vissa uppskattningar kan sålunda vara optimistiska, pessimistiska eller däremellan.133 

 

Sedan den förväntade avkastningen har uppskattats, återstår att omräkna den till ett värde vid 

den aktuella tidpunkten med beaktande av formeln ovan. Således måste det avgöras vilket 

förväntningskrav som ska ställas på det satsade kapitalet. Ponera att värderingsmannen i teorin 

har lyckats väga in alla relevanta faktorer som risk, uthållighet etc. på rätt sätt, då torde det 

kunna ställas samma förväntningskrav vid alla företagsvärderingar.134 I praktiken använder 

                                                      
131 Ibid. 
132 Flodhammar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, s. 100. 
133 Hult, Värdering av företag, s. 310. 
134 Löfgren & Gometx, Företagsvärdering, s. 13. 
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värderingsmannen sig emellertid av kalkylräntor som varierar beroende på grad av risk och 

även på investerarens person med hänsyn till framtida skattebelastning på avkastningen.  

 

Det finns olika metoder som kan tjäna som hjälp vid bestämmandet av vilket förväntningskrav 

som bör ställas på en investering i företaget.135 Exempel på dessa metoder är p/e-tal (price per 

earnings ratio), WACC (the weighted average cost of capital), CAPM (capital asset pricing 

model) och APT-metoden (arbitrage pricing theory). P/e-talet anger relationen mellan börskurs 

och vinst, CAPM används vid bestämmande av vilken kalkylränta som är den riktiga i det 

enskilda fallet136 APT-metoden söker förklara en akties avkastning med hänsyn till diverse 

faktorer.137 

 

5.3.3 Substans- och likvidationsvärdemetoden 

Både substansvärdemetoden och likvidationsvärdemetoden går ut på att beräkna företagets 

enskilda nettotillgångar. Den förstnämnda metoden kan definieras som skillnaden mellan 

tillgångar och skulder,138 vari i skulderna även latenta skatteskulder ingår. En 

likvidationsvärdering betraktas som en variant av substansvärdemetoden,139 den beräknar 

överskottet som företaget vid en eventuell nedläggning skulle ge. Nedläggningen kan ske 

omedelbart eller succesivt140 och avdrag för den latenta skatteskulden sker även här eftersom 

en realisering skulle innebära inkomstskatt, varför en latent skatteskuld måste betalas. 

 

Vid nedläggning av företaget förutsätts att den inte sker för fort. Likvidationsvärdet anses som 

det absolut lägsta värdet ett företag skulle kunna uppskattas till,141 varför likvidationsvärdet 

kommer bra till hands när företaget inte ger ett tillfredsställande resultat. 

Substansvärdemetoden utgår från balansräkningen, vilket föranleder två problem. Det första är 

vilken balansräkning som ska ligga till grund för beräkningen, och det andra är om det ska ske 

några justeringar i den balansräkning som ligger till grund för beräkningen. Gällande val av 

balansräkning har den vanligaste metoden förutsatt att värderingsmannen utgår från den senast 

fastställda balansräkningen.142 När det kommer till frågan om justeringar bör göras kan nämnas 

                                                      
135 Hult, Värdering av företag, s. 193. 
136 Ibid. s. 182 f. 
137 Hager, Värderingsrätt, s. 174. 
138 Johansson, Företaget utifrån och inifrån, s. 110. 
139 Hult, Värdering av företag, s. 14. 
140 Löfgren & Gometz, Företagsvärdering, s. 25. 
141 Hult, Värdering av företag, s. 127. 
142 Hult, Värdering av företag, s. 115, se även Löfgren & Gometz, Företagsvärdering, s. 22. 
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att om bokföringslagens regler följs, får man fram de högsta tillåtna värdena. Sålunda bör vissa 

justeringar ske för att det beräknade värdet ska vara så rättvist och korrekt som möjligt. Det blir 

fråga om att analysera och justera företagets tillgångar med hänsyn till vilket värde tillgångarna 

har den dagen.143 

 

5.3.4 Nutdelvärdemetoden 

Hult lyfter fram en metod som han menar är den enda metoden som behövs för att värdera ett 

företag.144 Emellertid används både likvidation- och substansvärdemetoden i metoden och 

avkastningsvärdemetoden kan räknas fram med nutdelvärdemetoden.145 Eftersom metoden är 

grundad på investeringsteori betraktas företaget som en investering.146 Den centrala funktionen 

med metoden är att värderaren ska beräkna företagets nuvärde av framtida utdelningsbara 

medel. Genom att endast beräkna utdelningsbart överskott, reserveras medel som ska bevara 

företagets ställning med hänsyn till likviditet, soliditet etc. Det är endast överskottet som sedan 

medtas i beräkningen, varför det återigen blir fråga om att gå igenom räkenskaperna för att 

eventuellt justera resultatet. Anledningen till det är för att företagets ställning efter utdelningen 

är intakt eller i andra fall har förstärkts.  

 

Hults modell är mer lättanvänd och även säkrare än till exempel cash flow värderingen147 

eftersom Hults modell baseras på utdelningsbara medel istället för det aktuella kassaflödet. 

Utdelningsbara medel är lättare att få fram ur bokföringen.148  

 

På samma sätt som vid en avkastningsvärdering görs en prognos på det historiska resultatet. 

Det används en fasmodell med tre olika faser. Den första fasen består normalt av tre år där en 

detaljerad prognos utförs. Den andra prognosen behandlar de efter den första fasens (tre år) fem 

kommande åren och beräknas med utgångspunkt i den första fasens trend. Den sista fasen 

sträcker sig så långt fram i tiden som det är möjligt med hänsyn till att grovt uppskatta företagets 

uthålliga resultat. Även den sista fasen baseras på den föregående fasens utveckling. En tendens 

är att ett företag med ett välfungerande budgetsystem sträcker sig tio år. Vidare har varje fas ett 

beräknat kapitalvärde av de utdelningsbara medlen som omräknas till värderingstidpunkten. 

                                                      
143 Hager, Värderingsrätt, s. 177. 
144 Hult, Värdering av företag, s. 20 och 150. 
145 Ibid. s. 149 och 151. 
146 Ibid. s. 149. 
147 Metoden redogörs inte i denna uppsats eftersom den inte används i Sverige. 
148 Hager, Värderingsrätt, s. 180. 
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Fas tre kan beräknas på två sätt, det ena är att beräkna medlen som all framtida utdelning med 

hänsyn till periodens resultat, det andra är att beräkna likvidationsvärdet vid periodens slut som 

även det räknas om till värderingstidpunkten. Vilka av de två alternativen som ska väljas 

baseras på vilket det högsta värdet är.149  

 

Resultatet som räknas fram måste sedan kontrolleras och det sker genom en jämförelse med 

andra företag för att få vissa kontrollpunkter för att sedan kunna minska riskerna som är 

förknippade med en företagsvärdering. Ett exempel är att företagets kapitalbildning och 

lönsamhetsutveckling jämförs med andra företag för att uppskatta prognosens rimlighet.150 

Arbetet görs med hjälp av en nyckeltalsanalys,151 Hult använder sig av Re-formeln som visar 

avkastningen på det egna kapitalet152 och duPont-formeln som mäter effektiviteten av 

kapitalanvändning och kan även hjälpa med att visa vilken effekt en rationalisering kan 

medföra.153 

 

Diskonteringsarbetet överensstämmer med avkastningsvärderingen, jag hänvisar till avsnitt 

5.3.2 avseende den skönsmässiga bedömningen.  

 

Slutligen handlar den sista delen i nutdelvärdemetoden om att göra en finansieringsanalys där 

en känslighetsanalys görs med hänsyn till den aktuella finansieringen. Det tillämparen vill få 

klart för sig med analysen är att söka klarlägga eventuella framtida behov av att tillskjuta medel 

eller om detta snarare kan undvikas genom ett finansieringsalternativ. Om köparen är ett större 

företag kan det bli fråga om att erbjuda säljaren aktier som en betalning. Genom detta 

förfaringssätt kan köparen undkomma vissa problem i frågan om att tillskjuta mer kapital.154 

 

5.3.5 Marknasvärdemetoden 

Marknadsvärdemetoden är inte särskilt vanlig men den har blivit mer uppmärksammad på 

senare år. Metoden har i enstaka fall använts som en självständig metod, men i vanliga fall 

används den som en korrigering av särskilt avkastningsvärdemetoden.155 Metoden går ut på att 

värdera företaget till dess marknadsvärde beräknat efter vad andra likvärdiga företag tidigare 

                                                      
149 Hager, Värderingsrätt, s. 180. 
150 Hult, Värdering av företag, s. 36. 
151 Ibid. s. 35.  
152 Ibid. s. 48. 
153 Ibid. s. 54 f.  
154 Hager, Värderingsrätt, s. 181. 
155 Victorin, Badur, Flodin & Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 92. 
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har sålts för på den öppna marknaden.156 Det blir snarare mer fråga om en ortsprismetod157 där 

den främsta uppgiften är att samla in omfattande ortsprismaterial. Det är emellertid svårt att 

samla in all information, varför metoden lämpar sig bättre att använda till värdering av till 

exempel restauranger.  

 

Oaktat de svårigheter som finns med att finna jämförelsematerial, är metoden bra att använda 

när man väl lyckas finna ett bra jämförelsematerial. På grund av att det råder stor osäkerhet när 

det kommer till komplicerade formler kan det vara svårt att tillämpa metoden. Emellertid måste 

marknadsvärdet vara relevant för uppdragsgivaren, är en försäljning av företaget inte intressant 

är inte marknadsvärdet det heller.158 

 

5.4 Praxis 

5.4.1 Inledande kommentarer 

Praxis på området är väldigt sparsamt, de flesta rättsfall har att göra med huruvida uppsägningen 

är befogad eller inte, inte i lika stor utsträckning avseende ersättningen. Ersättningen har endast 

delvis prövats av högsta domstolen (HD). I de få fall uppsägningen inte har varit befogad har 

HD fastställt tidigare dom avseende ersättningsfrågan.  

 

Emellertid har ersättningsfrågan behandlats i både tingsrätt (TR) och hovrätt (HovR) ett flertal 

gånger. Victorin och Hager har kritiserat domarna och menar att det råder begreppsförvirring.159 

De menar även att domstolarna tillämpar värderingsmetoderna även i situationer där det råder 

tveksamhet om huruvida den uppkomna skadan kan styrkas eller ej.160 

 

5.4.2 RH 1999:45 – Marknadsvärdemetoden  

Två hyresgäster hyrde en lokal i ett sjukhus där de bedrev cafeteria- och kioskrörelse. Vid 

uppsägning av hyresavtalet från hyresvärdens sida fann HovR:n att uppsägningen inte var 

befogad, varför hyresgästen var berättigad skadestånd enligt 12 kap. 58b § 2 st. JB. Hyresgästen 

yrkade på att skadeståndet skulle motsvara rörelsens marknadsvärde och hyresvärden 

                                                      
156 Löfgren & Gometz, Företagsvärdering, s. 46.  
157 Ortsprismetoden går ut på att först samla in data på träffade transaktioner för likställiga fastigheter som sedan 

analyseras i avsikt att läggas till grund för ett ställningstagande för att uppskatta marknadsvärdet för fastigheten, 

se Hager, Värderingsrätt, s. 155. 
158 Hager, Värderingsrätt, s. 181 f.  
159 Victorin & Hager, En ohållbar position, s. 803. 
160 Ibid. s. 812. 
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vitsordade endast en årshyra enligt minimibestämmelsen. HovR:n dömde att skadeståndet 

skulle grundas på rörelsens marknadsvärde, och menade att hyresgästen hade styrkt att 

kioskrörelsen hade ett marknadsvärde vid tiden för uppsägningen grundat i vad en klok och 

seriös köpare var villig att betala. Köpeskillingen på 225 tusen kr hade bestämts i samråd med 

Nordeabanken och det var även banken som beviljade ett lån på samma summa för att köparen 

skulle kunna genomföra köpet. 

 

5.4.3 RH 2001:1 - Marknadsvärdemetoden 

En hyresgäst till en lokal bedrev caféverksamhet. Hyresvärden sa upp hyresavtalet med 

argument att ombyggnation skulle ske enligt 12 kap. 57 § 1 st. 3 p. JB. I förevarande paragraf 

föreskrivs att hyresvärden måste anvisa hyresgästen om en annan godtagbar lokal för att 

undkomma skadeståndsskyldighet. På grund av tvister mellan parterna angående den anvisade 

lokalen hänsköt hyresgästen tvisten till hyresnämnden, varav hyresnämnden inte ansåg att 

lokalen var godtagbar. 

 

HovR:n kom fram till att uppsägningen var obefogad och att hyresgästen sålunda var berättigad 

skadestånd. Hyresgästen yrkade ersättning på 5,5 miljoner kr, vilket motsvarade den förlust hen 

skulle kunna erhålla vid en överlåtelse av verksamheten med tillhörande hyresavtal på den 

öppna marknaden, sålunda skulle marknadsvärdemetoden ligga till grund för ersättningen. 

HovR:n menade vidare att principen lämpar sig bäst vid fritt överlåtbara objekt och eftersom 

hyresgästen ville överlåta hyresrätten krävdes dels att hyresnämnden godtog det, dels att 

hyresvärden inte fick ha befogad anledning att vägra det. Överlåtelserätten var således inte 

absolut och även om marknadsvärdemetoden skulle kunna komma till användning vid 

beräkning av ersättningen, torde ersättningen fastställas främst med hjälp av 

avkastningsprincipen.  

 

Skulle hyresgästen vilja överlåta hyresavtalet måste det ske till det avsedda ändamålet enligt 12 

kap 23 § JB, annars kan hyresvärden ha befogad anledning att vägra överlåtelsen enligt 12 kap. 

36 § JB. Det hade i målet inte gjorts någon utredning av marknadsvärdet med beaktande av 

dessa omständigheter, varför HovR:n inte fann det styrkt att rörelsens värde uppgick till det 

yrkade beloppet. HovR:n ogillade hyresgästens talan. 
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5.4.4 Svea hovrätt 2015-03-31, mål nr T 1621–14 - Marknadsvärdemetoden 

En lokalhyresgäst blev uppsagd och fråga uppstod om generalklausulen i 12 kap. 57 § 1 st. 4 p. 

JB kunde tillämpas för att hyresvärden skulle undgå skadeståndsskyldighet. Både TR:n och 

HovR:n kom fram till att uppsägningen saknade sakliga skäl, varför en intresseavvägning inte 

behövde göras eftersom i realiteten prövas först om uppsägningen är skälig för att därefter göra 

en intresseavvägning. Om uppsägningen saknar sakliga skäl, finns ingen anledning att göra en 

intresseavvägning. Hyresgästen valde i första hand att få ersättning för ägarvärdet och i andra 

hand för transaktionsvärdet. Skillnaden består i att ägarvärdet utgår från att verksamheten drivs 

vidare och transaktionsvärdet utgår från att verksamheten överlåts. I värderingen fick 

ägarvärdet ett högre värde, vilket föranledde att hyresgästen valde förevarande metod. HovR:n 

menade å andra sidan likt TR:n att marknadsvärdemetoden skulle användas för att det var den 

metoden som återspeglade värdet vid en tänkt försäljning. Värdetidpunkten bestämdes till den 

tid då avtalet upphörde och det var de förhållandena som skulle ligga till grund för värderingen. 

Hyresgästens rättvisande bild på rörelsens redovisning och värdetidpunktens omsättning på 65 

miljoner kr med en förväntad årlig ökning om 2 procent föranledde att HovR:n inte tyckte att 

det fanns anledning att avvika från uppgifterna. Vidare anslöt sig HovR:n till en värderares 

beräkning av rörelsemarginalen till 25 procent. Den riskfria räntan bestämdes till 3 procent och 

sammantaget innebar ovanstående att avkastningskravet var 10,99 procent, vilket gav en 

rörelseskada på 132 miljoner kr. Utöver ersättning för rörelseskadan ersattes även goodwill med 

4,086 miljoner kr och flyttkostnader med 76 430 kr. 

 

5.4.5 Svea hovrätt 2016-04-05, mål nr T 3218–15 - Marknadsvärdemetoden 

En hyresvärd sa upp ett hyresavtal med en hyresgäst och medgav att uppsägningen var 

obefogad. Hyresvärden vitsordade emellertid inte ersättning på över en årshyra. Frågan i målet 

var sålunda om hyresgästen var berättigad skadestånd utöver en årshyra. Hyresgästen yrkade 

att marknadsvärdemetoden skulle ligga till grund för beräkningen. Av flera värderingsmäns 

redovisningar kom domstolen att gå efter en värderingsmans värdering där han tillämpade flera 

värderingsmetoder som han sedan vägde samman. Av det framkom resultatet 650 tusen kr +/- 

10 %. Ännu en anledning till att just hans beräkning låg till grund för skadeståndet var för att 

den var mest robust eftersom han på ett tydligt sätt redovisade hur han vid sin bedömning av 

marknadsvärdet hade vägt samman olika metoder som i sin tur baserades på i huvudsak justerat 

resultat och omsättning. 
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5.4.6 Malmö tingsrätt 2016-07-11, mål nr T 8970–15 - Marknadsvärdemetoden 

Hyresvärden sa upp hyresgästen på en obefogad grund eftersom hyresvärden inte hade anvisat 

till en godtagbar ersättningslokal. Hyresgästen yrkade ersättning på 2,7 miljoner kr. På grund 

av uppsägningen avvecklades verksamheten och hyresgästen hade fått flera anbud på sin 

verksamhet uppgående till det yrkade beloppet. Med hjälp av de anbud som inkom och en 

värdering av en värderingsman var det således visat att rörelsens värde uppgick till 2,7 miljoner 

kr. 

 

5.4.7 Hovrätten över Skåne och Blekinge 2017-01-18, mål T 1991–16 - 

Marknadsvärdemetoden 

En hyresgäst som bedrev restaurangverksamhet i en av hyresvärdens lokaler sades upp till 

avflyttning per den 1 oktober 2015. Hyresgästen lade ner verksamheten eftersom hen inte hade 

hittat en ny lokal. I huvudförhandlingen uppgav hyresgästen att hen hade förvärvat en ny lokal 

och planerade att återuppta verksamheten under hösten 2016. Efter uppsägningen lämnade 

hyresvärden tre förslag på lokaler som hyresgästen kunde fortsätta bedriva sin verksamhet i. 

Den första lokalen var inte aktuell för hyresgästen eftersom hen bedrev en indisk restaurang, 

och där den första lokalen fanns bedrevs redan en indisk restaurang. Den andra lokalen var 

redan uthyrd, varför hyresgästen inte kunde ta över den. Den tredje lokalen kunde hyras ut.  

 

Ett medlingsförfarande inleddes hos hyresnämnden, men ärendet kom att avskrivas på grund 

av att hyresgästen inte hade återkommit med ett besked om vilken lokal hen ville ha samt att 

hyreskontraktet hade löpt ut. Uppsägningen skedde på grund av att hyresvärdens lokaler skulle 

undergå större ombyggnad, men varken andra hyresgäster hade blivit uppsagda och 

hyresvärden hade inte ansökt om bygglov. På den grunden kunde hyresvärden således inte säga 

upp hyresgästen och det saknade betydelse att hyresvärden gav förslag på andra 

ersättningslokaler eftersom hyresvärden inte kunde åberopa ombyggnadsfallet som grund för 

uppsägningen. 

 

En uppsägning enligt generalklausulen (12 kap. 57 § 1 st. 4 p. JB) fordrar att en 

intresseavvägning mellan parternas intressen av att behålla lokalen. Hyresvärden hade även 

angett att hen sade upp hyresgästen på grund av att hyresvärdens lokaler skulle få en ändrad 

användning genom att dennes intäkter skulle öka väsentligt. I intresseavvägningen beaktades 

att hyresgästen hade bedrivit sin verksamhet under en lång tid och att hyresgästen hade sin 

försörjning från verksamheten. Det var även av stor vikt att hyresgästen fick behålla 
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restaurangen i ungefär samma läge med tanke på kundkretsen. I anslutning till detta hade 

hyresvärden inte funnit en godtagbar ersättningslokal. Således vägde hyresgästens intresse 

tyngre än hyresvärdens intresse att behålla lokalen, och hyresvärden fick betala ersättning för 

rörelsens värde. Hyresgästen fick ett seriöst anbud på 2,7 miljoner kr, varför detta värde också 

ersattes enligt marknadsvärdemetoden.  

 

Parterna träffade senare förlikning efter att en överklagan av hyresvärden gjordes till HovR:n, 

förlikningen bestod i att hyresvärden skulle betala hyresgästen 1,5 miljoner kr. 

  

5.4.8 Högsta domstolen 2017-04-11, mål nr T 6030–15 (NJA 2017 s. 261) – 

Marknadsvärdemetoden 

En hyresgäst blev uppsagd på obefogad grund och fråga uppstod om ersättningens storlek och 

om vald värderingsmetod kunde styrkas. Hyresgästen saknade möjligheter att fortsätta bedriva 

verksamheten i en likvärdig lokal, vilket medförde att verksamheten lades ned. Hade en 

uppsägning inte skett hade hyresgästen kunnat fortsätta bedriva rörelsen eller alternativt 

överlåta den. I likhet med den värderingsmetod som hyresgästen valde, ansåg HD att det var 

rimligt att utgå från en värdering enligt marknadsvärdemetoden. Värderingen av rörelsen 

gjordes av en företagsmäklare men eftersom han inte kunde presentera andra liknande 

överlåtelser som hade gjorts under den tidpunkten som den aktuella rörelsen skulle värderas på 

på grund av sekretess, baserades värderingen av rörelsen istället på erfarenhet och 

marknadskännedom. Således bestod hans värdering av den erfarenhet han anammat under andra 

försäljningar. HD konstaterade att rörelsens marknadsvärde bestämdes till 680 tusen kr med 

avdrag för redan erlagd minimiersättning om 40 800 kr. Företagsmäklaren hade värderat 

rörelsen till 850 tusen +/- 20 procent, och HD gick efter det lägre intervallet. 

   

5.4.9 Svea hovrätt 2013-12-06, mål nr T 3370–13 – Avkastningsvärdemetoden 

Lidl Sverige Kommanditbolag (Lidl) förvärvade en fastighet i Sollentuna kommun. Redan 

innan förvärvet hyrde Swedeport en lokal i den förvärvade fastigheten. Lidl kom senare att säga 

upp Swedeports hyreskontrakt med anledning att lokalen skulle rivas. Hyresgästen ansökte om 

medling i hyresnämnden och med tanke på att hyresvärden inte hade någon erinran, beslutade 

hyresvärden att medge uppskov med avflyttningen. Hyresgästens verksamhet upphörde helt. 

Frågan i målet var huruvida hyresgästen hade rätt till ersättning och i så fall hur stor.  
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På uppsägningshandlingen hade Lidl uppgett att anledningen till uppsägningen var att lokalen 

skulle rivas (12 kap. 57 § 1 st. 2 p. JB). Senare förklarade Lidl att en bedömning enligt 

generalklausulen istället skulle göras. Emellertid gäller det som föreskrevs i 

uppsägningshandlingen och en bedömning enligt generalklausulen kunde därför inte göras.161 

Sålunda ådrog Lidl sig skadeståndsskyldighet eftersom de inte hade anvisat en godtagbar 

ersättningslokal. En bedömning enligt generalklausulen skulle inte ske eftersom Lidl endast 

angav att rivning vad den enda anledningen till uppsägningen. Swedeport medgavs rätt till 

minst en årshyra. De hade även yrkat ersättning för rörelseskada. Swedeport kunde inte bevisa 

att lokalen nödvändigtvis skulle läggas ned, utan den kunde fortsätta drivas i en ny lokal. Av 

den anledningen skulle Swedeport inte ha mer ersättning än för värdeminskningen av rörelsen 

om verksamheten drivits vidare i ny lokal. Eftersom Swedeport inte avförde bevisning rörande 

skadans storlek vid fortsatt drift, hade de endast rätt till en årshyra.  

 

HovR:ns bedömning skilde sig avsevärt från TR:ns i ersättningsfrågan. HovR:n kom fram till 

att Swedeport hade rätt till ersättning på samma grunder som TR:n. HovR:n förklarade att 

förlusten bestod i skillnaden mellan rörelsens värde vid tidpunkten för avflyttningen och vad 

hyresgästen hade kunnat tillgodogöra sig ur verksamheten. Vidare förklarade HovR:n att syftet 

med ersättningsregeln var att hyresgästens ekonomiska ställning skulle vara oförändrad efter 

att ersättning utgivits. Förlusten skulle beräknas med utgångspunkt i värdet på hela rörelsen och 

inte bara en begränsad del med hänsyn till värdetidpunkten, när Swedeport lämnade lokalen.  

 

Avkastningsvärdemetoden användes och WACC-metoden tillämpades som hjälpmedel. Den 

värdering som senare kom att läggas till grund för ersättningen baserades på Swedeports resultat 

under räkenskapsåren 2004/2005–2007/2008, och angav ett avkastningsvärde på 8,9–9,7 

miljoner kr och ett medelvärde på 9,3 miljoner kr. Med inräknad utförsäljning och en köpares 

möjlighet till skattemässiga avskrivningar justerades resultatet till 13 miljoner kr. HovR:n 

förklarade att det man kände till vid värderingstidpunkten hade störst betydelse för vad som 

senare ersätts. Verksamheten som Swedeport bedrev var mopedförsäljning där de importerade 

mopeder från Kina. Under värderingstidpunkten visste de inte att en försäljningsnedgång var 

på ingång, varför det också enligt HovR:n var rimligt att den förevarande värderingen hamnade 

på 13 miljoner kr. Emellertid togs hänsyn till att utförsäljningen kunde ha påverkat 

rörelsekapitalet negativt och att förlusten efter avdrag skulle bestämmas till 6 miljoner kr. 

                                                      
161 Jfr NJA 1981 s. 675 och RH 2001:1. 



 

45 
 

Rörelsens värde uppskattades till 10 miljoner kr baserat på medelvärdet som var 9,3 miljoner 

kr, från det räknades värdet på tillgångar som fanns kvar efter att rörelsen upphörde av, vilket 

beräknades vara 6 miljoner kr.  

  



 

46 
 

6 Analys 

6.1 Inledande kommentarer 

I förevarande framställning har jag redogjort för det bakomliggande syftet med det indirekta 

besittningsskyddet. En genomgång av undantagen och de besittningsskyddsbrytande grunderna 

har berörts, en genomgång av grundläggande skadeståndsrättsliga principer och en kort 

redogörelse om expropriationslagens relevanta paragrafer har även de behandlats. Diverse 

värderingsmetoder som läggs till grund för skadeståndet har djupgående behandlats. Nu återstår 

att i detta kapitel granska framställningen i ovanstående kapitel och besvara 

problemformuleringen. 

 

6.1 Syftet med det indirekta besittningsskyddet – Ett hållbart koncept? 

Som redogjorts i kapitel två är det huvudsakliga syftet med det indirekta besittningsskyddet att 

skydda de ekonomiska värden som lokalhyresgästen har skapat genom sitt arbete och sina 

kapitalinsatser. Lagstiftaren ville att skyddet skulle ha en preventiv effekt där hyresvärden blir 

ersättningsskyldig mot hyresgästen vid en obefogad uppsägning. Ersättningens funktion har 

även en reparativ effekt. Reglerna om lokalhyra bör inte ha ett direkt besittningsskydd. Hade 

en lokalhyresgästen erhållit ett direkt besittningsskydd skulle syftet med att ha en kommersiell 

verksamhet inte upprätthållits. I de flesta fallen är syftet med att hyra ut lokaler att bedriva 

affärsmässig verksamhet och det är sålunda de ekonomiska värdena som hyresgästen erhåller 

som ska skyddas. Ett direkt besittningsskydd skyddar endast de sociala värdena, således skulle 

en lokalhyresgäst med ett direkt besittningsskydd inte få ett optimalt skydd.  

 

Vidare var syftet med det indirekta besittningsskyddet att skydda den svagare parten i 

avtalsförhållandet, hyresgästen. Det sagda innebär inte att hyresvärdens intressen av att bedriva 

en affärsmässig verksamhet bortses, utan hyresvärden tillges en rätt att bedriva sin verksamhet 

i den utsträckning det är möjligt samtidigt som hyresgästens ställning inte blir så svag att 

hyresvärden kan agera som hen vill. 

 

Diskussioner fördes om hur skadeståndet skulle fastställas och om det skulle grundas på 

schablonbelopp. Emellertid kom lagstiftaren snabbt i underfund med att schablonbelopp skulle 

strida mot skadeståndsrättsliga regler eftersom schablonbeloppet inte skulle motsvara den 

ekonomiska skadan hyresgästen vållats och hyresgästens ställning skulle inte återställas till hur 

den var innan uppsägningen. Antingen skulle hyresgästen överkompenseras till nackdel för 
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hyresvärden eller vice versa. I vissa fall kan ett schabloniserat skadestånd vara lämpligt och det 

är när rättsläget inte fungerar och när det blir för svårt att göra en bedömning av 

omständigheterna. I ett fall som detta, när hyresgästen har att värdera sin rörelse uppkommer 

svårigheter med att hitta ett korrekt värde på rörelsen. Även domstolarna har svårt att hitta det 

korrekta värdet. Det finns många omständigheter som bör beaktas vid en företagsvärdering och 

allt för ofta förekommer problem. Av den anledningen kanske ett schabloniserat skadestånd 

skulle lösa all problematik på området. Nackdelen med ett schabloniserat skadestånd är att 

hyresgästernas skador skiljer sig åt i stor grad beroende på vilken typ av verksamhet de bedriver, 

vilken hyra de har, läget och omsättningen, vilket leder till att vissa hyresgästers skador är större 

än andras. Ett bestämt schabloniserat skadestånd skulle således te sig orättvist för diverse 

hyresgäster och skulle även innebära att det indirekta besittningsskyddet försvagas. Alternativt 

skulle det eventuellt gå att införa fler schabloniserade skadeståndsbelopp, där i de fall en 

hyresgäst lider större skada än en annan, erhåller det högre beloppet. Emellertid skulle det också 

skapa problem, eftersom värderingsmännen och domstolarna ändå på ett eller annat sätt måste 

uppskatta hur stor skadan är hos respektive hyresgäst. Problemen skulle sålunda kvarstå även 

med ett schablonbelopp. Klart är dock att ett schabloniserat skadestånd skulle underlätta den 

processuella delen eftersom hyresgästerna skulle få mindre faktorer att styrka. De behöver inte 

styrka att det yrkade beloppet verkligen motsvarar den verkliga skadan som de har åsamkats, 

utan de får det schabloniserade skadeståndet och ingen vidare diskussion avseende det kommer 

finnas. Efter att ha vägt fördelarna mot nackdelarna är emellertid rättsläget som det är idag, 

åtminstone avseende att hyresgästens ersättning ska motsvara den uppkomna skadan, mer 

ändamålsenligt om man ser till syftet med det direkta besittningsskyddet. I de fall hyresgästen 

hade erhållit ett litet schablonbelopp hade syftet med det indirekta besittningsskyddets 

preventiva och reparativa funktion inte stämt överens. 

 

Alternativt, bortsett från att hyresgästens ersättning ska vila på skadeståndsrättsliga principer, 

kan både hyresgästen och hyresvärden komma överens om en ersättning. Minimiskadeståndet 

ska fortfarande finnas kvar, för det säkerställer att hyresgästen får någonting. Genom att 

parterna kommer överens om en ersättning liknar processen en förlikning. Hyresvärden ger ett 

förslag på ett belopp och hyresvärden ställer sig till det. Om parterna kommer överens och 

hyresgästen accepterar ersättningens storlek, har det indirekta besittningsskyddet på så sätt 

upprätthållits och inte försvagats. Nackdelen är vad som sker när parterna inte kan komma 

överens, då måste de ta det vidare till domstolen. Frågan är då om domstolen ska bedöma vilken 

av hyresgästens eller hyresvärdens ersättning som är mest skälig och vilka principer den isåfall 
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ska gå på. Genom att använda detta alternativ skulle rättsläget fungera mer effektivt och bättre, 

än att fortsätta ha det som det är idag. 

 

6.2 Inskränkningar i det indirekta besittningsskyddet 

Det finns flera situationer där en hyresvärd på fullt giltiga skäl kan säga upp en lokalhyresgästs 

hyresavtal utan att ådra sig skadeståndsskyldighet. Det finns dels undantagen i 12 kap. 56 § JB, 

dels de besittningsskyddsbrytande grunderna i 12 kap. 57 § JB. Det har redan klargjorts att om 

varken undantagen eller någon av de besittningsskyddsbrytande grunderna föreligger, 

hyresgästen har rätt till skadestånd enligt 12 kap. 58b § JB. Avseende de 

besittningsskyddsbrytande grunderna måste det först klargöras om uppsägningen är saklig och 

om den överensstämmer med bestämmelserna om hur den ska vara utformad. Uppfylls det 

första kriteriet, övergår domstolen till att göra en intresseavvägning mellan parterna där de 

väger hyresgästens behov av att få behålla lokalen mot hyresvärdens intresse av att till exempel 

bygga om lokalen och ändra ändamålet med syftet att öka intäkterna. Intresseavvägningen är 

nödvändig för att ytterligare stärka hyresgästens ställning. En saklig giltig uppsägning utan en 

intresseavvägning skulle föranleda att fler hyresgäster blir uppsagda, vilket skulle strida mot 

syftet med att ha ett indirekt besittningsskydd från första början. Således är en 

intresseavvägning ett nödvändigt steg i bedömningen av huruvida uppsägningen är befogad 

eller inte.  

 

I ombyggnads- och rivningsfallen måste hyresvärden finna en godtagbar ersättningslokal för 

att undkomma skadeståndsskyldighet. Tanken bakom rekvisitet står inte uttryckligen men 

troligtvis finns det för att stärka hyresgästens ställning på samma sätt som intresseavvägningen. 

Efter att jag har undersökt vad som föreskrivits i både förarbeten och doktrin, har rekvisitet 

troligen tillkommit för att underlätta för båda parterna. Om hyresgästen har tankar på att 

fortsätta bedriva sin verksamhet är det nödvändigt att hen får ersättningslokalen i nära 

anslutning till uppsägningen för att inte gå miste om intäkter. Motsvarande är det nödvändigt 

för hyresvärden att snabbt komma till skott med rivning- eller ombyggnaderna om hen till 

exempel avser att öka intäkterna.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de besittningsskyddsbrytande reglerna bygger på 

dels en saklig uppsägning och dels en intresseavvägning. Grunderna är vidare tydligt uppställda 

och jag delar lagstiftarens uttalanden avseende de olika grunderna. Emellertid finner jag det 

oklart vad som gäller i situationer där hyresvärden hänvisar till en annan ersättningslokal och 
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hyresgästen inte accepterar den av diverse skäl. Om hyresgästen väljer att inte anta 

ersättningslokalen, innebär det att hen ökar skadorna. Frågan är således om inte hyresgästen 

borde ta den ersättningslokalen ändå. Följdfrågan blir även om inte skadeståndet borde jämkas 

i sådana situationer, men det skulle i sin tur innebära att syftet med ersättningsreglerna inte 

uppfylls. Jag diskuterar detta mer i avsnitt 6.6. 

 

6.3 Ersättningens utformning 

6.3.1 Minimiskadestånd 

Det har redan konstaterats att en del av hyresgästens skadestånd baseras på en årshyra. Årshyran 

ersätts oavsett den faktiska skada som hyresgästen har lidit. Syftet med denna ersättningsregel 

är att det indirekta besittningsskyddet ska ha en preventiv verkan, varför det ansågs nödvändigt 

att ge ersättningsreglerna en sådan utformning. Denna del av skadeståndet strider mot allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Småföretag som inte har ekonomiska värden drabbas hårdare 

utan denna bestämmelse, eftersom de inte hade erhållit något annars. Om minimiskadeståndet 

inte fanns hade hyresvärden kunnat utnyttja detta genom att säga upp hyresgästen utan att 

hyresgästerna skulle erhålla något, vilket skulle innebära att syftet med att ha en preventiv 

funktion inte upprätthålls. Att lagstiftaren har infört en bestämmelse om en minimiersättning 

föranleder således att småföretagen och andra drabbade får en ”kompensation” på grund av att 

deras hyresavtal blir uppsagt. Det var vidare nödvändigt att ta bort begränsningen på fyra 

prisbasbelopp, eftersom även den föranledde att det indirekta besittningsskyddet försämrades, 

eftersom de små företagen inte erhöll mer än upp till denna begränsning av årshyran.  

 

6.3.2 Skada över en årshyra – Var gick det snett? 

Det bestämdes att i de fallen hyresgästen lider en större skada än en årshyra, har hen rätt att få 

hela denna skadan ersatt. Beräkningen av skadan bestämdes till att utgå från reglerna om 

expropriation med hjälp av diverse värderingsmetoder som hyresgästen fritt har att välja mellan. 

Hyresgästen ska ersättas fullt ut för den skada hen har lidit på grund av uppsägningen. I 

förarbetena har emellertid en uppräkning uppställts där ersättningen utgår för 

flyttningskostnader, värdeminskning på hyresgästens egendom, förlust av värdet på vissa 

ändringsarbeten och rörelseskada. Det har visats att den sistnämnda skadan är den svåraste att 

uppskatta eftersom det förekommer stora svårigheter vid värdering av företag. Med tanke på 

den osäkerhet och de omfattande svårigheterna som förknippas med värdering av företag, är 

frågan om det å ena sidan kan bero på att det allmänt sett är svårt att värdera företag, eller om 
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det å andra sidan inte finns någon hållbar motivering till att utgå från reglerna om expropriation 

för att värdera ett företags värde. Det går inte att förneka att det är svårt att värdera ett företag, 

det är många olika faktorer som måste tas hänsyn till och mycket som spelar in i beräkningen. 

De befintliga värderingsmetoderna finns som ett hjälpmedel för hyresgästen så att hen ska 

kunna beräkna sitt företags värde, men det är sällan hyresgästen ekonomiska ställning blir helt 

återställd. Ovanstående påvisar att lagstiftarens motiv med att ersättningen ska utgå från samma 

principer som den expropriationsrättsliga inte är hållbar.  

 

De expropriationsrättsliga reglerna utgår från skadeståndsrättsliga principer. Den skadelidande 

ska endast ersättas för den skada hen har åsamkats. Om det inte hade varit så svårt att värdera 

ett företag är det rimligt att fråga sig om dessa problem ändå hade existerat. Troligtvis inte 

eftersom problemen inte ligger i att hyresgästen inte kan värdera de andra skadorna 

(flyttningskostnaderna, värdeminskningen på hyresgästens egendom eller förlusten av värdet 

på vissa ändringsarbeten), utan problemen ligger i värderingen av rörelsen. Problemen ligger 

sålunda i sättet att värdera rörelsens värde förknippat med all osäkerhet som tillkommer. Det är 

således där det går snett. Det måste finnas ett annat försvarbart sätt att kompensera hyresgästen 

för det uppsagda hyresavtalet samtidigt som det indirekta besittningsskyddet upprätthålls. 

Minimiskadeståndet ska fortfarande vara aktuellt, men den andra delen av skadeståndet bör 

grundas på andra principer.  

 

6.4 Värderingsmetoderna – vilken metod bör tillämpas? 

Sett från alla synvinklar vill hyresgästen välja en värderingsmetod som bringar en hög 

värdering, hyresvärden vill å sin sida att värderingen ska ge ett lågt värde av rörelsen. 

Domstolen ska med hjälp av den bevisning som båda parter för fram söka finna rörelsens 

verkliga värde men samtidigt gå på den värderingsmetod som är mest förmånlig för 

hyresgästen. Ovan konstaterades att ersättningen ska vara generös men samtidigt inte 

överkompensera hyresgästen.162 I första anblick kan det verka som att domstolen blir partisk, 

men i själva verket handlar det om att domstolen ska söka finna det verkliga värdet på rörelsen 

samtidigt som hänsyn tas till att hyresgästen har valt den mest gynnsamma värderingsmetoden. 

Sett ur hyresgästens synvinkel måste hen styrka att hen faktiskt har lidit en ekonomisk skada. 

Hyresvärden ska söka bevisa att sannolikheten av hyresgästens uppgifter om rörelsens värde 

ska värderas lägre än det hyresgästen har yrkat. 

                                                      
162 Se avsnitt 5.3.1. 
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Substans- eller likvidationsvärdemetoden bör tillämpas om företaget går med förlust. 

Metoderna beräknar överskottet som företaget vid en eventuell nedläggning skulle ge. 

Problemet med dessa värderingsmetoder är att det är svårt att veta vilken balansräkning som 

ska ligga till grund för beräkningen och om det ska ske några justeringar i balansräkningen. 

Valet av vilken balansräkning som ska läggas till grund för värderingen kan påverka resultatet 

otroligt mycket. Det vore emellertid mest logiskt att använda den senast fastställda 

balansräkningen eftersom den påvisar hur rörelsens resultat var senast. Om företaget fritt har 

att välja balansräkning kommer de givetvis välja den som har föranlett goda resultat för att 

därmed erhålla en hög värdering på rörelsen. Den senaste balansräkningen torde således vara 

mest logisk eftersom den bäst återspeglar rörelsens aktuella tillgångar och skulder. 

 

Avkastningsvärdemetoden kan vara bra att använda om hyresgästen hittar en lämpad person 

som förstår sig på systematiken med metoden. Metoden ter sig mest lämpad vid en beräkning 

av ett företags fortsatta drift, således har värderingsmannen att se till företagets framtida värde. 

Härvidlag möter man onekligen många svårigheter, hur ska värderingsmannen beräkna ett 

företags framtida värde när hen inte har de uppgifter som krävs. Värderingsmannen har att 

förlita sig på en bedömning av en framtid som hen inte vet hur den är. Utgångspunkten får 

således bli den verksamhet som bedrivits under den senaste tiden, för att försöka uppskatta hur 

den kommer att utvecklas i framtiden och huruvida den kommer generera avkastning eller inte. 

Det som är säkert är dock att det inte finns ett sätt att få ett hundraprocentigt svar på på grund 

av att framtiden är osäker. I vissa fall kanske värderingsmannen utgår från att intäkterna inom 

några år kommer öka med 10 %, i andra fall kanske hyran kommer öka vilket leder till lägre 

vinst än tidigare om allt annat är oförändrat. Vid val av resultaten har värderingsmannen att 

göra en sannolikhetsbedömning av samtliga fall, där det fallet som är störst sannolikt läggs till 

grund för beräkningen. Emellertid tror jag inte, som jag ovan konstaterade, att det går att få ett 

entydigt svar på vilka uppgifter som ska läggas till grund för beräkningen, och i slutändan torde 

allt landa i rena bevisfrågor. Både hyresgästen och hyresvärden kan välja sakkunniga som utför 

en beräkning av rörelsen. Det förekommer inte sällan att de sakkunniga kommer fram till olika 

resultat, och det beror på att de har bedömt uppgifterna olika, till exempel risken, eller att de 

har varit antingen optimistiska eller pessimistiska. Det domstolen har att bedöma är vilken av 

de sakkunnigas beräkningar som bäst motsvarar rörelsens verkliga värde. 
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Nutdelvärdemetoden lyfts fram av Hult, han menar att denna värderingsmetod är den enda 

metod som behövs för att värdera ett företag. Både avkastning- och substansvärdemetoden 

används i nutdelvärdemetoden och genom att se till vad både nutdelvärdemetoden och 

avkastningsvärdemetoden beräknar, framkommer skillnaden mellan de som att 

nutdelvärdemetoden är mer förfinad, detaljerad samt innehåller fler kontrollpunkter. Eftersom 

både avkastning- och substansvärdemetoden kan räknas fram genom nutdelvärdemetoden, kan 

nutdelvärdemetoden användas istället för avkastning- och värdemetoden. Således kan 

nutdelvärdemetoden användas under samma förutsättningar som de andra två metoderna. 

Hyresgästen har därför här att välja vilken metod hen vill tillämpa.  

 

Marknadsvärdemetoden är en värderingsmetod som har börjat användas mer frekvent under 

senare år. Metoden går ut på att hitta jämförelseobjekt till den aktuella rörelsen, för att uppskatta 

vad marknadsvärdet ligger på. Det förekommer svårigheter med att använda denna metod 

eftersom det kan vara svårt att få tag i jämförelsematerial på grund av sekretess. I de fall en 

hyresgäst inte hittar jämförelsematerial blir det således svårt att styrka att rörelsen är värderad 

till det yrkade beloppet. På den grunden skulle borde en hyresgäst avrådas från att använda sig 

av förevarande metod. Å andra sidan lämpar sig metoden bra när hyresgästen väl finner relevant 

jämförelsematerial. I rättsfallet RH 2001:1 konstaterade även HovR:n att 

marknadsvärdemetoden lämpar sig bäst för fritt överlåtbara objekt. Läs mer om rättsfallet 

nedan. 

 

Av det som har redogjorts ovan går det således att konstatera att det inte finns ett entydigt svar 

på frågan vilken värderingsmetod som bör tillämpas. Av det ovan sagda kan det också 

konstateras att det är omständigheterna i varje fall som bestämmer vilken värderingsmetod som 

lokalhyresgästen kan lägga till grund för beräkningen av rörelsen. Det finns även andra faktorer 

som spelar in i bedömningen än omständigheterna. Hyresgästen måste visa att den 

värderingsmetod hen väljer faktiskt motsvarar den uppkomna skadan. Emellertid går det att 

konstatera att vissa värderingsmetoder har likbördiga ändamål, vissa värderingsmetoder kan 

kombineras och vissa används separat. Ovan har jag redogjort för att en företagsvärdering kan 

ske i olika syften, vilka i sin tur påverkar val, metod och resultat.163 Även detta har betydelse 

för vilken värderingsmetod som bör väljas, eftersom beroende på syftet med värderingen ger 

värderingsmetoderna olika resultat. 

                                                      
163 Se avsnitt 5.3.1. 
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6.5 Praxis 

6.5.1 Inledande kommentarer 

Både i praxis och i doktrin förekommer begreppet osäkerhet upp frekvent. Det stipuleras att det 

ligger en stor osäkerhet i att värdera en verksamhet, oaktat vilken värderingsmetod hyresgästen 

åberopar. Det är inte möjligt att bortse från den osäkerhet som är förknippad med värderingar 

av företag, eftersom det är så många faktorer som spelar in i bedömningen värderingen. 

Osäkerheten har vidare lett till att bedömningen alltid sker i det enskilda fallet, eftersom det 

inte finns klara linjer att följa. Av allt att beakta torde osäkerheten mest tynga domstolen, vilken 

har att ta hänsyn till dels alla omständigheter i fallet, dels söka hitta det verkliga värdet på 

rörelsen. Inte nog med det har domstolen att bedöma om hyresgästen kan styrka att 

verksamheten har det värde som hen yrkar. Nedan följer en analys av samtliga rättsfall som har 

redogjorts för i referensramen. 

 

6.5.2 RH 1999:45 

I RH 1999:45 utdömdes skadestånd till hyresgästen och HovR:n tillämpade hyresgästens val 

av värderingsmetod, marknadsvärdemetoden. Den enda bevisning hyresgästen framförde var 

att en seriös köpare var villig att betala 225 tusen kr. Dessutom hade domstolen inte tagit hänsyn 

till om priset hade varit ett annat om rörelsen bjöds ut på den öppna marknaden. Hyresgästen 

hade vidare i samråd med banken fått information om att marknadspriset på rörelsen var 225 

tusen kr. I fallet synes domstolen ha utgått från om det var en seriös köpare eller inte som var 

intresserad av att köpa rörelsen. Köparen bedömdes som seriös, varför HovR:n bedömde 

rörelsens marknadsvärde till 225 tusen kr. Jag skulle inte hävda att hyresgästen har tillämpat 

marknadsvärdemetoden i förevarande fall. En köpare var villig att betala 225 tusen kr och 

hyresgästen accepterade köpeskillingen, det har emellertid inte gjorts någon värdering av 

rörelsen. Eftersom hyresgästen likväl accepterade priset får det antas att det är den förlust han 

har haft på grund av uppsägningen av hyreskontraktet. 

 

Det synes vara vanligt förekommande att domstolen dömer på liknande sätt även i andra fall. 

Även om hyresgästen inte kan styrka att beloppet motsvarar den förlust han lidit har domstolen 

en tendens att tillämpa värderingsmetoderna ändå. Både Victorin och Hager menar att 

domstolarna tillämpar värderingsmetoderna även i situationer där det råder tveksamhet om 

huruvida den uppkomna skadan kan styrkas eller ej.164 Jag håller med de i detta fall eftersom 

                                                      
164 Se avsnitt 5.4.1. 
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hyresgästen har valt en värderingsmetod, men hyresgästen har inte använt den på det sätt som 

den ska användas. Även domstolen avgick från att se till att hyresgästen hade den bevisning 

som krävdes för att visa rörelsens marknadsvärde. Således har domstolen tillämpat 

marknadsvärdemetoden trots att hyresgästen dels inte har styrkt att hens skada uppgår till det 

erhållna beloppet, dels inte har utgått från principerna som utgör marknadsvärdemetoden. 

Hyresgästen har yrkat på en värderingsmetod men inte använt den, och domstolen har 

accepterat det. Kanske beror det på uttalandet om att bedömningen av ersättningen ska vara 

generös men inte överkompenseras, men samtidigt strider det mot de beviskrav som finns 

eftersom hyresgästen inte kan styrka att varken värderingsmetoden eller det erhållna beloppet 

faktiskt stämmer överens med den ekonomiska skadan hyresgästen har åsamkats. 

 

6.5.3 RH 2001:1 

I detta fall hade egentligen hyresvärden sagt upp hyresgästen på fel grund, hyresvärden hade 

sagt upp hyresgästen med argumentet att ombyggnation skulle ske. Hyresvärden hade kunnat 

åberopa generalklausulen och hävdat att hens eget behov av lokalen övervägde hyresgästens 

behov av den, men på grund av rättsfallet NJA 1981 s. 675 kunde hyresvärden inte ändra 

uppsägningsgrund. Hyresvärden fick således inte använda generalklausulen som grund i 

uppsägningen men trots detta tog HovR:n hänsyn till denna omständighet i ersättningsfrågan. 

Hyresgästens yrkade belopp på 5,5 miljoner inkluderade utskänkningstillstånd, och eftersom 

hyresgästen ville överlåta lokalen till någon som bedrev annan verksamhet, överensstämde inte 

marknadsvärdemetoden med det yrkade beloppet. I målet konstaterade HovR:n att 

marknadsvärdemetoden lämpar sig bäst för fritt överlåtbara objekt, varför domstolen hävdade 

att ersättningen skulle fastställas på annan grund. Fallet är särplägat och dess prejudikatvärde 

kan komma att verka osäkert. Först förklarar HovR:n att hyresvärden inte får åberopa sitt eget 

behov av lokalen som uppsägningsgrund, men ändock tar domstolen hänsyn till denna 

omständighet i ersättningsfrågan, vilket enligt min mening är motsägelsefullt. Att HovR:n 

konstaterade att marknadsvärdemetoden bäst lämpar sig vid fritt överlåtbara objekt 

överensstämmer med de faktorer som utgör metoden. Det har i redogörelsen för 

marknadsvärdemetoden stipulerats att metoden ger ett värde baserat på vad en hyresgäst hade 

erhållit i en överlåtelsesituation där överlåtelsen är absolut och utan inskränkningar. Att 

tillämpa marknadsvärdemetoden i ett fall som detta ger sålunda en missvisande bild av rörelsens 

marknadsvärde. 
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6.5.4 Svea hovrätt 2015-03-31, mål nr T 1621–14 

Förevarande fall skiljer sig från Svea hovrätt 2013-12-06, mål nr T 3370–13 avseende 

värdetidpunkten eftersom värdetidpunkterna inte stämmer överens i båda fallen. I detta fall 

sattes värdetidpunkten till den dag då avtalet sades upp. I Svea hovrätt 2013-12-06, mål nr T 

3370–13 sattes värdetidpunkten till utgången av tiden för uppskovet. HovR:n hade konstaterat 

att expropriationslagens ersättningsregler skulle tillämpas i fallet men trots det beskrev de 

reglarna om löseskilling. Reglerna om löseskilling är inte samma sak som de 

expropriationsrättsliga reglerna och det kan ifrågasättas hur domstolen har missat detta. Vidare 

har detta betydelse för värdetidpunkten eftersom HovR:n har tillämpat fel regler, vilket innebär 

att värdetidpunkten inte har bestämts i enlighet med de aktuella reglerna. Av den anledningen 

kan utfallet i domen avseende ersättningens storlek ifrågasättas. Antingen har det att göra med 

att domstolen å ena sidan inte visste hur de skulle tillämpa reglerna eller om de har misstolkat 

de, och å andra sidan om det är kopplat till den osäkerhet som finns på området. Hade domstolen 

utgått från att värdetidpunkten lades till dagen för domen hade utfallet troligen blivit något 

annat vad avser ersättningens storlek.  

 

6.5.5 Svea hovrätt 2016-04-05, mål nr T 3218–15 

I detta fall biföll HovR:n en hyresgästs talan om skadestånd. De grunder som låg ersättningen 

till last var valet av värderingsman. När domstolen valde viken värderingsmans beräkning som 

skulle läggas till grund lades det stor vikt vid erfarenhet, noggrannhet, jämförelsematerial och 

kostnader som den aktuella rörelsen hade. Det är rimligt att gå på dessa faktorer vid 

bedömningen av vilken värdering som bäst stämmer överens med rörelsens värde. Det finns 

ingen anledning att grunda beslutet i andra faktorer än dessa. Oaktat behöver det inte alltid 

innebära att den värderingsman som har mest erfarenhet, noggrannhet etcetera lyckas värdera 

rörelsen bättre än andra värderingsmän. Trots det är det mer sannolikhet att en värderingsman 

med mycket erfarenhet värderar rörelsen bättre än andra värderingsmän med mindre erfarenhet.  

 

Värderingsmannen tillämpade diverse värderingsmetoder för att räkna fram marknadsvärdet. 

Det har redan konstaterats att marknadsvärdemetoden kan användas som en korrigering av 

andra värderingsmetoder, men det framgår inte någonstans att andra metoder kan kombineras 

för att få fram marknadsvärdet. Eftersom varje värderingsmetod ska uppfylla sitt eget syfte,165 

torde det inte vara särskilt klokt att kombinera de för att det kan ge ett missvisande resultat som 

                                                      
165 Se avsnitt 5.3.1. 
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inte överensstämmer med hyresgästens ekonomiska skada. Det framgår inte vilka olika 

värderingsmetoder värderingsmannen vägde samman, men det resultat värderingsmannen fick 

av att kombinera de hade inte varit densamma som att endast använda marknadsvärdemetoden 

ensam. Marknadsvärdemetoden hade föranlett ett resultat baserat på det jämförelsematerial som 

fanns tillgängligt, medan en kombination av diverse metoder ger ett annat resultat. Ersättningen 

som utdömdes i domen kan av den anledningen kritiseras.  

 

6.5.6 Malmö tingsrätt 2016-07-11, mål nr T 8970–15 

I detta fall bestämdes marknadsvärdet för en rörelse till 2,7 miljoner kr. Värderingen grundades 

på de anbud som kom samt en värdering av en värderingsman. Fallet skiljer sig från RH 1999:45 

eftersom det i detta fall fanns fler än ett anbud från flera seriösa köpare och det fanns även en 

värdering av rörelsen från en värderingsman. Värderingsmannens beräkning var snarlik de 

anbud som hade inkommit, varför det även gick att konstatera att marknadsvärdet uppgick till 

2,7 miljoner kr. I detta fall har således marknadsvärdemetoden tillämpats på ett korrekt sätt. 

 

6.5.7 Hovrätten över Skåne och Blekinge 2017-01-18, mål T 1991–16 

I målet fastställde domstolen att hyresgästen skulle erhålla 2,7 miljoner kr. Parterna träffade 

senare förlikning om att hyresvärden skulle ersätta hyresgästen 1,5 miljoner kr. Frågan är ändå, 

vad är hyresgästens lidna skada? Det skiljer 1,2 miljoner kr mellan skadeståndet som domstolen 

fastställde och det som parterna senare träffade förlikning om. Att hyresgästen i en förlikning 

accepterar ett belopp som är 1,2 miljoner kr får mig att ifrågasätta om hyresgästens skada 

verkligen uppgick till 2,7 miljoner kr. Tanken med ersättningen är trots allt att hyresgästen ska 

få skälig ersättning men samtidigt inte överkompenseras. Domstolens fastställda belopp 

grundades på ett seriöst anbud från en köpare, och det ensamt föranledde att rörelsens 

marknadsvärde uppgick till 2,7 miljoner kr. Jag hänvisar till avsnitt 6.5.2 avseende faktorn att 

hyresgästen endast fått ett anbud. 

 

6.5.8 NJA 2017 s. 261 

I målet ansåg HD att en företagsmäklares värdering av verksamheten enligt 

marknadsvärdemetoden var rimlig trots att det inte fanns ett jämförelsematerial. I enlighet med 

det som tidigare har framförts angående att användningen av att marknadsvärdemetoden inte 

lämpar sig bra när det inte finns jämförelsematerial, blir konsekvensen att det blir svårt att 

uppskatta rörelsens värde. HD valde ändock att tillämpa företagsmäklarens värdering eftersom 
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hen hade erfarenhet och marknadskännedom. I rättsfallet av Svea hovrätt 2016-04-05, mål nr T 

3218–15, som har redogjorts för ovan166, grundade domstolen också sin dom på den 

värderingsman som hade mest erfarenhet. Omständigheten att domstolen även i detta fall valde 

att gå på företagsmäklarens erfarenhet torde vara en indikation på att när det inte finns ett 

jämförelsematerial tillgängligt, är det erfarenheten som får läggas till grund för värderingen. 

 

6.5.9 Svea hovrätt 2013-12-06, mål nr T 3370–13 

Av detta fall kan konstateras att det ifrågasattes om verksamheten nödvändigtvis behövde 

läggas ned eller om den kunde fortsätta bedrivas. Verksamheten hade haft goda resultat de 

senaste åren men det fanns ändå anledning att ana att det framtida resultatet inte skulle vara lika 

bra. Vidare anvisade hyresvärden hyresgästen till en ersättningslokal som hyresgästen inte 

accepterade. Även värdetidpunkten diskuterades och beroende på hur tillämpningen av den var, 

fick utfallet i målet stor betydelse. 

 

I fallet användes WACC-metoden som hjälp till att bestämma avkastningsvärdet. Vid 

uppskattning av en rörelseskada med hjälp av avkastningsvärdemetoden har man att uppskatta 

den framtida avkastningen. WACC-metoden är inte den enda metoden som kan användas för 

att beräkna avkastningsvärdet,167 men skillnaden mellan WACC-metoden och andra hjälpmedel 

är att vid en tillämpning av WACC-metoden ger företagets kapitalstruktur ett omedelbart och 

direkt genomslag på avkastningskravet. Eftersom det finns fler hjälpmedel att tillämpa uppstår 

frågan vilket hjälpmedel som ska väljas? Hur man ska förhålla sig till detta är tveksamt eftersom 

varje hjälpmedel skiljer sig i fråga om resultat. Frågan har inte avgjorts tidigare och det blir 

ytterst fråga om att HD får ge oss vägledning. De svårigheter som förknippas med en 

avkastningsvärdering är många, och mest beror det på att uppskatta en framtida utveckling av 

verksamheten, vilket i sig är osäkert eftersom ingen vet hur framtiden kommer se ut. Jag har 

redogjort för de svårigheter som förknippas med en framtida beräkning, se avsnitt 6.4.  

 

En annan viktig faktor i fallet var värdetidpunkten och med det förstås den tidpunkt till vilken 

värderingen ska hänföras till. Värdetidpunkten blir sålunda utgångspunkten för bestämningen 

av det värde som hyresgästen eftersöker. Det synes vara viktigt att avgöra när värdetidpunkten 

är eftersom ersättningen kan variera. Att värdetidpunkten har stor betydelse för värderingen kan 

                                                      
166 Se avsnitt 5.4.5 för omständigheterna i fallet, och 6.5.5 för en analys av Svea hovrätt 2016-04-05, mål nr T 

3218–15. 
167 Se avsnitt 5.3.2. 
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bero på flera faktorer men torde mest ha att göra med att värden förändras med tiden. Den dagen 

värderingstidpunkten är satt avgör således vilken information och vilka faktorer som ska läggas 

till grund för värderingen av rörelsens värde. I förevarande fall bestämde HovR:n att 

värdetidpunkten var när den dag då avtalet sades upp. Det är från den tidpunkten man grundar 

rörelsens värdering på och vad man från värdetidpunkten har anledning att ana om den framtida 

utvecklingen. Framgår det efter värderingstidpunkten att verksamheten har fått en 

försäljningsnedgång, men det inte var känt vid värderingstidpunkten, tas det ingen hänsyn till 

det eftersom man inte kände till det. I förarbetena till expropriationslagen framgår att 

värderingstidpunkten ska bestämmas till dagen för domen. I detta fall har värdetidpunkten varit 

tidigare, varför det går att ifrågasätta om utfallet av domen var korrekt. 

 

6.6 Jämkning av skadestånd  

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer har den skadelidande en skyldighet att ta tillvara 

den skadevållandes perspektiv avseende att den skadelidande inom rimliga gränser ska 

begränsa skadan. För att applicera detta på de besittningsskyddsbrytande grunderna kan man 

fråga sig hur mycket man kan kräva av hyresgästen utan att det indirekta besittningsskyddet 

blir för svagt. I första anblick kan man tänka sig att ju högre krav som ställs på hyresgästen, 

desto svagare blir det indirekta besittningsskyddet. Ponera att hyresvärden ska utföra 

ombyggnationer i lokalen och säger upp hyresgästen (12 kap. 57 § 2 st. 3p. JB). Hyresvärden 

måste erbjuda hyresgästen en godtagbar ersättningslokal. Om hyresvärden anvisar till en 

ersättningslokal men hyresgästen av några anledningar inte anser att den passar, uppstår frågan 

om hyresgästen ändå inte borde acceptera lokalen. Genom att hyresgästen inte accepterar 

lokalen begränsar hen ju inte skadan. Ha i åtanke att de besittningsskyddsbrytande reglerna är 

avsedda att försäkra hyresgästen en trygghet och om man tänker sig att det råder lokalbrist blir 

det särskilt viktigt att hyresgästen accepterar ersättningslokalen om hen avser att fortsätta 

bedriva sin verksamhet. Emellertid går detta emot regeln om att i de fall hyresvärden inte 

anvisar till en ersättningslokal, har hyresgästen rätt till full ersättning och hen behöver inte leta 

efter en ersättningslokal. Det skulle innebära att hyresgästen kan lägga ner sin verksamhet och 

samtidigt ha rätt till värdet av den. Ponera att hyresgästen istället accepterar ersättningslokalen, 

frågan som uppstår då är vad som är billigast för hyresgästen; att flytta till ersättningslokalen 

och fortsätta verksamheten, respektive lägga ner verksamheten och erhålla värdet av den.168 

                                                      
168 Om hyresgästen på egen hand hittar en ersättningslokal utgår ingen ersättning, se avsnitt 3.2.4 NJA 1989 s. 

824. 
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Eftersom det inte framgår huruvida jämkning kan vara aktuellt eller inte, är det svårt att på egen 

hand ge ett klart svar på frågan. Jämkning torde i vissa sällsynta fall vara möjligt, till exempel 

i de fall den obefogade uppsägningen är ursäktlig. Uppsägningen kan vara ursäktlig när 

hyresvärden har sagt upp hyresgästen på obefogad grund, men att det har varit väldigt nära att 

uppsägningen är befogad. Huruvida jämkning bör ske eller inte bör vidare bedömas i det 

enskilda fallet, men det bör inte uteslutas att jämkning av skadeståndet kan ske i undantagsfall. 

 

6.7 Värderingsmetodernas tillämpning i praktiken 

Hittills har jag redogjort för hur det indirekta besittningsskyddet fungerar i teorin. Det synes 

enligt min åsikt vara tämligen enkelt att förstå sig på värderingsmetoderna och hur de tillämpas 

i teorin. Praxis har emellertid fått mig att förstå svårigheten med att tillämpa 

värderingsmetoderna i praktiken. Värderingsmetodernas beståndsdelar verkar vara färre i teorin 

än i praktiken. Genom en jämförelse av hur värderingsmetoderna behandlas i teorin och 

praktiken uppkommer en märkbar skillnad avseende tillämpningen. Det verkar vara oerhört 

svårt att tillämpa en värderingsmetod på det sätt som den är skriven, eftersom man i 

verkligheten har att ta hänsyn till fler faktorer och omständigheter. 

 

6.8 Slutsatser 

6.8.1 Inledande kommentarer 

Jag har i ett senare skede av uppsatsskrivningen uppmärksamamt att ersättningsfrågan har blivit 

mer och mer komplicerad. Det var först när jag började redogöra för rättsfallen som jag märkte 

att det finns en stor problematik i hur rättsläget ser ut idag. En stor del av den problematik som 

finns beror på att förarbetena är väldigt återhållsamma med anvisningar vad gäller 

ersättningsfrågan. Uttalandena i förarbetena uppställer fyra grunder för när ersättning utgår och 

de stipulerar att ersättningen ska utgå från expropriationslagens regler. Mycket mer 

förekommer inte, vilket har lett till att det finns stor osäkerhet för både domstolarna, 

hyresgästerna och hyresvärdarna. Nedan kommer jag emellertid redogöra för vilka slutsatser 

som kan dras av min framställning. 

 

6.8.2 Sammanfattande slutsatser 

Marknadsvärdemetoden verkar ha glidit ifrån vad den var från början, det synes vara 

acceptabelt om hyresgästen får seriösa anbud och att det på den grunden är vad som motsvarar 
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rörelsens marknadsvärde. Genom att acceptera detta går ”metoden”169 emot principen om att 

hyresgästen ska ersättas fullt ut för den skada hen har åsamkats enligt skadeståndsrättsliga 

principer. Att få ett seriöst anbud innebär inte nödvändigtvis att det är den skada som 

hyresgästen har åsamkats. Emellertid går det kanske att dra slutsatsen att eftersom hyresgästen 

accepterar köpeskillingen uppgår hens skada till beloppet. Men vad händer om hyresgästen får 

för mycket? Rörelsens värde kanske är värderat till 1 mkr men hyresgästen får 1,5, då har 

hyresgästen ”vunnit” på att hyresvärden sa upp avtalet. Metoden borde enligt min åsikt inte 

kunna tillämpas på detta sätt eftersom det blir svårt att veta vad marknadsvärdet på rörelsen är. 

Alltid bör det finnas värderingsmän som har erfarenhet och som kan uppskatta rörelsens värde. 

På så sätt går ersättningen inte emot skadeståndsrättsliga principer och blir mer korrekt. 

  

När hyresgästen åberopar marknadsvärdemetoden och det inte finns ett jämförelsematerial, 

torde domstolarna istället låta den värderingsman som har mest erfarenhet inom området 

uppskatta rörelsens marknadsvärde.  

 

Om det skulle införas schablonbelopp istället för den aktuella ersättningsbestämmelsen, skulle 

det inte tas någon hänsyn till samtliga för rörelsens förefintliga individuella omständigheter. 

Det kan vara bra om det är för komplicerat att värdera ett objekt, vilket det har visats att det är 

i dessa fall. Den stora osäkerheten och problematiken skulle kunna undvikas genom att ha 

schablonbelopp. Förevarande skulle innebära att det inte skulle tas någon hänsyn till 

skadeståndsrättsliga principer men det är inte nödvändigt att det gör det. Problemet blir som 

tidigare konstaterats att vissa hyresgäster som inte lider lika stor skada som andra missgynnas 

och det skulle i sin tur innebära att det indirekta besittningsskyddet försvagas för dem.170 

Alternativt skulle hyresvärden och hyresgästen gemensamt kunna komma överens om en 

ersättning utöver årshyran, för att undkomma alla komplikationer en rättegång innebär. 

Svårigheten blir att avgöra vad som sker när parterna inte kommer överens och har att vända 

sig till domstolen. Vilka principer ska domstolen då följa? 

 

Värdetidpunkten har en avgörande betydelse för hur stor ersättningen senare kommer att bli. 

Enligt förarbetena ska värdetidpunkten bestämmas till dagen för domen. I två rättsfall har 

                                                      
169 Jag skriver metoden med citationstecken för att genom att domstolen accepterar detta så har de givit en annan 

definition av marknadsvärdemetoden. 
170 Se avsnitt 6.1. 
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domstolarna bestämt fel tid för värdetidpunkten, varför det kan ha påverkat ersättningens 

storlek.171 

 

Jämkning kan i undantagsfall vara aktuellt och det bör inte uteslutas helt. Även det beror på 

omständigheterna i fallet. I vissa enstaka undantagsfall när hyresvärdens uppsägning är 

ursäktlig bör skadeståndet kunna jämkas samtidigt som det indirekta besittningsskyddet förblir 

intakt.  

 

På vilken eller vilka värderingsmetoder en lokalhyresgäst bör grunda sin ekonomiska skada på 

beror som sagt på vilka omständigheter som ligger för handen. Det går inte i förväg att 

bestämma värderingsmetod, utan hyresgästen bör ha alla omständigheter klara för sig, för att 

senare kunna anpassa dem till någon av värderingsmetoderna. Det går att kombinera vissa av 

värderingsmetoderna, vilket även har framgått. Marknadsvärdemetoden brukar användas som 

en korrigering av avkastningsmetoden. Substans- och likvidationsvärdemetoden är snarlika, 

den ena är en utveckling av den andra. Substans- och likvidationsvärdemetoden används när 

företaget inte ger bra resultat och eventuellt ska likvideras. Avkastningsvärdemetoden bör 

användas när ett företag dels ger bra resultat, dels när företaget avses att ha en fortsatt drift. 

Nutdelvärdemetoden innehåller både substans- och likvidationsvärdemetoden men den är mer 

detaljerad. Den kan användas istället för avkastning- och substansvärdemetoden.172 

Avkastningsvärdemetoden kan beräknas genom nutdelvärdemetoden och metoden bör 

användas på samma sätt som avkastningsvärdemetoden. 

 

I teorin synes det vara tämligen enkelt att förstå värderingsmetoderna. I praktiken har det visats 

att det förekommer stor problematik med att tillämpa värderingsmetoderna. Problematiken 

ligger dels i omständigheterna i varje fall inkluderat alla värden företagen har, vilket försvårar 

bedömningen, dels alla faktorer som används i beräkningen; värdetidpunkten, erfarenhet hos 

värderingsmän, att hyresgästen yrkar på en värderingsmetod men samtidigt inte tillämpar den 

men domstolen tillämpar den ändå trots att omständigheterna för att tillämpa metoden inte är 

uppfyllda. 

 

Rättsläget som det ser ut idag är inte hållbart och det måste förändras. Domstolarna har att ta 

hänsyn till olika omständigheter och varje fall blir bedömt enskilt trots att det finns 

                                                      
171 Se avsnitt 5.4.4 och 5.4.9 för en redogörelse av rättsfallen. 
172 Se avsnitt 6.4 för mer utförlig analys. 
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värderingsmetoder att tillämpa. Värderingsmetoderna måste antingen utvecklas, kombineras 

eller tas bort för att upprätthålla förutsebarhet. Trots den osäkerhet och problematik som finns, 

landar allt i slutändan i vad den enskilde individen har för kunskap om företagsvärdering. Om 

rättsläget inte förändras är den bästa utgångspunkten för att få klarhet att läsa och försöka 

behärska värderingsmetoderna på djupet. Det är inte hyresgästerna som ska ha kunskapen, 

eftersom det är sällan de själva som utför värderingen av sina företag. Det är värderingsmännen, 

juristerna och domstolarna som måste få mer erfarenhet. Först då kanske det finns ett ljus i 

slutet av tunneln och rättsläget klarnar upp…  
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