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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I 12:56-60 Jordabalken (JB) finns ett indirekt besittningsskydd för 

lokalhyresgäster som innebär att hyresgästen har rätt till skadestånd för all 

den skada denne orsakas vid en obefogad uppsägning av hyresavtalet.1 

Utan besittningsskyddet riskerar lokalhyresgästen att gå miste om 

betydande ekonomiska värden som han har investerat eller byggt upp i en 

rörelse som han har bedrivit i den hyrda lokalen. Detta skulle kunna verka 

hämmande på hyresgästens vilja att bedriva rörelsen rationellt och 

långsiktigt. 

Hyresvärdens skadeståndsskyldighet avser dels att fylla en reparativ 

funktion då utgångspunkten är att hyresgästen ska ersättas för all den skada 

hyresgästen lider till följd av hyresförhållandets upphörande.2 Det indirekta 

besittningsskyddet avser även att fylla en preventiv funktion genom att 

risken att behöva betala skadestånd ska avskräcka hyresvärdar från att säga 

upp ett hyresavtal utan tungt vägande skäl.3 

Hyresgästen kan få ersättning för flera olika förluster men framförallt 

ersättningen för rörelseskada kan bli omfattande. Samtidigt kan denna typ 

av skada vara svår att uppskatta. Denna svårighet kan både innebära att 

ersättningarna generellt blir för låga eller för höga, något som kan ha 

konsekvenser som inte ligger i linje med lagstiftningens syfte. 

För att uppskatta rörelseskador kan man använda sig av flera olika 

företagsekonomiska metoder som är utvecklade för att värdera företag. 

Dessa metoder kommer alla med sina för- respektive nackdelar, förutsätter 

vissa antaganden och kräver vissa bedömningar samtidigt som de aldrig kan 

sägas resultera i ett objektivt giltigt värde som alltid gäller, vilket kan vara 

problematiskt när juristerna har att bestämma skadan till ett preciserat 

belopp. 

                                                
1 Se Victorin, s. 47. 
2 Se Victorin, s. 77 och jfr Hellner & Radetzki, s. 39. 2 Se Victorin, s. 77 och jfr Hellner & Radetzki, s. 39. 
3 Se prop. 1987/88:146, s. 36. 
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Även om fokus för denna uppsats är uppskattningen av rörelseskada med 

anledning av ersättningsreglerna i det indirekta besittningsskyddet, är detta 

även är av intresse inom andra områden där frågan om rörelseskada kan 

uppkomma, såsom vid fråga expropriationsersättning och skadestånd för 

personskada.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka de företagsekonomiska 

värderingsmetoderna som kan användas för att fastställa en rörelseskada och 

vilka omständigheter som, utifrån det indirekta besittningsskyddets regler 

och principer måste beaktas i skadeberäkningen. Detta sker med 

utgångspunkt av lagstiftarens motiv med det indirekta besittningsskyddets 

varför även tänkbara konsekvenser av metodernas användning kommer 

analyseras. Med utgångspunkt av detta syfte ligger följande frågeställningar 

till grund för denna uppsats: 

 

1. Vad är motivet till det indirekta besittningsskyddet, vilken funktion 

fyller ersättningen och vilka intressen har lagstiftaren beaktat? 

2. Vilka regler och principer styr värderingen av rörelseskada och hur 

förhåller sig företagsekonomisk doktrin till dessa regler och 

principer? 

3. Vilka omständigheter ska beaktas i värderingsmetoderna vid 

beräkning av rörelseskada och hur hanteras detta i rättspraxis? 

1.3 Metod, material och avgränsningar 
I uppsatsen används en i grunden traditionell rättsdogmatisk metod, vilket  

innebär att gällande rätt utreds, analyseras och utvärderas med hjälp av 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  

I uppsatsen utreds först lagstiftningens syfte utifrån en traditionell 

rättsdogmatisk metod. Därefter berörs regler om skadestånd med ett särskilt 

fokus på de uttalanden som är gjorda i förarbetena om hur rörelseskada ska 

beräknas, vilken sedan är utgångspunkt för den studerade 

företagsekonomiska doktrinen. Med utgångspunkt av allt detta analyseras 

och i viss mån utvärderas sedan relevant rättspraxis och juridisk doktrin. 
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I förarbetena till det indirekta besittningsskyddet hänvisas till de regler 

och principer som gäller inom expropriationsrätten, vars förarbeten i sin tur 

diskuterar företagsekonomisk forskning gällande företagsvärdering. 

Eftersom diskussionen görs i förarbetena får den anses utgöra en rättskälla, 

vilken i sin tur är en del av rättsdogmatikerns material. Denna diskussion 

skedde dock på 1960-talet varvid frågan uppkommer om hur senare 

företagsekonomisk forskning ska behandlas i denna uppsats. 

I denna uppsats behandlas den senare företagsekonomiska doktrinen 

som en rättskälla vars dignitet dock är lägre än förarbetena. Tolkningen av 

den företagsekonomiska doktrinen har skett med utgångspunkt av de 

rättskällor som i denna uppsats har ansetts ha högre dignitet, det vill säga 

lagtext och förarbeten.  

Vad gäller rättsfall så finns det inga avgöranden från Högsta domstolen 

av direkt relevans för uppsatsens syfte, däremot finns det en del 

underrättspraxis. Denna praxis har i detta arbete getts en lägre dignitet än 

förarbetena. 

Uppsatsen syftar inte till att göra en heltäckande kartläggning av all 

rättspraxis på området, utan den berörda rättspraxisen ska ses som 

exemplifierande. Vidare har endast rättspraxis som avser rörelseskada som 

en del av ersättningen för det indirekta besittningsbeskyddet beaktats. 

Uppsatsen har avgränsats till att endast beröra rörelseskada. Andra 

ersättningsposter som en lokalhyresgäst kan få ersättning för enligt det 

indirekta besittningsskyddet redogörs för endast översiktligt i syfte att 

orientera läsaren samt i syfte att undersöka lagstiftarens övergripande motiv 

till besittningsskyddets utformning.  

1.4 Begrepp 
I lagtexten till reglerna för det indirekta besittningsskyddet används 

begreppet ”ersättning, vilket dock är ett skadestånd. I denna uppsats 

kommer båda dessa begrepp användas som synonymer.  

I den företagsekonomiska doktrinen används begreppet ”företag” som 

det objekt som är mål för värderingen. I lagtext, förarbetena, rättspraxisen 

och den juridiska doktrinen används utöver detta begrepp även begreppen 
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”rörelse” och ”verksamhet”. Häri ska de ses som synonymer om inte annat 

framgår.  

Om inte annat anges ska hyresvärden likställas med fastighetsägaren i 

denna uppsats.  

1.5 Disposition 
I kapitel 2 diskuteras lokalhyra allmänt för att kort redogöra för relevanta 

begrepp, hyresförhållandets parter, lagstiftningens karaktär m.m. I kapitel 3 

diskuteras besittningsskyddets syfte, motiven till den valda utformningen 

och förhållandet till principen om avtalsfrihet. I kapitel 4 presenteras 

förutsättningarna för hyresvärdens ersättningsskyldighet vid 

hyresförhållandets upphörande. I det femte kapitlet redogörs först för 

skadeståndsrättsliga funktioner, grundläggande principer för 

skadeståndsvärdering och begränsning av skadeståndsskyldighetens 

räckvidd. Därefter diskuteras i korthet processrättsliga aspekter innan det 

indirekta besittningsskyddets ersättning presenteras. Det femte kapitlet 

avslutas med en om expropriationsregler och principer. I kapitel 6 

analyseras och diskuteras värdering av rörelseskada utifrån de regler och 

principer som framgår av expropriationsrättens regler och principer samt 

den relevant företagsekonomisk doktrin. I kapitel 7 analyseras viss 

rättspraxis för att besvara den tredje frågeställningen. I det åttonde kapitlet 

görs en mer samlad analys kopplad till uppsatsens tre frågeställningar. I det 

nionde och sista kapitlet ges några samlade slutsatser. 

2. Hyra av lokal 
Hyra regleras i 12 kap. jordabalken (JB) som brukar kallas för hyreslagen. I 

kapitlet finns det regler om hyra av bostad och lokal. För att orientera 

läsaren i det hyresrättsliga regelverket följer här nedan en redogörelse av 

några centrala begrepp i hyreslagen samt hur ett hyresavtal ingås och sägs 

upp. 

2.1 Hyresbegreppet 
Hyra definieras i 12:1 st. 1 JB som en upplåtelse genom avtal av 

nyttjanderätt i hus eller del av hus och som sker mot ersättning. Upplåtelse 
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av nyttjanderätt innebär att det är begränsad rätt och att själva äganderätten 

behålls av hyresvärden/fastighetsägaren. Upplåtelsen ska avse ett hus eller 

en del av ett hus men märkligt nog är hus eller del av hus inte definierat i 

jordabalken. I allmänhet borde det dock inte vara svårt att avgöra huruvida 

det upplåtna objektet utgör hus eller del av hus.4 Vad gäller ersättningen 

borde det vanligtvis vara så att den utgår i pengar men ersättningen kan även 

utgå i andra former av vederlag.5 Att upplåtelsen ska ske genom avtal 

innebär att upplåtelser som sker tvångsvis inte är att beteckna som hyra, 

exempelvis om den sker genom expropriation.6 

2.2 Lägenhetsbegreppet 
I dagligt tal syftar begreppet lägenhet vanligen till en bostadslägenhet men i 

hyreslagstiftningen har begreppet en vidare innebörd. Det hyresrättsliga 

lägenhetsbegreppet åsyftar helt enkelt på objektet för upplåtelsen,7 vilket 

innebär att lägenheten kan avse allt ifrån en bostad eller affärslokal till en 

parkeringsplats i ett garage.  

2.3 Lokalhyresbegreppet 
Av 12:1 3 st. JB framgår att bostadshyra föreligger om lägenheten helt eller 

till en inte oväsentlig del upplåts för bostadsändamål. Av lagrummet 

framgår vidare att lokalhyra är det som inte är bostadshyra. Distinktionen 

har betydelse för att avgöra vilka regler i hyreslagen som är tillämpliga. Det 

avtalade eller underförstådda ändamålet för uthyrningen är avgörande för att 

avgöra vilken kategori lägenheten ska hänföras till.8 Att den faktiska 

användningen har varit en annan innebär inte att lägenheten ska hänföras till 

den andra kategorin. Parterna måste underförstått eller uttryckligen ha 

kommit överens om det för att en sådan förändring ska ske.9   

                                                
4 Se Bengtsson m.fl., s. 35 ff. för en diskussion om rekvisitet. 
5 Se t.ex. NJA 1978 s. 389 och NJA 1971 s. 129 samt diskussionen i Holmqvist & 
Thomsson, kommentaren till 12:1 JB under rubriken Ersättning.  
6 Se Victorin, s. 16. 
7 Se Victorin, s. 18. 
8 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:1 JB under rubriken Tredje stycket – 
Definition av bostadslägenhet och lokal. 
9 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:1 JB under rubriken Tredje stycket – 
Definition av bostadslägenhet och lokal. 
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2.4 Hyresavtalets parter 
Parterna i hyresförhållanden är hyresvärden och hyresgästen. Hyresvärden 

är den som hyr ut lägenheten och är en part i hyresavtalet. Hyresvärden kan 

vara en eller flera juridiska eller fysiska personer och är gemensamt 

förpliktade gentemot hyresgästen. Även om så ofta är fallet är det ingen 

förutsättning att fastighetsägaren är hyresvärden för att ett hyresförhållande 

ska anses föreligga. Den som får lägenheten upplåten åt sig kallas i 

hyreslagen för hyresgäst och kan vara en eller flera juridiska eller fysiska 

personer. Ifall lägenheten har upplåtits till flera svarar de gemensamt för 

förpliktelser i hyresavtalet gentemot hyresvärden. Ansvaret är solidariskt. 

En hyresgäst kan även vara hyresvärd om han hyr ut lägenheten till en 

annan hyresgäst, en så kallad andrahandsuthyrning. I så fall är 

förstahandshyresgästen hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen. 

2.5 Hyreslagens tvingande verkan 
Av 12:1 5 st. JB framgår att kapitel hyreslagen är tvingande till hyresgästens 

förmån om inget annat anges. Antalet tvingande regler för 

lokalhyresförhållanden är färre än för bostadshyresförhållanden och bland 

viktiga skillnader kan man t.ex. peka på reglerna om lägenhetens skick. 

Lagstiftningen har en social karaktär och avser att ta tillvara på den 

svagare partens intressen vilket för det mesta innebär att hyresgästen 

betraktas som den svagare parten. Även om reglerna för 

lokalhyresförhållanden i större utsträckning än reglerna för bostadshyra är 

dispositiva så får samma utgångspunkt anses gälla där. Hyresvärden kan 

dock gå med på regler som är förmånligare för hyresgästen än de som följer 

av 12 kap. JB. 10   

2.6 Hyresavtalets ingående 
Det finns inget formkrav för hyresavtal. Om någon av parterna kräver det 

ska hyresavtalet dock upprättas skriftligen enligt 12:2 JB.  

2.7 Hyrestid och tiden för hyresförhållandet 
Hyrestid och tiden för hyresförhållandet är inte synonymer. Ett hyresavtal 

kan slutas för en bestämd tid eller att gälla tillsvidare. Om avtalet är slutet 
                                                
10 För hela stycket se Victorin, s. 23.  
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för säg tre år är hyrestiden tre år eftersom det är den tid som formellt gäller 

enligt överenskommelsen.11 Hyresförhållandet å andra sidan är den tid som 

hyresgästen sammanlagt behörigen har suttit i lägenheten.12 Hyrestiden har 

relevans för att bl.a. avgöra uppsägningstidens längd. Hyresförhållandets 

längd har betydelse för att bland annat avgöra huruvida besittningsskydd har 

uppnåtts, vilket för lokaler förutsätter att hyresförhållandet har varat i minst 

9 månader.  

Hyreslagen skiljer på hyresavtal slutna på bestämd och obestämd tid. 

Om ett avtal är slutet för en bestämd tid innebär det att avtalstiden är 

begränsad och att det upphör att gälla vid en förutbestämd tidpunkt. I 

princip ska avtal på bestämd tid inte behöva sägas upp för att 

hyresförhållandet ska upphöra. Det framgår dock av 12:3 2 st. JB att avtal 

alltid ska sägas upp för att upphöra att gälla om hyresförhållandet har varat i 

minst 9 månader.  Avtal slutna på obestämd tid gäller tillsvidare och har 

alltid en viss minsta uppsägningstid. Enligt 12:3 JB gäller ett hyresavtal för 

obestämd tid om inte en bestämd tid har avtalats. Avtal som är slutna på 

bestämd tid kan övergå till att gälla på obestämd tid vid förlängning enligt 

12:3 3 st. Detta kan ske om avtalet saknar bestämmelser om verkan av att 

uppsägning inte sker och inte sägs upp till upphörande till hyrestidens 

utgång trots att uppsägning ska ske. Detta gäller även när hyresgästen, trots 

att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten 

en månad efter hyrestidens utgång och hyresvärden inte har anmodat 

hyresgästen att flytta.  

2.8 Uppsägning av hyresavtalet 
Enligt 12:8 1 st. JB ska en uppsägning vara skriftlig ifall hyresförhållandet 

har varat längre än tre månader. Uppsägningen kan dock ske muntligt ifall 

det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden 

lämnar ett skriftligt erkännande. Detta gäller dock inte om uppsägningen är 

sådan som avses i 12:58 a JB, d.v.s. en uppsägning av avtalet för 

förlängning på ändrade villkor. I de fallen ska uppsägningen vara skriftlig 

och innehålla uppgift om de villkor som hyresgästen kräver för förlängning. 

                                                
11 Se Victorin, s.19. 
12 Se Victorin, s.19.  
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Även en stämningsansökan eller ansökan om avhysning kan användas för att 

säga upp ett hyresavtal.13 Uppsägningen ska vara ställd till den som är 

motpart i hyresförhållandet, d.v.s. hyresgästen eller hyresvärden.14  

2.9 Kort om förfarandet 
Av intresse för denna uppsats angående förfarandet kan följande 

konstateras. 

Hyresnämnden yttrar sig bl.a. om en hyras skälighet, en ersättningslokals 

godtagbarhet. Hyresnämnden kan även bevilja uppskov med avflyttningen, 

men inte att hyresavtalet ska förlängas. Tingsrätten prövar ersättningsfrågan, 

vilken kan överklagas i vanlig ordning för ett tvistemål.15 

3. Besittningsskydd och avtalsfrihet 

3.1 Besittningsskydd 

3.1.1 Allmänt om besittningsskydd 

I hyresförhållanden används två olika besittningsskydd i syfte att ge 

hyresgästen trygghet i sin besittning av lägenheten, det direkta- och det 

indirekta besittningsskyddet.16 Vid bostadshyra används det direkta 

besittningsskyddet som innebär att hyresgästen har en rätt till en förlängning 

av hyresförhållandet. Kopplat till skyddet finns det regler för en ändring av 

hyresvillkoren.17 Vid lokalhyra tillämpas istället ett indirekt 

besittningsskydd. Besittningsskyddet ger inte hyresgästen rätt till 

förlängning men istället har hyresgästen rätt till ersättning ifall 

uppsägningen är obefogad. Reglerna om besittningsskyddet är viktiga för 

hyresförhållandet eftersom de får betydelse för förhandlingarna av villkor 

och villkorsändringar och även utgör en ram om hyresgästens avtalsbrott.  

3.1.2 Det indirekta besittningsskyddet 

Redan år 1939 infördes ett besittningsskydd. Besittningsskyddet var indirekt 

och gällde för både bostads- och lokalhyra och innebar att hyresgästen vid 

                                                
13 Se 12:8 6 st. JB.  
14 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:1 JB samt Victorin, s. 31.  
15 För en mer utförlig redogörelse för hyrestvister se Larsson och Synnergren, s. 62 ff.  
16 Jfr Victorin, s. 47.  
17 För en redogörelse av det direkta besittningsskyddet se t.ex. Bengtsson m.fl., s. 63 ff.  
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en obefogad uppsägning hade rätt till ekonomisk ersättning.18 Vid införandet 

av detta indirekta besittningsskydd avsåg det att skydda ekonomiska värden 

snarare än ideella. Det ansågs finnas ett behov att skydda lokalhyresgäster 

eftersom hyresvärden annars kunde utnyttja sin ställning till att exempelvis 

genomföra obefogade höjningar av hyran.19 

Det direkta besittningsskyddet för bostadshyresgäster infördes 1969 och 

motiverades av sociala skäl, däribland hyresgästens behov av trygghet.20 

Vid samma tidpunkt diskuterade lagstiftaren ett direkt besittningsskydd för 

lokalhyresgäster. Lagstiftaren valde dock att inte införa ett direkt 

besittningsskydd för lokalhyresgäster även om många av de som företrädde 

lokalhyresgästerna förordade detta.21 I propositionen argumenterade 

departementschefen för att det finns grundläggande olikheter mellan 

upplåtelser för bostadsändamål och för andra ändamål.22 Vad gäller 

bostadslägenheter är besittningsskyddets syfte att skapa trygghet för den 

enskilde som besitter bostaden och man ansåg att endast en lagstadgad rätt 

till förlängning av hyresförhållandet kunde skapa en sådan trygghet.23 I 

lokalhyresförhållanden å andra sidan ansågs inte en sådan reglering lika 

påkallad eftersom det ansågs innebära ett för stort ingrepp i avtalsfriheten, 

samtidigt som det inte fanns samma sociala skäl att ge en lokalhyresgäst ett 

så starkt besittningsskydd.24  

Inför 1969 års lagändringar framhölls behovet av ett effektivt 

besittningsskydd för lokalhyresgäster och motiverades i första hand med att 

en hyresgäst som bedriver en rörelse annars skulle kunna gå miste om 

betydande ekonomiska värden som han skapat i sin verksamhet. När det 

indirekta besittningsskyddet sågs över 1987 framhölls även att hyresgäster 

många gånger gör investeringar i form av bl.a. reklam, utrustning och 

inredning och att dessa investeringar ofta är mer långsiktiga än 

avtalstiderna. Ett besittningsskydd ansågs därför vara en förutsättning för att 

                                                
18 Se prop. 1939:166, samt SOU 1987:47, s. 52. 
19 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. samt SOU 1961:47 s. 47. 
20 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. 
21 Se SOU 1987:47, s. 52 ff. 
22 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. 
23 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. 
24 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. 
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rörelser ska kunna bedrivas rationellt och att dessa långsiktiga investeringar 

ska äga rum.25  

Jämfört med det direkta besittningsskyddet har det indirekta 

besittningsskyddet ansetts bättre kunna tillgodose fastighetsägarens intresse 

av att kunna tillgodogöra sin egendom.26 Det har ansetts vara viktigt att en 

fastighetsägare ska kunna tillgodogöra sig värdet av fastigheten utan att 

hyresgästens besittningsskydd blir för svagt.27 

3.2 Besittningsskyddet i förhållande till principen om avtalsfrihet 

3.2.1 Principen om avtalsfrihet och kontraheringsplikt 

Besittningsskydd är en begräsning av principen om avtalsfriheten i 

förmögenrättsliga förhållanden. Principen om avtalsfrihet innebär en 

rättighet för var och en att själva bestämma med vilka de vill ingå avtal med 

och innehållet i dessa avtal. 28 Principen har särskilt stor betydelse i en 

marknadsekonomi eftersom avtalsinstitutet där är en grundläggande 

byggsten genom vilken medborgarna kan disponera över sina tillgångar. 29 

Begränsningar i avtalsfriheten kan användas för att skydda medborgarna, 

t.ex. för att se till att deras behov kan tillgodoses på rimliga villkor.30 

En kontraheringsplikt går emot principen om avtalsfrihet och innebär 

att man måste ingå ett avtal trots att man inte vill det.31 Ett exempel på en 

kontraheringsplikt är hyresgästens rätt till förlängning i 

bostadshyresförhållanden, det vill säga det direkta besittningsskyddet.32  

Det indirekta besittningsskyddet är en begränsning i avtalsfriheten men 

det är inte en kontraheringsplikt eftersom hyresvärden kan välja att inte 

förlänga hyresförhållandet. Däremot syftar ersättningsreglerna i det 

indirekta besittningsskyddet till att hyresförhållandet ska fortgå, varför det 

skulle kunna ses som en indirekt kontraheringsplikt. 

                                                
25 För hela stycket se SOU 1987:47, s. 60 ff. 
26 Se SOU 1961:47, s. 37 ff. 
27 Se SOU 1961:47, s. 36. 
28 Se Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, s. 27. 
29 Se Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, s. 27. 
30 Se Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, s. 29 f. 
31 Se Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, s. 30. 
32 Se Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, s. 30. 
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3.2.2 Villkorskontroll 
En kontraheringsplikt förutsätter en priskontroll, 33 varför besittningsskyddet 

förutsätter någon typ av kontroll av hyresvillkoren såsom hyra. Det ligger 

dock i samhällets intresse att hyresvärden och hyresgästen kan ingå 

hyresavtal som är marknadsmässiga. Angående detta uttalade 

departementschefen i propositionen till 1969 års lagändringar att: ”På en 

hyresmarknad med i princip fri prissättning bör det stå hyresvärden fritt att 

vid uppsägning för ändring av hyresvillkoren kräva den hyra som 

lägenheten betingar vid ett utbud på öppna marknaden.”34 

Hyresvärdar har vid ett lokalhyresförhållande rätt att ställa upp krav på 

villkor för en förlängning av hyresförhållandet, men ifall det inte skulle 

finnas någon villkorskontroll i det indirekta besittningsskyddet skulle en 

hyresvärd kunna ställa sådana krav som innebär att en förlängning inte 

kommer till stånd. Detta skulle innebära att det indirekta besittningsskyddet 

skulle bli verkningslöst. Av denna anledningen finns det regler om att 

hyresvärden för en förlängning har rätt att kräva hyresvillkor som är skäliga 

och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden. I propositionen till 

1969 års lagändringar uttalade departementschefen att det är angeläget att 

besittningsskyddet inte utformas så att det hindrar en marknadsmässig 

anpassning av hyrorna och att det måste vara svårt att jämföra 

marknadsvärden för lokaler eftersom de är så olika vad gäller utformning 

och läge.35 I JB finns det regler om vad som är skäliga hyresvillkor vid en 

förlängning av hyresförhållandet.  

4. Hyresvärdens ersättningsskyldighet 

4.1 Det indirekta besittningsskyddet 
I 12:56-60 JB finns särskilda regler som gäller vid lokalhyra och där finns 

reglerna för det indirekta besittningsskyddet. När det gäller lokaler så leder 

en korrekt uppsägning alltid till att hyresförhållandet upphör ifall parterna 

inte kommer överens om en förlängning av hyresförhållandet och villkoren 

                                                
33 Se Victorin, Om kontrakteringstvång i förmögenhetsrätten, SvJT 1976 s. 436 ff. 
34 Se 1968:91 bihang A, s. 127. 
35 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 122 ff. 
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för denna.36 Hyresgästen har istället rätt till skadestånd för den skada han 

lider till följd av att hyresförhållandet upphör ifall hyresvärdens 

förlängningsvägran antingen är obefogad eller om de villkor som 

hyresvärden kräver för förlängning inte är skäliga.37 

Tillskillnad från vad som gäller vid bostadshyra kan hyresnämnden inte 

besluta att lokalhyresgästen får vara kvar i lägenheten, utan har endast 

möjlighet att medge uppskov med avflyttningen, vilket hyresnämnden kan 

medge med stöd av 12:59 JB.  

4.2 Undantagen i 12:56 JB 
I 12:56 JB finns generella undantag från hyresvärdens skyldighet att utge 

ersättning vid uppsägning av hyresavtalet. Undantagen behandlas här nedan. 

4.2.1 Hyresförhållanden som har varat kortare tid än 9 månader 

Till att börja med kan det konstateras att hyresgästen inte har rätt till 

ersättning ifall hyresförhållandet inte har varat i längre än 9 månader i följd. 

4.2.2 Ställd säkerhet har försämrats 

Ifall hyresgästen enligt 12:28 JB har ställt säkerhet för hyra av en lokal och 

denna säkerhet försämras är hyresgästen skyldig på anfordran att ställa en 

ny säkerhet med vilken hyresvärden skäligen kan nöja sig med. Gör 

hyresgästen inte detta inom en månad får hyresvärden säga upp avtalet utan 

att hyresvärden blir ersättningsskyldig.  

4.2.3 Hyresrätten är förverkad 

Ifall hyresförhållandet upphör eftersom hyresrätten är förverkad har 

hyresgästen inte heller rätt till skadestånd. Reglerna om förverkande finns i 

12:42-44 JB och är tvingande till hyresgästens förmån varför parterna inte 

kan avtala om andra förverkandegrunder än de som finns i 12:42 JB.38 Av 

utrymmesskäl berörs inte de olika förverkandegrunderna i denna uppsats.39 

                                                
36  Se Larsson och Synnergren, s. 136.  
37  Se Victorin, s. 47.  
38 Se s. Victorin, s. 47 ff, Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:42 JB, samt Larsson 
& Synnergren, s. 137 f.  
39 För en redogörelse av förverkandegrunderna se. Bengtsson m.fl., s. 211 ff.  
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4.2.4 Avstående av det indirekta besittningsskyddet genom avtal 

En risk för ersättningsskyldighet kan verka hämmande på utbudet av lokaler 

eftersom det då finns en risk att en hyresvärd avstår från uthyrning när han 

har ett särskilt intresse att förfoga över lokalen vid en viss tid.40  

Av 12:56 st. 2 JB framgår dock att parterna i ett lokalhyresförhållande 

kan avtala bort det indirekta besittningsskyddet. Lagstiftaren har velat 

förhindra missbruk av reglerna för avstående, varför det endast i 

undantagsfall är möjligt att avtala om ett avstående av besittningsskyddet.41 

Avståendet måste göras i en särskilt upprättad handling och om 

hyresförhållandet har varat i kortare tid än 9 månader ska hyresnämnden 

godkänna avståendet. Det finns dock två situationer när besittningsskyddet 

kan avtalas bort utan hyresnämndens godkännande:  

1. När hyresgästen avstår från sina rättigheter på grund att hyresvärden 

avser att bedriva egen verksamhet i lokalen. Avståendets giltighetstid måste 

vara begränsad till max 5 år tiden. 

2. Om hyresförhållandet är en andrahandsuthyrning kan parterna avtala 

bort besittningsskyddet för det fall att hyresvärden säger upp avtalet till följd 

av att avtalet mellan honom och fastighetsägaren ska upphöra. Även denna 

typ av överenskommelse måste vara begränsad till 5 år i tiden. 

Lagstiftaren har alltså valt att inte skydda hyresgästen från att avtala 

bort sitt besittningsskydd när hyresförhållandet har varat längre än 9 

månader. Det borde inte heller finnas någon större anledning för lagstiftaren 

att göra det eftersom hyresvärden vid det skedet inte längre har samma 

potentiella förhandlingsövertag som tidigare i hyresförhållandet eller innan 

hyresförhållandets uppkomst.   

Skälet till att avståendet av besittningsskyddet måste ske i en särskilt 

upprättad handling var farhågor för att vissa hyresvärdar vid en ny- eller 

omskrivning av ett hyresavtal skulle smyga in ett avstående utan att 

hyresgästen uppmärksammade detta.42 

Holmqvist och Thomsson redogör för hur detta ofta görs i praktiken.43 

                                                
40 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:56 JB. 
41 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:56 JB. 
42 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:56 JB.  
43 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:56 JB. 
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4.3 De besittningsbrytande grunderna 
Förutom de absoluta undantagen i 12:56 JB finns det fem s.k. 

besittningsbrytande grunder i 12:57 JB, vilket är situationer då hyresvärden 

har en befogad anledning att inte förlänga hyresförhållandet.44 

I propositionen anmärkte departementschefen om dessa att 

hyresvärdens skäl för avflyttning först och främst måste vara av saklig art 

och att hyresvärden i annat fall bör bli ersättningsskyldig.45  Det indirekta 

besittningsskyddet har i princip utformats som en intresseavvägning mellan 

hyresvärdens och hyresgästens intressen. Hyresvärden måste ha ett objektivt 

sett godtagbart skäl och hyresgästen å andra sidan måste ha ett beaktansvärt, 

det vill säga skyddsvärt, intresse.46 Hyresgästen måste ha behov av lokalen 

och bedriva en verksamhet i den.47 I hyreslagstiftningssakkunnigas 

betänkande48 (HLS) fanns en enkel skälighetsregel som gick ut på att om 

hyresvärden vägrar förlängning så har hyresgästen rätt till ersättning om 

hyresvärden inte haft en befogad anledning till förlängningsvägran.49 

Lagstiftaren ville dock lyfta fram vissa typiska situationer varför de 

besittningsbrytande grunderna lyftes fram.50 Dessa grunder kan benämnas 

kontraktsbrottsfallet, rivningsfallet, ombyggnadsfallet, generalklausulfallet 

och villkorsfallet.51  

4.3.1 Kontraktsbrottsfallet 

Kontraktsbrottsfallet kan tillämpas när hyresgästen har åsidosatt sina 

förpliktelser i så hög grad att det skäligen inte kan fordras att hyresvärden 

förlänger hyresförhållandet. Syftet med denna regel är att ta sikte på de fall 

av kontraktsbrott som inte täcks av förverkandegrunderna i 12:42 JB.52 

Denna grund kan också användas när en förverkandegrund förvisso kan 

anses föreligga men hyresvärden är osäker om de skäl han kan åberopa är 

tillräckliga.53 Denna grund kan även användas när en förverkandegrund har 

                                                
44 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:57 JB. 
45 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 125. 
46 Se. Victorin, s. 56. samt Bengtsson m.fl. s. 117.  
47 Se Bengtsson m.fl., s. 117. 
48 Se SOU 1966:14. 
49 Se Victorin, s. 56. samt SOU 1966:14. 
50 Se prop. 1967:141, s. 125.  
51 Benämningarna är tagna ur Bengtsson m.fl., s 117.  
52 Se Bengtsson m.fl., s. 118.  
53 Se Bengtsson m.fl., s. 118. 
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förelegat, men hyresgästen har undvikit förverkande genom att han vidtagit 

rättelse.54  

I förarbetena finns ingen närmare beskrivning av hur bedömningen ska 

göras men enligt Holmqvist och Thomsson kan en analogi göras till de 

uttalanden som har gjort för motsvarande regler vid bostadshyra. Enligt 

dessa uttalanden bör hyresvärden ha en möjlighet att ställa rimliga krav på 

ordning och trivsel i lokalen. Det är inte enstaka händelser som ska ligga till 

grund bedömningen utan snarare helhetsbilden av hyresgästens förhållanden 

under hyrestiden. Det är av stor betydelse ifall hyresgästen har vidtagit 

rättelse eller fortsatt misskötsamheten efter eventuella tillsägelser. Även om 

företeelserna inte behöver vara tillräckligt allvarliga för att förverkande kan 

ske ska det vara fråga om företeelser som är av allvarligare art.55 

4.3.2 Rivnings- och ombyggnadsfallet 

Att huset i vilket lägenheten är belägen ska rivas utgör en 

besittningsbrytande grund. Det är dock inte tillräckligt att en rivning faktiskt 

ska ske. Antingen måste det finnas en s.k. rivningsklausul i hyresavtalet  

(om inte hyresgästen i enlighet med 12:56 st. 2 har avstått från 

besittningsskyddet) eller att hyresvärden anvisar hyresgästen en 

ersättningslägenhet. 

Ersättningslägenheten ska i skälig mån tillfredsställa hyresgästens 

önskemål vad gäller läge, storlek m.m. med tanke på den verksamhet som 

ska bedrivas i den.56 Ersättningslägenheten ska ha en marknadsmässig hyra 

och hyresgästen kan inte kräva att den ska ha en låg hyra på grunden att 

hyran för den tidigare lägenheten var låg.57 Ifall det finns en rivningsklausul 

i hyresavtalet måste rivningen påbörjas inom fem år efter villkorets 

tillkomst.  

Att lokalhyresgäster alltid skulle ha rätt till ersättning vid uppsägning 

p.g.a. rivning ansågs kunna försvåra önskvärda sanerings- och 

ombyggnadsarbeten men lagstiftaren ville inte heller lämna hyresgästens 

intressen obeaktade eftersom det i sin tur ansågs kunna urholka 

                                                
54 Se Bengtsson m.fl., s. 118. 
55 Se. Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:57 JB.  
56 För en diskussion av rekvisitet se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:57 JB. 
57 Se Victorin, s. 62.  
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besittningsskyddet. En skyldighet för hyresvärden att anvisa en 

ersättningslägenhet sågs därför som en lämplig avvägning av parternas 

intressen.58    

Vad gäller ombyggnadsfallet kan det konstateras att även i det fallet blir 

hyresvärden ersättningsskyldig ifall han inte anvisar hyresgästen en 

ersättningslägenhet eller ifall det inte finns en ombyggnadsklausul i 

hyresavtalet. Den anvisade ersättningslägenheten måste uppfylla samma 

krav som i rivningsfallet. Av lagtexten framgår det att ytterligare en 

förutsättning för att hyresvärden inte ska vara skadeståndsskyldig är att 

hyresgästen uppenbarligen inte kan sitta kvar i lokalen utan nämnvärd 

olägenhet för genomförandet av ombyggnationen.59 Även vid 

ombyggnadsklausulen gäller att ombyggnationen måste påbörjas inom fem 

år efter villkorets tillkomst. 

4.3.3 Generalklausulfallet i 12:57 p. 4 

Eftersom det inte har varit möjligt att uppräkna alla tänkbara situationer som 

borde leda till att besittningsskyddet bryts finns det i 12:57 p. 4 en 

generalklausul.60 

I propositionen tog man upp en situation som skulle falla under 

generalklausulen. Denna situation var en omläggning av 

brukningsändamålet eftersom en sådan omläggning ur lönsamhetssynpunkt 

vore lönsam.61 Detta förutsatt att hyresgästen inte kompenserar hyresvärden 

genom att gå med på lika förmånliga villkor.62 Vid en tillämpning av 

generalklausulen ska en intresseavvägning göras mellan parternas intressen i 

vilken flera omständigheter kan vägas in.63 Där nämns dock inget om 

huruvida uppsägningen är obillig mot hyresgästen utan i dessa mera 

affärsmässiga överväganden kommer sådana synpunkter i bakgrunden.64 

Faktorer som beaktas är bl.a. huruvida hyresvärden har erbjudit hyresgästen 

                                                
58 För hela stycket se prop. 1968:91 bihang A, s. 126 f. 
59 För en diskussion kring detta rekvisit se Victorin, s. 60 ff.  
60 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:57 JB. 
61 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 127. 
62 Se prop. 1968:91 bihang A, s. 127.  
63 Jfr Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:57 JB.  
64 Se Grauers, s. 153 ff. och Bengtsson m.fl., s. 120 f.  
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viss gottgörelse eller ersättningslägenhet. Det är dock inte avgörande att 

hyresgästen fullt ut ersätts för sin skada.65  

I korthet kan följande två rättsfall beröras exemplifierande:66 

I NJA 2007 s. 1018 ansåg Högsta domstolen att det faktum att 

hyresvärden avsåg att bedriva snarlik verksamhet i den förhyrda lokalen 

vara en saklig grund för uppsägande. Vidare beaktades det faktum att 

hyresvärden utgett ersättning till hyresgästen i intresseavvägningen. 

NJA 1972 s. 515 gällde en bostadsrättsförenings uthyrning av 

garageutrymme som varat i 40 år. Föreningen sa upp hyresavtalet för att 

sina medlemmar skulle kunna nyttja garageplatserna istället. I 

intresseavvägningen framhöll Högsta domstolen betydelsen av att den som 

upplåter bostäder i stadscentra även ska kunna upplåta parkeringsplatser till 

de boende. Vidare ansåg HD att det inte hade uppkommit något 

goodwillvärde som knutits till lokalerna. Oklarhet rådde huruvida 

lönsamheten skulle påverkas eftersom föreningen hade möjlighet att kräva 

marknadsmässig hyra. HD ansåg att det inte var svårt för hyresgästen att få 

tag på nya lokaler. Föreningens intresse vägde därför tyngst trots den långa 

upplåtelsetiden. 

4.3.4 Villkorsfallet 

Ifall hyresvärden går med på en förlängning och kräver hyresvillkor som är 

skäliga och överensstämmer med god i sed i hyresförhållanden är 

hyresgästen inte berättigad till ersättning.  

I 12:57 a JB finns regler om hur en hyras skälighet ska avgöras.  Av 

regeln framgår att en hyra inte ska anses skälig om den överstiger den hyra 

som lokalen skulle inbringa på den öppna marknaden, det vill säga 

marknadshyran. Marknadshyran skall i första hand avgöras genom 

ortsprismetoden, det vill säga genom en jämförelse av hyrorna för andra 

liknande lokaler på orten.67 Endast om det finns särskilda skäl får hänsyn tas 

till den ökning av lokalens värde som åstadkommits av hyresgästen.  

                                                
65 Se Bengtsson m.fl., s. 120 f. 
66 Se även NJA 1984 s. 172, NJA 1991 s. 419. För en utförligare redogörelse för dessa två 
rättsfall och intresseavvägningen se exv. Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:57 
JB eller Victorin 63 ff.  
67 Se Victorin, s. 66 ff. samt prop. 1987/88:146, s. 18 ff.  
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5. Skadestånd 
 

5.1 Allmänt om skadestånd och gränsdragningen mellan utom- 
och inomobligatoriskt skadestånd 
Den allmänna utgångspunkten i skadeståndsrätten är att skadestånd är en 

ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning 

som om skadan inte hade inträffat.68 Utomobligatoriskt skadestånd är det 

skadestånd som utgår om den skadedrabbade och den skadevållande inte har 

stått i en kontraktsrelation mellan varandra.69 Inomobligatoriskt skadestånd 

utgår när parterna har en avtalsrelation i vilket fall skadeståndet bestäms av 

avtalet eller regler som anknyter till avtalsförhållandet.70 Att en hyresgäst 

hyr en lokal av en hyresvärd innebär att det råder ett inomobligatoriskt 

förhållande parterna emellan. Skadeståndet en hyresgäst kan få i enlighet 

med reglerna för det indirekta besittningsskyddet är därför ett 

inomobligatoriskt skadestånd. 

5.1.1 Skadeståndets funktioner 
Med funktioner åsyftas verkningar som anses nyttiga och som förklarar 

varför reglerna anses behövliga och lämpliga.71 Här nedan diskuteras 

funktionerna reparation och prevention.72  

5.1.1.1 Prevention 
Prevention är en relativt ifrågasatt funktion. Enligt detta synsätt är 

funktionen med skadeståndet att hindra att skador uppkommer eller att 

åtminstone minska antalet skador. Prevention kan dels ske som 

individualprevention, att den skadevållande som har blivit 

skadeståndsskyldig vid ett tillfälle kommer undvika att handla på samma 

sätt i framtiden för att undvika att bli skadeståndsskyldig igen. En annan typ 

av prevention av större betydelse är allmänprevention som innebär att man i 

allmänhet undviker handlade som skulle kunna medföra 

skadeståndsskyldighet. I svensk rätt är det främst Lundstedt som har 
                                                
68 Se Hellner & Radetzki, s. 25. 
69 Se Hellner & Radetzki, s. 25. 
70 Se Hellner & Radetzki, s. 25. 
71 Se Hellner & Radetzki, s. 39. 
72 Det finns fler funktioner som ett skadestånd kan tänkas fylla. Reparation och prevention 
är dock de av främst intresse för det indirekta besittningsskyddet. För andra funktioner se 
exv. Hellner & Radetzki, s. 39 ff. 
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framfört att prevention är skadeståndets viktigaste funktion. Enligt Hellner 

och Radetzki framförde Lundstedt i flera arbeten att det snarare är mycket 

viktigare att antalet skador minskar än att skadestånd utgår i de fall skada 

inträffar.73 Denna uppfattning är dock svår att bevisa eller motbevisa 

eftersom det inte finns någon längre erfarenhet av ett samhälle där det är 

tillåtet att skada en annan eller en annans egendom utan att behöva ersätta 

den skadedrabbade.74 Hellner och Radetzki konstaterar att det saknas stöd 

för att påstå att skadestånd rent generellt har en preventiv verkan på skador 

så finns det dock tveklöst sammanhang i vilka skadestånd verkar 

stimulerande på aktsamhet.75 Hellner och Radetzki anser dock att Lundstedt 

inte har räknat med möjligheten till ”överprevention” ifall kostnaden av ett 

skadeståndsansvar blir för stort och handlande som allmänt sett måste ses 

som nyttigt undviks.76  

Lagstiftaren ville i första hand uppnå det indirekta besittningsskyddets 

syfte genom skadeståndets preventiva funktion.77 Om skadeståndet sätts för 

högt riskerar en oönskad effekt bli överprevention, vilket i fallet med det 

indirekta besittningsskyddet skulle kunna innebära att hyresvärden drar sig 

för att hyra ut en lokal eller kräver högre hyra för att kompensera sig för 

skadeståndsrisken.   

5.1.1.2 Reparation 
Enligt Hellner och Radetzki ligger det ofta nära till hands att säga att 

ersättningen, eller som man ofta säger, reparationen är skadeståndets 

egentliga funktion. Med reparation menar man att den skadelidande får 

ekonomisk ersättning som ska ersätta den orsakande förlusten. Detta kan 

exemplifieras med en sakskada i vilket fall den skadelidande ska ersättas så 

att han kan skaffa en annan egendom som motsvarar den skadade. 

Skadeståndet ska även i viss mån ersätta den skadelidande för mera 

indirekta förluster som om han t.ex. varit tvungen att hyra annan egendom 

under den tiden han har saknat den skadade egendomen. I ett större 

perspektiv kan skadeståndets ersättande funktion sägas ha en allmän 

                                                
73 Se Hellner & Radetzki, s. 42 f.  
74 Se Hellner & Radetzki, s. 42 ff. 
75 Se Hellner & Radetzki, s. 42 ff. 
76 Se Hellner & Radetzki, s. 53 ff. 
77 Prop. 1968:91 Bihang A, s. 121 f. och SOU 1966:14 s. 314. 
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betydelse för säkerheten i samhället. Detta eftersom individer vet att man 

kommer ersättas ifall en skada skulle inträffa. Dock är denna trygghet 

ganska begränsad eftersom man inte kan veta att sådana skador som 

inträffar är sådana som berättigar till skadestånd. Samtidigt är det många 

faktorer som kan hindra att den skadelidande faktiskt får det skadestånd han 

är berättigad till.78 Det indirekta besittningsskyddet innebär en ekonomisk 

ersättning för den lokalhyresgäst som lider skada. I förarbetena till lagen 

kallas det för det indirekta besittningsskyddets reparativa verkan,79 vilket 

betyder att besittningsskyddet även syftar till att ha en reparativ funktion. 

5.2 Bestämmandet av skadeståndsbeloppet 
Den grundläggande principen för beräkning av skadestånd är att den 

skadedrabbade ska försättas i samma ekonomiska situation som om den 

skadeorsakande händelsen inte hade inträffat. Beräkningen av skadeståndet 

kan vara mer eller mindre noggrann men i Sverige beräknas skadeståndet 

ofta exakt på kronan även om det också förekommer mera skönsmässiga 

eller standardiserade uppskattningar.80  

5.2.1 Differensläran 
Den allmänna principen för skadeberäkning går ut på att man schematiskt 

jämför den skadelidandes förhållande efter skadehändelsen mot dennes 

förhållande om skadan inte hade skett.  Skadeståndet motsvaras då av 

skillnaden mellan läget i den faktiska och den tänkta situationen. 81 

5.2.2 Adekvat kausalitet 
För att skadeståndsskyldighet ska föreligga måste skadan uppstå som en 

följd av det skadevållande handlandet. Det är dock inte tillräckligt att skadan 

uppkommer på grund av vållandet, utan orsakssambandet måste även vara 

adekvat.82 Adekvansläran begränsar skadeståndsskyldigheten.83 

 

 

                                                
78 Se Hellner & Radetzki, s. 39 f. 
79 Se SOU 1966:14, s. 321. 
80 För hela stycket se Hellner & Radetzki, s. 355 ff. 
81 Se Hellner, s. 355 f. 
82 Se Hellner, s. 202 ff.  
83 För en mer utförlig diskussion om adekvanslärans se Hellner & Radetzki, s. 202 ff. samt 
Schultz, Adekvansläran.  
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5.2.3 Processrättsliga aspekter 
Det kan finnas svårigheter för den skadelidande att bevisa skadan. Ifall full 

bevisning om skadan inte eller endast med svårighet kan föras kan 

domstolen uppskatta skadan till ett skäligt belopp, 35:5 Rättegångsbalken. 

Det är framförallt paragrafens första mening som är av relevans för 

bestämmandet av ersättningen enligt det indirekta besittningsskyddet.  

Enligt processlagberedningen omfattar regeln fall då skadans natur 

innebär att omfattningen av skadan inte kan bevisas, eller skadans 

omfattning kan bestämmas men värderingen inte kan göras p.g.a. 

omständigheter i det särskilda fallet samt fall då omfattningen av skadan kan 

bestämmas men omständigheterna i fallet innebär att det är förenat med allt 

för stora svårigheter att föra fullständig bevisning om skadans värde. 

Beredningen påpekade dock att parten inte är befriad från att föra den 

bevisning som skäligen kan åstadkommas.84 

För att det indirekta besittningsskyddet ska fylla sitt syfte måste 

hyresgästen få ersättning för den skada denne faktiskt drabbas av, något 

bevislättnadsregeln kan hjälpa till att uppfylla. 

5.3 Skadeståndet i det indirekta besittningsskyddet 
I 12:58 b § jordabalken finns regler om skadeståndet. I lagtexten används 

begreppet ”ersättningen”.  

I HLS finns den principiella utgångspunkten för ersättningen i det 

indirekta besittningsskyddet.85 Av betänkandet framgår att det är den skada 

som hyresgästen orsakas och inte hyresvärdens berikande som ska vara 

grund för ersättningsreglerna. Vidare framgår att det i princip är all den 

skada som hyresgästen drabbas av till följd av hyresförhållandets 

upphörande som ska ersättas. 

I vissa fall kan ersättningen dock jämkas, vilket diskuteras i punkten 

5.3.2.5 i denna uppsats. Som tidigare har nämnts finns det även vissa 

begränsningar såsom att hyresgästen bl.a. måste tåla marknadsmässig hyra. 

                                                
84 För hela stycket se NJA II 1943 s. 449. 
85 Se SOU 1966:14, s. 316 ff. 
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5.3.1 Minimiersättningen 

I paragrafens första stycke finns den s.k. minimiersättningen, vilket är en 

årshyra enligt det uppsagda hyresavtalet. Med årshyra menas totalårshyra 

vilket innefattar hyran inklusive kostnaderna för värme, varmvatten, el och 

va-avgifter under det senaste året.86.  

Minimiersättningen infördes 1988 eftersom för att besittningsskyddet 

skulle få en rimlig preventiv effekt mot förlängningsvägran i de fall 

hyresgästen har svårt att påvisa någon ekonomisk skada.87 

Minimiersättningen står i strid med allmänna skadeståndsrättsliga principer 

eftersom ersättningen kan bli högre än den faktiska skadan. Eftersom man 

ville att besittningsskyddet skulle få avsedd effekt ansågs 

minimiersättningen dock behövlig.88  

Före den 1 april 2002 var minimiersättningen begränsad till fyra 

basbelopp. Lagstiftaren anförde vid slopandet av begränsningen att 

hyresutvecklingen på lokaler hade inneburit att det reella besittningsskyddet 

hade försämrats eftersom ersättningen i relation till hyreskostnaden hade 

blivit mindre, en högre hyra innebar att ersättningen blev lägre. För att 

skyddet inte skulle vara så beroende av verksamheten och dess lönsamhet 

togs begränsningen till fyra basbelopp bort.89 

Inför att basbeloppsgränsen slopades ville två remissinstanser, 

Hyresgästernas Riksförbund och Svensk Handel, att en minimigräns skulle 

införas för det fall årshyran är låg. Lagstiftaren uttalade dock att det skulle 

leda till att vissa hyresgäster uppenbart skulle bli överkompenserade.90 

5.3.2 Skada som inte täcks av minimiersättningen 

Om hyresgästen kan bevisa att denne lider en skada som inte täcks av 

minimiersättningen enligt ovan ska hyresvärden ersätta denna skada i skälig 

omfattning. Detta framgår av andra stycket i 12:58 b.  

I enlighet med utgångspunkten i HLS berörs i propositionen fyra 

huvudsakliga ersättningsposter, vilka ska behandlas här nedan.91  

                                                
86 Se prop. 1987/88, s. 49. 
87 Se prop. 1987/88:146, s. 36. 
88 Se prop. 1987/88:146, s. 36. 
89 Se prop. 2001/02:41, s. 59 f. 
90 Se prop. 2001/02:41, s. 60.  
91 Se prop. 1967:141 s. 117 f., 129. 
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Denna uppräkning är dock endast exemplifierande innebärande att det kan 

finnas ersättningsgill skada som inte går att hänföra till någon av dessa fyra 

poster. I princip ska hyresgästen ersättas för all den skada som hyresgästen 

drabbas av till följd av hyresförhållandets upphörande. Dock ersätts inte 

ideell skada.92 

5.3.2.1 Flyttningskostnader 

Den första posten är flyttningskostnader som kan omfatta kostnader 

föranledda av transporter, magasinering, nya skyltar, annonser och 

meddelande till kunder, flytt av telefon, samt personalens medverkan vid 

flytten.93 För att kostnaderna ska vara ersättningsgilla måste de vara en 

direkt följd av att hyresgästen tvingas flytta. Ifall hyresgästen kunnat 

fortsätta bedriva rörelsen i en annan lokal på orten men väljer att flytta till 

en annan ort utgår ingen ersättning för denna post.94 

5.3.2.2 Värdeminskning på hyresgästens egendom 

Värdeminskning på egendom som tillhör hyresgästen är en ersättningsgill 

kostnadspost om värdeminskningen är en direkt följd av att 

hyresförhållandet upphör.  Ersättning utgår för inventarier som inte är fullt 

användbara i en annan lokal.95 Vidare utgår ersättning för brevpapper, 

kuvert, reklambroschyrer m.m. som inte kan användas efter flytten.96 

Slutligen utgår ersättning för förlust på grund av realisation som 

framtvingas av flytten.97 

5.3.2.3 Förlust av värdet på hyresgästens ändringsarbeten i lokalen 

Förutsättning för att denna post ska vara ersättningsgill är att hyresvärden 

har samtyckt till ändringen eller att hyresavtalet har träffats under 

förutsättning att ändringen skulle få utföras.98 Ändringsarbeten kan vara 

kostnader för sänkning av tak, uppsättande av väggar, elinstallationer m.m. 

Tidigare gällde att ersättning endast utgick för förbättringsarbeten, alltså 

                                                
92 Se Victorin, s. 78.  
93 Se Larsson & Synnergren, s. 154 samt Holmqvist & Thomsson, kommentaren till  
12:58 b.  
94 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b.  
95 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b.  
96 Se Larsson & Synnergren, s. 154. 
97 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b. 
98 Se Larsson & Synnergren, s. 154. 
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åtgärder rent allmänt sett ökade lokalens hyresvärde. Denna begränsning 

slopades dock vid 1988 års ändringar.99 

5.3.2.4 Skada på grund av hinder eller intrång i den verksamhet som 

hyresgästen bedrivit i lokalen 

Denna ersättningspost innefattar ersättning för ren förmögenhetsskada. 

Ersättningen kan avse skada på såväl näring som annan verksamhet 

bedriven av hyresgästen.100 Enligt HLS omfattar denna ersättning alla typer 

av lokalhyresupplåtelser.101 Detta inkluderar bland annat upplåtelser för 

kontors- och lagerändamål, för myndigheters inrättningar samt 

samlingslokaler.102 Skadan i denna ersättningspost kan bestå i minskade 

intäkter, minskat goodwillvärde eller ökade omkostnader.103 Ökade 

hyreskostnader kan dock endast beaktas i viss mån.104 

Utgångspunkten för värderingen av rörelseskada är att hyresgästen ska 

sättas i samma ekonomiska situation som om hyresförhållandet inte hade 

upphört,105 vilket är precis i linje med den grundläggande principen för 

beräkning av skadestånd.  

I förarbetena till det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster 

klargörs inte hur beräkningen av rörelseskada ska göras utan istället 

hänvisar man till de regler och principer som gäller vid beräkning av skada 

vid expropriation.106 Vid skadevärdering enligt expropriationsreglerna ska 

en s.k. ren skadevärdering göras vilket innebär att ersättningen varken ska 

sättas högre eller lägre än skadans storlek. Detta innebär att ett ordinärt 

skadeståndsrättsligt betraktelsesätt styr ersättningens storlek.107 

5.3.2.5 Begreppet skälig omfattning 

Av lagtexten i 12:58 b 2 st. framgår att hyresvärden i skälig omfattning ska 

ersätta sådan förlust som inte täcks av minimiersättningen.  Detta innebär att 

det finns en möjlighet att jämka skadeståndet, vilket är en avvikelse från de 

                                                
99 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b JB.  
100 Se Victorin, s. 79.  
101 Se Victorin, 79 f. 
102 Se Victorin, 79 f.  
103 Se Bengtsson m.fl., s. 127.  
104 Se Bengtsson m.fl., s. 127 för en diskussion om ökade hyreskostnader. 
105 Se Bengtsson m.fl., s. 127. 
106 Se SOU: 1966:14 s. 315 ff. samt prop. 1968:91 bihang A, s. 128 f.  
107 Se Victorin & Hager, SvJT 2006 s. 795. 
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skadeståndsrättsliga grunder som har redogjorts för tidigare i denna uppsats. 

Enligt förarbetena ska detta enbart göras i undantagsfall, t.ex. då 

hyresgästen inte har vidtagit åtgärder för att minska skadan, så att 

regelverket inte förlorar sin preventiva funktion.108   

5.4 Regler och principer vid expropriation 
En förutsättning för ersättning enligt expropriationsreglerna är att det har 

uppstått en ekonomisk skada till följd av expropriationen.109 Skadan ska 

vara objektivt mätbar.110 Affektionsvärden ersätts således inte.111 En annan 

utgångspunkt är att den skadelidandes ekonomiska ställning efter 

expropriationen ska vara densamma som om ingen expropriation hade ägt 

rum.112 

Expropriationsersättningen delas upp i tre ersättningsposter. 

Lösesskilling som ska betalas om expropriationen avser en hel fastighet, 

intrångsersättning om den avser del av en fastighet samt annan ersättning 

som ska betalas för en eventuell annan skada som inte ersätts av de övriga 

posterna.113   

Annan ersättning kan ses som en restpost i syftet att samla upp alla de 

andra skador som inte täcks av löseskillingen eller intrångsersättningen. 

Syftet med denna ersättningspost är att tillförsäkra att den skadedrabbade 

behåller en oförändrad ekonomisk ställning.114 

De skador som ska ersättas genom denna post kan vara av flera olika 

slag, en sådan ersättningspost är ersättning för rörelseskada. 

Till skillnad från de andra två ersättningsposterna är ersättningen för 

annan skada ett rent skadeersättningsstadgande och avgränsningen av 

skadan och dess verkningar görs genom reglerna för adekvat kausalitet.115 

Bedömningen av skadan sker i enlighet med differensläran.116 Vid 

lokalhyra innebär detta således att det händelseförlopp som utvecklas i och 

                                                
108 Se SOU 1966:14, s. 321. samt prop. 1968:91 bihang A, s. 236.  
109 Se Sjödin m.fl., s. 67. 
110 Se Hager, s. 229.  
111 Se Sjödin m.fl., s. 67. 
112 Se Sjödin m.fl., s. 67. 
113 Se Sjödin m.fl., s. 68. samt 4:1 Expropriationslagen. 
114 Se Hager, s. 437.  
115 Se Hager, s. 437 f. samt prop. 1971:122 s. 192.  
116 Se Hager, s. 451. 
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med hyresförhållandets upphörande får jämföras med det hypotetiska 

händelseförlopp som hade utvecklats om uppsägningen inte hade ägt rum. 

6. Värdering av rörelseskada 
Som tidigare har konstaterats ska hyresgästen i princip ersättas för all den 

skada denne drabbas av, samtidigt som den allmänna utgångspunkten i 

skadeståndsrätten är att en skadelidande ska sättas i samma ekonomiska 

ställning som om skadan inte hade inträffat.117 För att beräkna skadan och 

skadeståndet görs i regel en jämförelse mellan hyresgästens ekonomiska 

ställning efter att hyresförhållandet har upphört med dennes hypotetiska 

ställning ifall hyresförhållandet inte hade upphört.118 Om rörelsen måste 

upphöra ska ersättningen motsvarar rörelsens värde och om den drivs vidare 

under nya former ska hyresgästen ersättas för en värdeminskning.119 I vissa 

fall är det möjligt att antingen flytta rörelsen eller att lägga ned den ersätts 

hyresgästen för det alternativ som innebär den minsta skadan.120 För att 

kunna göra en skadevärdering i dessa fall måste någon typ av metod 

användas för att fastställa rörelsens värde. Inom den företagsekonomiska 

doktrinen finns det flera metoder som används för att värdera företag, vilka 

kan användas för att värdera den rörelse som har bedrivits i lokalen.  

 Hyresgästen har rätt att åberopa den för honom förmånligaste metoden 

men har att visa att förutsättningarna för att tillämpa metoden är 

uppfyllda.121 

6.1 Värderingens syfte 

Värderingens syfte är ofta styrande för hur värderingen genomförs vad 

gäller bl.a. analysens omfattning och inriktning samt hur metodiken 

tillämpas.122 I fallen som är i fokus i denna uppsats syftar värderingarna till 

att sätta ett värde på en skada. Det innebär att värderingarna således används 

till att sätta ett värde på en rörelse för att juristerna ytterst ska kunna 

bestämma ett skadestånd. Av den företagsekonomiska doktrinen 

                                                
117 Se Hellner & Radetzki, s. 25. 
118 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b JB. 
119 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b JB. 
120 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b JB. 
121 Se Holmqvist & Thomsson, kommentaren till 12:58 b JB. 
122 Se PWC, s. 7.  
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framkommer dock att företagsvärderingar kan användas för flera andra 

syften än det nyss nämnda.123 124 Resultatet av värderingen är i slutändan 

beroende av detta syfte och för vem värderingen utförs.125 

6.2 Värdebegreppet 

6.2.1 Allmänt om värdebegreppet 

Rent allmänt gäller att ett objekt kan ha ett värde för en part men vara 

värdelöst för någon annan som inte kan använda objektet eller sälja det 

vidare. Således kan t.ex. ett förlusttyngd företag sakna värde för en person 

men ha ett värde för en annan person som exempelvis tror sig ha speciell 

kompetens och möjlighet att få företaget att gå med vinst. 126 Värde är 

således till viss del något subjektivt.  

Detta innebär således att det inte finns någon värderingsmetod som 

genererar ett exakt, obestridligt och korrekt svar på frågan vad ett företag är 

värt.  Istället är värderingen snarare en subjektiv uppskattning av värdet 

baserat på värderarens analys, erfarenhet och kunskap. För att göra en 

värdering har värderaren tillgång till ett antal olika värderingsmetoder som 

förvisso är vetenskapligt förankrade men som förutsätter ett antal 

antaganden vilka värderaren måste hantera. 

6.2.2 Värdebegreppet i förarbetena till expropriationsreglerna 

I förarbetena till 1972 års expropriationslag127 finns en promemoria om 

värdering av företag författad av Sven-Erik Johansson och Sigurd 

Löfgren.128 

I promemorian börjar författarna med att diskutera värdebegreppet vid 

frivilliga överlåtelser av företag och konstaterar att båda parterna i de fallen 

har friheten att välja att i framtiden vara ägare eller att inte vara ägare till 

värderingsobjektet, i dessa fall företaget. Den potentiella köparen kan välja 

mellan att köpa eller att inte köpa företaget och den potentiella säljaren kan 

välja mellan att sälja eller att inte sälja företaget. Det alternativ som är 
                                                
123 Jfr t.ex. PWC, s. 7, Hult s. 10 samt Nilsson m.fl., s. 15.  
124 Exv. kan värderingarna syfta till att fungera som underlag till överväganden om 
transaktioner eller som underlag i kreditbedömningar. 
125 Jfr Knabe, s. 19. 
126 Se exv. Nilsson m.fl., s. 27.  
127 Expropriationslag (1972:719) 
128 Se SOU 1969:50, s. 263 ff. 
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fördelaktigast för respektive part är givetvis beroende på priset vid en 

potentiell överlåtelse. Författarna diskuterar säljarens- och köparens kritiska 

värde. För säljaren är det överlåtelsepriset vid vilket det är lika fördelaktigt 

att sälja som att inte sälja företaget. För köparen är det överlåtelsepriset vid 

vilket det är lika fördelaktigt att köpa som att inte köpa företaget. Det 

kritiska värdet är subjektivt vilket innebär att det är beroende av parternas 

respektive subjektiva bedömningar av framtida konsekvenser av de bägge 

alternativen. Om en transaktion ska kunna komma till stånd måste köparens 

kritiska värde vara högre än säljarens kritiska värde och intervallet där 

emellan betecknas av författarna som området för avslut. Det går dock inte 

att uttala var inom detta område ett ”normalt” eller ”riktigt” överlåtelsevärde 

ligger eftersom parternas förhandlingsstyrka, förhandlingsskicklighet m.m. 

spelar en väsentlig roll för det slutliga priset. Varje överlåtelsepris inom 

området för avslut karaktäriseras av att det är mer förmånligt för parterna att 

en affär genomförs än att en affär inte genomförs. Storleken på området för 

avslut är av flera anledningar oklart. Respektive parts internt uppskattade 

kritiska värde är således osäkert samtidigt det är baserat på prognoser av 

framtiden vilka normalt är behäftade med osäkerhet och som kan förändras 

med förhandlingens gång när informationsutbyte sker parterna emellan. 

Detsamma gäller för parternas uppfattning av motpartens kritiska värde.129 

Under normala förutsättningar har en ägare till en rörelse möjlighet att 

välja om han vill behålla eller sälja sin rörelse. Valet är beroende på hur han 

värderar rörelsen i relation till hur en potentiell köpare värderar densamma. 

Förenklat innebär detta att ifall det finns en potentiell köpare som värderar 

en rörelse till ett högre värde än ägaren så kommer ägaren vilja sälja 

rörelsen.  

Säljarens kritiska värde är således det högsta av de värden han kan utfå 

utifrån sina möjliga handlingsalternativ. Handlingsalternativen innehavaren 

har är flera. Innehavaren kan välja att bedriva rörelsen för en obegränsad tid 

framåt, att sälja rörelsen på en gång, att likvidera rörelsen på en gång och att 

driva rörelsen vidare en viss tid för att sälja eller likvidera den i 

framtiden.130 

                                                
129 För hela stycket se SOU 1969:50, s. 263 ff. 
130 Se SOU 1969:50, s. 270 ff. 



 32 

6.2.3 Begreppet nuvärde  

Med en enkel definition kan ett företags värde sägas motsvara av nuvärdet 

av all framtida avkastning som företaget kommer generera.131 Detta 

värdebegrepp innebär helt enkelt att värdet av ett företag motsvarar 

företagets all framtida avkastning efter att man har beaktat risk och ränta.132 

Av Johansson och Löfgrens promemoria framgår att detta värdebegrepp bäst 

motsvarar rörelsens värde ifall rörelseinnehavaren avser att bedriva 

verksamheten för en obegränsad tid framöver. Det kritiska värdet motsvaras 

således av nuvärdet av företagets förväntade avkastning.133  

Ifall en likvidation skulle ha skett oavsett hyresförhållandets 

upphörande och sättet likvidationen utförs på inte påverkas så måste ingen 

värdering av rörelsen göras. Ifall likvidationen på grund av 

hyresförhållandets upphörande har fått genomföras på ett för hyresgästen 

mindre gynnsamt sätt bör hyresgästen ersättas för denna skillnad.134 

Enligt Johansson och Löfgren är det svårare att värdera rörelsen i det 

fall rörelseinnehavaren tänkt sälja rörelsen. De konstaterar att nuvärdet av 

företagets framtida avkastning, d.v.s. innehavarens kritiska värde, bör 

användas såvida rörelseinnehavaren inte kan ”göra troligt” att ett högre 

värde hade kunnat erhållas vid en frivillig försäljning. 135 Detta betyder 

således att hyresgästens värde av rörelsen ibland kan överstiga nuvärdet av 

den framtida avkastningen, men att hyresgästen måste bevisa detta. 

6.2.4 Marknadsvärdebegreppet 
Johansson och Löfgren diskuterar inte marknadsvärde som ett 

värdebegrepp. Men marknadsvärde är ett värdebegrepp som används inom 

den företagsekonomiska doktrinen. Det går inte att ge en enda definitiv 

definition av marknadsvärdet. Samtidigt finns det även flera andra 

värdedefinitioner som ligger nära marknadsvärde men som nödvändigtvis 

inte avser exakt samma värde.136 

En definition av marknadsvärde som ofta är återkommande och som bland 

annat används inom den finansiella redovisningen är den av International 
                                                
131 Jfr Löfgren och Gometz, s. 9.  
132 Jfr exv. Penman, s. 87.  
133 Se SOU 1969:50, s. 271. 
134 Jfr SOU 1969:50, s. 270 f.  
135 Se SOU 1969:50, s. 271.  
136 Se exv. PWC, s. 7 ff. 
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Valuation Standards (IVS). Enligt denna definition är marknadsvärde ”the 

estimated amount for which a property should exchange on the date of 

valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s-

length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted 

knowledgeably, prudently, and without compulsion.”137 Även om denna 

definition framförallt förekommer i diskussioner gällande 

fastighetsvärdering så förekommer den även gällande värdering av andra 

tillgångar såsom företag.138 Denna definition av marknadsvärde är den som 

kommer användas i denna uppsats. 

Till att börja med kan det konstateras att denna definition innebär att 

varken köparen eller säljaren inte på något sätt är tvingad att genomföra 

transaktionen, varför definitionen avser det värde objektet skulle ha haft vid 

en transaktion som inte karaktäriseras av tvång. 

Med marknadsvärde menas det mest sannolika priset en tillgång skulle 

få vid en försäljning på en öppen marknad. Detta innebär att marknadsvärdet 

är en tankekonstruktion, ett statistiskt begrepp som framkommer om 

tillgången säljs ett mycket stort antal gånger på den öppna marknaden vid en 

viss tidpunkt. Av alla dessa försäljningar får man en frekvensfunktion. 

Enligt grundläggande statistisk och ekonomisk teori kan denna 

frekvensfunktion antas vara normalfördelad. Marknadsvärdet skulle i en 

sådan frekvensfunktion då motsvara det pris som har störst antal noteringar, 

det vill säga det mest sannolika priset.139  

Definitionen av marknadsvärdet som presenterats i föregående stycke 

kan även sägas ge möjligheten att bestämma marknadsvärdet till ett värde 

som överstiger det mest sannolika priset.140 I så fall skulle marknadsvärdet i 

teorin innebära att objektet oftare skulle värderas högre än lägre än det 

”riktiga” värdet ifall man antar att det ”riktiga” värdet återfinns någonstans i 

intervallet. 

 Ifall skadeståndets funktion i första hand ses som preventivt kan denna 

definition av marknadsvärdet vara gångbar eftersom skadevållarens 
                                                
137 Se IVS, IVS Framework, p. 30, tillgänglig på 
http://www.ivsc.org/sites/default/files/IVS%20Framework.pdf citerad 2014-12-14. 
138 Se t.ex. PWC, s. 8.  
139 För hela stycket se Dahlsjö m.fl., kommentaren till 4:1 expropriationslagen samt Hager, 
s. 142 ff.  
140 Se Hager, s. 145. 
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skadeståndsskyldighet skulle bli högre. Däremot bör risken för 

överprevention beaktas. Ska skadeståndets funktion snarare ses som i första 

hand reparativt borde marknadsvärdet snarare definieras närmare det mest 

sannolika priset. Detta eftersom skadeståndet då, i genomsnitt, bättre skulle 

motsvara den faktiska skadan. 

I en mening har marknadsvärdet ansetts vara det bästa måttet på ett 

objekts värde när det gäller att försätta en skadelidande i ett oförändrat 

ekonomiskt läge,141 och syftet begreppet tycks tjäna är att ge en objektiv 

bild av ett objekts värde så att partens subjektiva uppfattning om värdet inte 

blir avgörande.142 Detta innebär dock inte att subjektiva inslag vid 

värderingen inte är uteslutna i enskilda fall.143 

Även om det många gånger kan finnas uppgifter om betalda priser för 

liknande objekt så kan dessa belopp inte alltid sägas visa objektets 

marknadsvärde eftersom det inte finns tillräckligt många frekvenser 

samtidigt som det inte praktiskt går att pröva eller fastställa marknadsvärdet 

genom att utbjuda objektet till försäljning.144 

Av allt detta framgår att en förutsättning för att marknadsvärde som 

begrepp ska ha någon relevans för hyresgästen är att objektet är fritt 

överlåtbart. Vad gäller den rörelse som bedrivs i en lokal kan 

överlåtbarheten i vissa fall vara begränsad. Ifall den fria överlåtbarheten är 

begränsad har detta givetvis en inverkan på marknadsvärdebegreppets 

relevans vid en skadevärdering. 

Vid en överlåtelse av en rörelse är det ofta en förutsättning att 

hyresrätten till lokalen däri rörelsen bedrivs också överlåts. I 12:36 JB finns 

det en regel som begränsar innehavarens möjlighet att överlåta hyresrätten. 

Denna regel aktualiseras dock inte när rörelsen bedrivs i aktiebolag eller 

handelsbolag, varför detta gäller framförallt om rörelsen inte bedrivs i ett 

aktiebolag eller handelsbolag. 

Som tidigare har konstaterats synes marknadsvärdet uppfattas som ett 

”neutralt” värde som inte påverkas av subjektiva faktorer hos parterna. Det 

                                                
141 Se Hager, s. 236 ff.  
142 Se Hager, s. 249.  
143 Se Hager, s. 238.  
144 Se Hager, s. 236 ff.  
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finns dock flera faktorer hos parterna som inverkar på värdet för den parten, 

exempelvis finansieringsstruktur och synergier. 145 

6.3 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkten hänvisar till den tidpunkt då förutsättningarna för 

värderingen gäller. Värderingen avspeglar således företagets värde vid 

denna tidpunkt.146 I den företagsekonomiska doktrinen är till synes 

utgångspunkten att värderingen görs med all tillgänglig information vid 

värderingstillfället, varför värderingstidpunkten blir samma tidpunkt. I 

expropriationsrätten är den allmänna utgångspunkten att värdetidpunkten 

ska vara då målet slutligen avgörs.147 Vad gäller skadeberäkningen vid 

beräkning av rörelseskada med anledning av ett hyresförhållandets 

upphörande tycks värdetidpunkten istället vara hyresförhållandets 

upphörande.148 

6.4 Företagsekonomiska värderingsmetoder 
Som redan har konstaterats har hyresgästen rätt att åberopa den 

värderingsmetod som ger honom den förmånligaste värderingen. 

Hyresgästen anses dock ha att visa att förutsättningarna för att tillämpa 

metoden är uppfyllda.149 

Som tidigare redan har konstaterats hänvisar förarbetena för det 

indirekta besittningsskyddet till de regler och principer som gäller vid 

expropriation.  I förarbetena till expropriationsreglerna diskuteras tre 

värderingsmetoder, avkastningsvärdemetoden, substansvärdemetoden och 

likvidationsvärdemetoden.150 I denna uppsats redogörs för dessa tre metoder 

samt marknadsvärdemetoden då den sistnämnda kan ha antas ha vunnit 

insteg. Likvidationsvärde och substansvärde berörs i denna uppsats 

framförallt som förstärkande metoder av avkastningsvärdemetoden. 

Förarbetena till expropriationsreglerna är från 1960-talet varför vissa 

modernare metoder för att värdera ett företag inte berörs där. Exempel på 

                                                
145 Se Sevenius, s. 85.  
146 Se PWC, s. 10. 
147 Se. prop. 1971:122, s. 177.  
148 Jfr exv. RH 1999:45 och Svea hovrätt 1982-11-25, dom nr 14:DT 22, mål nr T 990/81. 
149 Se Victorin, s. 82 och 12:58 b Zeteo. 
150 Se SOU 1969:50, s. 263 ff. 
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sådana metoder är bl.a. cash flow-analys.151 Dessa metoder berörs dock inte 

i denna uppsats. 

6.4.1 Avkastningsvärdemetoden 

Den juridiska doktrinen tycks i många fall behandla 

avkastningsvärdemetoden som en enda enhetlig metod. Det finns dock flera 

olika varianter för avkastningsvärdering,152 vilka alla inte är möjliga att 

diskutera i denna uppsats. Istället kommer endast avkastningsvärdemetoden 

i dess enklaste form beröras. 

Genom avkastningsvärderingen beräknas nuvärdet av företagets all 

framtida avkastning. Detta innebär alltså att det denna metod beräknar 

rörelseinnehavarens kritiska värde. I värderingen behövs uppgifter om den 

förväntande avkastningen samt en kalkylränta.153 

 

Avkastningsvärdet beräknas med följande formel:  

 

I denna formel står V för värdet, a för den förväntade genomsnittliga 

avkastningen och r för den valda kalkylräntan. Denna formel utgår från att 

företaget kommer leva för evigt, ifall man räknar med en likvidation efter en 

viss tid måste formeln ändras. Syftet med att räkna med att avkastningen är 

evig är att det är svårt att uppskatta ett likvidationsvärde. Samtidigt får den 

avkastning som ligger långt fram i tiden endast en liten betydelse för 

värdet.154 

6.4.1.1 Den förväntade avkastningen 
Som underlag för den förväntade genomsnittliga avkastningen kan någon av 

resultatposterna i rörelsens tidigare resultaträkningar användas. Vanligtvis 

används resultat efter finansiella poster eller resultat före 

bokslutsdispositioner som värderaren sedan justerar för att ge en rättvisande 

bild av rörelsen.155 Enligt Victorin och Hager brukar man, beroende på 

föränderligheten på marknaden och andra villkor, vanligtvis inte blicka 

                                                
151 Se exv. Hult, s. 65 ff. för en redogörelse av denna metod. 
152 Se t.ex. PWC, s. 19 och Sevenius, s. 86 f.  
153 Se Hult, s. 82. 
154 Se Hult, s. 85 f. 
155 Se Hult, s. 82. 
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längre bakåt i tiden än 3-5 år.156 Vid användandet av historiska värden måste 

alla extraordinära poster i resultaten justeras.157 Dessa poster kan avse vissa 

avskrivningar, ägaruttag, räntor, rörelsefrämmande poster m.m., mer om 

ägaruttag senare i denna uppsats.158 

Larsson och Synnergren skriver förenklat att den förväntade 

avkastningen är ett snitt av de fem senaste årens resultat.159 Även om man i 

praktiken oftast använder historiska resultat för att avgöra den förväntade 

avkastningen är det viktigt att poängtera att det är den framtida avkastningen 

som är avgörande. Detta innebär att prognoser och framtida utvecklingen 

måste beaktas. Ifall dessa är tillräckligt säkra kan det leda till att hänsynen 

till det historiska resultatet minskar.160 För små rörelser är påverkan av vissa 

förändringar på t.ex. ledarsidan eller i beroendet till andra företag mycket 

större varför det är svårt att göra en bedömning av den förväntade 

avkastningen endast baserat på prognoser.161 Vid en osäkerhet om tidigare 

års resultat kan de olika årens resultat viktas olika.162  

6.4.1.2 Kalkylräntan 
En avgörande fråga i avkastningsvärdemetoden är frågan om huruvida 

risken och osäkerheten i den framtida avkastningen ska beaktas i formelns 

del för den förväntade avkastningen eller i kalkylräntan. Det vanliga är dock 

att värderaren beaktar denna risk, osäkerheten m.m. i både kalkylräntan och 

vid bedömningen av den framtida avkastningen vilket leder till en 

dubbelberäkning av risk och osäkerhetsmomenten. Anledningen till detta är 

att det i praktiken är svårt att finna en entydig bestämning av ett företags 

specifika osäkerhet och risk. 163 

Det finns flera diskussioner om kalkylräntans komponenter, men den 

kan anses bestå av tre poster: en riskfria ränta, en riskpremie samt den 

förväntade årliga inflationstakten.164 Den riskfria räntan avser den ränta som 

man får i så kallade riskfria placeringar, vilket till exempel kan vara 

                                                
156 Se Victorin & Hager, SvJT 2006 s. 801. 
157 Se Hult, s. 89. 
158 För en diskussion om dessa justeringar se Hult, s. 89 ff. 
159 Se Larsson & Synnergren, s. 155. 
160 Se SOU 1969:50, s. 266. 
161 Se Hult, s. 87. 
162 Se Hult, s. 88. 
163 Se Hult, s. 96 f.  
164 Jfr Hult, s. 97 och PWC, s. 24 ff.  
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statsobligationsräntan. Den andra delen består av riskpremien som beror på 

den risk som placeringen i den aktuella rörelsen är förknippad med och 

tillsammans med den riskfria räntan så utgör dessa två realräntan.165 Det kan 

diskuteras huruvida den förväntande inflationstakten ska vara en del av 

kalkylräntan eftersom den redan borde vara beaktad i den riskfria räntan.166 

I denna definition av kalkylräntan är det två delar, den riskfria räntan 

och den förväntade inflationstakten, oberoende av företaget. Samtidigt är 

den tredje delen, riskpremien, företagsspecifik. 

 

6.4.1.2.1 Riskfri ränta och förväntad inflationstakt 
Den riskfria räntan och den förväntade inflationstakten bör, i förhållande till 

riskpremien, vara relativt lätt att sätta. Som vägledning vid sättandet av den 

riskfria räntan kan bl.a. statslåneräntan användas. Statslåneräntan ska enligt 

Riksgälden avspegla den riskfria långa marknadsräntan.167 Inflation är den 

allmänna prisökningen som gör att pengar får en lägre köpkraft. I Sverige 

mäter Statistiska Centralbyrån (SCB) inflationen och det vanligaste måttet 

är konsumentprisindex (KPI). SCB:s statistik visar dock den faktiska 

inflationen och i kalkylräntan ska den förväntade inflationen användas. Flera 

prognosinstitut ger rapporter med prognoser av den förväntade 

inflationstakten. Ett exempel är Konjunkturinstitutet.168 

 

                                                
165 Se Hult s. 97. 
166 Se exv. Lundén och Ohlsson, s. 98 f.  
167 Se Riksgälden, Statslåneräntan, tillgänglig på 
https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Statistik/statslanerantan/, citerad 
2014-12-28. 
168 Konjunkturinstutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. 
Konjunkturinstitutet publicerar varje månad Konjunkturbarometern som bl.a. innehåller en 
prognos över den förväntade inflationstakten. Se exv. Konjunkturinstitutet,Konjunkturläget 
december 2014, tillgänglig på  
http://www.konj.se/download/18.76c32751495db5e6f412b5/Konjunkturlaget-december-
2014.pdf citerad 2014-12-28. 
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Diagram 1. Historisk data över genomsnittlig statslåneränta sen 1986.169 

 

 
Diagram 2. Historisk inflationstakt enligt KPI.170 

 

Diagram 1 och 2 visar att statslåneräntan och inflationstakten har haft en 

sjunkande trend sen 1986 respektive 1970.  Även om det givetvis är svårt att 

dra slutsatser om hela kalkylräntan eftersom den även bygger på delen som 
                                                
169 Datan är hämtad från Riksgälden och avser varje års medelvärde per den sista dag som 
data finns tillgängligt för varje år 1986-2014. Se Se Riksgälden, Statslåneräntan, tillgänglig 
på https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Statistik/statslanerantan/, 
citerad 2014-12-28. 
170 Datan är inhämtad från SCB:s hemsida den 30 december 2014 och avser årlig förändring 
i procent och avser årlig förändring i procent av konsumentprisindex. Se Statistiska 
centralbyrån i källförteckningen. 
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avser riskpremien, så kan man åtminstone misstänka att kalkylräntan bör ha 

sjunkit under denna tid. I varje fall i den del som avser den riskfria räntan 

och att kompensera för inflation. 

  

6.4.1.2.2 Riskpremien 
Riskpremien kan betecknas som den risk som inte kan undvikas genom en 

diversifierad aktieportfölj.171 En annan beskrivning av riskpremien är att den 

är: ” [...] den förväntade avkastning utöver den riskfria räntan som erfordras 

för att investeraren ska välja att placera kapitalet i det aktuella 

investeringsobjektet istället för i det riskfria placeringsalternativet. 

Storleken på riskpremietillägget beror av hur stor osäkerhet som bedöms 

föreligga avseende den aktuella investeringens förväntade framtida 

avkastning.”172 Detta innebär att denna del av kalkylräntan ska beakta den 

risk som är specifik till företaget.  

Det finns flera faktorer som nämns som avgörande för bedömningen av 

kalkylräntan i denna del. En faktor är affärsrisken i branschen,173 som 

innebär att en högre affärsrisk ska innebära en högre kalkylränta och vice 

versa. En annan faktor är företagets storlek.174 Vidare kan företagets 

allmänna struktur beaktas innebärande att om företaget är starkt 

personberoende ska kalkylräntan sättas högre.175 Samtidigt kan kalkylräntan 

sättas lägre om företaget snarare är beroende av ett upparbetat varumärke.176 

Om avkastningsvärdet motsvaras av ett högt likvidationsvärde kan 

kalkylräntan sättas lägre eftersom investerarens risk om den faktiska 

avkastningen blir lägre så kan åtminstone en del av det investerade beloppet 

återvinnas.177  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns en enhetlig 

metod för hur riskpremien i kalkylräntan eller kalkylräntan i sin helhet ska 

sättas. Även om riktlinjer finns för vad som ska påverka valet av kalkylränta 

så är det svårt, om inte omöjligt, att ge en entydig och precis beskrivning av 

                                                
171 Se Hult, s. 97. 
172 Se PWC, s. 24. 
173 Se PWC, s. 25.  
174 Se PWC, s. 25.  
175 Se SOU 1969:50, s. 267 f. samt Hult, s. 97. 
176 Se Hult, s. 97 och jfr SOU 1969:50, s. 267 f.  
177 Se Hult s. 97 och SOU 1969:50, s. 267 ff. 
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hur kalkylräntan ska sättas. Det är således upp till värderarens egna 

bedömning att välja en lämplig kalkylränta. 

 

6.4.1.2.3 Kalkylräntan som en kapitaliseringsfaktor 
Kalkylräntan kan inventeras och istället visas som en 

kapitaliseringsfaktor.178 

 

Kalkylränta:        10%    Kapitaliseringsfaktor : 10 

= 15 %                                      = 6,67 

= 20 %                                      = 5 

= 25 %                                      = 4 

Vid användning av kapitaliseringsfaktor måste avkastningsvärdeformeln 

modifieras. Formeln blir istället:  där värdet (V) motsvaras av 

den genomsnittliga förväntade avkastningen (a) multiplicerat med 

kapitaliseringsfaktorn (kf).  

 

6.4.1.2.1 Vald kalkylränta enligt den juridiska doktrinen 
Enligt Hager och Victorin sattes kalkylräntan tidigare ofta till mellan 20 och 

33 %,179 vilket motsvarar en kapitaliseringsfaktor på 3-5.  

Även Larsson och Synnergren anger att man vanligtvis värderar en 

rörelse till 3-5 årsvinster, men de tycks förenkla det hela ordentligt till att 

man beräknar ett snitt på företagets fem senaste årsvinster för att sedan 

multiplicera snittet med en multiplikator som oftast blir mellan tre och 

fem.180 Larsson och Synnergren skriver att multiplikatorn bestäms av en 

prognos baserad på kundkrets, lokalens läge, konkurrens, konjunktur samt 

övriga branschförhållanden och andra orsaker som kan öka omkostnaderna 

eller försämra lönsamheten.181 

                                                
178 Kallas även vinstmultiplikator. 1/kalkylräntan i decimalform = kapitaliseringsfaktorn. 
Exv. 1/0,1 = 10 vilket innebär att en kalkylränta på 10 % motsvaras av en 
kapitaliseringsfaktor på 10.  
179 Se Victorin & Hager, SvJT 2006 s. 810. 
180 Se Larrson & Synnergren, s. 155.  
181 Se Larrson & Synnergren, s. 155. 
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6.4.2 Substansvärde och likvidationsvärde 
Här nedan berörs substansvärde och likvidationsvärde samt, mycket 

förenklat, någon typ av metodik för att beräkna respektive värde. Därefter 

följer en kort diskussion om dessa två värdebegrepps användning.  

6.4.2.1 Substansvärde 

I substansvärdemetoden beräknar man värdet av det kapital som är placerat i 

företaget. Formeln för substansvärdet är enkel: tillgångarna – skulderna = 

substansvärdet. 

Vid en snabb, schablonmässig substansvärdering kan man utgår man 

vanligen från rörelsens balansräkning.182 För att få det riktiga värdet av 

rörelsens tillgångar och justeras detta för skillnaden mellan tillgångarnas 

bokförda värde och verkliga värde.183 Vad som ska avses med verkligt värde 

är inte självklart men ofta är det avser man återanskaffningskostnaden på 

värderingsdagen även om man även kan tänka sig att det ska avse 

försäljningspriset eller liknande.184 Anledningen till att använda 

återanskaffningskostnaden är antagandet om ”going concern”,185 det vill 

säga att företaget antas fortsätta bedriva sin verksamhet. Förutom att 

tillgångarna måste värderas till verkligt värde måste även andra justeringar 

göras för att exempelvis beakta periodiseringsfonder och 

skattekonsekvenser,186 vilka det dock inte finns möjlighet att redogöra för i 

denna uppsats. 

Enligt Victorin och Hager är substansvärdemetoden är ofta en mindre 

god värderingsmetod för att mäta en rörelses värde,187 men - i teorin - ska en 

korrekt substansvärdering ge samma värde som en korrekt 

avkastningsvärdering.188 Skillnader som inte förklaras, av tillgångar 

upptagna till redovisningsmässiga värden, uppkommer dock ofta och dessa 

kan t.ex. förklaras av goodwill som inte har kunnat fångas korrekt i 

                                                
182 Se Hult, s. 100. 
183 Se Victorin & Hager, SvJT 2006 s. 799. 
184 Se Hult, s. 101. 
185 Se Hager, s. 176  
186 Se Hult, s. 104 ff. 
187 Se Victorin & Hager, SvJT 2006 s. 799. 
188 Se PWC, s. 33. 
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substansvärderingen, vilket t.ex. kan bero på en väl inarbetad kundkrets eller 

en skicklig företagsledning.189  

6.4.2.2 Likvidationsvärde 

I korthet är en likvidationsvärdering en substansvärdering som belastas med 

kostnader hänförliga till nedläggningen. Kostnaderna kan bland bestå i 

kostnader för att bryta kontrakt, friställa personal och realisera lager.190 

Likvidationsvärdet är det värde som rörelsen förutsätts inbringa om rörelsen 

likvideras utan allt för mycket brådska.191 Som tidigare har konstaterats kan 

likvidationsvärdet av en rörelse beaktas vid en avkastningsvärdering 

eftersom dess storlek påverkar risken associerad med investeringen. 

Likvidationsvärdet av en rörelse kan även ha betydelse vid en 

avkastningsvärdering eftersom man kan argumentera att en investerare 

erhåller nuvärdet den dag rörelsen likvideras.192 Detta innebär således att 

likvidationsvärdet antingen kan beaktas genom att risken ansens vara lägre 

varvid riskpremien i kalkylräntan sänks. Ett annat sätt är att se 

likvidationsvärdet som en utdelning vid slutet av investeringshorisonten. 

Det kan därför sägas att likvidationsvärdet på så sätt representerar ett 

företags minimivärde. Likvidationsvärdet är inte relevant som ersättning i 

annat fall än när rörelsen måste läggas ned.193  

Sammantaget innebär detta att substansvärdet och likvidationsvärdet 

framförallt är kompletterar andra värdebegrepp.  

6.4.3 Marknadsvärdemetoden  
Med marknadsvärdemetoden beräknas rörelsens marknadsvärde. I metoden 

beräknas värdet genom en jämförelse av vad likvärdiga rörelser har sålts 

för.194 Man tittar alltså på vilket pris andra rörelser i samma bransch, storlek 

och belägenhet/ort har sålts för.195 För att metoden måste det finnas ett antal 

tidigare överlåtelser. Vidare måste urvalet av överlåtelser vara representativt 

för företaget och det är sällan man hittar tillräckligt många sådana 

                                                
189 Se PWC, s. 33 och Victorin & Hager, SvJT s. 799.  
190 Se Victorin & Hager, SvJT s. 800. 
191 Se SOU 1969:50, s. 270.  
192 Jfr Hult, s. 108. Detta förutsätter dock att avkastningsvärdeformeln modifieras. 
193 Se Victorin, s. 84. 
194 Se Löfgren & Gometz, s. 46. 
195 Se Lundén & Ohlsson, s. 116.  



 44 

överlåtelser.196 Tidpunkten, platsen, parterna, möjligheten till finansiering, 

försäljningsvillkoren och företagsformen är sådana faktorer som brukar 

skilja sig åt mellan överlåtelserna.197 

6.5 Vad ska hyresgästen ersättas för? 
Hyresgästen ska i princip ersättas för all den skada denne drabbas av till 

följd av hyresförhållandets upphörande. Denna ersättning avser ekonomiska 

värden, varför affektionsvärden inte ersätts. Hyresgästens ekonomiska värde 

av rörelsen är det ekonomiska värde hyresgästen hade erhållit av rörelsen 

om han fattat det för honom mest lönsamma beslutet. Detta innebär t.ex. att 

ifall det ekonomiskt sett mest lönsamma för hyresgästen hypotetiskt sett 

hade varit att behålla rörelsen och tillgodogöra sig avkastningen så kommer 

hans värde av rörelsen motsvara nuvärdet av avkastningen. Ifall det istället 

hade varit mest lönsamt att sälja rörelsen hade hans ekonomiska värde 

motsvarat det pris han hade erhållit vid försäljningen, det vill säga 

marknadsvärdet, vilket i det fallet hade varit högre än hans nuvärde. När 

nuvärdet å ena sidan är ganska konkret och någorlunda enkelt att beräkna så 

är marknadsvärdet å andra sidan betydligt svårare att observera.  

För att fastställa värdet enligt dessa olika värdebegrepp finns det flera olika 

metoder för att uppskatta rörelsens värde och hyresgästen har rätt att 

åberopa den för honom mest förmånliga värderingsmetoden. Detta bör 

också innebära att han har rätt att åberopa det för honom mest förmånliga 

värdebegreppet eftersom de här ovan diskuterade värdemetoderna beräknar 

olika värdebegrepp. 

Dessa metoder resulterar inte i några objektivt korrekta värden utan är 

beroende flertalet bedömningar som görs av värderaren. I en ersättningstvist 

använder sig parterna ofta av utlåtanden från utomstående värderare, varför 

dessa experter således har rollen som värderare. Ytterst är det dock 

domstolen som har att avgöra huruvida hyresgästen har lyckats bevisa sin 

skada eller inte. För detta finns det en bevislättnadsregel.  

                                                
196 Se Lundén och Ohlsson, s. 117.  
197 För en redogörelse för dessa faktorer se Lundén och Ohlsson, s. 117. 



 45 

7. Rättspraxis 
Det finns endast underrättspraxis som avgör värderingsfrågan i den del som 

är av intresse för syftet med denna uppsats.198 En del av denna 

underrättspraxis berörs här nedan. Avgörandena är uppdelade under två 

rubriker, avkastningsvärdemetoden och marknadsvärde. 

7.1 Avkastningsvärdemetoden 

7.1.1 Svea hovrätt (2013-12-06, mål nr T 3370-13) 

Hyresgästen hyrde en lokal där hyresgästen sålde, monterade och reparerade 

mopeder. Hyresvärden sa upp hyresavtalet till upphörande per den 31 

december 2007 och som skäl till uppsägningen angav hyresvärden att 

fastigheten skulle rivas. Hyresnämnden beslutade om uppskov med 

avflyttning till den 31 oktober 2008. Hyresgästen flyttade det datumet. 

Verksamheten upphörde den 31 augusti 2008. Hovrätten fann att 

hyresgästen hade rätt till ersättning för rörelseskada eftersom hyresgästen 

varit tvungen att lägga ned rörelsen till följd av uppsägningen.  

I ersättningsfrågan åberopade hyresgästen en värdering av rörelsen 

gjord som en avkastningsvärdering. I värderingen användes de fyra senast 

föregående årens resultat den resulterade i ett nuvärde i intervallet 8 900 000 

– 9 700 000 kr samt ett mittvärde på 9 400 000 kr. Hyresgästen ansåg att 

värderingen skulle justeras upp till 10 500 000 kr eftersom att en 

utförsäljning som genomfördes till följd av hyresförhållandets upphörande 

kunde antas ha påverkat rörelsekapitalet negativt. Värdet justerades 

ytterligare uppåt till 13 000 000 kr med hänsyn till en köpares möjlighet att 

göra skattemässiga avskrivningar. Hyresvärden invände att värderingen inte 

hade någon prognos över hur mopedförsäljningen skulle påverkas och att 

det vid värdetidpunkten fanns indikationer om att den skulle sjunka. Vidare 

ansåg hyresvärden att en köpares möjlighet till skattemässiga avskrivningar 

inte skulle beaktas i värderingen, eftersom värderingen ska spegla den 

löpande utvecklingen av rörelsen som den bedrevs vid värdetidpunkten.  

                                                
198 Det finns ett HD-avgörande med värderingsrättsliga aspekter, NJA 1972 s. 515, vilket 
som dock inte är av intresse för frågeställningarna. För en redogörelse av de 
värderingsrättsliga aspekterna av NJA 1972 s. 515 se Victorin och Hager, SvJT 2006 s. 803 
ff.  
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Hovrätten ansåg att värdetidpunkten skulle sättas till den dag då 

hyresgästen avflyttade från lokalen. Hovrätten uttalade att det vid 

värderingen är avgörande betydelse vad man vid värdetidpunkten hade att 

anta om framtiden. Först 2009 hade man fått vetskap om att 

mopedförsäljningen hade börjat sjunka men att det inte fanns några 

indikationer om detta vid värdetidpunkten. Hovrätten konstaterade vidare att 

det alltid med värderingar av denna typ finns en grad av osäkerhet. Med 

hänsyn till syftet är att ersätta hyresgästen för den skada han har drabbats av 

ansåg man att starka skäl talar mot att låta hyresgästen bära hela risken för 

denna osäkerhet. Med hänvisning till den juridiska doktrinen uttalade 

hovrätten att huvuddelen av denna risk istället bör bäras av den 

ersättningsskyldige hyresvärden. Hovrätten tog viss hänsyn till att 

utförsäljningen kunde ha påverkat rörelsekapitalet och därmed värderingen 

negativt men delade hyresvärdens invändningar om att köparens möjlighet 

att göra skattemässiga avskrivningar inte skulle inverka på värderingen. 

Hovrätten fann att rörelsens värde skulle uppskattas till 10 000 000 kr. Man 

ansåg dock att rörelsens substansvärde skulle subtraheras från detta belopp 

eftersom hyresgästen kunnat tillgodoräkna det värdet. Substansvärdet 

uppskattades med hjälp av uppgifter hämtade från rörelsens balansräkning. 

I avgörandet tycks hovrätten ha beaktat det faktum att försäljningen av 

mopeder kunde sjunka trots de tidigare lönsamma åren, vilket innebär att 

hovrätten inte enbart beaktade historiska resultat. Att värdetidpunkten sattes 

till hyresförhållandets upphörande innebär att värderingen måste göras 

utifrån de förutsättningar som fanns vid den tidpunkten, vilket också torde 

vara det teoretiskt sett mest korrekta eftersom rörelsen ska värderas utifrån 

de förutsättningar som rådde vid den tidpunkten. Detta innebär dock att 

värderingen blir mindre tillförlitlig än vad som hade kunnat vara fallet. 

Samtidigt torde det vara svårare att göra en sådan typ av värdering eftersom 

det förutsätter att bedömningarna om framtiden ska vara bedömningar som 

hade gjorts då. Den företagsekonomiska doktrinen tycks ha ett 

investerarperspektiv som innebär att företaget värderas utifrån 

frågeställningen om det är en bra eller dålig investering, och åtminstone den 

grundläggande avkastningsvärdemetoden är till synes inte anpassad för en 
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värdetidpunkt som är i dåtid. Detta innebär att metoden inte nödvändigtvis 

är gjord med beaktande av skadeståndsrättens särskilda krav.   

7.1.2 Svea hovrätt 1982-11-25, dom nr 14:DT 22, mål nr T 990/81 

Målet rörde frågan om rätt till ersättning i enlighet med det indirekta 

besittningsskyddet. Hovrätten fann att hyresgästen hade rätt till ersättning 

och att denna i analogi med expropriationsrättsliga principer skulle motsvara 

marknadsvärdet. 

Hovrätten anförde i domen att: ” Marknadsvärdet av företag ställs 

vanligen i direkt relation till det årliga överskottet. I praxis synes värdet i 

flertalet fall bestämmas till mellan tre och fem årsavkastningar. Ett värde 

utgörande fem årsavkastningar – vilket motsvarar en kapitalisering för all 

framtid efter 20 procent – torde vara aktuellt beträffande företag som är väl 

inarbetade och som har hög goodwill. Mot denna bakgrund anser hovrätten 

att föreliggande utredning inte ger stöd för att bestämma marknadsvärdet av 

N:s andel i den i Vinterpalatset bedrivna biografrörelsen högre än till fem 

årsavkastningar.” 

Av detta framgår att hovrätten avgjorde kalkylräntan med hänvisning 

till att man i praxis tycks sätta kalkylräntan mellan 20-33 % och att 20 % 

torde vara aktuellt för företag som är väl inarbetade och som har en hög 

goodwill. Även om det givetvis är bra att domstolen följer praxis så kan 

motiveringen i denna del ifrågasättas eftersom kalkylräntan som tidigare har 

konstaterats ska sättas i förhållande till de förhållanden som är specifika för 

det värderade företaget. Förvisso relaterar hovrätten kalkylräntan till att 

företaget är väl inarbetat och att det har en hög goodwill, men detta ska 

enligt hovrättens resonemang endast innebära att kalkylräntan ska sättas i 

den lägre delen av detta intervall. Vidare kan det konstateras att både 

ränteläget och inflationen har sjunkit på senare tid varför kalkylräntan i den 

delen borde kunna sättas lägre idag.  

Vidare kan det konstateras att hyresgästen hade anfört att kalkylräntan 

skulle sättas till 10 % och hyresvärden att den skulle sättas till 12 % men att 

hovrätten alltså ansåg att den skulle sättas högre, till 20 %. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom det betyder att hovrätten inte godtog parternas 

uppskattningar av skadan.  
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Slutligen kan det konstateras att ersättningen ska sättas efter företagets 

marknadsvärde och att den vanligtvis ställs i direkt relation till företagets 

avkastning. Som tidigare har konstaterats i denna uppsats är nuvärdet inte 

nödvändigtvis detsamma som marknadsvärdet. Förvisso borde det vara så 

att en potentiell köpare teoretiskt sett kan tänka sig att betala upp till lika 

mycket som den avkastning köparen förväntar sig få av företaget. Såväl 

värdet som värderingen är dock något subjektivt. Detta innebär dels att 

nuvärdet av all framtida avkastning kan variera för en innehavare som t.ex. 

skulle ha synergifördelar. Samtidigt innebär detta att det faktiskt kan finnas 

potentiella köpare som exempelvis gör mer positiva antaganden i sin 

värdering av bolaget. Detta skulle kunna innebära att hyresgästens 

beräknade nuvärde enligt avkastningsvärdemetoden skulle kunna vara lägre 

än det marknadsvärde som hyresgästen skulle kunna få på den öppna 

marknaden. Det är således inte självklart att nuvärdet och marknadsvärdet 

motsvarar varandra, även om en potentiell köpare förvisso kan antas värdera 

rörelsen med hjälp av en avkastningsvärdering. Av denna anledning bör 

begreppen inte förväxlas. 

 

7.1.3 Svea hovrätt 2004-10-27, mål nr T 4828-04 

Detta inte refererade avgörande,199 är ett bra exempel på vilken betydelse 

kalkylräntan har för det uppskattade värdet av en rörelse. Fallet rörde en 

ersättning för rörelseskada enligt 12:58 b 2 st. JB. Hovrätten fann att 

hyresvärden skulle ersätta hyresgästen för rörelseskada eftersom 

uppsägningen innebar att rörelsen var tvungen att läggas ner. Hyresgästen 

anförde att avkastningsvärdemetoden skulle användas. I värderingen 

använde hovrätten en kapitaliseringsfaktor på 5, vilket motsvarar en 

kalkylränta om 20 %. Hyresgästen hade anfört att kalkylräntan skulle sättas 

till 14 %, vilket motsvarar en kapitaliseringsfaktor på drygt 7. Hyresvärden 

å sin sida ansåg att kapitaliseringsfaktorn skulle sättas till 4, vilket motsvarar 

                                                
199 Detta är hovrättsavgörandet av det refererade Högsta domstolen-avgörandet NJA 2007 s. 
1018. Eftersom HD, till skillnad från underinstanserna, fann att hyresvärden inte var 
ersättningsskyldig finns underinstansernas diskussion om ersättningens storlek inte med i 
referatet. Istället måste man studera de inte refererade underinstansavgörandena.  
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en kalkylränta om 25%. Med kalkylräntan satt till 20 % beräknade hovrätten 

rörelsens värde till 2 695 000 kr (539 000/0,2).  

Den av hyresvärden anförda kalkylräntan på 25 % hade istället 

inneburit att värdet skulle ha beräknats till 2 156 000 kr (539 000/0,25). Den 

kalkylränta på 14 % som hyresgästen hade anfört som lämpligast hade 

resulterat i 3 850 000 kr (539 000/0,14).  

Detta innebär således att värdet sattes 539 000 kr (33,33 %) högre än 

vad värdet hade blivit med den av hyresvärden anförda 

kapitaliseringsfaktorn samt 1 694 000 kr (44 %) lägre än vad värdet hade 

blivit ifall hovrätten hade använt den av hyresgästen anförda kalkylräntan.  

Hovrätten motiverade inte valet av kalkylränta mer än att man i likhet 

med tingsrätten ansåg att en kapitaliseringsfaktor på 5 var skäligt. 

Tingsrätten200 uttalade i domskälen: ”Tingsrätten har - med beaktande av 

den osäkerhet som råder - stannat för att använda kapitaliseringsfaktorn 5.” 

utan att föra någon utförligare diskussion om denna osäkerhet.  

Det är tydligt att valet av kalkylränta i detta fall hade en stor inverkan 

på det slutliga värdet varför det vore önskvärt med en utförligare motivering 

av rätten. Förvisso kan det inte sägas finnas en objektivt sett korrekt 

kalkylränta utan valet av kalkylräntan är, i likhet med resten av värderingen, 

snarare en subjektiv uppskattning.  Oaktat detta har kalkylräntan bevisligen 

en stor betydelse för det slutliga värdet, varför en tveksam bedömning i 

denna del skulle kunna innebära att hyresgästens över- eller 

underkompenseras. Något som inte vore förenligt med lagstiftningens 

allmänna syften. Även om parterna har oberoende experter som har värderat 

rörelsen är det domstolen som ytterst kommer att ta rollen som värderare 

eftersom den har att värdera den förda bevisningen. 

Det må så vara att kapitalräntan i regel sätts till 20-33 %, d.v.s. en 

kapitaliseringsfaktor på 3-5, men värderaren måste ta ställning till den i 

varje specifikt fall. Alla rörelser är unika, samtidigt som omständigheter 

externa till rörelsen såsom ränteläget, inflationstakten m.m. förändras över 

tid. Som visades med diagrammen under punkten 6.4.1.2.1 har både 

                                                
200 Växjö tingsrätt 2003-04-28, mål nr T 1189-01. 
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ränteläget och inflationstakten sjunkit på senare tid, vilket borde kunna 

innebära att kalkylräntan också skulle ha sjunkit.   

 I dagens läge med låg ränta och en lägre inflation än tidigare borde innebära 

att ett företag med låg företagsspecifik risk skulle kunna värderas med en 

kalkylränta understigande 20 %. Samtidigt går det inte att utesluta att 

exempelvis en riskfylld rörelse trots den låga räntan och inflationen skulle 

värderas med en kalkylränta som överstiger 33 %. Ytterst ska hyresgästen 

inte ersättas med 3-5 gånger årsavkastningen, utan för rörelsens värde. 

Slutligen bör det påpekas att Högsta domstolen beviljade 

prövningstillstånd201 i detta fall, men fann att hyresvärden inte var 

ersättningsskyldig varför man inte berörde ersättningsfrågan. 

7.2 Marknadsvärde 

7.2.1 RH 1999:45 

Hyresgästen, två privatpersoner, hyrde en lokal i ett sjukhus. I lokalen 

bedrevs en cafeteria och en kioskrörelse. Hyresvärden sade upp avtalet. 

Hovrätten fann att sakligt skäl för att inte förlänga hyresavtalet saknades 

varför hyresgästen hade rätt till ersättning enligt 12:58 b JB. Hyresgästen 

menade att ersättningen skulle sättas till marknadsvärdet, medan 

hyresvärden vitsordade en ersättning motsvarande en årshyra, det vill säga 

minimiersättningen. 

Hovrätten fann att hyresgästen skulle ersättas med rörelsens 

marknadsvärde. Om beräkningen av marknadsvärdet anförde hovrätten: 

”Vid beräkningen av detta värde finner hovrätten vidare utrett att vad en 

klok och seriös köpare vid den aktuella tiden var villig att betala utgör 

rörelsens faktiska värde.”. Detta ligger i linje med den definition av 

marknadsvärdet som har diskuterats tidigare i denna uppsats. 

Vid fastställandet av marknadsvärdet beaktade hovrätten en potentiell 

köpares uppgift om att han var villig att betala 225 000 kr för rörelsen. 

Köpeskillingen hade bestämts i samråd med personal på Nordbanken som 

också hade beviljat lån motsvarande den tänkta köpeskillingen i syfte att 

förvärva rörelsen. Detta är inte någon typ av marknadsvärdemetod utan 

                                                
201 Se NJA 2007 s. 1018.  
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snarare tycks hovrätten ha gjort en marknadsvärdering genom en bedömning 

att det fanns en seriös spekulant till rörelsen. Om denna potentiella köpare 

faktiskt varit villig att betala 225 000 kr och hyresgästen hade accepterat 

detta pris så är det detta värde som hyresgästen har gått miste om vid 

uppsägningen. Skadeståndet borde därför sättas med detta värde. Värdets 

förenlighet med marknadsvärdet kan dock ifrågasättas eftersom hovrätten 

inte diskuterar hur detta pris skulle förhålla sig till det pris som skulle 

erhållas ifall rörelsen hade bjudits ut på den öppna marknaden. Det pris som 

en enstaka potentiell köpare är villig att betala för ett företag kan avvika 

betänkligt från det hypotetiska ”mest sannolika pris”, vilket skulle kunna 

innebära både en över- och underkompensation. Det bör dock framhållas att 

det till synes har varit så att en affär har varit nära föregången, varför det 

kan antas att rörelsen skulle ha sålts till detta pris om uppsägningen inte 

hade skett, något som pekar på att det är just detta belopp som hyresgästen 

gick miste om till följd av uppsägningen.  

Det bör även påpekas att det faktum att personal vid Nordbanken hade 

varit med att ta fram detta överlåtelsepris, nödvändigtvis inte säger något om 

rörelsens marknadsvärde. Detta eftersom kan antas ha gjorts i ett annat 

syfte, att fastställa en låntagares kreditvärdighet och inte huruvida priset är 

marknadsmässigt. En omständighet som hovrätten inte diskuterar i 

avgörandet.  

7.2.2 RH 2001:1 

Hyresgästen hyrde en lokal i Konserthuset, Stockholm vari hyresgästen 

bedrev en caféverksamhet. Hyresvärden sa upp hyresavtalet och angav 

ombyggnation som orsak till detta, något som innebär att hyresvärden måste 

anvisa ersättningslokal om hyresvärden vill undvika skadeståndsskyldighet. 

Hyresgästen hänsköt tvisten till Hyresnämnden i Stockholm för medling 

som fann att en av hyresvärden anvisad ersättningslokal inte var godtagbar 

för hyresgästen.  

I ersättningstvisten åberopade hyresvärden en ny uppsägningsgrund, att 

lokalen skulle behövas för eget bruk som biljettkontor. Hovrätten fann dock 

att hyresvärden i enlighet med Högsta domstolens uttalande i NJA 1981 s. 

675 i en ersättningstvist enligt 12:57 JB inte kan ta upp en annan 
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uppsägningsgrund än den som har åberopats i uppsägningshandlingen. 

Därför prövade hovrätten endast uppsägningsgrunden att lokalen skulle 

genomgå en ombyggnation. 

Hovrätten fann att hyresvärden var skyldig att utge ersättning i enlighet 

med det indirekta besittningsskyddet. Hovrätten uttalade att hyresgästen har 

rätt att åberopa den för hyresgästen förmånligaste värderingsmetoden. 

Hyresgästen anförde att förlusten skulle motsvara vad denne hade 

kunnat erhålla om rörelsen med tillhörande hyreskontrakt överlåtits på den 

öppna marknaden, det vill säga marknadsvärdet. Hyresgästen ansåg således 

att rörelsen skulle värderas till 5 500 000 kr och åberopade ett 

värderingsintyg som styrkte detta. En förutsättning i värderingen var att 

utskänkningstillstånd kunde erhållas. Hyresvärden vitsordade 140 800 kr 

som ett i och för sig skäligt belopp. 

Hovrätten uttalade att en värdering enligt marknadsvärdesprincipen 

förutsätter att objektet är fritt överlåtbart. Hovrätten hänvisade därefter till 

12:36 JB som innebär att hyresgästen får överlåta hyresrätten till den som 

ska överta verksamhet av visst slag,202 under förutsättning att hyresnämnden 

lämnar tillstånd till överlåtelsen. En förutsättning för detta är att hyresvärden 

inte har befogad anledning att motsätta sig en överlåtelse av hyresrätten. 

Med anledning av detta ansåg hovrätten att överlåtelserätten av en rörelse i 

en hyrd lokal inte är absolut och uttalade sedan: ”Även om 

marknadsvärdeprincipen kan komma till användning vid beräkning av 

ersättning vid ogrundad uppsägning av lokal, torde ersättningen därför i 

allmänhet böra fastställas på annan grund, främst med hjälp av 

avkastningsprincipen.” 

Därefter konstaterade hovrätten att en förutsättning för 

utskänkningstillstånd (vilket var en förutsättning för den åberopade 

värderingen) borde vara att lokalens användningssätt ändrades till 

exempelvis restaurangverksamhet och att hyresgästen hade fått avslag på en 

ansökan om utskänkningstillstånd.  Hovrätten resonerade vidare att 

hyresgästen inte skulle samtycka till något som helst överlåtelse av 

hyresrätten utan hävda att man behövde lokalen för egen del. Enligt 

                                                
202 För en diskussion om reglerna för överlåtelse av hyresrätt se exv. Victorin, s. 104 ff.  
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hovrätten skulle en seriös presumtiv i sin värdering även behöva beakta 

möjligheten att hyresvärden, om överlåtelsen skulle godkännas av 

hyresnämnden, skulle vägra medge förlängning av hyresavtalet med 

åberopande av det egna behovet. Hovrätten fann att ingen utredning hade 

gjorts om rörelsens marknadsvärde med beaktade av dessa nämnda 

omständigheter. Hovrätten ansåg därför att hyresvärden inte hade styrkt det 

av hyresvärden angivna värdet för rörelsen och hyresrätten. Hyresgästen 

hade således inte visat att dennes skada hade överstigit det av hyresvärden 

vitsordade beloppet 140 800 kr. 

Till att börja med måste det poängteras att fallet är speciellt varför dess 

prejudikatvärde är osäkert. Exempelvis behövde hovrätten själv inte beakta 

sitt uttalande om marknadsvärdeprincipens användbarhet i domen. Man kan 

förvisso konstatera att marknadsvärderingen i detta fall hade sina brister 

eftersom den förutsatte möjligheten att få utskänkningstillstånd, något som 

inte verkade vara möjligt i detta fall. Ifall hyresgästen inte tilldöms 

ersättning enligt en åberopad och korrekt genomförd marknadsvärdering 

skulle det dock strida mot både expropriationsrättsliga- och allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Hyresgästens ska försättas i samma 

ekonomiska förmögenhetsställning som om hyresförhållandet inte hade 

upphört. Hyresgästen har möjlighet att bl.a. välja att behålla rörelsen i vilket 

fall hans värde av rörelsen är nuvärdet av alla framtida avkastning. Ett annat 

alternativ för hyresgästen är att sälja rörelsen på den öppna marknaden, i 

vilket alternativ hyresgästen skulle kunna utfå marknadsvärdet. 

Avkastningsvärdemetoden beräknar nuvärdet all framtida avkastning som 

rörelsen kommer generera och detta värde är inte nödvändigtvis detsamma 

som marknadsvärdet. Däremot åligger det hyresgästen att bevisa att 

rörelsens värde uppgår till marknadsvärdet, ett värde som torde vara svårt att 

styrka p.g.a. det faktum att rörelser är icke-standardiserade värderingsobjekt, 

vilket betyder att det är mycket svårt att finna ett rättvisande 

jämförelseunder. 

Hovrättens resonemang om att marknadsvärdering är mindre lämplig 

för det fall objektet inte är fritt överlåtbart stämmer väl överens med den 

definition av marknadsvärdet som har getts i denna uppsats. Detta framgår 

av det faktum att marknadsvärdebegreppet avser det värde egendomen 
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skulle ha haft i en överlåtelsesituation. Däremot borde det rimligtvis vara så 

att rörelser ofta bedrivas i bolagsform. I de fallen kan bolaget vara 

hyresgästen i hyresförhållandet. I så fall kan hela rörelsen inklusive 

hyresrätten överlåtas, vilket inte förutsätter ett godkännande från 

hyresvärden eller hyresnämnden.203 Detta innebär att många rörelser de 

facto är fritt överlåtbara, varför en marknadsvärdering i många fall inte kan 

anses olämplig åtminstone av den anledningen. 

8. Analys 

8.1 Lagstiftarens motiv med besittningsskyddet samt 

ersättningens funktion 
Med det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra ville lagstiftaren skydda 

ekonomiska värden som hyresgästen kan ha. Dessa ekonomiska värden kan 

bestå i det hyresgästen har arbetat upp i en verksamhet bedriven i lokalen 

eller investerat i densamma. 

Lagstiftaren har samtidigt ansett det vara mycket viktigt att 

fastighetsägaren har en möjlighet att förfoga över sin egendom så att den 

kan tillgodogöra sig värdet av denna.  

Detta har inneburit att dessa två intressen har fått vägas mot varandra. 

Praktiskt har detta lösts genom att utgångspunkten är att hyresgästen har rätt 

till ersättning för i princip all den skada han drabbas av vid en uppsägning. 

Däremot har man ansett att det finns vissa situationer då hyresvärden ska 

anses ha en befogad anledning att säga upp hyresförhållandet. Dessa 

situationer verkar ha sin utgångspunkt ur framförallt ekonomiska 

överväganden och lagstiftaren har till synes beaktat samhällsekonomiska 

aspekter då man bl.a. velat att hyresvärden ska ha möjlighet att kräva 

marknadsmässiga villkor, ha möjlighet att genomföra lönsamma 

förändringar i användningen av lokalen samt att hyra ut lokalen under 

kortare perioder där en framtida besittningsbrytning är planerad.  

För att skydda hyresgästens ekonomiska värden har det indirekta 

besittningsskyddet försetts med en regel om rätt till ersättning vid obefogad 

                                                
203 Se RBD 1978:39 om överlåtelse av aktierna i ett aktiebolag och RBD 1988:13 om byte 
av bolagsmän i ett handelsbolag. 
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uppsägning. Ersättningens funktion är dels att ersätta en drabbad hyresgäst 

för ekonomisk skada, och utgångspunkten är att i princip all ekonomisk 

skada ersättas. Risken för hyresvärden att behöva betala ekonomisk 

ersättning är även avsett att fungera styrande på så sätt att hyresvärden 

undviker att säga upp ett hyresavtal utan befogad anledning, vilket innebär 

att ersättningen även har en preventiv funktion. Lagstiftningens preventiva 

motiv belyses även av minimiersättningen, en avvikelse från allmänna 

skadeståndsrättsliga principer, och som infördes för att öka 

besittningsskyddets preventiva effekt. 

8.2 Beräkning av rörelseskadan 
Rättspraxisen visar att rörelseskada kan bli en betydande post. Vid 

beräkning av rörelseskada hänvisar lagstiftarna till de regler och principer 

som gäller vid expropriation. Detta innebär att utgångspunkten är att 

hyresgästen ska ersättas för all den ekonomiska skada han orsakas p.g.a. 

hyresförhållandets upphörande. 

För att kunna fastställa rörelseskadan måste en jämförelse göras mellan 

hyresrättens ekonomiska ställning efter hyresrättens upphörande med hans 

hypotetiska ställning om hyresrätten inte hade upphört. Detta innebär att 

rörelsen måste värderas, något som kan göras med hjälp av de metoder som 

har utvecklats inom den företagsekonomiska doktrinen. Förarbetena till 

expropriationslagen diskuterar tre värdemetoder: avkastningsvädemetoden, 

substansvärdemetoden och likvidationsvärdemetoden. Av dessa tre är det 

framförallt avkastningsvärdemetoden som är av intresse. De andra två tycks 

framförallt fylla funktionen att vara stöd vid en avkastningsvärdering. 

Avkastningsvärdemetoden beräknar nuvärdet av all framtida avkastning, det 

värde hyresgästen har av att fortsätta inneha rörelsen. 

Ifall hyresförhållanden inte hade upphört skulle lokalhyresgästen dock 

bl.a. även ha haft möjlighet att sälja rörelsen till någon annan som värderar 

rörelsen högre än honom, vilket innebär att det skulle vara möjligt för 

hyresgästen att utfå ett värde som överstiger nuvärdet. Vid en försäljning på 

den öppna marknaden torde hyresgästen kunna utfå rörelsens 

marknadsvärde. Marknadsvärdet är dock svårt att fastställa eftersom det 

finns svårighet i att finna ett representativt jämförelsematerial samtidigt som 
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en rörelse inte alla gånger är fritt överlåtbar, vilket är en förutsättning vid 

användandet av marknadsvärdet som vägledande värdebegrepp. 

Utgångspunkten tycks vara att hyresgästen har rätt att välja den för 

honom mest förmånliga metoden, men att han har att styrka att 

förutsättningarna för att använda den metoden föreligger, något som många 

gånger kan vara svårt. 

Svårigheterna att bevisa en skada skulle dock kunna innebära att 

skadeståndet sätts för lågt, något som i sin tur skulle innebära att 

hyresgästen inte ersätts fullt ut för sin skada. Denna svårighet har även 

beaktats vid införandet den s.k. minimiersättningen som tydligt avviker från 

skadeståndsrättsliga principer eftersom den inte behöver motsvara 

hyresgästens skada. 

8.3 Skadeberäkningen i rättspraxis 
En företagsvärdering kan aldrig anses vara objektiv och det finns inget 

inneboende värde i företaget som kan härledas direkt från det. Värde är 

något subjektivt och företagsvärdering kan ske med flera olika 

utgångspunkter och i flera olika syften. 

Värderaren har att ett stort antal faktorer att bedöma i en 

företagsvärdering och ytterst är det domstolen som ska fastställa 

skadeståndet som. Detta innebär att domstolen intar rollen som värderare, 

varför man åtminstone indirekt måste ta ställning till dessa faktorer. 

Det finns ingen enhetlig praxis för hur dessa bedömningar ska göras, 

något som ligger i linje med det faktum att varje värderingssituation är unik 

och specifik till det specifika värderingsobjektet. Det finns dock vissa 

oroande tendenser där man i de undersökta avgörandena försökt söka finna 

en praxis om hur dessa bedömningar ska göras eller borde göras. Detta 

ligger dock inte alls i linje med de företagsekonomiska metodernas tanke. 

Som exempel kan valet av kalkylränta nämnas. Valet har en mycket stor 

inverkan på det slutliga värdet i en avkastningsvärdering och valet ska 

framförallt motiveras av värderingsobjektet. Detta tycks inte göras av 

domstolarna. 

Förvisso bör det konstateras att valet av kalkylränta alltid, i viss mån är 

godtycklig och att det utifrån den företagsekonomiska doktrinen, åtminstone 
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till synes, inte kan anses finnas ett enda objektivt rätt val av kalkylränta. 

Däremot spelar valet en avgörande roll för det värde som slutligen beräknas, 

varför värderaren bör motivera sitt val väl. 

Vidare framgår det inte av de berörda avgöranden någon enhetlig praxis 

om hur marknadsvärdebegreppet kan användas som vägledning för 

skadeståndsberäkningen. Förvisso diskuteras marknadsvärde i flera av de 

behandlade avgörandena. I ett av dessa tycks man dock snarare syfta på 

nuvärdet. I de två andra avgörandena stämmer domstolarnas användning av 

begreppet marknadsvärde bättre överens med den företagsekonomiska 

definitionen av begreppet. I ett av dessa två avgöranden ersattes hyresgästen 

för marknadsvärdet, dock var förhållandena i det fallet speciella eftersom en 

överlåtelse av tillgången hade varit nära föregående om uppsägningen inte 

hade skett. I det andra fallet accepterades marknadsvärdet som begrepp, men 

hovrätten ansåg inte att det värdeutlåtande som hade åberopats av 

hyresgästen visade rörelsens marknadsvärde, eftersom förutsättningarna som 

hade gjorts i värderingen inte ansågs rimliga.   

Denna oklarhet och den begreppsförvirring som tycks råda innebär att 

ersättningsfrågan blir oklar. Detta kan dels leda till att hyresgästen över- 

eller underkompenseras för sin skada, vilket inte ligger i linje med allmänna 

skadeståndsrättsliga principer och de regler och principer som gäller vid 

expropriation. Osäkerheten kan också innebära att skadeståndets önskade 

preventiva effekt inte uppfylls, en effekt som har framhållits av lagstiftaren 

vid översyn och revideringar av besittningsskyddet. Om ersättningarna blir 

för höga riskerar ersättningen att få en överpreventiv funktion, innebärande 

att hyresvärdarna blir allt för försiktiga i sin uthyrning av lokaler p.g.a. 

risken att behöva utge höga skadestånd. Detta skulle i sin tur kunna leda till 

ett minskat utbud av hyreslokaler, vilket går emot lagstiftarens avväganden. 

9 Sammanfattande slutsatser 

9.1 Besittningsskyddets syfte 
Det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster syftar inte till att 

skydda ideella värden utan snarare ekonomiska värden som hyresgästen 

uppnår genom sitt arbete, kapitalinsatser m.m. i en rörelse under 
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hyresförhållandet. Att skydda dessa värden ger hyresgästen en ekonomisk 

trygghet, vilket innebär att hyresgästen inte avskräcks från att genomföra 

nyttiga och rationella investeringar. I en marknadsekonomi är detta ett 

intresse som givetvis är skyddsvärt. Det indirekta besittningsskyddet är en 

begränsning av principen om avtalsfrihet. 

Mot hyresgästens intresse att få sina ekonomiska intressen skyddade 

bör måste hyresvärdens/fastighetsägarens intresse att fritt förfoga över sin 

egendom ställas. Ifall det reella besittningsskyddet blir för långtgående, 

något som kan hända ifall ersättningarna blir för höga eller ifall hyresvärden 

inte har möjlighet att utfå marknadsmässiga villkor, riskerar detta verka 

menligt på utbudet av lokaler.  

Besittningsskyddet syfte avses att uppnås genom det indirekta 

besittningsskyddets ersättningsregler. Skadeståndet fyller dels en preventiv 

funktion innebärande att de ämnar att avskräcka hyresvärdar från att säga 

upp hyresavtal utan saklig grund. Skadeståndet fyller även en reparativ 

funktion eftersom en drabbad hyresgäst i princip ska ersättas för all den 

skada han orsakas till följd av hyresförhållandets upphörande. 

9.2 Företagsekonomiska värderingsmetoder för att uppnå syftet 
För att besittningsskyddets syfte ska uppnås måste skadan kunna uppskattas.  

Vad gäller rörelseskador så kan skadan uppgå till betydande belopp och 

expropriationsrättsliga regler och principer styr beräkningen av denna 

ersättningspost. Inom den företagsekonomiska forskningen finns 

värderingsmetoder och värdebegrepp som kan vara vägledande vid 

uppskattning av en rörelseskada. En företagsvärdering är, och kan nog aldrig 

heller vara, helt objektiv. Ett företag har inte ett objektivt värde samtidigt 

som värderingsmetoder förutsätter att värderaren gör subjektiva 

bedömningar av olika faktorer i värderingen, även relativt små skillnader i 

antaganden kan leda till stora skillnader i den slutliga värderingen. Eftersom 

hyresgästen ska ersättas för all den ekonomiska skada han drabbas av har 

han också rätt att välja den för honom förmånligaste värderingsmetoden. 

Många gånger torde det dock vara svårt att bevisa en värdering gjord till 

marknadsvärdet eftersom en sådan värdering av flera anledningar är svår att 

göra, varför hyresgästen får nöja sig med en avkastningsvärdering. 
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Avkastningsvärderingen förutsätter dock att flera bedömningar görs, vilka 

får en stor inverkan på det slutliga värdet. Det finns riktlinjer om hur dessa 

bedömningar ska göras, men i slutändan är det ingen exakt vetenskap utan 

snarare upp till värderarens förnuft. 

Om skadeberäkningen inte på ett tillförlitligt sätt återspeglar den skada 

som hyresgästen har orsakas riskerar det att innebära att hyresgäster över- 

eller underkompenseras, vilket kan motverka lagstiftarens motiv med det 

indirekta besittningsskyddet.  

9.3 Något om rättspraxis och domstolens roll 
Av rättspraxisen att döma verkar det finnas en oklarhet om vilka 

värdebegrepp som ska vara styrande för ersättningens storlek och om hur 

värderingsmetoderna ska användas. 

Eftersom utgångspunkten är all skada ska ersättas torde utgångspunkten 

vara att domstolen bör vara ganska generös mot hyresgästen i 

ersättningsfrågan. Värderingsmetoderna är dock svåra att hantera och kräver 

att flera bedömningar görs av värderaren, vilket ytterst blir domstolen. 

Dessa bedömningar är subjektiva och svåra att göra men måste alltid ske 

med utgångspunkt av den specifika värderingssituationen, samtidigt som 

omständigheter av relevans för värderingarna kan förändras snabbt. Detta 

innebär att domstolarna bör vara mycket försiktiga med att försöka utveckla 

eller att använda sig av någon typ av praxis för hur dessa bedömningar ska 

göras. Ersättningen vid rörelseskada ska ersätta hyresgästen för den skada 

han drabbas av p.g.a. hyresförhållandet upphörande. Vad gäller posten 

rörelseskada är skadeberäkningen beroende rörelsens värde, vilken inte kan 

bestämmas med förenklade schabloner som ger några årsvinster. Det går 

aldrig exakt att avgöra en rörelses värde, men detta får inte heller innebära 

att ersättningen schabloniseras. Att diskutera generella bedömningar som 

ska göras i specifika värderingssituationer är helt klart vanskligt eftersom 

det riskerar att leda till en schablonisering av skadeståndet. 
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9.4 Avslutande ord 
Jag avslutar denna uppsats med ett citat av Sven-Erik Johansson, professor 

emeritus i ekonomi, som jag tycker tydligt fångar svårigheten i att värdera 

företag: 

 

”Låt mig börja att med ett påstående, om vilket jag tror vi kan få allmän 

samstämmighet: att värdera företag är minsann inte lätt. Primärt beror det 

på att man för att kunna veta vad ett företag är värt idag behöver veta vad 

som kommer att hända i framtiden. Vi vet hur osäkra företagets egna 

budgets och prognoser är, trots att de är uppgjorda av specialister inom 

respektive delområden inom företaget och trots att de omspänner en mycket 

kort tidsperiod i jämförelse med den som är aktuell i samband med 

företagsvärderingar, där vi ju i princip behöver göra en prognos som gäller 

företagets resterande livslängd. Det ter sig därför närmast som en 

övermänsklig uppgift att göra företagsvärderingar – detta konstaterande 

tillåter dock inte slutsatsen att alla som sysslar med företagsvärdering är 

övermänniskor.”204 

 

 

 

 

 

                                                
204 Sven-Erik Johansson, refererat i Hult, s. 7. 
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