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FÖRORD 

  
Efter tre års studier på fastighetsekonomprogrammet vid Karlstads universitet samt ett 
påbyggnadsår inom skatterätt och ekonomi har målsättningen varit att knyta samman 
dessa utbildningar i denna magisteruppsats. Under arbetet med att välja uppsatsämne 
framstod ett tema som mer intressant och lämpligt än andra för oss, nämligen det nya 
fenomenet homestaging och problematiken kring dess avdragsrätt.  

Efter tio veckors intensivt arbete med denna uppsats vill vi tacka vår handledare, 
professor Börje Leidhammar, för hans handledning och engagemang. Vi vill även 
tacka alla de fastighetsmäklare och homestagare som tagit sig tid och svarat på våra 
frågeställningar. Vi vill slutligen rikta ett stort tack till Christer Mattsson, Skatteverket, 
som svarat på många frågor och gett oss nya perspektiv samt till Sverker Thorslund, 
Konsumentverket, som försett oss med tips och material.  

Då homestaging är ett nytt låneord i svenska språket har vi varit i kontakt med 
Svenska Akademien för att kontrollera hur ordet skall brukas på ett korrekt sätt. 
Dessvärre blev svaret att homestaging ännu inte är upptaget i Svenska Akademiens 
ordlista och av den orsaken har vi tagit oss friheten att böja och använda ordet på det 
sätt vi funnit lämpligt i uppsatsen.  

Hoppas att Ni som läser denna uppsats finner den intressant och lärorik och att den 
framförallt ger svar på de kluriga frågor som kan uppkomma i samband vid 
homestaging och avdragsrätten kring denna.             

_______________________ _______________________  
Tomas Ryen Anders Stenersen 



  
SAMMANFATTNING 

  
Runt 2004 introducerades en ny tjänst på den svenska bostadsmarknaden som har haft 
för avsikt att höja försäljningspriset, nämligen homestaging. Med homestaging menas 
att en bostad ordningsställs inför visning, genom exempelvis bortplockning av 
personliga tillhörigheter eller att nya möbler hyrs in. Företeelsen kommer ursprung-
ligen från USA, där den funnits i flera decennier.  

De flesta delarna, men inte alla, som ingår i homestagingbegreppet är avdragsgilla och 
detta har lett till flertalet frågetecken kring juridiken och då främst inom skatterätten. 
För att reda ut problematiken kring avdragsrätten och homestaging har Skatteverket 
utformat en skrivelse som redogör för myndighetens förhållningssätt till fenomenet. 
Skrivelsen fungerar som rekommendation men skall inte likställas med lagtext.  

De aktörer inom fastighetsbranschen som främst kan tänkas komma i kontakt med 
begreppet är homestagare samt fastighetsmäklare. Hur stor är dessa aktörers kunskap 
inom avdragsrätten och problematiken kring denna? På grundval av detta har en 
undersökning genomförts via telefon för att utröna vilka kunskaper 20 fastighets-
mäklare och 25 homestagare besitter inom avdragsrätten samt vilken information som 
ges till aktörernas kunder. För att kontrollera vilken information som ges via home-
stagarnas webbsidor har 50 hemsidor analyserats. Dessutom har en intervju gjorts 
med en representant från Skatteverket för att skapa djupare förståelse för tankarna 
bakom skrivelsen.  

Utöver dessa intervjuer har även en undersökning gjorts med syfte att utröna vilka 
skatterättsliga avgränsningar som kan anses förenliga med vad som gäller för home-
staging och dess avdragsrätt.  

Undersökningen av homestagarnas hemsidor visar att de som länkat eller hänvisat till 
Skatteverkets skrivelse är de homestagare som har störst skatterättsliga kunskaper 
inom avdragsrätten. Intervjuerna med fastighetsmäklarna och homestagarna visar att 
det finns flera betydande kunskapsluckor i båda grupper då det gäller avdragsrätten. 
Bristen är att se som mer allvarlig hos fastighetsmäklarna, då dessa har en juridisk 
rådgivande roll.  

De olika beståndsdelarna inom begreppet homestaging skall hänföras till något av 
följande kostnadsområden; försäljningskostnader, förbättringskostnader eller 
personliga levnadskostnader. De kostnader som hänförs till försäljningskostnader är 
avdragsgilla utan förbehåll, kostnader som hänförs till förbättringskostnader kan anses 
som avdragsgilla om de uppfyller vissa kriterier och kostnader som hänförs till 
personliga levnadskostnader är aldrig avdragsgilla. Ibland är dock gränserna något 
diffusa och kostnadens natur blir en tolkningsfråga.  

Skatteverkets skrivelse, rätten till avdrag, uppmärksamheten i media, uppmaningar 
från homestagare och fastighetsmäklare samt möjligheten till att få ut ett högre pris 
vid försäljningen av bostaden medför att homestaging inte är en tillfällig modenyck 
utan är här för att stanna. 



  
ABSTRACT 

 
Around year 2004, a new service was introduced on the Swedish housing market with 
the purpose of increasing the sell price, namely homestaging. Homestaging means 
that a home gets in order before a open house, for example by removing personal 
affections or the leasing of new furniture. The phenomenon originates from the 
United States, where it has existed for several decades.  

Most components, but not all, that is included in the homestaging concept is tax-
deductible and this has lead to several questions around the law and foremost within 
tax law. To elucidate this complexity of problems around the right to deduction for 
homestaging, the Swedish tax agency, Skatteverket, has formulated a letter stating the 
authority’s attitude towards the phenomenon. The letter functions as a 
recommendation but is not comparable with law.  

The operators within the real estate sector that is most likely to come in contact with 
the concept is homestagers and real-estate agents. How extensive is these operators’ 
knowledge within the right to deduction and the complex of problem around this? On 
these premises, a telephone survey has been carried out to find out which knowledge 
20 real-estate agents and 25 homestagers posseses within the right to deduction and 
which information they give to their customers. To check which information is given 
via the homestagers webpages, 50 homepages has also been analyzed. Moreover, a 
representative from the Swedish tax agency has been interviewed to create deeper 
understanding regarding the authority’s attitude.  

In addition to these interviews, a survey has been done with the aim to find what tax-
law-legislated demarcations considered compitable to what applies for homestaging 
and the right to deduction.  

The survey of the webpages shows that the homestagers with a webpage 
linking/referring to Skatteverkets letter is the homestagers that is most knowledgeable 
within the tax law and the right to deduction. The interviews with the real-estate 
brokers and homestagers show existence of significant knowledge gap in both groups 
concerning the right of deduction. The deficiency is more alarming in the real-estate 
agent group, because of their legal advisory role.  

The different components within the concept of homestaging are related to the 
following cost areas; sale costs, improvement costs or personal living expenses. Costs 
that are related to sale costs are tax-deductible without reservations, costs that are 
related to improvement costs is considered as tax-deductible if they meet certain 
criteria and costs that are related to personal living expenses are never tax-deductible. 
Sometimes, the boundaries are somewhat indistinct and the nature of the costs 
becomes a matter of interpretation.  

The letter from Skatteverket, the right to deduction, the media attention, requests from 
homestagers and real-estate brokers and the possibility to get a higher sale price for a 
real estate, concludes that homestaging is not a temporary fad but is here to stay.  
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet kommer problembakgrund, problemformulering och syfte 
framställas. En avgränsning av uppsatsens problemområde presenteras och 
avslutningsvis diskuteras den målgrupp som uppsatsen riktar sig till. 

1.1. PROBLEMBAKGRUND 
Utvecklingen på fastighetsmarknaden under de senaste åren har inneburit att nya 
produkter och tjänster dykt upp, främst för dem som skall sälja sin privatbostad. Till 
exempel har fastighetsmäklarna utökat sina tjänster med sms-budgivning och förfinat 
sina förmedlingsprodukter och sin annonsering samt att andra aktörer har tagit fram 
bland annat nya trygghetslösningar för säljare, såsom exempelvis säljförsäkringar.  

Under de senaste två åren har ännu en ny produkt introducerats på den svenska 
bostadsmarknaden, nämligen homestaging. Med tanke på försäljningspriset vill ingen 
missa chansen att få ut så mycket som möjligt vid en försäljning av sin bostad. Det 
finns många knep men ett rent och snyggt hem har i alla tider varit en 
rekommendation av fastighetsmäklare inför visningar. Nu har således ett ytterliggare 
steg tagits och ”proffs” inom området erbjuder ett rent hem, samt att bostaden stylas 
och ställs ut i sitt optimala skick.1  

Homestaging är långtifrån nytt ur ett internationellt perspektiv, där den har funnits i 
flera decennier. 2 Detta skiljer sig från den traditionella och lagstadgade flytt-
städningen som innebär att bostaden skall vara urplockad och städad innan den nya 
ägaren tillträder. Homestaging skall bidra till att bostaden visas från sin bästa sida, 
vilket kan innebära allt från nya blommor i fönstren och ommöblering till mindre 
renoveringar. 3 Tjänsten utförs främst på två sätt; antingen betalar kunden för en 
professionell konsultation där denne får information om vad som bör åtgärdas innan 
visning eller så tar homestagarna hand om hela proceduren, vilket innebär allt från 
konsultation till utförande.4  

Eftersom homestaging utförs inför en försäljning kan den anses som en utgift för 
avyttring av privatbostad vilket har lett till att intresseaktörer, såsom fastighets-
mäklare och homestagare, ställt frågan hur kostnaden skall tas upp skattemässigt.5 

Denna fråga har uppkommit på grund av att det inte finns någon lagtext inom området 
och eftersom det saknas vägledande rättsfall. Skatteverket har tagit ställning i frågan 
och utformat en skrivelse som visar myndighetens förhållningssätt till avdragsrätten 
för homestaging.  

Ur skatterättsligt perspektiv är homestaging, som tidigare nämnts, en ny företeelse i 
Sverige vilket kan medföra att det uppkommer en mängd frågor kring gränsdragnings-
problematiken. Begreppet har även vuxit sig stort i media och har nu genererat och 
influerat flera programserier, däribland ”Homestyling” på Kanal 5 och program-
                                                

 

1 Jäger, J. Fastighetsmäklaren Nr.5/2005 
2 www.stagedhomes.com 
3 Dyberg, N. Stylisten gör skillnad 
4 Skatteverket, Dnr 130 299804-05/111 
5 Ibid. 

http://www.stagedhomes.com
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punkter i ”Äntligen Hemma” på TV4. Diskussionen i media har dock främst 
behandlat den monetära skillnaden som stagning påstås generera där olika åsikter 
presenteras av Konsumentverket, experter inom fastighetsekonomi, fastighetsmäklare 
och homestagingföretagen själva.  

Av den orsaken att intresset är så stort idag gällande homestaging och att dessutom 
informationen inom skatteområdet är så pass knapphändig blir ämnet intressant som 
uppsatsämne. 

1.2. PROBLEMFORMULERING 
Eftersom homestaging är så pass nytt i Sverige och inte heller finns upptaget vid 
namn i lagtext uppkommer frågan om vilka utgifter som är skatterättsligt avdragsgilla 
vid en bostadsförsäljning samt vilka regler och gränsdragningar det finns kring 
avdragsrätten. Problematiken kring avdragsrätten för homestaging leder även till 
frågan om hur stor kunskapen är om denna hos de olika aktörerna som kommer i 
kontakt med fenomenet. Dessa utgörs främst av fastighetsmäklare och homestagare. 
Problemformuleringen lyder således:   

Vilka utgifter för homestaging är avdragsgilla vid avyttringen av en privatbostad?   

Hur stor är den skatterättsliga kunskapen hos de olika aktörerna som kan tänkas 
hjälpa och informera om rätten till avdrag gällande denna nya företeelse? 

1.3. SYFTE 
Syftet är dels att utröna gränsdragningar vid avdragsrätten för homestaging genom att 
undersöka gällande rätt samt att med hjälp av intervjuer kontrollera aktörernas skatte-
rättsliga kunskaper och rådgivning inom området.  

1.4. AVGRÄNSNING 
I undersökningen ingår fastighetsmäklarbyråer från olika städer i Mellansverige och 
homestagingföretag från hela Sverige. Den främsta anledningen till denna 
regionbegränsning för fastighetsmäklarna är att denna landsdel innefattar många 
städer och orter i olika storlekar, vilket därmed kan tänkas skilja sig sinsemellan i 
fråga om utbredning av homestaging. Ytterligare en anledning till att en avgränsning 
krävs är för att undersökningen inte skall bli alltför tidskrävande. Dessutom har det ej 
ingått alltför små orter i undersökningen då homestaging främst är att anse som ett 
storstadsfenomen.  

Undersökningen beaktar inte försäljning av näringsfastighet, utan endast de 
privatbostäder som enbart hänförs till inkomstslaget kapital. 

1.5. MÅLGRUPP 
Uppsatsen riktar sig främst till de skattskyldiga privatpersoner som genom avyttring 
av privatbostad kan tänkas komma i kontakt med homestaging, samt även till de lag-
stiftare och rättstillämpare som finner intresse i fenomenet homestaging och den för-
bundna avdragsrätten. 
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2. METOD 
Nedan följer en redogörelse för de tillvägagångssätt som använts under uppsats-
skrivandet. Olika metodtyper presenteras, sedan följer val av angreppssätt samt 
tillvägagångssätt vid insamling av data och dessutom diskuteras begreppen validitet 
och reliabilitet.  

2.1. VAD ÄR METOD? 
Metod kan definieras som ett redskap som kan användas för att lösa problem och 
komma fram till ny kunskap.6 Metodlära lägger grunden för systematiskt och plan-
mässigt arbete angående frågor som rör vem, vad, hur och varför beträffande 
samhälleliga problem. 

2.2. METODTYPER 
Det som studeras skall med hjälp av metoden ge en praktisk och förnuftig förklaring. 
Det finns olika metoder att gå tillväga i en undersökning, vanligtvis är dessa 
kvantitativa och kvalitativa. Både kvalitativ och kvantitativ metod syftar till att ge 
ökad uppfattning om det som studeras, men det som skiljer metoderna åt är olika 
grunder kring undersökningens utförande.7 

2.2.1. Kvalitativ metod 
En kvalitativ undersökning syftar till att tolka det resultat som uppkommer genom 
människors beslut och handlingar. Metoden utgår främst från vad människor skrivit, 
tänkt, sagt och gjort.8 Den kvalitativa metoden strävar först och främst efter att skapa 
en djupare förståelse. Metoden är inriktad på data i form av ord. Kvalitativ 
undersökningsmetod avser även att skapa ett sammanfattande intryck samt förståelse 
för ett sammanhang. 

2.2.2. Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden strävar efter att försöka orsaksförklara den företeelse som 
undersöks. 9 Metoden vill omvandla informationen till siffror för att kunna genom-
föra en statistisk analys. I den kvantitativa metoden används allmänna eller neutrala 
frågeformulär och mallar. Metoden är i stor omfattning formad genom kontroll från 
undersökarens sida. Kvantitativa undersökningar är vanligtvis strukturerade till sin 
form och dess utgångsläge är ofta fastställda.10 

2.2.3. Juridisk metod 
Juridisk metod tar utgångspunkt i givna regelsystem för att söka och få förståelse för 
hur samhället fungerar.11 Denna metod går bland annat ut på att hitta och komma fram 
till rätt tillämplig regel i systemet vid en specifik fråga. Lagrummets innebörd skall 

                                                

 

6 Holme & Solvang 1997 
7 Ibid. 
8 Lundahl & Skärvad 1999  
9 Ibid. 
10 Jacobsen 2002 
11 Hydén 1996  
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därefter tydas för att en rättsgiltig konfliktlösning skall kunna genomföras. Det 
rättsliga materialet utgörs av lagar, domstolspraxis, förarbeten och rättsvetenskaplig 
doktrin. Rättskällorna ordnas inbördes efter vilken vikt de innehar, lagtexten väger 
tyngre än praxis.12 Efter praxis följer lagens förarbeten, vilka i sin tur följs av doktrin. 
Källorna kan även utgöras av branschpraxis och rekommendationer. 

2.2.4. Val av metod 
Undersökningen utgår från den kvantitativa metoden när det är fråga om 
informationsinsamlandet från fastighetsmäklare och homestagare, där 20 mäklare och 
25 homestagare har intervjuats, då målet har varit att omvandla informationen till 
siffror för att kunna genomföra en statistisk analys. Denna metod har även använts vid 
undersökningen av homestagarnas hemsidor. Vid intervju med representant från 
Skatteverket har den kvalitativa metoden använts, för att skapa djupare förståelse för 
vad som ligger bakom skrivelsen och för att skapa den grund på vilka frågorna till 
intresseaktörerna byggts. För att utröna gränsdragningar vid avdragsrätten för home-
staging har juridisk metod använts.   

Intervjuerna med fastighetsmäklare och homestagare har skett genom telefonkontakt 
och kommunikationen med Skatteverkets företrädare har skett via e-post. 
Homestagarnas hemsidor har hittats genom sökmotorer på Internet. För att klargöra 
avdragsrätten kring homestaging har gällande rätt granskats. 

2.3. ANGREPPSSÄTT 
För att söka kunskap om samhället och kunna dra vetenskapliga slutsatser av 
undersökningar finns det i princip två tillvägagångssätt; det deduktiva (bevisföringens 
väg) och det induktiva (upptäcktens väg). Det finns även en blandning mellan dessa 
två arbetssätt som kallas abduktion. 

2.3.1. Deduktion & induktion 
Det deduktiva perspektivet innebär att slutsatser dras från generella principer om 
enskilda händelser. Forskaren har en omfattande kunskap om teorier i ett ämne och 
använder dessa kunskaper för att dra slutsatser om enskilda fall. Den deduktiva 
metoden utgår från teori som sedan kopplas samman med verkligheten.13  

Om forskare utgår från en enskild händelse, från empirin, till att få en generell 
kunskap om teori är tillvägagångssättet induktivt.14 Den induktiva metoden bygger på 
att generella slutsatser dras utifrån empirisk fakta. Fördelen med den induktiva 
metoden är att forskaren har mer eller mindre fria händer och kan undersöka det som 
ligger i dennes intresse. Nackdelen med den induktiva metoden är att forskaren inte 
kan vara helt öppen och samla in all relevant information.15  

2.3.2. Abduktion 
Abduktion är ett alternativ till deduktivt och induktivt angreppssätt. Detta 
tillvägagångssätt är en blandning av deduktion och induktion men som väger över mot 

                                                

 

12 Samuelsson & Melander 2003 
13 Thurén 1992 
14 Andersen 1998 
15 Thurén 1992 
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deduktion. Det innebär att de empiriska studierna skall föregripas av teoretiska studier 
som utgör en inspirationskälla och ger förförståelse till ämnet. Utredningen består av 
en växelverkan mellan empirin och den teori som givit förförståelse och båda delarna 
justeras för att på bästa sätt förklara det fenomen som undersöks.16 

2.3.3. Val av angreppssätt 
I uppsatsen har ett abduktivt tillvägagångssätt valts. Detta faller sig naturligt pga. att 
vissa förkunskaper inom ämnet behövs för att kunna ställa de rätta frågorna till de 
olika aktörerna. Teorin består främst av lagtext och rekommendationer från Skatte-
verket och empirin utgörs av rättsfall samt informant- respondent-, och total-
undersökningar. 

2.4. DATAINSAMLING 
Primärdata är information som inte funnits tillgänglig tidigare och som samlats in för 
första gången, t.ex. genom intervjuer, enkäter eller observationer.17 Sekundärdata är 
information som redan finns insamlad av någon annan för ett annat ändamål. 
Sekundärdata kan fås genom exempelvis böcker, rapporter, artiklar och Internet.   

Primärdata i denna uppsats är intervjuerna med fastighetsmäklare, homestagare samt 
representanten från Skatteverket. Sekundärdata är Skatteverkets skrivelse, till-
sammans med relevant lagstiftning, tidningsartiklar och litteratur. 

2.5. URVAL 
För att en undersökning skall ge ett resultat som kan användas för att dra generella 
slutsatser bör urvalet av undersökningsenheter komma från en fastställd population. 
Det finns tre huvudalternativ för att bestämma urvalet av vilka analysenheter som 
skall undersökas:  

 

Totalundersökning - undersöka samtliga fall 

 

Slumpmässigt urval - undersöka slumpmässigt utvalda fall från ett 
stort urval 

 

Strategiskt urval - undersöka ett urval från ett mindre antal fall från en 
bestämd population  

Samtliga tre alternativ har använts vid urval av undersökningsenheter i uppsatsen.  

Vid undersökningen av vilken information om avdragsrätten som återges på de olika 
homestagarnas webbplatser så har det varit fråga om en totalundersökning, då 50 
hemsidor granskats. Det är möjligt att det finns några ytterliggare homestaging-
hemsidor, men då det uppstod problem att finna fler redan vid 40 stycken kan det 
anses vara en totalundersökning.  

Då det inte har varit tidsmässigt möjligt (eller ens önskvärt) att sedan kontakta alla 
dessa 50 homestagare, så har hälften av dem valts ut slumpmässigt genom lott-
dragning. De utvalda 25 har dessutom delats in i tre grupper, beroende på vilken 
information om avdragsrätten som återfunnits på deras respektive hemsidor (”ingen 

                                                

 

16 Alvesson & Sköldberg 1994 
17 Holme & Solvang 1997 
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info”, ”info” eller ”länkat/hänvisat till Skatteverket”). Detta har gjorts för att 
kontrollera om informationen på hemsidan har något samband med kunskapsnivån.  

Då homestaging först och främst är ett storstadsfenomen och knappt står att finna på 
landsbygden, har i stort sett enbart mäklare från större städer valts ut för intervjuer. 
Det handlar därmed om strategiskt urval. 

2.6. INTERVJU 
Att samla information genom intervjuer är en form av datainsamling som är 
nödvändig i de flesta utredningssammanhang. 18 Urvalet av intervjupersoner är 
avgörande för resultatet. Ett felaktigt urval kan ge en felaktig vinkel på 
undersökningsresultatet, viket i sin tur leder till en felaktig tolkning.19  

2.6.1. Intervjuteknik 
De olika stegen vid planering av en intervju kan sammanfattas så här:20  

 

Problemanalys: Varför skall intervjun göras? Vem skall använda 
resultaten och till vad? Vilka frågor skall intervjun ge svar på? 

 

Precisering och prioritering inom frågeområden: Vilka frågeområden 
är viktigast? Är det möjligt att söka svar på alla delfrågor inom ramen 
för våra resurser; tid, pengar, personal? 

 

Utarbetande av arbetsplan och detaljdisposition 

 

Kritisk granskning av intervjuplanen 

 

Provintervjuer 

 

Revision av intervjuplanen  

En enkel och användbar modell för att ordna frågor brukar kallas för tratteknik. 21 Den 
innebär att man för varje delområde i intervjun börjar med vida, generella frågor för 
att sedan övergå till alltmer specifika frågor. Om svararen har en genomtänkt 
uppfattning på det område som tas upp ges därmed möjligheten till denne att fritt 
utveckla sina synpunkter. Intervjuaren kan då själv ställa detaljfrågor på de punkter 
där mer information anses behövlig.  

Inför intervjuerna i undersökningen har ovannämnda planering följts och trattekniken 
har använts för att kunna få en uppfattning av intervjupersonens kunskaper inom 
området, vilket har gjort att ledande frågor lättare kunnat undvikas. 

2.6.2. Frågetyper 
Man brukar skilja mellan öppna och bundna frågor i intervjuer. Bundna frågor är de 
frågor där den svarande har färdiga svarsalternativ att välja mellan.22 Denna frågetyp 
är mycket vanlig i skriftliga intervjuer, s.k. enkäter. En typ av bunden fråga är dock 
mycket vanlig vid muntliga intervjuer. Det är de frågor där svaranden måste svara 
antingen ja eller nej. Öppna frågor är de frågor där den svarande själv får formulera 

                                                

 

18 Andersen 1998 
19 Holme & Solvang 1997 
20 Ekholm & Fransson 1992 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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sitt svar. Beroende på syftet med intervjun är båda dessa frågemetoder användbara. 
När den bundna typen av frågor används måste högre krav ställas på både 
formuleringen av frågorna och kunskapen om den svarande. De kan endast användas 
då grundläggande information redan finns och syftar enkom till ytterligare precisering. 
Den fria intervjun kan vara till stor nytta när undersökaren börjar informera sig om ett 
nytt område. Den är smidig och flexibel och ger möjligheter till fördjupning på 
punkter som verkar intressanta. En annan fördel är att den svarandes subjektiva 
intryck och värderingar får komma fram. Genom intervjun kan uppgiftslämnarens 
egen syn på undersökningsområdet uttryckas, exempelvis dennes inställning till sitt 
arbete, arbetsledningen et cetera. Detta subjektiva moment måste beaktas vid 
tolkningen men är samtidigt i sig en betydelsefull typ av fakta. Både intervjun och 
enkäten förutsätter att utredaren och svararen talar samma språk och att svararen är 
kapabel att beskriva de förhållanden utredaren är intresserad av. Dessa förutsättningar 
är inte alltid uppfyllda.  

Vid de kvantitativa undersökningarna, det vill säga intervjuerna med fastighets-
mäklare och homestagare, så har en blandning mellan dessa båda frågetyper använts 
medan endast öppna frågor har ställts vid den kvalitativa undersökningen med 
representanten för Skatteverket.  

2.6.3. Respondentundersökning 
Vid en respondentundersökning är det svarspersonerna själva och deras egna tankar 
som är studieobjekten. Denna undersökningsmetod kan delas upp i två huvudtyper: 
samtalsintervju- och frågeundersökningar.  

Samtalsintervjuundersökningar fungerar som uttrycket låter. Intervjun bygger på 
öppen dialog där intervjuaren utgår från vad denne vill veta och formar 
frågeställningarna utifrån svaren som erhålls. 23  Undersökningen syftar till att 
kartlägga människors uppfattningar på ett område eller att förstå människors tänkande 
när det gäller något relativt komplicerat som man bedömer att en något mer ”ytlig” 
frågeundersökning inte kan ge svar på. Vid en samtalsintervju är det inte personerna 
som står i centrum utan de olika uppfattningar och tankekategorier som dessa 
personer ger uttryck för.  

Frågeundersökningar fungerar som så att samtliga svarspersoner får i princip samma 
frågor och dessa får vid varje fråga välja mellan ett antal i förväg bestämda 
svarsalternativ.24 Det finns även en mellanform av frågeundersökningar där det inte 
finns fasta svar utan svarspersonerna får berätta med egna ord i form av dialog eller 
skriva ner svaren. Vid en frågeundersökning ställs normalt frågorna till ett urval av 
personer från en bestämd population och därigenom kan resultaten från 
undersökningen generaliseras till hela populationen. Meningen är med andra ord att 
svarspersonerna skall vara representativa för hela befolkningen, vilket möjliggör ett 
generellt uttalande.  

2.6.4. Informantundersökning 
Informantundersökning utgår från något intervjuobjekten varit med om, det vill säga 
deras upplevelser. Undersökningen används för att forskaren skall kunna ge den bästa 
                                                

 

23 Esaiasson m.fl. 2003 
24 Ibid. 
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möjliga skildringen av ett händelseförlopp.25 De olika informanterna kan då bidra med 
delvis olika bitar till det ofta komplicerade pusslet. Vid informantundersökning 
används det som svarspersonerna säger som källor och den information som 
framkommer kan sedan granskas och prövas utifrån källkritiska principer. 

2.6.5. Val av intervjumetod 
Vid intervjun med representanten Christer Mattson från Skatteverket, rättslig expert 
på huvudkontorets rättsavdelning enhet 4 och huvudskribent till Skatteverkets 
skrivelse om homestaging, har det naturliga tillvägagångssättet varit informantintervju. 
Detta kommer sig av att upplägget av uppsatsen är sådant att hans svar legat till grund 
för resterande intervjuer och dessutom är det hans argument (bland andras) som 
utformat skrivelsen. Christer Mattssons svar kommer på så vis att fungera som 
jämförelsekontroll mot respondenternas svar. De andra intervjuerna har genomförts 
enligt respondentmetoden och en av dess underkategorier, frågeundersökning. 
Anledningen till detta är att det är det lämpligaste sättet att kunna utläsa och 
generalisera aktörernas kunskaper. 

2.7. TROVÄRDIGHET 
I en undersökning kan uppkomst av fel underminera trovärdigheten och sänka 
betydelsen av forskningen. Dessa fel består av olika begrepp och uppkommer vid 
olika tillfällen i forskningsarbetet.  

Undersökningar är metoder för att samla in empiri och oavsett vilken typ av empiri 
det handlar om bör den uppfylla följande krav:26  

 

Empirin måste vara giltig och relevant (valid) 

 

Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) 

2.7.1. Validitet 
Begreppet validitet definieras som frånvaron av systematiska mätfel, det vill säga att 
forskaren undersöker det denne påstås undersöka.27 Begreppet kan förtydligas genom 
att dela det i två underliggande definitioner: begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 
Med begreppsvaliditet menas att det förekommer överensstämmelse mellan teoretisk 
definition och operationell nivå. Det skall alltså tydligt framgå vad undersökaren 
menar med sina definitioner, variabler och centrala begrepp. Med resultatvaliditet 
menas att undersökaren mäter det som är relevant i sammanhanget, det vill säga huru-
vida det som skall mätas faktiskt mäts. Resultatvaliditet är summan av begrepps-
validiteten och reliabiliteten. 

2.7.2. Reliabilitet 
En förutsättning för att forskningsresultat skall kunna påvisa faktiska förhållanden är 
att de fakta som observeras är pålitliga, med andra ord att en annan forskare skulle 
komma fram till samma resultat när denne undersöker fenomenet i fråga.28 Detta 
brukar kallas för reliabilitet. För att reliabiliteten skall kunna bedömas förutsätts att 

                                                

 

25 Esaiasson m.fl. 2003 
26 Jacobsen 2002 
27 Esiasson m.fl. 2005 
28 Ibid. 
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det som mäts är stabilt och inte har en normal variation i sig självt, och dessutom har 
frånvaro av slumpmässiga mätfel, räknefel, tolkningsfel eller lösningsfel.29  

Även om reliabilitet i en undersökning är god är detta ingen garanti för att giltigheten, 
validiteten, är acceptabelt.30 Undersökningen får inte innehålla systematiska mätfel 
och måste vara genomförd på ett övertygande sätt för kunna kallas valid. 31  I 
undersökningar bör alltid hög validitet och reliabilitet eftersträvas. 

2.7.3. Trovärdighetsdiskussion 
Då det är främst två yrkesgrupper som kommer i kontakt med homestaging och båda 
dessa har ingått i telefonundersökningen så är uppsatsen att betrakta som valid, det 
vill säga att vi granskat det vi påstått oss granska. I dessa undersökningar har det 
dessutom ingått 25 homestagare och 20 fastighetsmäklare, vilket bör säkerställa en 
hög reliabilitet och samma argument går även att använda vid analysen av de 50 
hemsidorna. Dock hade det varit önskvärt att komma i kontakt med ännu fler 
respondenter, åtminstone dubbelt så många, för att med större säkerhet kunnat 
generalisera resultaten.  

                                                

 

29 Wallén 1996 
30 Andersson 1988 
31 Jacobsen 2002 
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3. TEORETISK DEL 
Kapitlet inleds med homestagingens bakgrund och historia, när och var den uppstod 
samt dess intåg i svensk skatterätt. För att identifiera homestagingens plats i gällande 
rätt, sett ur ett skatterättsligt perspektiv, görs en genomgång av relevant lagtext och 
Skatteverkets ställningstagande inom området. 

3.1. HOMESTAGING, BAKGRUND TILL BEGREPPET 
Homestaging eller flyttstyling är en relativt ny företeelse i Sverige.32 Fenomenet slog 
igenom på allvar 2004, främst i storstäderna,33 men har existerat i USA i drygt 30 år 
och innebär att en bostadsinnehavare anlitar ett homestagingföretag för konsultation, 
inredning, möblering m.m. inför försäljning.34 Ordet homestaging härstammar från 
engelskans home (hem) och stage (scen). Begreppet kan enkelt förklaras med ”att 
iscensätta ett hem”, främst i försäljningssammanhang för att med hjälp av möblering 
och inredning visa hur bostaden kan te sig och vilka möjligheter som finns.  

Upphovsmakaren heter Barb Schwarz och är en amerikansk fastighetsmäklare och 
inredare från Seattle som i början på 70-talet såg behovet av professionell hjälp vid 
iordningställande av hem innan försäljning.35 Hon insåg tidigt sambandet mellan ett 
stylat hem och ett högre försäljningspris samt snabbare försäljning och myntade 
därmed begreppet homestaging, vilket nu är ett registrerat varumärke i USA och 
Kanada. För att få kalla sig homestagare i Nordamerika måste man ha genomgått 
Barbs licensieringsutbildning.   

Homestaging har ur avdragshänseende enbart den innebörden att en bostad 
iordningställs speciellt inför en visning/försäljning.36 Med det menas att avdrags-
möjligheten enbart blir aktuell vid en faktisk försäljning av bostaden. Avsikten är att 
få ett högre försäljningspris genom att göra bostaden till ett mera attraktivt objekt för 
tilltänkta köpare. Homestagingföretagen har ett varierat utbud av tjänster som 
omfattar allt från konsultation till inköp av nya möbler och inredningsföremål. Även 
reparation och underhåll av bostaden, flyttning av bohag samt städning kan erbjudas.  

En vanlig förekommande föreställning är att ordet homestyling är synonymt med 
homestaging vilket inte är fallet.37 Homestyling är endast en del av homestaging och 
utgörs främst av det estetiska intrycket. Homestyling kan på så vis åtnjutas av en 
bostadsinnehavare oavsett om det är inför en flytt eller ej. Homestyling som ej kan 
sägas härröra till homestaging är således inte avdragsgill. Styling (det vill säga 
inredning) och homestaging kan sägas utgöra varandras motpoler. När det rör sig om 
inredning handlar det om personlig smak, men med homestaging är det tvärtom efter-
som det inte är en livsstil som skall saluföras.38 

                                                

 

32 Skatteverket, Dnr 130 299804-05/111 
33 www.radron.se 
34 Jäger, J. Fastighetsmäklaren Nr.5/2005 
35 www.stagedhomes.com 
36 Skatteverket, Dnr 130 299804-05/111 
37 www.svd.se 
38 Sandgren, A. Luftig inredning höjer bostadspriset 
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3.1.1. Typexemplet 
En presumtiv köpare tilltalas i de allra flesta fall av luft, volym och ljus.39 Miljön skall 
vara välkomnande på ett neutralt sätt för att inte skapa en känsla av att man tränger sig 
på, men bostaden får inte ge ett alltför neutralt och kliniskt intryck.40 Det svåraste med 
homestaging är balansen, bostaden får inte vara för personlig men skall fortfarande ge 
ett hemtrevligt intryck. Det är viktigt att spekulanterna trivs och kan föreställa sig hur 
deras egna möbler skulle passa in. Det handlar inte om att dölja bostadens fel och 
brister utan om att lyfta fram potentialen i bostaden och illustrera den för köparna.41 

3.2. GÄLLANDE RÄTT 
Gällande rätt är den rätt som praktiseras för tillfället. Begreppet utgörs främst av lag-
text, rättsfall och förarbeten men innefattar även skrivelser, doktrin och liknande 
utlåtanden. Homestaging har inte genererat i någon ny lagtext utan avdragsrätten har 
hänförts till avyttring av bostäder.42 Avdragsrätten är kopplad till de personer som har 
rätt att dra av kostnader i detta inkomstslag, det vill säga privatpersoner.  

När det gäller försäljning av privatägda bostadsfastigheter och bostadsrätter faller 
vinst eller förlust vid försäljning under inkomstslaget kapital, under förutsättning att 
fastigheten ej kan klassificeras som näringsfastighet.43 När en näringsfastighet av-
yttras berörs både inkomstslaget näringsverksamhet och kapital, exempelvis vid åter-
föring av värdeminskningsavdrag. 

3.2.1. Allmänna regler kring avdragsrätt 
Homestaging har ingen egen lagstiftning utan har inkorporerats i befintlig lagtext. Det 
har medfört att gränserna är aningen diffusa när det gäller rätt till avdrag.   

En huvudregel är att i princip alla utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster kan 
dras av.44 Det finns dock en mängd kostnader som inte hänför sig till detta utan är av 
sådan karaktär att de kan räknas som den skattskyldiges levnadskostnader och 
liknande utgifter. Sådana uppgifter får ej dras av.45   

Som levnadskostnader räknas normalt utgifter för exempelvis:46   

 

bostad 

 

mat 

 

kläder 

 

möbler 

 

nöjen  

Huvudregeln vid beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster uttrycker att 
vinsten/förlusten utgörs av skillnaden mellan ersättningen vid avyttring minskat med 

                                                

 

39 Fredriksson, P. Ta bort prylarna - visa bostaden  
40 Pettersson, E. Fixa stilen före flytten - kan bli en god affär 
41 Götmalm, M. Stylisten gör skillnad 
42 45-46 kap. IL 
43 Skatteverket 
44 42 kap. 1 § 2st IL 
45 9 kap. 2 § IL 
46 Rabe & Bois 2005 
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omkostnadsbeloppet samt utgifter för avyttring. 47 Som försäljningsutgifter vid 
privatbostadsförsäljning räknas normalt utgifter för:48  

 
delar av mäklarprovision 

 
värdering 

 
besiktning 

 
annonser 

 

juridisk hjälp 

 

delar av homestaging  

Det finns även särskilda bestämmelser för omkostnadsbeloppet avseende avyttring av 
privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter. Omkostnadsbeloppet består av 
utgifter för anskaffning ökade med utgifter för förbättring.49 I omkostnadsbeloppet för 
privatbostaden inräknas utgifter för ny-, till- och ombyggnad samt utgifter för 
förbättrande reparation och underhåll av bostaden om de uppfyller vissa uppställda 
krav. 50 Ett krav som måste vara uppfyllt avseende förbättringsutgifter är att 
förbättringsutgiften för ett beskattningsår sammanlagt har uppgått till minst 5 000 
kronor. När det gäller förbättrade reparationer och underhåll får endast avdrag göras 
för det som kan hänföras till beskattningsåret eller något av de fem föregående 
beskattningsåren till den del utgiften medfört att bostaden är i bättre skick vid 
avyttringen än vid förvärvet.  

Till skillnad från förbättrande reparationer och underhåll är ny-, till- och 
ombyggnation inte enbart standardhöjande utan syftar även till att ändra bostadens 
funktion, exempelvis genom nyuppförande av byggnad, utökning av bostadens volym 
eller förändring av dess planlösning.51 För sådana åtgärder finns inga tidsgränser, 
dock kvarstår beloppsgränsen på sammanlagt minst 5 000 kronor per beskattningsår. 

3.2.2. Skatteverkets skrivelse 
Skatteverket utarbetade en skrivelse år 2005 (Dnr 130 299804-05/111), som berör 
inkomstslaget kapital, angående förhållningssättet till homestaging ur ett skatte-
rättsligt perspektiv.52 Skrivelsen i sig är ett ställningstagande som tagits fram i syfte 
att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Skatteverket.53 Hos 
Skatteverket fungerar dessa ställningstaganden som styrsignaler och är endast 
bindande inom myndigheten. Genom att ställningstaganden publiceras på webben får 
skattskyldiga, revisorer, rådgivare med fler kännedom om Skatteverkets inställning i 
en viss fråga. Skrivelsen skall dock inte tolkas som lagtext.  

Skatteverkets skatterättsliga inställning i denna fråga är att utgifter för homestaging 
inte generellt är en avdragsgill försäljningsutgift vid kapitalvinstberäkning, utan 
avdragsrätten är beroende av vilka tjänster som inredningsföretaget tillhandahållit.54 

Utgiften kan antingen klassificeras som försäljningskostnad, reparations-

                                                

 

47 44 kap. 13 § IL 
48 SKV 321 utgåva 5 
49 44 kap. 14 § IL 
50 45 kap. 11 - 15 §§ & 46 kap. 8 - 12 §§ IL 
51 www.skatteverket.se 
52 Skatteverket, Dnr 130 299804-05/111 
53 www.skatteverket.se  
54 Skatteverket, Dnr 130 299804-05/111 

http://www.skatteverket.se
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/underhållskostnad, ny-, till- eller ombyggnation samt personlig levnadskostnad. En 
förutsättning för avdrag är att den skattskyldige kan visa i vilken omfattning den 
totala utgiften för homestaging avser sådana åtgärder som kan vara avdragsgilla i 
juridisk mening, lämpligen genom att uppvisa en tydlig fakturaspecifikation. 
Dessutom skall utgifter för vilka avdrag kan medges enbart ha uppkommit på grund 
av visning/försäljning och inte som ett förberedande led i flytt till en annan bostad.  

Det förekommer att mäklarföretag erbjuder ”fri” homestaging, flytthjälp eller flytt-
städning. Avdragsrätten för den del av mäklararvodet som motsvarar mäklarföretagets 
utgifter för tjänsten bedöms enligt de grunder som anges i skrivelsen. 

3.2.3. Försäljningskostnader 
Utgifter för till exempel möblering och inredning av en privatbostad är normalt sett en 
personlig levnadskostnad. Avser dock utgiften tillfälliga förändringar och åtgärder av 
privatbostaden inför en visning eller fotografering får det vanligtvis anses vara en 
utgift för avyttring. Detta görs gällande om utgifterna kan anses vara direkt föranledda 
av och kopplade till försäljningen av bostaden. Förutsättningen är dock att utgiften 
inte har något direkt samband med det egna boendet.  

Utgifter för homestaging inför en visning får normalt anses vara en avdragsgill 
försäljningsutgift vid kapitalvinstberäkningen till den del utgifterna avser:  

 

konsultation 

 

fotografering 

 

ommöblering 

 

lån/hyra av möbler, mattor, konst, gardiner etc. under visningen 

 

tillfällig magasinering av möbler och annat bohag under visningen 

3.2.4. Förbättringsutgifter 
Utgifter för reparation, underhåll samt ny- till- och ombyggnation av bostaden inför 
en visning är inte avdragsgilla försäljningsutgifter. Avdragsrätten för sådana utgifter 
bedöms istället enligt reglerna för förbättringsutgifter. Som exempel kan nämnas:  

 

målning 

 

tapetsering 

 

golvslipning 

 

mattläggning 

 

byte av köksutrustning  

Avdrag kan medges till den del utgifterna medfört att privatbostaden är i bättre skick 
vid avyttringen än vid förvärvet eller om ny-, till- eller ombyggnation förelegat. För 
avdrag krävs också, som tidigare nämnts, att förbättringsutgifterna under ett kalender-
år uppgår till minst 5 000 kr och för reparationer/underhåll måste dessutom utgiften 
hänföra sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. 
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3.2.5. Personliga levnadskostnader 
Utgifter vid visning och försäljning kan ofta anses som nödvändiga eller behövliga ur 
ett allmänt perspektiv och kan på så vis medföra avdragsgill kostnad, men de kan 
även vara av den natur att de utgör levnadskostnader för vilka avdrag inte är tillåtet.55  

Dessa utgifter klassificeras som personliga levnadskostnader och kan i detta 
sammanhang innebära exempelvis:  

 

städning och skötsel av: 
- bostad 
- förråd 
- trädgård.  

 

inköp av: 
- möbler 
- gardiner och annat bohag  

 

flyttningskostnader inklusive: 
- nerplockning 
- packning 
- transport.  

Avdrag kan heller inte erhållas för lösöre som behålls av säljaren såsom;  

 

möbler 

 

växter 

 

prydnads- och inredningsföremål.  

Detta innebär att om säljaren kan ta fördel av homestagingen efter försäljning är det 
att betrakta som icke avdragsgilla personliga levnadskostnader. 

3.2.6. Sanktioner 
Det finns vissa sanktioner som kan utgå om en säljare gör fel angående avdrag för 
homestaging. En av dessa sanktioner innebär att en särskild avgift i form av 
skattetillägg tas ut, vilket i så fall innebär att säljaren lämnat en oriktig uppgift.56 Felet 
kan även leda till att det faller under begreppet skattebrott, om det anses som upp-
såtligt eller oaktsamt samt att beloppet som undanhållits är av stort värde.57 Hänsyn 
tas dock till vissa förmildrande omständigheter som kan dämpa efterräkningarna eller 
helt befria den skatteskyldige från straffpåföljd. 

3.2.7. Oriktig uppgift 
Med oriktig uppgift menas att den skattskyldige, på annat sätt än muntligen, till 
ledning för taxeringen lämnat en uppgift som är felaktig eller utelämnat en uppgift.58 

Även en delvis utelämnad uppgift kan anses vara oriktig om inte övriga uppgifter 

                                                

 

55 Skatteverket, Dnr 130 299804-05/111 
56 5 kap. 1§ TL 
57 Skattebrottslag 
58 5 kap. 1§ TL 
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utgör tillräckligt underlag för att kunna beräkna korrekt skatt. Det skall klart framgå 
att uppgiften, till ledning för taxering, är felaktig eller utelämnad.  

Det är viktigt att skilja på begreppen oriktig uppgift och oriktigt yrkande. Till skillnad 
från oriktig uppgift innebär oriktigt yrkande att den skattskyldige exempelvis har 
redovisat sakförhållandena på ett korrekt sätt men rätten att yrka avdrag saknas.59 

3.2.8. Skattetillägg 
Skattetillägg är en särskild avgift som skall tas ut om en oriktig uppgift har lämnats på 
det sätt som redovisats ovan.60 Skattetillägg tas ut som en andel av det undanhållna 
beloppet61 och tillägget är i normalfallet 40 % (för inkomst- och förmögenhetsskatt) 
av detta belopp.62 Om den felaktiga uppgiften har kunnat rättas eller ändras med 
ledning av sådant material som normalt är tillgängligt och kan anses ha varit 
åtkomligt för Skatteverket skall skattetillägget sättas ner till 10 %.63  

Det finns även vissa situationer där skattetillägg inte skall tas ut trots att en oriktig 
uppgift har lämnats av den skattskyldige. 64 En sådan situation uppstår när den 
skattskyldige har gjort en uppenbar felräkning eller felskrivning. Skattetillägg skall 
heller inte tas ut om uppgiften hade kunnat rättas med hjälp av en kontrolluppgift som 
varit tillgänglig för Skatteverket innan utgången av november taxeringsåret. Om 
uppgiften avser bedömning av ett yrkande och inte gäller en sakfråga skall inte heller 
skattetillägg tas ut. Dessutom skall skattetillägg inte tas ut om den skattskyldige har 
rättat uppgiften frivilligt eller om det undantagna skattebeloppet är av obetydligt 
värde. 

3.2.9. Befrielse från skattetillägg 
Det föreligger ett antal kriterier som skall vara uppfyllda för att särskild avgift skall 
underlåtas att tas ut och den skattskyldige kan i det sammanhanget helt eller delvis 
befrias från den särskilda avgiften. 65 Vid delvis befrielse sätts avgiften ner med 
hälften, alternativt en fjärdedel, av utgångsbeloppet. Felaktigheten eller under-
låtenheten skall dessutom framstå som ursäktlig eller oskälig för att avgiften skall 
kunna jämkas eller efterges.   

Lagstiftningen upplyser om tre olika punkter som är vägledande vid bedömning om 
felaktighet eller underlåtenhet skall anses som ursäktlig:  

 

Den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållanden. 
Med ”ålder” avses inte enbart att den skattskyldige är gammal, utan 
det kan även åsyfta en deklarant som är oerfaren på grund av sin 
ungdom.66 Hälsa avser i första hand den skattskyldiges egen hälsa, 
men kan även innefatta eventuell medhjälpares hälsa.67 Med ”liknande 

                                                

 

59 SOU 2001:25 
60 TL 5 kap. 1§ 
61 SKV 330. Utgåva 26 
62 Rabe & Bois 2005 
63 TL 5 kap. 4§ 
64 TL 5 kap. 8§ 
65 TL 5 kap. 14§ 
66 Prop. 2002/03:106 
67 Ibid.  



 
- TEORETISK DEL -  22  

förhållanden” syftar lagstiftaren på yttre omständigheter som 
erfarenhetsmässigt kan påverka en persons handlingsförmåga. Som 
exempel nämner förarbetena skilsmässa, nära anhörigs sjukdom eller 
dödsfall.  

 
Den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de 
faktiska förhållandena. Med detta menar lagstiftaren att bedömningen 
skall grundas på vad som kan förväntas av en skattskyldig i allmänhet 
och inte av en skatteexpert. Ett exempel är att den skattskyldige 
tvingats ta ställning till en objektivt svår skattefråga.  

 

Om felet berott på vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter. 
Om oriktig uppgift har kunnat rättas med ledning av kontrolluppgifter 
skall skattetillägg inte tas ut.  

Det finns även uppställda vägledande omständigheter vid bedömning om det kan 
anses oskäligt att ta ut skattetillägg:  

 

Avgiften står inte i rimlig proportion till felaktigheten eller 
underlåtenheten.   

 

Oskäligt lång tid har förflutit efter det att Skatteverket har funnit 
anledning att anta att den skattskyldige skall påföras skattetillägg 
utan att denne kan lastas för dröjsmålet.   

 

Felaktigheten eller underlåtenheten har även medfört att den 
skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen.   

En skattskyldig kan befrias från särskild avgift även när något yrkande inte 
framställts.68 Skatteverket har, vid sin granskning, en skyldighet att ta hänsyn till de 
ovanstående rekvisiten även om den skattskyldige inte har begärt det. 

3.2.10. Skattebrott 
Vid skattebrott innehar oriktig uppgift likadan innebörd som vid skattetillägg.69 Även 
här skall alltså oriktig uppgift föreligga, men till skillnad från skattetillägg skall 
uppgiften ha lämnats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Olikheten ligger således i 
att vikt även läggs vid en subjektiv bedömning vid skattebrott, i jämförelse med den 
endast objektiva bedömningen vid skattetillägg.   

Skattebrottet fullbordas när uppgift lämnats eller föreskriven uppgiftsskyldighet helt 
underlåtits. 70 Om brottet är att anses som ringa, det vill säga att beloppet som 
undanhålls understiger tre fjärdedelars basbelopp, så föreligger skatteförseelse vilket 
endast leder till böter.71 Är brottet däremot att betraktas som grovt, när beloppet 
överstiger tio basbelopp, kan den skattskyldige dömas till max sex år fängelse.72 Om 

                                                

 

68 TL 5 kap. 15§ 
69 Almgren & Leidhammar 2006 
70 Rabe & Bois (2005) 
71 Skattebrottslag 2-3 §§ 
72 Skattebrottslag 4 § 
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beloppet återfinns mellan dessa båda gränser så anses brottet utgöra skattebrott, där 
straffen pendlar mellan böter och fängelse upp till två år. Vårdslös skatteuppgift 
föreligger om man till ledning för myndighets beslut ifråga om skatt eller avgift av 
grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom förorsakar fara 
för att skatt eller avgift påförs med för lågt belopp eller tillgodoräknas med för högt 
belopp.73 Om en skattskyldig frivilligt rättar en sådan uppgift som beaktas ovan döms 
denne inte till ansvar för detta.74 

3.3. AKTÖRERNAS FÖRHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 
Fastighetsmäklarna står under tillsyn av Fastighetsmäklarnämnden (FMN) som är en 
central förvaltningsmyndighet med ansvar för bland annat frågor som rör registrering 
av fastighetsmäklare och i de utbildningsstadgar som FMN ställt upp återfinns krav på 
minst 5 poäng skatterätt på högskolenivå.75 Dessutom skall mäklaren enligt fastighets-
mäklarlagen i sitt uppdrag iaktta ”god fastighetsmäklarsed”, som innebär att 
fastighetsmäklaren skall ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan 
behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen.76  

Homestagarna har inga liknande krav eller förpliktelser som nämns ovan.  

                                                

 

73 Ibid. 5 § 
74 Ibid 12 § 
75 www.fastighetsmaklarnamnden.se 
76 Fastighetsmäklarlag 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se
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4. EMPIRISK DEL 
I kapitlet kommer det att redogöras för resultatet som undersökningen visat. Avsnittet 
inleds med ett rättsfallsreferat som berör området och sedan kommer resultatet av 
undersökningen avseende informationen på webbsidor hos homestagare att redovisas. 
Avslutningsvis kommer intervjuerna med Skatteverket, homestagare och 
fastighetsmäklare att redogöras. 

4.1. RÄTTSFALL - CONTAINERHYRA 
Eftersom homestaging är en ny företeelse och ännu inte genererat några unika rättsfall 
har rättsfallssökandet fokuserats på de delar som kan tänkas falla under begreppet. 
Vid en efterforskning efter rättsfall där en liten del av homestagingtjänsten skulle 
kunna anses vara representerad återfinns endast ett, i Kammarrätten i Sundsvall 26 
februari, 2001, mål nr 1902-1999.  

I rättsfallet har Hermine avyttrat sin privatbostad under beskattningsåret 1996. Hon 
yrkar bland annat på avdrag för försäljningskostnader, 2 193 kr, för hyra av container. 
Hon hävdar att behovet av att hyra en container uppkom då hon var tvungen att städa 
ur torpet innan försäljningen för att kunna visa upp bostaden för eventuella 
spekulanter.  

Både länsrätt och kammarrätt avslår hennes begäran med motiveringen att hyra av 
container ej kan hänföras till liknande kostnader, som finns beskrivet i 24 § 1 mom 
SIL (numera utbytt). I denna lag står att vid beräkning av realisationsvinst skall såsom 
intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med 
avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader. Som försäljningskostnader 
räknas mäklarkostnader och annan försäljningsprovision, advokatkostnader, kostnader 
för värdering av småhuset och andra kostnader som säljaren haft för försäljningen, 
exempelvis kostnader för fondstämpel, korrespondens, telefon och porto. Både 
Länsrätten och Kammarrätten, likhet med Skattemyndigheten, finner att kostnader för 
container inte kan anses utgöra kostnader för avyttring i förenämnda lags mening. 
Hermine kan därför inte medges avdrag för kostnader för containerhyra. 

4.2. SKATTEVERKET - CHRISTER MATTSSON 
För att ge en djupare förståelse och förklaring till Skatteverkets skrivelse har 
huvudskribenten Christer Mattsson på Skatteverket intervjuats. Frågorna har haft sin 
utgångspunkt från skrivelsen och har bestått av ursprungsfrågor, gränsdragnings-
problematik samt ytterligheter gällande avdragstolkningen för homestaging.  

Avdragsrätten kring homestaging diskuterades ursprungligen på riksnivå inom 
Skatteverket i början av 2004 men det var inte förrän under 2005, då ytterligare frågor 
uppkom, som Skatteverket beslöt att en expertgrupp skulle utreda frågan och utröna 
huruvida det fanns anledning att göra ett ställningstagande i form av en intern 
styrsignal. Mattsson förklarar att bakgrunden till skrivelsen har varit interna och 
externa frågor om avdragsrätten, bland annat från fastighetsmäklare och informations-
företag. Problemet har även varit att vissa homestagingföretag som försäljnings-
argument angivit att samtliga deras tjänster varit avdragsgilla vid reavinstbeskattning. 
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Mattsson framhåller att det därmed fanns all anledning för Skatteverket att centralt ta 
ställning i frågan.  

På frågan om homestaging skall generera i egna lagparagrafer eller om avdragsrätten 
kring begreppet kan anses vara inkorporerat redan nu, svarar Christer Mattsson att det 
inte ens har varit under diskussion att införa egna paragrafer för homestaging. Han 
menar att det framgår av inkomstskattelagen att det är ovanligt med en uppräkning av 
exempel på olika utgifter som kan inrymmas i ett avdrag. För övrigt anser Mattsson 
att det lär vara svårt att utforma en kort och precis lagtext för ett så pass svävande 
begrepp som homestaging.  

Gällande fakturor och kvitton förklarar Christer Matsson att homestaging är en 
samlad beteckning på ett stort antal varierande tjänster som kan innefatta personliga 
levnadskostnader, försäljningskostnader eller reparation och underhåll för bostads-
ägaren. Om en faktureringsnota från ett homestagingföretag inte är specificerad i 
tillräcklig grad visar denna inte vad det är för utgift som kunden haft och därmed inte 
heller om utgiften till någon del är avdragsgill vid kapitalvinstberäkningen. Mattsson 
poängterar att som alltid när det gäller bevisprövning får bedömningen ske efter 
förhållandena i det enskilda fallet. Det är dessutom viktigt att understryka att en utgift 
för homestaging inte alltid generellt är en avdragsgill försäljningsutgift, utan 
avdragsrätten är beroende av vilka tjänster som homestagingföretaget tillhandahållit. 
Beteckningen homestaging medför således ingen omedelbar avdragsrätt utan det är de 
tjänster som ingår i tjänsten som är avgörande för avdragsrätten.  

Emedan avdragsrätten är kopplad till de olika tjänsterna som tillhandahålls vid home-
staging finns det inga direkta beloppsgränser för själva begreppet. Christer Mattsson 
påpekar att beloppsgränserna i stället är kopplade till vad som gäller för reparationer 
och underhåll samt ny-, till- och ombyggnation. Beloppsgränser för den del som utgör 
själva försäljningsutgiften, såsom exempelvis konsultation och ommöblering, finns ej.  

Tidsaspekten och frågor kring denna är något svårare att avgränsa och det har varit 
uppe till diskussion under skrivelsens utformande. Christer Mattsson påstår att det går 
generellt inte att ange en tidsram utan bedömning får ske från fall till fall. En tungt 
vägande faktor är dock om visningen leder till en försäljning eller inte. Det som ingår 
i staginguppdraget i form av lånad och hyrd inredning brukar normalt återlämnas och 
kan på så vis inte åtnjutas av säljaren och således ej leda till personlig levnadskostnad. 
Detta kan komma ifråga om visning och försäljning drar ut på tiden. Mattsson menar 
även att fördelarna ej är att anse som stora då säljarens egen inredning återställs.  

Angående vilken kategori utgifterna skall hänföras till är gränsdragningarna enligt 
Christer Mattsson inte helt solklara. Han anger dock några vanliga exempel på 
avdragsgilla försäljningsutgifter vid homestaging:  

 

konsultation 

 

fotografering 

 

möblering inför visning 

 

hyra av inredning 

 

tillfällig magasinering (gällande säljarens inredning, såvida det inte 
rör sig om ett förberedande led i flytten).  
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Vid frågan om utgifter gällande tilltugg vid visning, såsom nötter, godis eller liknande 
förplägnad, är att räkna som inredningsdetalj är enligt Christer Mattsson en svår 
gränsdragning. Han tolkar det däremot som när homestagingföretaget lägger upp 
nötter och godis som prydnad, d.v.s. som en del av stylingen av bostaden och därmed 
ingår i faktureringen, borde detta kunna accepteras som en försäljnings-
kostnad.  Detsamma borde gälla om det bjuds på dricka och glass under visningen. 
Frågan är dock vad gränsen går gällande icke avdragsgilla utgifter för personlig gäst-
frihet. Sedan kan alltid frågan ställas om vem som egentligen förtärt godiset, nötterna 
och glassen vilket enligt Mattsson gör att avdraget troligen får bedömas från fall till 
fall. Då det rör sig om en tämligen ringa utgift varför frågan knappast kommer att 
vålla någon tvist mellan säljaren och Skatteverket.  

Christer Mattsson nämner även några utgifter som inte skall utgöra avdragsgilla 
kostnader. Exempel på sådana utgifter är städning och hopplockning som är att anse 
som privata levnadskostnader, samt målning och tapetsering som inte gör att bostaden 
är i bättre skick än vid anskaffandet utan endast utgör en estetisk påverkan. Det senare 
faller under reglerna för förbättringsutgifter.  

När det handlar om utomhusmiljön anser Mattsson att skillnaden i jämförelsen med 
inomhusmiljön oftast är fråga om arbeten på själva fastigheten och avdragsrätten skall 
således bedömas utifrån om det är en förbättringsutgift för fastigheten eller inte. 
Tillfälligt tillhandahållande av trädgårdsmöbler och belysning under visningen kan 
behandlas på samma sätt som möbler inomhus, alltså som försäljningsutgift.  

Enligt Christer Mattsson kan bostadsägaren anlita ”vem som helst” för homestaging 
men det kan alltid ifrågasättas om ersättningen avser homestaging eller något annat. 
Han anser att civilrättsligt lär begreppet homestaging inte vara skyddat genom att 
begreppet bara får användas av vissa företag eller personer. En parantes som är värd 
att tänka på är att om ”vem som helst” saknar F-skattsedel kan utföraren räknas som 
anställd/uppdragstagare hos bostadsägaren med åtföljande skyldighet att erlägga 
sociala avgifter och göra avdrag för preliminär skatt på ersättningen.  

Mattsson säger att de typer av sanktioner som kan bli aktuella när en säljare av sin 
bostad avger felaktiga homestagingavdrag är framförallt skattetillägg men att det även 
kan bli aktuellt med skattebrott, då anmälan görs till åklagare, om det rör sig om stora 
belopp.  

Avslutningsvis kommenterar Christer Mattsson rättsfallet från kammarrätten i 
Sundsvall (26 februari, 2001, mål nr 1902-1999) som handlar om containerhyra. Han 
menar att om containern enbart använts för magasinering av möbler under visningen 
är det tänkbart att hyran kunnat ses som en försäljningskostnad. I rättsfallet yrkades 
dock avdrag för containerhyran när den haft annat användningsområde, vilket lett till 
att avdrags ej medgavs och yrkandet avslogs. Mattsson påpekar även att avsaknaden 
av rättsfall och doktrin som berör frågan tyder på att avdragsyrkanden avseende 
homestaging inte förekommit eller varit ringa före introduktionen av fenomenet 
homestaging på den svenska marknaden, vilket innebär att frågan inte haft den 
aktualitet som den har idag. Detta leder dessutom till att någon gemensam syn inte 
tidigare presenterats. 
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4.2. HOMESTAGINGFÖRETAGENS HEMSIDOR 
I undersökningen har 50 olika homestagares hemsidor granskats för att kontrollera 
huruvida det ges någon information angående avdragsrätten kring homestaging. Av 
dessa har en dryg tredjedel angett att homestaging är avdragsgillt utan att ge någon 
närmare förklaring, såsom ”kostnaden för homestaging är avdragsgill från reavinsten” 
eller ”kostnaden för våra tjänster är avdragsgill, precis som mäklararvodet, vid 
uträkning av reavinsten på din bostad”. En knapp femtedel av de undersökta hänvisar 
till Skatteverket varav tre av dessa länkar direkt till skrivelsen och ytterligare två 
stycken länkar till Capitex och Svenska Dagbladet vilka i sin tur hämtat information 
från Skatteverket. Av de femtio undersökta hade närmare hälften ingen information 
överhuvudtaget på sin hemsida. 

4.3. KUNSKAPSUNDERSÖKNING - HOMESTAGARE 
I undersökningen har totalt 25 homestagare kontaktas och utformningen av frågorna 
till dessa har skett med syfte att utröna vilken kunskap homestagarna har inom 
avdragsrätten samt vilken information de ger sina kunder.   

Enligt 21 av homestagarna är det inte vanligt förekommande med frågor kring 
avdragsrätten. Av dem som svarar att det är vanligt förekommande, fyra stycken, 
uppskattar en av dem att ungefär hälften har sådana förfrågningar och en annan att det 
är ungefär var tionde kund. De kvarvarande två har ingen uppskattning av hur ofta 
frågan tas upp av kunderna utan kan endast konstatera att avdragsfrågor förekommer.   

Ingen av respondenterna har erhållit upplysningar angående avdragsrätten utan de har 
själva införskaffat kunskapen om hur det förhåller sig. 21 stycken har använt sig av 
Skatteverkets hemsida eller broschyrer för att få information och tre av homestagarna 
har tagit del av information via media, främst genom tidningsartiklar. En homestagare 
har även inhämtat upplysningar från Mäklarsamfundet, som är en av fastighets-
mäklarnas branschorganisationer.  

Rörande frågan huruvida det är fastighetsmäklaren eller homestagaren som informerar 
om avdragsrätten finns det flera bud. Närmare hälften, 12 personer, svarar att det är 
mäklaren som upplyser säljaren om detta, sju stycken svarar att det är homestagaren 
och tre stycken svarar att fördelningen är jämn mellan dessa två yrkesgrupper. Två 
respondenter svarar att de inte vet och en homestagare nämner att ”det inte ligger på 
vårt ansvar, i likhet med byggjobbarna som inte ger råd om ROT-avdrag”.  

Informationen som homestagarna ger sina kunder kring frågor gällande avdragsrätten 
är enligt 14 stycken inte speciellt djupgående. Det vanligaste svaret är endast att det är 
avdragsgillt, precis som mäklarkostnaden. Sju homestagare rekommenderar kunderna 
att gå in på Skatteverkets hemsida för att utöka sin kunskap och en av respondenterna 
hänvisar vanligtvis till sin offert, där information kring avdragsrätten står att finna. 
Fyra personer uppmanar kunden till att själv söka information, dock utan att ge någon 
vidare hänvisning.  

Angående frågan ifall all homestaging är avdragsgill har 14 respondenter svarat ja, 
nio stycken har svarat att inte allt är avdragsgillt och två personer har svarat att de inte 
vet. Svaren inom ja-gruppen skiljer sig dock markant åt mellan de olika homestagarna 
och kan delas in i tre vidare undergrupper där antalet svar ungefär fördelats lika: 
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tveksamt ”ja” (fem stycken), ”ja” utan förbehåll (fyra stycken) samt ”ja, allt som ingår 
i vårt utbud är avdragsgillt” (fem stycken).  

Inga formella krav existerar för att få kalla sig homestagare menar samtliga 
respondenter. Dock bedömer fem homestagare att det är meriterande samt kunskaps-
signalerande med designerbakgrund eller ”åtminstone ett estetiskt öga”. Samtliga 
respondenter är dessutom införstådda med att det krävs F-skattsedel för att home-
staging skall kunna anses som avdragsgill.  

På frågan om homestagarna utför några åtgärder i utomhusmiljö svarar samtliga ja, 
dock med olika motiveringar. Den största delen, 13 personer, bistår endast med råd-
givning om hur utemiljön skulle kunna förbättras medan 12 stycken utför enklare 
åtgärder såsom att ställa ut blommor på lägenhetsbalkongen/villaaltanen eller skotta 
snö/kratta grus. Om det skulle krävas någon större förändring i utomhusmiljön, som 
exempelvis ordningsställande av en försummad och nedgången grusgång, så har 
majoriteten samarbetspartners, trädgårdsmästare eller trädgårdsarkitekter, som i så fall 
kallas in.  

Faktureringsnotan hos de olika homestagarna är i överväldigande majoritet detalj-
redovisade, 18 stycken, medan tre personer menar att det beror på hur kunden vill ha 
det. Tre respondenter svarar att de uppvisar en klumpsumma, vilken i sin tur är 
specificerad i offerten. Graden av specifikation varierar mellan homestagarna, där den 
i särklass vanligaste uppdelningen är dels konsultationsutgift samt de olika typiska 
åtgärderna, såsom möbelhyra och diverse accessoarer (blommor, gardiner och kuddar). 
En av homestagarna anger åtgärderna i nivåer från 1 till 3, där fler åtgärder utförts ju 
högre nivå det är.  

18 stycken bland de tillfrågade känner ej till eller har aldrig hört talas om några 
beloppsgränser och fem personer svarar ”nej, det finns det inte”. Två stycken svarar 
att det borde finnas gränser, men tillägger att det inte är något de känner till.  

17 homestagare känner ej heller till några begränsningar gällande tid och endast två 
homestagare svarar att det inte finns några sådana. Tre personer svarar att det borde 
finnas någon typ av tidsbegränsning men att det i så fall är något de inte känner till. 
Resterande respondenter anger att det är upp till kunden att bestämma eventuella tids-
begränsningar.  

Angående vilken rubricering man kan ge utgifter för homestaging uppger 15 individer 
att de inte känner till några begreppsklassificeringar inom skatterätten. De återstående 
respondenterna har varierande bud; fyra personer uppger att det sorteras in under 
samma kategori som mäklararvodet, tre personer anser det vara en försäljnings-
kostnad, två stycken menar att det räknas som kostnader för renovering och en 
homestagare sorterar in det under förbättringsutgifter.  

Gällande frågan om en deklarationsskyldig kan drabbas av några sanktioner vid 
felaktigt avdrag för homestaging förklarade en överväldigande majoritet, 20 personer, 
att de inte känner till några sådana påföljder. De resterande homestagarna, fem 
stycken, uppger att de inte vet men att det rimligtvis bör följas av någon form av straff, 
såsom exempelvis skönstaxering eller eftertaxering.  



 
- EMPIRISK DEL -  29  

Huruvida homestaging är önskvärd som avdragsgill kostnad eller ej, svarar 23 
personer att de finner det positivt och lämpligt. Två respondenter svarar dock nej, med 
motiveringen att det handlar om så små summor. 

4.4. KUNSKAPSUNDERSÖKNING - FASTIGHETSMÄKLARE 
I undersökningen har totalt 20 fastighetsmäklare kontaktas och utformningen av 
frågorna till dessa har varit i paritet med homestagarnas.   

På frågan om det är vanligt förekommande med frågor kring avdragsrätten för 
homestaging, menar sju av respondenter att sådana frågor sällan uppkommer medan 
resterande del uppger att den typen av spörsmål aldrig ställs. Däremot uppger nio av 
fastighetsmäklarna att allmänna frågor kring fenomenet homestaging dyker upp vid 
nästan varje bostadsintag, medan fem svarspersoner menar att sådana funderingar 
aldrig yttras. Att allmänna frågor kring homestaging kommer på tal någon gång då 
och då hävdar sex av mäklarna.  

Samtliga fastighetsmäklare tillstår att de har vetskap om att homestaging är avdrags-
gill. Gemensamt för de flesta är att de erhållit information från mer än en källa. Den 
största andelen mäklare, nio stycken, säger att de fått information från den kedja de 
jobbar för eller den branschorganisation de tillhör. Sex respondenter har förvärvat 
kunskaper genom diskussioner med kollegor kring ämnet och fyra personer erhållit 
information genom Skatteverket, antingen genom möte med dem eller genom deras 
hemsida. Homestagarna har även varit en informationskälla och tre av mäklarna har 
fått avdragsinformation genom dem. Ytterliggare tre svarspersoner nämner att de 
uppsnappat information om avdragsrätten genom media, såsom TV och tidningar. En 
person menar att denne inte tagit del av någon information alls inom ämnet.  

Gällande vem som ger information till säljaren angående avdrag vid homestaging 
svarar hälften av fastighetsmäklarna att det är endast är de som ger denna information, 
medan fyra mäklare påstår att det är homestagarna som står för denna. De sex åter-
stående respondenterna anser att det bägge aktörerna som ger den skatterättsliga 
informationen.  

Den information som fastighetsmäklarna ger sina kunder skiljer sig åt sinsemellan och 
åtta mäklare meddelar att vissa delar är avdragsgilla, sju respondenter uppger att allt 
är avdragsgillt, fyra personer talar om för kunden att de inte vet något om avdrags-
rätten och en mäklare går inte in i någon djupare diskussion kring detta.  

Vid frågan om på vilket sätt mäklarna behandlar homestaging vid deklarationshjälp 
svarar 13 personer att de inte varit i kontakt med homestagingavdrag ännu, vilket 
innebär att de inte har erfarenhet av det. Fyra svarspersoner uppger att de drar av allt 
som försäljningsutgift och tre intervjuobjekt påstår att de delar upp utgifterna för 
homestaging i reavinstberäkningen, såsom försäljningskostnader och/eller kostnader 
under omkostnadsbeloppet.  

På frågan om vad homestaging går ut på svarar samtliga fastighetsmäklare att det 
innebär att något görs för att ändra eller förstärka intrycket av en bostad inför 
visning/försäljning samt att tjänsten innehåller flera olika moment. Av denna 
anledning har mäklarna angett flera alternativ som kan tänkas ingå i tjänsten. 13 
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personer anser att konsultation är en del av homestaging där säljaren får tips om vad 
som skulle kunna göras för att förbättra intrycket. Hälften av mäklarna hävdar att 
inredning hyrs inför visning och försäljning medan fyra respondenter menar att 
stylingen av bostaden görs med befintlig inredning. 13 svarspersoner anser att vid 
homestaging målas, tapetseras och nytt golv läggs i bostaden.  

Huruvida all homestaging är avdragsgill eller ej svarar nästan tre fastighetsmäklare att 
allt inom homestaging är avdragsgillt utan förbehåll, 11 personer uppger att de inte 
vet och sex stycken svarar att det finns undantag. De främsta undantagen som nämns 
är städning, målning och inköpta föremål som sedan säljaren tar med sig vid flytt.  

Om det krävs något speciellt av homestagingutövaren för att avdrag skall medges, 
svarar hälften av mäklarna att det krävs att utövaren är ett företag och innehar F-
skattsedel medan den resterande hälften inte har en aning om det krävs något speciellt.  

Gällande beloppsgränser och dess eventuella existens svarar hälften att de inte känner 
till om det finns några beloppsgränser gällande avdrag för homestaging och fyra 
personer svarar att de inte tror det. Ytterliggare fyra mäklare påstår att det inte finns 
några beloppsgränser och två respondenter hänvisar till de beloppsgränser som gäller 
vid reparationer och underhåll.  

Huruvida det finns begränsningar i avdragsrätten gällande tid anger åtta intervju-
personer att de inte vet, fem individer svarar att det måste vara i samband med själva 
försäljningsprocessen och tre mäklare menar att det inte finns några begränsningar 
överhuvudtaget gällande tid samt en person tror inte att det finns. Tre av fastighets-
mäklarna anger att det finns kostnader som faller under reparationer/underhåll och 
skall på så vis följa reglerna kring dessa.  

En majoritet av fastighetsmäklarna, 13 stycken, svarar att homestaging är att anse som 
försäljningskostnad när de får frågan om vilken rubricering man kan ge homestaging-
utgifter. Tre stycken hävdar att utgiften skall delas upp och sorteras in under antingen 
försäljningskostnader eller kostnader under omkostnadsbeloppet. Fyra respondenter 
vet inte alls hur utgiften skall klassificeras.  

Vid frågan om en säljare kan drabbas av någon typ av sanktion vid felaktigt avdrag i 
deklarationen svarar 12 personer att de inte känner till några sådana följder, varav en 
av dessa individer inte vet men antar att det finns påföljder. Fyra personer uppger att 
det inte inträder några sanktioner alls utan att endast rättelse sker och/eller avdrag 
nekas. De resterande fyra mäklarna hävdar antingen att påföljden blir skattetillägg 
eller att det faller under epitetet skattebrott. En av dessa mäklare menar att det är 
felets natur som avgör om det skall leda till rättelse, skattetillägg eller skattebrott 
medan två mäklare anser att skattetillägg kan bli aktuellt om ett belopp av större värde 
undanhålls och avdraget inte yrkats öppet. Den återstående fastighetsmäklaren 
bedömer att det bör vara samma straff som vid övriga fel vid deklaration.  

Närapå samtliga fastighetsmäklare, 18 stycken, ställer sig positiva till att homestaging 
blivit avdragsgillt. Endast två av respondenterna har dubier, då homestaging enligt en 
av dem är att anse som utökad flyttstädning och därmed inte borde vara avdragsgill. 
Den andre mäklaren menar att det är till nackdel för köparen eftersom priset ofta blir 
högre för en homestagad bostad. 
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5. ANALYS & KOMMENTARER 
I kapitlet nedan följer analyser av undersökningarna som utförts i enligt med de 
tillvägagångssätt som framgår i metodkapitlet. Inledningsvis analyseras rättsfallet 
och därefter de olika undersökningarna med fastighetsmäklare och homestagare 
samman med Skatteverkets representant samt gällande rätt. 

5.1. RÄTTSFALLSANALYS 
Det som är av vikt i detta rättsfall är hur containern har använts av Hermine. Hon har, 
av vad som kan utläsas ur domen, använt den till att tömma och städa sin fastighet 
inför visning och detta har inte ansetts utgöra en avdragsgill försäljningsutgift. Den 
juridiska metodundersökningen påvisar däremot att om containern använts för 
magasinering av möbler och annat bohag under själva visningen skulle det kunna ha 
ansetts vara en avdragsgill kostnad. Detta framgår även vid de öppna frågor som 
Christer Mattson svarat på då han menar att containerhyran kunnat ses som en 
försäljningskostnad om det hade rört sig om tillfällig magasinering.  

De utgifter, för vilka avdrag kan medges, skall ha uppkommit på grund av visning av 
bostaden och under själva försäljningsprocessen och inte som ett förberedande led i 
flytt till en annan bostad. Av det material som framkommit ur sekundärdatan räknas 
nerplockning, packning, transport och magasinering av möbler och annat bohag som 
efter visningen inte återförs till bostaden som ett led i flyttningen. Detsamma gäller 
tömning av bostad och förrådsutrymmen på möbler, prydnadsföremål, kläder och 
andra tillhörigheter som inte skall behållas. Av den orsaken har rätten ej medgivit 
avdrag i detta fall. 

5.2. UNDERSÖKNINGSANALYS 
Frågor från kunder om avdrag gällande homestaging är inte vanligt förekommande 
hos vare sig fastighetsmäklare eller homestagare, vilket de kvantitativa under-
sökningarna påvisar. Homestagarna förklarar detta genom att kunden oftast redan 
känner till avdragsrätten, främst via mäklare (om uppdraget kommit genom dem) eller 
genom media. Även fastighetsmäklarna anger media som den främsta källan till 
kundernas kunskap, men menar dessutom att det kan bero på att kunderna inte känner 
till att homestaging är avdragsgillt utan endast är medvetna om att det vanligtvis höjer 
försäljningspriset (då det är detta det som media fokuserar på). I den utförda total-
undersökningen av homestagarnas hemsidor visar det sig att information om avdrags-
rätten synliggörs på en majoritet av dessa, vilket även kan vara en förklaring till 
varför det inte förekommer så många frågor angående avdragsrätten.  

Till skillnad från fastighetsmäklarna, som är professionella rådgivare inom fastighets-
affärer och därmed blivit tilldelade information om avdragsrätten från kedjan de 
jobbar på eller den branschorganisation de tillhör, har homestagarna inte erhållit 
någon information från externa källor. En majoritet av dessa har varit inne på 
Skatteverkets hemsida för att hitta information, vilket är att anse som det tillrådligaste 
tillvägagångssättet för att få kunskap om skattemässiga förhållanden. Dessutom har en 
liten del av homestagarna enbart fått sin information genom media, främst TV och 
tidningar, vilka inte är att likställas med Skatteverkets utförliga information inom 
ämnet. I jämförelse med fastighetsmäklarna så har homestagarna inte heller någon 
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landstäckande organisation, såsom Fastighetsmäklarförbundet eller Mäklarsamfundet, 
där anställda specialister regelbundet informerar medlemmarna om nyheterna inom 
verksamhetsområdet. Fenomenet homestaging är dock så pass nytt i Sverige (som 
tydliggörs av att Skatteverkets skrivelse dök upp så sent som 2005) vilket innebär att 
en branschorganisation eller intresseorganisation mycket väl kan bildas framtiden, där 
de olika homestagingfirmorna knyts samman och ges löpande information via 
experter i organisationen. Det bör även nämnas att många av homestagingfirmorna 
drivs vid sidan av det vanliga jobbet, vilket gör att tiden inte räcker till för saker och 
ting som faller utanför kärnverksamheten. Samtliga fastighetsmäklare har även tagit 
till sig information från flera olika källor, exempelvis genom möten med 
representanter från Skatteverket, diskussioner med kollegor och/eller Internet.   

Gällande frågan i respondentundersökningen om vilken av aktörerna som bistår 
kunden med den skatterättsliga informationen, svarar en majoritet av de båda 
grupperna att det är fastighetsmäklarna som gör detta. Homestagarna menar att detta 
beror på att uppdraget oftast kommer via rekommendation från mäklaren och att 
denne då har använt avdragsrätten som ett argument för att använda sig av 
homestaging. En annan orsak kan vara att skattekunskaperna generellt sett är högre 
inom mäklaryrket, eftersom det kräver en viss utbildning (där skatterätt är ett 
obligatoriskt ämne) samt att praxisen inom mäklaryrket ådagalägger att de skall hjälpa 
till med sina kunders deklarationer. Det bör dock nämnas att en majoritet av de 
intervjuade fastighetsmäklarna ännu inte hjälpt till att deklarera en fastighets-
försäljning innehållandes homestaging.  

Den juridiska metodundersökningen påvisar att homestaging i sig inte generellt leder 
till avdragsrätt. Det är de innehållande tjänsterna som skall bedömas som antingen 
försäljningskostnad, förbättringskostnad eller personlig levnadskostnad, vilket 
resulterar i att majoriteten av både fastighetsmäklare och homestagare ger felaktig 
information gällande avdragsrätten. Det vanligaste svaret från båda respondent-
grupperna är att all homestaging är avdragsgill och detta är även den information som 
oftast framkommer på en knapp majoritet av homestagarnas hemsidor. Denna 
uppfattning, som framgår i den kvalitativa informantundersökningen med Christer 
Mattson, har varit en bidragande orsak till att Skatteverket utarbetat sin skrivelse. 
Inom gruppen av homestagare som har uppgett att all homestaging är avdragsgill 
återfinns flera olika typer av ja-svar. De flesta definierar homestaging utifrån de 
tjänster de själva tillhandahåller, vilka de hävdar är avdragsgilla och detta kan därmed 
inte anses som ett felaktigt svar då det inte framgått i detalj vilka tjänster som erbjuds. 
De tjänster som oftast nämns som icke avdragsgilla, såsom målning och golvslipning, 
tillhandahålls dock av homestagarnas samarbetspartners inom dessa områden. Om 
svaret ”ja, allt som vi erbjuder är avdragsgillt” skall räknas som ett korrekt svar har en 
knapp majoritet svarat rätt. Blott ett fåtal av respondenterna från respektive grupp har 
uppfattat homestaging som ett samlingsnamn för underliggande avdragskategorier, 
där vissa delar inte är avdragsgilla. Att så pass många som närapå hälften av alla 
homestagares hemsidor saknar information om avdragsrätten kan delvis bero på att 
avdragsrätten numera är ett känt argument för att använda sig av homestaging och 
vidare information därmed inte anses nödvändig. En annan förklaring kan vara att 
reglerna kring avdragsrätten är så pass komplicerade att homestagarna själva inte har 
en tillräcklig kunskap inom området, vilket gör att de undviker att uttala sig.  
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Utgifterna för homestaging skall som tidigare nämnts sorteras in under tre olika typer 
beroende på vad som gjorts; försäljningskostnader, förbättringsutgifter samt 
personliga levnadskostnader. En majoritet av fastighetsmäklarna vill ange utgifterna 
som försäljningskostnader medan de allra flesta homestagarna inte hade någon aning 
om vilken rubricering homestagingutgifter skall sorteras inunder. De svar som 
homestagarna bistår med är i stort sett gissningar, där den vanligaste förklaringen 
var ”som mäklararvodet”. Skillnaden i kunskaper kan troligtvis återigen förklaras 
genom att fastighetsmäklarna har större skattekunskaper genom sin utbildning och 
sina intresseorganisationers kontinuerliga uppdateringar, jämfört med endast en 
fordran på F-skattsedel hos homestagarna och avsaknaden av krav på utbildning eller 
certifiering. Det bör dock påpekas att frågan var relativt teknisk och svårbesvarad.  

Hälften av fastighetsmäklarna är eniga om att det krävs att homestagingutövaren 
innehar F-skattsedel för att avdrag skall kunna medges. Detta är samtliga homestagare 
överens om och det beror självfallet på att samtliga svarspersoner relativt nyss har 
erhållit en egen F-skattsedel (förutom de som sedan tidigare drivit inredningsfirmor 
eller feng-shui-butiker). Skatterättsligt är dock F-skattsedel inget krav för rätt till 
avdrag. De allra flesta homestagare känner till att det inte krävs någon form av ut-
bildning eller certifiering för att kunna kalla sig homestagare, men de menar att det är 
att anse som meriterande med designer- eller inredarbakgrund vilket större delen av 
dem har (så att kunden kan känna viss trygghet inför den estetiska kvaliteten). En 
viktig sak att betona, som framkom ur informantundersökningen, är att om 
homestagaren saknar F-skattsedel kan denne räknas som anställd/uppdragstagare hos 
bostadsägaren vilket innebär att ägaren blir skyldig att erlägga sociala avgifter samt 
att göra avdrag för preliminär skatt på ersättningen, vilket sannolikt inte är önskvärt 
för de flesta då det innebär merkostnader samt ytterliggare administration.  

Enligt undersökningen uppvisar närapå samtliga homestagarna en specificerad 
faktureringsnota då kunden är en privatperson och en klumpsumma då notan ges till 
mäklare. Enligt vad som framkommit vid den juridiska metodundersökningen krävs 
det att notan är specificerad för att avdrag skall kunna yrkas, det vill säga att de olika 
kostnaderna som ingått i homestagingstjänsten skall vara tydligt uppdelade. Ett fåtal 
har valt specificerad nota av den uttalade anledningen att Skatteverket kräver detta för 
att bevilja avdrag. Ett homestagingkvitto brukar vanligtvis vara uppdelat i 
konsultering, möbelhyra, accessoarer med mera så att Skatteverket tydligt kan se vilka 
åtgärder som har utförts. Det fåtal som inte specificerar faktureringsnotan hänvisar 
dock till offerten, där specifikationen står att finna. Några svarar att det beror på 
kunden, vilket då torde innebära att den blir specificerad (eftersom detta krävs av 
Skatteverket). Ingen av de undersöka homestagarna lämnar en klumpsumma på 
fakturan till privatpersoner, om kunden inte uttryckligen ber om det. En specificerad 
nota är det önskvärda ur avdragshänseende och det som Christer Mattsson anser vara 
korrekt.  

Den största andelen av både fastighetsmäklare och homestagare känner inte till om det 
råder några beloppsgränser för homestagingavdrag. En liten minoritet av fastighets-
mäklarna nämner de beloppsgränser som gäller för förbättringskostnaderna samt ny-, 
till- och ombyggnation. För homestagare förekommer främst beloppsgränser när det 
rör sig om avtalet med kunden så frågan om beloppet är för stort eller för litet ur 
avdragshänseende uppstår troligtvis inte. Dessutom uppgår enbart konsultationen i de 
allra flesta fall till ett par tusen kronor, vilket medför att det inte heller kommer uppstå 
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någon debatt om lägsta avdragbara belopp. Det faktum, som framgår i den 
kvantitativa undersökningen, att så många fastighetsmäklare inte kan svara för sig på 
denna fråga har stor betydelse. Om mäklaren menar att alla utgifter skall läggas 
samman till en klumpsumma och dras av kan säljaren vid granskning bli nekad på 
vissa delar, om en uppdelning skulle visa att vissa utgifter faller under reparationer 
och underhåll samtidigt som de understiger 5 000 kr/kalenderår. Detta framgår även 
när man tar en närmare titt på hur fastighetsmäklarna rubricerar utgifter vid 
homestaging. En övervägande del anger hela homestagingbeloppet som försäljnings-
kostnad och vissa lägger ihop posten med arvodet. Några fastighetsmäklare känner 
inte alls till hur beloppen skall klassificeras medan en liten del av undersöknings-
gruppen hävdar att utgiften skall delas upp och sorteras in under antingen 
försäljningskostnader eller kostnader under omkostnadsbeloppet.  

Den enda tidsbegränsningen som finns gällande homestaging är de tidsgränser som 
gäller för avdrag för förbättrande reparationer och underhåll samt att den skall ske i 
samband med bostadens försäljning. Detta känner varken de flesta homestagarna eller 
fastighetsmäklarna till, men sådana situationer är inte vanligt förekommande. Om det 
mot förmodan skulle uppstå lägen där tidsaspekten ifrågasätts blir det fråga om att 
bedöma sådana situationer från fall till fall, enligt Christer Mattsson. Han medger 
även att frågan har varit uppe till diskussion under skrivelsens utformning och då har 
det fastställts att tidsgränserna är väldigt diffusa och svåra att avgränsa.   

En klar majoritet i båda svarsgrupperna har ingen uppfattning om det inträder några 
sanktioner vid felaktiga uppgiftslämnanden gällande homestagingavdrag. Det kan 
anses som något oroande att branschföreträdarna, främst då fastighetsmäklarna 
eftersom de upprättar kapitalvinstberäkning åt sina kunder, inte känner till 
konsekvenserna som kan komma efter ett fel i deklarationen då det i teorin kan handla 
om stora belopp. Mäklarna har dessutom ”god fastighetsmäklarsed” att ta hänsyn till, 
vilket torde innehålla rådgivningsskyldighet inom skattefrågor som har samband med 
överlåtelsen. Det bör även nämnas att homestagarna på intet sätt är inblandade i 
privatpersoners deklarationer, på annat vis än att de har lämnat kvitto som 
förhoppningsvis är specificerat. Om kvittot skulle saknas eller enbart redovisa en 
klumpsumma inträder inte heller några sanktioner, utan det skulle bara bli avslag på 
avdragsyrkandet om inte ett specificerat kvitto kan uppvisas. Det kan däremot vara 
fråga om oriktig uppgift om exempelvis avdrag yrkats för homestaging och detta ej 
har inträffat eller inte kan anses som avdragsgill kostnad kan skattetillägg eller till och 
med skattebrott föreligga.  

Närapå samtliga respondenter från båda grupperingar upplever att rätten till avdrag 
för homestaging är något positivt. Detta är inte förvånande då denna medför många 
fördelar för båda grupper, främst för homestagarna, då människor blir mer 
intresserade av att använda sig av tjänsten vilket genererar i högre vinster. Några 
mäklare anser dock att homestaging inte är önskvärd som avdragsgill kostnad, utan de 
argumenterar för att en köpare troligtvis får betala ett högre pris för en stagad bostad 
och att homestaging är att se som en utökad flyttstädning. Ett samband kan även 
skönjas mellan den positiva inställningen till homestaging från fastighetsmäklarna och 
avståndet till storstadsregionerna, där ett större avstånd resulterat i mindre positiva 
ordalag. Detta samband har försökt att undvikas i undersökningen genom 
användningen av strategiskt urval där mäklarna främst är verksamma i storstads-
regioner. Även ett par av homestagarna ställer sig negativa till avdragsrätten, med 
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motiveringen att det handlar om så små summor att det inte spelar någon roll. Svaren 
är dock att betrakta som egendomliga, då avdragsrätten sannolikt enbart är till 
homestagingföretagens fördel.  

Åtskillnaden som gjorts i både totalundersökningen av homestagarnas webbsidor och 
sedan vidare i den slumpmässiga urvalsundersökningen av homestagarna, mellan de 
som inte har någon information på sin hemsida angående avdragsrätten, de som 
skrivit någonstans på hemsidan att homestaging är avdragsgillt eller de som hänvisat 
eller länkat till Skatteverket, har visat sig tydliggöra vissa olikheter. Inga betydande 
skiljaktigheter går att utläsa mellan gruppen ”ingen information” och ”lite 
information”, men den grupp som länkat till Skatteverkets skrivelse på sin hemsida 
skiljer sig tydligt från de övriga två. Denna grupp har överlag bättre insikt i samtliga 
områden inom avdragsrätten, vilket då kan spåras till att de med all säkerhet har läst 
igenom ställningstagandet och därmed kan svara för sig även på något svårare frågor. 
De är även de enda som med säkerhet kunde säga att det förekommer sanktioner vid 
felaktigt avdrag (dock utan att precisera sig närmare) och samtliga är dessutom med 
bland det fåtal som känner till vad som är och inte är avdragsgillt inom ramarna för 
homestaging. Dessa homestagare känner dessutom till avsaknaden av belopps- och 
tidsgränser, förutom de som gäller för reparationer och underhåll, och har delvis rätt 
när det gäller att rubricera kostnaderna för homestagingavdrag (”kostnader inför 
flytt”, ”försäljningskostnader” och ”vet ej”) vilket innebär att de utgör toppen av de 
företag som svarat mest korrekt i undersökningen. 
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6. SLUTSATS 
I det avslutande kapitlet redogörs för uppsatsens slutsatser, där frågorna som ställts i 
problemformuleringen kommer att besvaras. Detta kommer att ske med hjälp av 
resultatet från undersökningen. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens trovärdighet 
samt källkritik och förslag till vidare forskning återges. 

6.1 SLUTLIG DISKUSSION 
Uppsatsen påvisar att homestagingbegreppet innehåller flera olika moment, sett ur ett 
skattejuridiskt perspektiv. Homestaging i sig berättigar inte generellt till någon 
avdragsrätt utan det är de olika beståndsdelarnas karaktär som avgör huruvida de är 
avdragsberättigade eller ej.  

De olika momenten inom homestaging utgörs av tre huvudkategorier:  

 

försäljningskostnader 

 

förbättringskostnader 

 

privata levnadskostnader  

De utgifter som generellt förknippas med homestaging räknas som 
försäljningskostnader, däribland konsultation, möbelhyra, fotografering samt tillfällig 
magasinering av säljarens bohag. Dessa typer av utgifter är därmed att betrakta som 
avdragsgilla till sin helhet.   

Rör det sig om reparationer och underhåll, såsom ommålning, omtapetsering eller 
slipning av golv, hänförs dessa utgifter till förbättringskostnader där lagstiftningen 
fastslår att den sammanlagda summan av utgifterna måste uppgå till minst 5 000 
kronor under ett och samma kalenderår för att klassas som avdragsgill. Avdrag för 
förbättringskostnader kan endast medges om åtgärden medfört att bostaden är i bättre 
skick vid avyttrandet än vid anskaffandet (eller att funktion förändrats), det vill säga 
att åtgärden inneburit en standardhöjning. Det finns även tidsbegränsningar på upp till 
fem år före beskattningsåret, men denna tidsaspektsregel realiseras sannolikt endast 
om homestagandet äger rum runt ett årsskifte eftersom kostnaden skall kunna hän-
föras till försäljningsprocessen. Ingrepp av allvarligare karaktär, såsom flytt av vägg 
eller uppförande av altan, beaktas enligt reglerna för ny-, till- eller ombyggnation 
vilket innebär att samma regler som för förbättrande reparationer och underhåll gäller, 
dock utan tidsbegränsningar.   

För personliga levnadskostnader medges inga avdrag och exempel på sådana utgifter 
som förkommer inom homestagingen är; flytthjälp, flyttstädning och inköp av 
inredning/accessoarer.  

Generellt sett uppvisar både homestagare och fastighetsmäklare kunskapsbrister inom 
avdragsrätten kring homestaging. Fastighetsmäklarna har dock skattemässigt större 
kunnande än homestagarna, vilket kan förklaras genom att det finns utbildningskrav 
för mäklare. Den största bristen i detta sammanhang är att en övervägande del av både 
homestagare och fastighetsmäklare är av den uppfattningen att all homestaging 
generellt sett utgör en avdragsgill utgift, vilket inte är att betrakta som korrekt. Detta 
synsätt är lättare att förstå hos homestagarna, då dessa svarar på frågan utifrån de 
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tjänster som de själva tillhandahåller. Ett positivt exempel är dock att samtliga home-
stagare specificerar sina fakturor och kvitton vilket är i enlighet med Skatteverkets 
rekommendationer.  

Företeelsen är i högre grad oroande inom fastighetsmäklaryrket, då denna grupp har 
en mer rådgivande roll inom juridiken angående fastighetsaffärer och dessutom enligt 
praxis hjälper till med kapitalvinstberäkning vid bostadsförsäljning. Till fastighets-
mäklarnas försvar har dock flertalet i undersökningen ännu inte varit i kontakt med 
homestagingavdrag. Dessutom återfinns reglerna i flera olika lagparagrafer vilket gör 
att utgiftsklassificeringen inte ter sig logisk och självklar.  

En av anledningarna till att Skatteverket har utformat en skrivelse har varit just för att 
klargöra gränsdragningarna kring avdragsrätten samt för att framhålla de lagrum som 
skall beaktas. De respondenter som uppvisar störst kunskap inom ämnet är de 
homestagare som länkat eller hänvisat till Skatteverkets skrivelse samt de fastighets-
mäklare som varit i kontakt med Skatteverket. De aktörer som uppvisar en större brist 
på kunskap är de som inhämtat information från andra källor än Skatteverket eller fått 
den tilldelad sig. Detta föranleder oss dels att tro att aktörerna själva bör inhämta 
information från Skatteverket, men även att myndigheten bör informera aktörerna på 
ett mer aktivt sätt då passivt mottagande av information inte verkar fungera optimalt.  

Värt att notera är dock att Skatteverket inte heller anser sig sitta inne med alla svar, 
utan de inväntar domstolspraxis för att ytterliggare tydliggöra gränsdragningar och 
vidareutveckla förhållningssättet.  

Skatteverkets skrivelse, rätten till avdrag, uppmärksamheten i media, uppmaningar 
från homestagare och fastighetsmäklare samt möjligheten till att få ut ett högre pris 
vid försäljningen av bostaden medför att vi anser att homestaging inte är ett tillfälligt 
modenyck utan är här för att stanna. 

6.2. KÄLLKRITIK 
På grund av avsaknad av relevant litteratur och en frånvaro av rättsfall inom området 
har bland annat tidningsartiklar använts som källor. Dessa uppfyller dock inte alltid de 
vetenskapliga kriterier som ställs på uppsatskällor. Viss kritik kan även riktas till 
utformningen av frågorna till de olika intervjuobjekten då det kan tänkas att alla 
intervjuobjekt inte förstår eller tolkar frågan fel och på så vis svarar på något som inte 
ställts.  

6.3. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det har tidigare poängterats i uppsatsen att avdragsrätten kring homestaging är ett 
område som är relativt nytt, vilket leder till att det finns många obesvarade frågor 
kring detta. Något som vore intressant att undersöka är om kunskaperna kommer att 
skilja sig med tiden, exempelvis om två-tre år, samt om förhållningssättet under denna 
tid ändrats på grund av nya domslut eller liknande. En annan intressant undersökning 
skulle vara att granska påföljderna vid felaktiga avdrag mer noggrant.  
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BILAGA 

 
FRÅGOR - CHRISTER MATTSSON, SKATTEVERKET  

 

Hur länge har frågan kring homestaging och avdragsrätt funnits? Vilken, 
om någon, har varit den främst drivande gruppen för uppkomsten av ett 
ställningstagande och hur lång har processen varit?  

 

Finns det anledning att ge homestaging egna paragrafer i lagtexten eller 
kan den anses fullt inkorporerad redan nu? Har detta varit under 
diskussion?  

 

Finns det några speciella krav på homestagingutföraren för att avdragsrätt 
hos kunden (säljaren) skall bli gällande? Kan man anlita vem som helst till 
homestaging eller är titeln skyddad?  

 

Hur ser kraven på ett homestagingkvitto ut? Måste det framgå vad som 
ingått i homestagingtjänsten eller får det vara en klumpsumma? Hur ser 
gränsdragningen ut?  

 

Finns det något ställningstagande kring beloppsgränser för avdragsrätten 
avseende homestaging, bortsett från de beloppsgränser som gäller för 
reparationer och underhåll samt ny-, till- och ombyggnation? Kan man dra 
av 500 kr som utgift för homestaging eller 500 000 kr? Finns det 
någon ”oskälighetsnivå”?  

 

Finns det något ställningstagande kring tidsaspekten? Exempelvis om 
avyttringen tar ett halvår och köpet av någon anledning inte genomförs, 
och det tar ytterligare ett halvår (eller mer) innan avyttringen är 
genomförd, kan det då anses som en försäljningskostnad då säljaren 
åtnjutit fördelarna av ett stagat hem?  

 

Finns det någon tveksamhet i homestaginguppdraget ur avdragsperspektiv? 
Finns det något som inte skulle kunna anses som avdragsgill kostnad, d.v.s. 
något som ligger i en gråzon? Är följande exempel solklara:   

- konsultation från homestagare,  
- fotografering,  
- städning och hopplockning inför visning och fotografering,  
- möblering,  
- målning och tapetsering som inte gör att bostaden är i bättre skick än vid 
  anskaffandet utan utgör endast en estetisk påverkan, 
- bortfraktande av möbler och liknande, 
- tilltugg och liknade vid visningar, 
- hyra av gardiner, möbler, prydnadssaker o.s.v?  



     
Något ytterligare exempel som kan vara av vikt för vår uppsats?  

 
Hur ser avdragsrätten ut gällande utomhusmiljö? Finns det några 
skillnader mellan staging på själva bostaden och på utomhusmiljön? Är 
följande exempel avdragsgilla:  

- trädgårdsmöbler, partytält, grill o.dyl. 
- blommor och rabatter, 
- klippning, anläggning och/eller ev. förbättring av gräsmatta, 
- belysning, 
- grusning av uppfart, 
- plantering av träd och växter?  

 

Vilka typer av sanktioner kan en säljare av sin bostad råka ut för vid 
felaktiga homestagingavdrag?  

 

Gällande rättsfall mål nr 1902-1999 från kammarrätten i Sundsvall 26 
februari 2001, skulle Hermine fått avdrag för containerhyra om hon använt 
den för något annat ändamål kopplat till försäljningen, t ex. magasinering 
under visningen? Hade Skatteverket redan då tänkt på att det skulle kunna 
handla om en försäljningskostnad att iordningställa ett hem innan visning?  

 

P.g.a. avsaknaden av rättsfall inom området undrar vi om det är så att 
Skatteverket alltid har haft den syn på avdragen som framställts i 
skrivelsen (Dnr 130 299804-05/111)?   

FRÅGOR - HOMESTAGARE  

 

Är det vanligt förekommande med frågor kring avdrag för homestaging?   

 

Vilken information har Ni erhållit angående homestaging och avdragsrätt? 
Varifrån har denna information kommit?   

 

Vem är det som ger kunden den skattemässiga informationen, 
fastighetsmäklare eller homestagare?  

 

Vilken information ger Ni säljare om homestaging och avdrag?  

 

Är all homestaging avdragsgill?  

 

Vilka får kalla sig homestagare? Vad krävs?   

 

Finns det några beloppsgränser gällande avdragsgill homestaging?  

 

Finns det några begränsningar gällande tid?  

 

Under vilken kategori av utgifter återfinns homestaging?   

 

Hur ser Er faktureringsnota ut?  



       
Vad kan en säljare råka ut för typ av sanktioner gällande fel vid deklarationen 
av homestaging?  

 
Är homestaging önskvärd som avdragsgill kostnad?   

FRÅGOR - FASTIGHETSMÄKLARE  

 

Är det vanligt förekommande med frågor angående homestaging och 
avdrag för homestaging?  

 

Vilken information har Ni erhållit angående homestaging och avdragsrätt? 
Varifrån har denna information kommit?  

 

Vem är det som ger kunden den skattemässiga informationen, 
fastighetsmäklare eller homestagare?  

 

Hur går Ni tillväga när Ni hjälper en säljare som skall göra avdrag för 
homestaging i deklarationen?  

 

Vilken information ger Ni säljare om homestaging och avdrag?  

 

Hur definierar Ni homestaging? Vad ingår i tjänsten?   

 

Finns det något i homestagingtjänsten som inte är avdragsgillt?  

 

Vilka kan/får utföra homestaging? Vem skall utföra homestaging för att 
utgiften skall bli avdragsgill?   

 

Finns det några beloppsgränser gällande avdragsgill homestaging?  

 

Finns det några begränsningar gällande tid?  

 

Under vilken kategori av utgifter återfinns homestaging?  

 

Vad kan en säljare råka ut för typ av sanktioner gällande fel vid 
deklarationen av homestaging?  

 

Är homestaging önskvärd som avdragsgill kostnad?  


