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Titel: Värdering av paketerade fastigheter
Författare: Johan Hadzic & Noh Werede
Handledare: Sven Ola Carlsson

Bakgrund & Problem:  Viljan för investerare att placera sitt kapital i fastigheter har länge 
varit populärt i Sverige. En sådan investering har ansetts vara trygg och länge har metoder 
utvecklats för att maximera avkastningen. Allt eftersom har en ny metod vuxit fram i Sverige, 
nämligen att paketera fastigheter. Metoden innebär att fastigheter placeras som en tillgång i 
aktiebolag och vid en försäljning, avyttras bolagets aktier. Anledningen till att detta görs är att 
minska ner på skattekostnaderna och i sin tur kan bolagen göra en större vinst. För att veta 
vilket pris en paketerad fastighet ska säljas för, krävs det att en noggrann värdering görs och 
att  värdet  går  att  lita  på.  Då  bolag  ofta  inte  redovisar  fastighetens  rätta  värde,  växer  en 
problematik fram och tillvägagångssätten vid värderingen kan skilja sig. Vi har för avsikt att  
utreda vilka faktorer som är viktiga vid värdering av paketerade fastigheter. 
Syfte: Syftet med forskningen är att belysa den värderingsproblematik som finns vid köp av 
paketerade  fastigheter,  samt  att  undersöka  de  påföljder  som finns  vid  ägande  och  vidare 
försäljning.       
Avgränsningar:  Forskningen  är  avgränsad  till  värdering  av  paketerade  fastigheter  inom 
Sveriges gränser. Typen av fastigheter vi avgränsar oss till är kommersiella fastigheter och 
hyresfastigheter. Vi har valt att inte gå in på djupen vad gäller skatt och juridik, då avsikten är 
att lyfta fram värderingsproblematiken. 
Metod:  Med tanke  på  utredningens  storlek  och  författarnas  baskunskaper  har  vi  valt  att 
använda oss av en kvalitativ metod. 
Slutsats:  I slutsatsen besvaras utredningens problem samt det del problem som växer fram 
genom frågeställningen.  Slutsatsen  avser  att  lyfta  fram  de  grundläggande  problemen  vid 
värdering av paketerade fastigheter samt vilken påverkan effekterna av paketeringen har på 
värderingen. 
Förslag på vidare studier:  Författarna  anser  att  det  hade varit  av intresse att  utreda  om 
begreppet paketering av fastigheter tillämpas utomlands samt hur processen ser ut. Vidare kan 
det undersökas hur fastigheter värderas utomlands samt jämföra tillvägagångssätten.   
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Abstract

Title: Valuation of packaged real estate
Authors: Johan Hadzic & Noh Werede
Instrukter: Sven-Ola Carlsson

Backgruond & research issue:  The willingness of investors to invest their capital in real 
estate has long been popular in Sweden. Investment has been seen as a safe investment and 
has  long  developed  methodologies  to  maximize  returns.  Recently  has  a  new  concept 
developed in Sweden, named packaging of properties. The term implies that the property is 
placed as an asset of the company and in a sale, sold its shares. The reason this is done is to 
reduce the tax costs as much as possible, in turn companies can make higher profits. To know 
the price of a packaged real estate should be sold for requires a careful assessment is made 
and  that  value  can  be  trusted.  Companies  often  do  not  generate  property's  true  value,  a 
growing  problem  and  the  approaches  to  the  valuation  may  be  different.  We  intend  to  
investigate what factors are important in the measurement of packed buildings.
Purpose:  The purpose of the study is to illustrate  the valuation problems that exist when 
buying packaged real estate, and to examine the aftermath for the ownership and resale.
Delimitations:  The investigation  is  separate  to  the valuation  of  real  estate  bundled up in 
Sweden.  The  type  of  properties  we  are  bounding  us  to  the  commercial  real  estate  and  rental 
properties. We have chosen not to go into the depths in terms of tax and law, where the intention is to 
highlight the valuation problem.
Methodology: In view of the size of the study and the author’s basic skills we have chosen to 
make use of a qualitative approach.
Conclusions: In the conclusion the study question is answered and some other problems that 
has emerging along the way. The conclusions intention is to highlight the basic problems of 
valuation for package properties and the impact of the effects of packaging has on valuation.
Suggestions for further studys: The authors believe that it would have been interesting to 
examine the concept of packaging real estate apply abroad and how the process looks like. 
Furthermore how properties are valued abroad and compare the approaches.
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1. Inledning

Meningen med det här kapitlet är att belysa de områden som ska undersökas. Det här kapitlet  
innehåller  en  problembakgrund,  som  leder  till  en  problemdiskussion.  Ur 
problemdiskussionen  växer  en  problemställning  fram.  Avslutningsvis  beskrivs  uppsatsens 
syfte och avgränsningar samt följer en dispositionsfördelning.

1.1 Bakgrund

Fastighetsinvesteringar i Sverige har under en lång tid varit populärt bland både företag och 
privatpersoner. Vid de flesta investeringar som har syfte att generera vinst, finns oftast en 
avsikt att maximera vinsten. En vinstmaximering kan tillkomma på många olika sätt, men en 
avgörande  aspekt  kan  vara  att  minska  ner  på  skattekostnaderna.  Att  minska  ner  på 
skattekostnaderna vid fastighetsaffärer är inte alltid helt lätt och det finns enligt Kågerman 
(2008) flera olika regler och lagar att följa. Lagarna styrs utifrån svensk författningssamling 
och det är skatteverkets plikt att ta fram en rättvisande skattebild vid fastighetsaffärer. Det 
rättvisande skatteunderlaget bygger på värderingar av fastigheterna som i sin tur styr priset 
marknaden är villig att betala för en fastighet. 
   
Ett  relativt  nytt  begrepp  inom  fastighetsbranschen  som  ständigt  växer  och  utvecklas  är 
paketering av fastigheter. Att paketera en fastighet betyder kort, att fast egendom görs om till 
aktier i ett aktiebolag. Fast egendom blir alltså lös egendom och köplagen tillämpas då istället 
för  jordabalken  (Kågerman,  2008).  Vid en försäljning säljs  alltså  inte  fastigheten  som en 
fastighet, utan som en tillgång i ett bolag. Det är aktierna i bolaget som säljs och när aktierna 
byter ägare, gör följaktligen fastigheten också det (Herder, Wallenås, 2008). Anledningen till 
att  tillvägagångssättet  växt  fram  bygger  på  den  säljande  partens  vilja  att  minska  ner  på 
skattekostnader vid en eventuell reavinst på försäljningen. Utöver detta slipper även köparen 
betala stämpelskatt på fastigheten och målet för parterna är att hitta en balans där emellan. 
Fördelarna kontra nackdelarna för respektive part kan här i hög utsträckning påverka priset på 
bolaget som fastigheten nu är paketerad i. Vidare korsas detta med olika värderingsmetoder 
och en värderingsproblematik växer fram. 

Att få fram ett korrekt värde vid ett fastighetsköp är inte endast väsentligt för den potentiella 
investeraren. Det är många fastighetsaktörer som är inblandade och ofta måste investeringar 
belånas. Ska ett fastighetsköp belånas är värderingen ett starkt underlag för kreditgivare och 
därför gäller det att värderingsunderlaget är tillförlitligt. Anledningen till detta beror på att 
kreditgivaren oftast söker säkerhet i form av pant och då måste värderingen av fastigheten 
balansera med summan låntagaren tänkt att låna (Broomé, 1998). För detta krävs även här en 
korrekt värdering så att kreditgivaren inte går miste om sitt kapital.

1.1.1 Problemdiskussion

Att  paketera  fastigheter  blir  med  tiden  allt  vanligare.  Idag  sysslar  väldigt  många 
fastighetsägare med paketering och de försöker ständigt utveckla metoder för att minska ner 
skattekostnader.  När  en  fastighet  paketeras  in  i  ett  bolag  börjar  nya  regler  gälla  och 
paketeringsprocessen kan definieras som en bolagsaffär. Vad som sker mellan bolag när de 
gör affärer skiljer sig betydligt från affärer mellan privatpersoner och följaktligen skiljer sig 
värderingen därför avsevärt, vid olika hänseenden.
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Utifrån följande diskussion ställer vi oss frågan: 

Vilka faktorer är viktiga vid värderingen av paketerade fastigheter?

Utifrån ovan problemdiskussion växer även följande del problem fram:

• Finns det för- och nackdelar med de värderingsmetoder som anses vara praxis för  
marknaden?

Syftet med utredningen är att belysa de värderingsproblem som finns vid köp av paketerade  
fastigheter, samt att undersöka de påföljder som finns vid ägande och vidare försäljning. 

1.1.2 Avgränsningar

Uppsatsen syftar på värderingsproblematiken av paketerade fastigheter i Sverige. Vi har valt 
att avgränsa uppsatsen till värderingen av fastigheter. Vi tar oss inte in på djupet vad gäller 
skatt och juridik, endast så pass mycket att vi täcker det fordras för att bedöma värderingen. 
Följaktligen är det värderingsproblematiken som är kärnan i uppsatsen, det är således för att 
begränsa studiens omfattning. Utredningen syftar till paketering av kommersiella fastigheter 
och hyresfastigheter, studien tar därför inte upp fastighets typer som egna hem och fastigheter 
i bostadsrättsföreningar. 

1.5 Disposition

Kapitel 2 – Metod
I metoden ges en redogörelse för vårt tillvägagångssätt vid framställning av  
uppsatsen. Vilka metodansatser som använts samt metodval. 

Kapitel 3 – Teori
I  detta  kapitlet  ges  en  redogörelse  av  värdering  av  fastigheter  samt  
paketering.  Vidare  ges  en  beskrivning  för  dem teorier  som krävs  för  att  
förklara fenomenet.

Kapitel 4 – Empiri 
I  empirin  har  vi  sammanställt  de  intervjuer  som  vi  använt  samt  
respondenternas svar med frågeformulär.

Kapitel 5 – Analys
I det femte kapitlet har vi kopplat samman den teoretiska referensramen med  
empirin.  

Kapitel 6 – Slutsats
I det sjätte kapitlet redogör vi för vår slutsats. Det är där vi besvarar vår 
frågeställning och även ger förslag till vidare forskning.

7

Teori

Slutsats

Empiri

Metod

Analys



2. Metod

I metodkapitlet beskrivs de tillvägagångssätt vi använt oss av för att framställa uppsatsen.  
Vidare har vi beskrivit de metoder vi använt, avslutningsvis finns det en självgranskande 
diskussion.  

2.1 Datainsamlingsmetod

I  undersökningen  har  vi  använt  oss  av  primärdata  och  sekundärdata.  Primärdata  är 
information som samlas in av forskaren ifrån grundkällan,  så som statistiks datainsamling 
(Jacobsen, 2002).  Den här informationen är den starkaste av dem två eftersom tolkningar 
utav källan försvagar dess trovärdighet. För att få den information vi behövt för att nå vårt 
resultat  har  vi  haft  personliga  intervjuer  med  människor  som  är  verksamma  i 
fastighetsbranschen och besitter kunskap kring fenomenet. 

Sekundärdata  är  information  som  samlats  in  tidigare  utav  en  annan  forskare.  Inte  lika 
trovärdigt, då forskningen är ämnad för en annan undersökning. Dock är det fullt gångbart i 
andra forskningar.

Vidare har vi använt oss av kurslitteratur, litteratur från Högskolans bibliotek i Halmstad samt 
stadsbiblioteket i Halmstad. Vi har även använt oss utav sökmotorerna Nationalencyklopedin 
och  Hulda.  Sökorden  vi  använt  är  framför  allt  paketerade  fastigheter,  nuvärdesmetoden, 
ortprismetoden, stämpelskatt, lån, tillgångar m.fl. 

2.2 Metodval

Vid  val  av  metodansats  finns  det  tre  metoder  att  välja  på.  Det  som  ska  uppnås  med 
metodansatsen är ett strukturerat tillvägagångssätt. Den induktiva metodansatsen innebär att 
forskaren går från empiri  till  teori.  Forskaren har således inga förväntningar om den värld 
han/hon  undersöker.  Därefter  tas  all  relevant  information  in  och  systematiskt  bearbetas 
(Jacobsen,  2002).  Teorierna  utformas  sedan  utifrån  den  så  kallade  öppna  ansatsen,  som 
forskaren  hade som utgångspunkt.  Syftet  är  att  forskaren inte  ska vara begränsad,  för  att 
verkligheten ska ha möjlighet avgöra vilken information denne samlar in (Jacobsen, 2002). 
Det  är  alltså  verkligheten  som  ger  form  åt  teorierna.  Eftersom  forskaren  inte  har  några 
förutfattade meningar och förväntningar kan informationen som samlats in ge en korrekt bild 
av verkligheten.  Det gör det mer  säkert  att  informationen är relevant och korrekt.  Teorier 
utvecklas sedan efter det.

Vid en deduktiv datainsamlingsmetod går forskaren från teori till  empiri (Jacobsen, 2002). 
Syftet med detta är att först se hur det redan ser ut i världen och skaffa sig vissa förväntningar. 
De uppbyggda förväntningarna kommer från tidigare undersökningar och teorier som andra 
forskare  tagit  fram.  Därefter  går  forskaren  ut  i  verkligheten  för  att  undersöka  om 
informationen i teorin stämmer med den undersökta verkligheten (Jacobsen, 2002). Jacobsen 
(2002) anser att forskaren blir låst till sin fråga och därför inte kan tillgodogöra sig all den 
information  som denne  fått  in.  Är  informationen  inte  relevant  och  kan  jämföras  med  de 
tidigare undersökningar som forskaren utgått ifrån, går den förlorad. 
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Den abduktiva metodansatsen är en kombination av induktiv och deduktiv metodansats. Den 
här  metoden  är  även  benämnd  som den  ”gyllene  medelvägen”.  Således  bollar  forskaren 
mellan insamlad empiriska data och den teoretiska referensramen (Kvale, 1997).

Vi bestämde oss för den abduktiva metodansatsen, eftersom vi valde att börja undersökningen 
med snöbollsmetoden.  Det  underlättar  att  intervjua  en person med  mycket  erfarenhet  och 
kunskap om branschen, då vi som forskare själva saknar detta. Vidare har vi gått till teorin 
och sedan gått tillbaka till verkligheten för att bilda oss en bra uppfattning. Således blir det 
inte i exakt enlighet med någon utav dessa tre. Vi anser att vi funnit den gyllene medelvägen.

2.3 Metodansats

För  att  kunna  ta  ställning  till  vilken  datainsamlingsmetod  som skulle  tillämpas  måste  de 
beskrivas först.  Det finns två olika metodansatser,  den kvalitativa  och kvantitativa.  Enligt 
Jacobsen (2002) innebär kvalitativ datainsamlingsmetod att empirin görs genom till exempel 
enkätundersökningar, då forskaren får fram siffror, symboler och enheter. Enkäterna görs med 
svarsalternativ  som  är  förutbestämda,  för  att  de  ska  kunna  sammanställas.  Vid  sådana 
undersökningar blir resultatet en generalisering dock blir det svårt att göra en djupdykning i 
problemet.  Vid en kvalitativ undersökning består empirin  av ord och meningar (Jacobsen, 
2002). Nyttan med den här metoden är att respondenten inte leds med förutbestämda svar utan 
tillåts  tänka  och  svara  helt  opåverkat.  Svaren  som  respondenten  ger  kan  därför  ge  nya 
infallsvinklar och leda forskaren till ämnen som inte tidigare berörts. Det är dock väldigt svårt 
att  generalisera  med  den  här  metoden.  Ett  tredje  alternativ  är  triangulering.  Det  är  en 
kombination av dem båda. Det alternativet är dessvärre mer resurskrävande. 

Vi valde att  arbeta utifrån kvalitativa datainsamlingsmetoden då vi är i  behov av ett  fåtal 
individers åsikter. Vi anser att det är svårt att sammanställa en enkätundersökning och få fram 
en godgeneralisering beträffande fastighetsvärdering.  Således krävs det att  undersökningen 
når ner på djupet.  För detta behöver vi information som ges via experter  inom respektive 
ämne.

2.4 Empirisk metod

Vi valde att göra vår empiriska datainsamling med hjälp av intervjuer i första hand. Vi anser 
att vi får ut mer av vad respondenten vill få fram, då vi kan ställa följdfrågor vid samma 
ögonblick. Det går inte alltid att  ha en personlig intervju då respondenten kan vara på en 
annan ort och då räcker ofta tiden inte till. Då har vi valt att ha mail- och telefonintervjuer. 
Vår  högsta  prioritet  var  dock personliga  intervjuer.  Då respondenten  i  en  lugn miljö  kan 
förklara hela sin version av ämnet, utan att begränsas vid kommunikationen, t ex vid en mail 
intervju då textform kan ta längre tid än verbal form. 

Den första intervjun vi genomförde gjorde vi i begynnelsen av utredningen. Det för att få en 
inblick och en översikt om ämnet, då vi anser att vi inte hade tillräckligt med kunskap om 
fenomenet. Den intervjun var som en vägledning och gav oss även ett riktmärke. Därifrån fick 
vi mycket bred information om hur det fungerar på marknaden. Vidare vilka andra aktörer 
som berörs av paketering och värdering. Den här metoden är även känd som snöbollsmetoden 
(Jacobsen,  2002).  Det  är  en  teknik  då  forskaren  kontaktar  en  person  med  kunskap  om 
fenomenet som undersöks. Då kan forskaren få information som han/hon inte tidigare berört 
eller känt till. Forskaren kan även få information om hur denne ska fortsätta gå till väga för att 
komma vidare i sin empiriundersökning. På det sättet kommer forskaren igång och den så 
kallade snöbollen är i rullning. 
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För att få en djupare bild av vad branschen anser om värdering valde vi att intervjua olika 
typer av aktörer på marknaden. Detta för att alla är mer kunniga inom sitt yrke och det vi vill 
få fram är verkligenheten i olika vinklar, mycket av den här informationen fick vi utav den 
första intervjun och även ifrån senare intervjupersoner. 
Det finns olika typer av intervjuer, de kan kategoriseras i strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer  (Jacobsen,  2002).  I  den  kvalitativa  metoden  använder  man  sig  av  den 
ostrukturerade och systematiska. Forskaren ställer då frågor som respondenten får svara fritt 
på.  Respondentens  svar  är  då  inte  bundna  och  forskaren  får  en  bild  som  formar 
undersökningen.  Forskaren  kan  i  dessa  fall  få  viktig  information  som han/hon  inte  hade 
vetskap om existerade (Kvale, 1997). Följaktligen är den systematiska metoden motsatt till 
den ostrukturerade metoden. Vi har valt att använda oss av den strukturerade modellen för att 
behålla en form av kontroll. För att bibehålla respondentens möjlighet att påverka intervjun, 
har vi istället lagt in en sista ”övrigt fråga”. Där respondenten får tillägga det han/hon anser är 
viktigt  i  undersökningen.  Detta  gjordes för att  vi  skulle  få ut  så mycket  information som 
möjligt.
Intervjuerna som vi genomförde spelades in för att vi inte skulle missa någon information. 
Efter varje intervju sammanställde vi svaren, därefter genomförde vi en kontroll med varje 
respondent för att vara säkra på att vi fått korrekt information. 

Val av respondenter och urval

Vid val av respondenter utgick vi ifrån personer som skulle kunna ge oss korrekt information 
till uppsatsen. I de flesta fall fick vi en personlig intervju med den person som ansvarar för 
hela  organisationen.  I  andra  fall  gick  vi  via  företagets  växel  eller  ansvarschef  och  här 
hänvisades  vi  till  rätt  person.  Intervjuformuläret  skrevs  först  efter  det  att  vi  satt  oss  in  i 
uppsatsen  och  genomarbetat  den  teoretiska  referensramen.  Frågorna  i  intervjuformuläret 
byggde på den teoretiska referensramen så att dem tydligt är kopplade till uppsatsens syfte 
och frågeställning. Eftersom respondenterna utgör olika delar av den marknad vi undersökt, 
och inte har samma arbetsuppgifter, har vi varit tvungna att modifiera intervjuunderlaget en 
del. Detta för att det ska passa varje respondent så bra som möjligt. 

Vårt urval av respondenter baserade vi på dem personer som kan ge uppsatsen tillförlitlig 
information samt ge nya infallsvinklar. Valet av respondenter föll sig ganska naturligt. Då vi 
under empiriinsamlingen saknade vissa svar hos en respondent, gav respondenten oss tips på 
vem eller vilken yrkesgrupp som skulle vara lämpad för uppgiften. Följaktligen vände vi oss 
till:

• En kommersiell  fastighetsmäklare  –  Svarar  för  frågor  kring  markandsvärderingen, 
bilaga 2

• Två auktoriserade revisorer – Skattereglerna, bilaga 2

• En auktoriserad värderare – Värderingen, bilaga 2

• En fastighetsjurist – Fastighetsjuridiken, bilaga 1

• Ett  kommunalt  fastighetsbolag  -  Värdering  och  upphandlig,  tillvägagångssätt 
kommunalt, kommersiellt. Bilaga 2
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• En kommun (fastighetskontoret) - Värdering och upphandlig, tillvägagångssätt. Bilaga 
2

• Två bankmän – Har hand om utlåning och värdering av fastigheter. Bilaga 1

Vi valde att enbart intervjua en respondent inom varje yrkesgrupp för att begränsa studiens 
omfattning. Då våra respondenter har respektive ämne som sitt livsuppehälle anser vi dem 
vara tillräckligt tillförlitliga. För att styrka vissa vitala delar i uppsatsen valde vi att intervjua 
ytterligare en revisor och en bankman. 

Dock fick vi ett bortfall i empiriinsamlingen då Catella inte hade tid att besvara våra frågor, 
då  deras  värderare  hade  extremt  mycket  att  göra.  Detta  ersattes  snabbt  av  en  ny 
intervjuperson.

2.5 Validitet och reliabilitet

Enligt Jacobsen (2002) är validitet av en vital betydelse av en undersökning. Validitet innebär 
giltighet eller relevans. Det betyder att forskaren faktiskt undersöker det arbetet syftar på och 
att  det  är  relevant  för  ämnet.  Det  uppmätta  måste  vara  möjligt  att  använda  i  andra 
sammanhang, dvs. gå att generalisera. Generell giltighet brukar även kallas för intern giltighet 
och  relevans  för  extern  giltighet.  Intern  giltighet  innebär  att  forskaren  verkligen  mätt  det 
denne  vill  mäta.  Extern  giltighet  handlar  om hur  överförbart  någonting  är,  dvs.  hur  hög 
giltighet det undersökta har i övriga fall. Vi har genom en klar frågeställning och ett klart 
syfte  successivt  arbetat  oss  fram,  vi  har  även  valt  att  ha  kontakt  med  personer  i 
fastighetsbranschen  som  är  väl  insatta  i  ämnet.  Vi  har  försökt  att  begränsa  oss  till 
kurslitteratur som inte är äldre än fem år, då äldre kurslitteratur kan anses vara inaktuell. För 
att få väsentlig empiri  till  uppsatsen, har vi valt  att  utforma intervjuunderlaget utifrån den 
teoretiska referensramen. Då minimeras risken att frågor ställs som inte är relevant.

Jacobsen  (2002)  säger  att  reliabilitet  är  hur  pass  tillförlitlig  undersökningen  är. 
Tillvägagångssättet  måste vara tillförlitligt,  undersökningen ska vara genomförd på ett sätt 
som ger den trovärdighet. En undersökning ska t ex inte ha ett uppenbart fel så som ett mätfel. 
Det räcker dock inte bara med det. En undersökning ska ge samma utslag om den genomförs 
vid ett senare tillfälle och med andra respondenter (Jacobsen 2002). Vi anser därför att det är 
svårt  att  uppnå  hög  reliabilitet  med  kvalitativ  studie.  För  att  försäkra  oss  om  att  höja 
reliabiliteten har vi använt oss av litteratur som anser sig ha svar på vilka metoder som är 
praxis på marknaden. Vi har även inlett  hela undersökningen med att intervjua en mycket 
kompetent person beträffande ämnet för att få vägledning och få insikt i hur marknaden ser ut. 
Vidare  har  vi  enbart  använt  sådana  data  som  är  relativ  för  undersökningen.  Efter  varje 
genomförd intervju har intervjupersonen fått  bekräfta att  sammanställningen stämmer med 
vad respondenten anser. Detta för att uppnå en högre reliabilitet. 

2.6  Operationalisering

Syftet med utredningen är att belysa de värderingsproblem som finns vid köp av paketerade 
fastigheter. Samt att undersöka de påföljder som finns vid ägande och vidare försäljning. För 
att  lyckas  med  detta  har  vi  först  och  främst  beskrivit  vad  en  fastighet  är,  för  att  undgå 
missförstånd. Sedan har vi i den teoretiska referensramen tagit fram dem värderingsmetoder 
det finns vid fastighetsvärdering. Det är dem metoder som enligt teorin är mest tillämpliga. 
Paketering av fastigheter handlar om att göra om en befintlig fastighet och placera den i ett 
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bolag,  följaktligen  har vi  därför  förklarat  den här  processen.  Vidare har vi  även förklarat 
skillnaderna och likheterna vid köp och försäljning av paketerade fastigheter och fastigheter 
som inte är paketerade. De skiljer sig i både skatt och juridisk form och därför finns även det 
klargjort.  Dock  slutar  inte  värdering  vid  köp  och  sälj,  värdering  är  även  viktigt  vid 
kreditgivning.  Därför  ingår  även  ett  kapitel  om  tillgångar  och  lån,  värderingen  mellan 
fastighetsformerna och pantsättning. 

Vidare för att få verklig bild av fenomenet har vi gått ut i verkligheten och gjort personliga 
intervjuer, telefon- och mailintervjuer. Vi använde oss av den s.k. snöbollsmetoden, i början 
av utredningen genomförde vi intervju med en person som vi anser är en av dem mer kunniga 
inom ämnet. Den här intervjun gav oss ordentlig skjuts och lotsade oss vidare för hur vi skulle 
gå  till  väga  vid  senare  intervjuer,  samt  sökande  av  teori  till  referensramen.  Dem  här 
intervjuerna har vi utgått ifrån i en intervjuguide. Den är baserad på den tidigare referensram 
som vi nämnt ovan. Vi har sammanställt samtliga intervjuer samma dag och mailat tillbaka 
dem i skriftlig form för att säkerhetsställa att vi fått rätt information. Vi har sedan kopplat 
samman referensramen och empirin till en analys, för att ge upphov till en slutsats. Med hjälp 
av all tidigare data samt vår analys har vi till slut kommit till slutsatsen där vi har besvarat vår 
fråga.

2.7 Metod för analys 

Först upprättade vi en tydlig teoretisk referensram där vi framställde olika teorier som krävs 
för att besvara frågeställningen. Sedan gick vi ut i verkligheten och intervjuade människor i 
näringslivet som berör värdering av paketerade fastigheter  som vi anser gav uppsatsen en 
tillförlitlig empiri. Frågeunderlaget till uppsatsens empiri var kopplad till teorin, för att få en 
röd tråd genom undersökningen. Vidare kopplade vi samman referensramen och empirin för 
att  utreda  sambandet  mellan  dem  båda.  Syftet  med  analysen  är  att  väva  ihop  teoretiska 
referensramen och den insamlade empiriska data. Detta görs för att se likheter och skillnader 
mellan teorin och praktiken i verkligheten. För att få en röd tråd genom analysen har vi gått 
stegvis till väga. Eftersom analysen framställs genom referensramen och empirin, valde vi att 
utgå ifrån referensramen och sedan bygga på vidare med empirin. Detta för att referensramen 
har en klarare struktur och vilket sedan speglar av sig i analysen. Följaktligen arbetade utifrån 
första till sista kapitlet i referensramen.

2.8 Källkritik

Vid framställandet av vår uppsats har vi varit noggranna med att enbart använda oss av aktuell 
och relevant kurslitteratur. Dock har facklitteraturen som berör paketerade fastigheter varit 
begränsad, således har Sveriges rikes lag varit till stor hjälp. För övrigt har vi använt oss av 
svensk  facklitteratur  från  högskolebiblioteket  och stadsbiblioteket  i  Halmstad.  Källor  från 
Internet som vi använt oss av är datscha.se, scb.se, finansinspektionen m.m., vi anser att de är 
tillräckligt pålitliga och ser ingen anledning att misstro dessa källor. Den empiriska data som 
presenteras i uppsatsen bygger på intervjuer med personer i olika företag. De personer vi har 
varit i kontakt med förfogar över hela ansvaret för organisationen eller är verksamma med 
paketering av fastigheter eller fastighetsvärderingen i företaget. Vi anser att dessa har varit 
tillräckligt kompetenta för att lösa uppgiften, då det är deras dagliga sysslor. 
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3. Teoretisk referensram

Meningen  med  den  teoretiska  referensramen  är  att  ta  fram  och  kartlägga  all  data  och  
information som är nödvändigt för vidare arbete. Genom tidigare empiriska och teoretiska  
undersökningar har forskarna kommit fram till den teoretiska referensram, som senare leder  
till en väsentlig analytisk koppling med det empiriska materialet. 

3.1 Fast egendom och fastighetstillbehör 

Gregow (2010) skriver i 1 kap 1 § i Jordabalken, att ”fast egendom är jord och att denna jord 
är indelad i fastigheter”. Fast egendom avser alltså jord, men går även att definiera som sjöar 
och andra former av vattendrag,  Hager (2005). På fast egendom har man rätt  att  upprätta 
byggnadstillbehör och dessa kan delas in i grupper.  

Fysiska  fastighetstillbehör  är  enligt  Gregow (2010)  indelade  i  tre  olika  kategorier.  Första 
kategorin utgörs av allmänna fastighetstillbehör. Kategorin innehåller ”byggnader, ledningar, 
stängsel  och  andra  anläggningar”  (2  kap,  1  §  Jordabalken).  Andra  kategorin  är 
byggnadstillbehör. Här ingår tillbehör som är ägnade för stadigvarande bruk samt är försedda 
fastigheten,  t.ex.  hiss  eller  värmepump  (2  kap,  2§  Jordabalken).  Sista  kategorin  är 
industritillbehör (2 kap, 3§ Jordabalken). 

3.2 Värdering

Persson (2008) skriver att  i  de flesta fall  i  dagens samhälle,  när en vara skall  köpas eller 
produceras talas det mest om kostnad för att tillverka produkt eller  produktens pris. Detta 
gäller främst för dagligvaror och tjänster. Trots det uppstår ofta diskussioner om vad varan 
egentligen är värd. Vad en vara är värd, går att definiera som vad vi konsumenter egentligen 
är  villiga  att  betala  för  att  få  äganderätt  över  en  produkt  eller  tjänst  (Marknadsvärdet).  I 
kategorin varor finns det en underkategori kallad sällanköpsvaror. Att bestämma ett värde på 
sällanköpsvaror kan vara relativt besvärligt jämfört med värdebestämning av dagligvaror. Vid 
fastighetsköp kan värdet på fastigheten bestämmas på olika sätt och processen kan ses som 
svår.  Ofta  behövs  hjälp  från  experter  och  ett  fastighetsköp  räknas  i  högsta  grad  som en 
sällanköpsvara.  För  att  fastställa  ett  värde  av  sällanköpsvaror  finns  det  flera  olika 
tillvägagångssätt.  En  värderingsmetod  kan  ses  som  ett  vitalt  verktyg  för  att  få  fram 
fastighetens rätta värde och i sin tur ge en klarhetsbild om hur mycket det ska kosta att köpa 
en fastighet (Persson, 2008) . 

Enligt Persson (2008) tillämpas vanligtvis 3 olika värderingsmetoder vid fastighetsvärdering. 
Dessa är ortprismetoden, nuvärdesmetoden och kassaflödesmetoden. Dessa metoder kan i sin 
tur delas in i fler underkategorier,  då det finns ett behov att få fram mer specifika siffror. 
Värderingsmetoderna  beskriver  värdet  på  fastigheter  utifrån  olika  perspektiv  och  de 
reflekterar de viktigaste och de mest använda aspekterna inom fastighetsvärdering. 

3.2.1 Marknadsvärde

Marknadsvärde är det värde en marknad är villig att betala för en egendom (ne.se). Persson 
(2008) säger att marknadsvärdet är det mest utnyttjade begreppet för att konstatera ett värde 
och det tillämpas över hela världen. Kort kan man säga att marknadsvärdet är det pris som 
tillfredsställer  alla  möjliga  köpare  på  marknaden.  Marknadsvärdet  påverkas  av  utbud  och 
efterfrågan, vilka kan styra värdet både positivt och negativt.    
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3.2.2 Datscha

Enligt Datcha.com är Datscha AB marknadsledande vad gäller leverans av tjänster för analys 
och  information  av  kommersiella  fastigheter.  Företaget  har  funnits  sedan  1997  och  finns 
tillgängligt i sju olika länder och brukas av 1500 användare som är fördelat på 300 företag. 
Majoriteten av dessa användare är kunder från finans- eller fastighetsmarknaden. I dagsläget 
omsätter Datscha 30 miljoner kronor och har 12 anställda. Datscha erbjuder:

”Affärsnyttan för kunderna är en snabb och enkel tillgång till information och analysverktyg  
via ett användarvänligt webbgränssnitt.” 

Datschasystemet  är  företagets  huvudprodukt.  Systemet  erbjuder  mycket  information  och 
historik  om  sålda  fastigheter  i  en  databas.  Informationen  som  erbjuds  är  allt  ifrån 
avkastningskrav, driftskostnad, diverse lägen en fastighet är belägen på, kvadratmeterpriser, 
hyror,  köpeskillingar,  vakans  m.m.  De här  uppgifterna  ligger  sedan till  grund för  diverse 
index  och  jämförelsetal  (datscha.com).  I  systemet  är  fastigheterna  rangordnande  i  ett 
bokstavssystem från bokstäverna AA – D. Då bokstäverna AA utgör ett mer exklusivt läge 
blir följaktligen fastighetspriset  högre, vidare blir det ett lägre pris och mindre exklusivt  i 
bokstavsordningen.  

3.2.3  Ortprismetoden 

Persson (2008)  skriver  att  ortprismetoden grundar  sig  på marknadsanalyser  av jämförbara 
fastighetsförsäljningar. Detta kan på ett enklare sätt förklaras som att ett pris på en fastighet 
bestäms genom tidigare försäljningar av likartade fastigheter. För att kunna bedöma värdet 
måste  då fastigheterna ligga på samma ort eller  område och standarden bör vara likartad. 
Givetvis jämförs inte ett köp, utan flera köp kan ligga registrerade och med hjälp av olika 
kalkyler  jämförs  köpen.  Idag  finns  det  avancerade  system  som  arkiverar  de  flesta 
försäljningarna och många värderare utgår i flera fall av dessa system. Med hjälp av dessa 
system är metoden idag enkel att tillämpa men även den har sina brister. Problem kan lätt 
uppstå och bedömningsfrågan om vad som är en likartad fastighet är inte alltid den lättaste. 
Vidare menar Persson (2008) att värdet på fastigheter kan variera trots att området och orten 
är  av likartat  slag.  Skillnader  som hyresintäkter  på grund av  effektivare  lokaler  kan  vara 
väldigt  avgörande  vid  värde  bedömningen.  Skall  en  fastighet  säljas  då  ortprismetoden 
tillämpas gäller det att flera olika krav följs och bedömningen måste noga kontrolleras. Vidare 
tillämpas ortprismetoden oftast på marknader där likartade fastigheter finns.  

3.2.5 Nuvärdesmetoden

På  en  marknad  där  det  inte  finns  likvärdiga  fastigheter  tillämpas  nuvärdesmetoden. 
Nuvärdesmetoden,  eller  avkastningsmetoden  som  den  också  brukar  kallas  för  är  enligt 
Lantmäteriverket  &  Mäklarsamfundet  (2008)  en  sammanställning  av  framtida  in-  och 
utbetalningar. Kort kan nuvärdesmetoden förklaras som en investerings lönsamhet och går ut 
på att investeringens nuvärde ska jämföras med kapitalet som satsats. Nuvärdesmetoden kan 
vidare enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008) delas in i två olika kalkylmodeller, 
kassaflödesmodellen och intäkts- och kostnadsmodellen.  

Enligt  Lantmäteriverket  &  Mäklarsamfundet  (2008)  baseras  kassaflödesmetoden på 
marknadsmässiga  hyror,  drift  och  underhållskostnader.  Detta  bildar  tillsammans 
betalningsströmmar. Enligt Grönlund, Tagesson, Öhman (2007) är det enkelt att genom en 
kassaflödesanalys  få  en uppfattning  om ett  företags  likvida  medel.  Företagets  kassaflöden 
bygger på resultat- och balansräkningens poster. Den bokförda redovisningen transformeras 
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till  betalningsmässig  redovisning.  Det  som  påverkar  kassaflödet  är  att  omvandla 
resultaträkningens  intäkter  och  kostnader,  till  inbetalningar  och  utbetalningar.  Kort  kan 
kassaflödet  förklaras  som  inbetalningar  minus  utbetalningar.  Vidare  beräknas  företagets 
förändringar i balansräkningens tillgångar, skulder och eget kapital. Under året uppkommer 
det intäkter för företaget som inte genererar i inbetalningar under året. Således finns det även 
kostnader som inte påverkar utbetalningarna. Kort påverkar en del poster resultatet men inte 
likviditeten (Grönlund, 2007). 

När man jobbar med intäkts-/kostnadsmetoden kan beräkningen förenklas då de som värderar 
utgår  ifrån  företagets  driftnetto.  Vid  framställning  av  intäkts/kostnadsmetoden  brukar  två 
metoder användas (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Den vanligaste av de här två 
beräkningsmodellerna  heter  räntabilitetsmetoden,  den  går  ut  på  att  en  uträkning  av  en 
fastighets  första  års  driftnetto  evighetskapitaliseras.  Vid  den  här  metoden  behöver  inte 
värderaren  ta  hänsyn  till  fastigheternas  restvärde.  Den  andra  beräkningsmodellen  heter 
diskonteringsmodellen  och  strukturen  påminner  mycket  om  kassaflödesmetoden 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Den främsta skillnaden mellan modellerna är 
att driftnettot på diskonteringsmodellen nuvärdesberäknas för en begränsad tidsperiod, t ex 5 
eller  10  år.  Diskonteringsmodellen  har  samma  storlek  på  driftnettot  under  den  uppmätta 
tidsperioden,  kassflödesmetoden  har  istället  en  mängd  löpande  uppskattningar  av 
betalningarna under samma tidsperiod. Restvärdet nuvärdesberäknas vid kalkylperiodens slut, 
således  är  det  samma  process  som  när  kassaflödesmetoden  nuvärdesberäknas 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008)

3.3 Aspekter som påverkar värderingen

3.3.1 Driftnetto

Driftnettot är en fastighets täckningsbidrag, med andra ord är det en fastighets inbetalningar 
efter  dem har subtraherats  med utbetalningarna.  De utgifter  som inte ska subtraheras med 
inbetalningarna då man ska räkna ut driftsnettot är fastighetsskatt, typ av verksamhetsservice 
som  erbjuds  hyresgäster,  tomträttsavgäld,  stämpelskatt,  investeringar  eller  räntebidrag. 
(SFI/IPD Svensktfastighetsindex, 2007)

3.3.2 Substansvärde

Substansvärdet  är  värdet  av  företagets  tillgångar  subtraherat  med  dess  skulder,  dvs. 
nettotillgångar. Således ska även den latenta skatten och lånen räknas bort ifrån tillgångarnas 
marknadsvärde. Följaktligen kan man säga att substansvärdet är det pris en köpare betalar för 
en fastighet på den fria marknaden. Då normala omständigheter råder (Lantmäteriverket &
Mäklarsamfundet, 2008).

3.3.3 Avkastningskrav

Avkastningskrav är den lägsta ränta som en investerare/ägare har på det kapital denne satsat i 
ett  bolag.  Det  här  kravet  mäts  i  procent  och  jämförs  oftast  med  bankens  ränta.  I 
avkastningskravet tas faktorer med som storlek på det kapital som satsats och risknivån på 
satsningen in (SFI/IPD Svensktfastighetsindex,  2007).  Avkastningskravet  ska kopplas med 
fastighetens driftnetto (som står förklarat ovan), driftnettot blir i förlängningen grunden till en 
fastighets värde. Avkastningskravet brukar ofta bokföras, detta används för att göra ett snitt 
för den aktuella marknaden för att ortprismetoden ska kunna tillämpas. För att få fram ett 
framtida  värde  brukar  avkastningskravet  användas  som ett  riktmärke.  Då räknas  även det 
geografiska  läget,  förväntad  marknadsutveckling  och  den  prognostiserade  framtida 
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hyresutvecklingen med. Fastigheternas genomsnittliga bokföringsvärde av driftöverskottet  i 
procent åstadkommer avkastningen (SFI/IPD Svenskt fastighetsindex, 2007). 

3.3.4 Restvärde

Enligt  Lantmäteriverket  och  Mäklarsamfundet  (2008)  fastställs  restvärdet  fastighets 
marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. Då en fastighets ekonomiska livslängd är längre än 
det som var beräknat i kalkylperioden, är restvärdet det värde som åter.  

3.3.5 Vakansgrad

Vakansgrad bygger på antaganden om hur hyresbeståndet hos ett fastighetsbolag kommer att 
se ut i framtiden. Det är enligt Svenskt fastighetsindex (2007) värderares åsikter och tankar 
om hur stor del av fastighetsbolagens uthyrbara lägenheter och lokaler som kommer att hyras 
ut  i  framtiden.  Den  outhyrda  delen  jämförs  alltså  med  den  uthyrbara  delen  av 
fastighetsbeståndet  och så  här  bestäms  vakansgraden.  Vidare  menar  Lantmäteriverket  och 
Mäklarsamfundet (2008) att vakansgraden är en av de aspekter som kan påverka värdet mest 
och fastighetsägare kämpar hela tiden med att minska sin vakansgrad. Råder det hög vakans, 
blir investeringsviljan lägre hos potentiella investerare.  

3.3.6 Hyror

Hyror är de intäkter en fastighetsägare har. För att en värderare ska kunna värdera en fastighet 
måste hyreskontrakt granskas och hyror konstateras. Detta är anledningen till att hyran är en 
av de starkaste aspekterna vid fastighetsvärdering. Utöver detta krävs det att hyreskontrakten 
är bra formulerade och löper under en längre tid, för att en värderare ska kunna räkna på ett 
värde över  åren.  Enligt  Lantmäteriverket  & Mäklarsamfundet  (2008) slits  fastigheter  med 
tiden  och  i  takt  med  förslitningen,  blir  driften  allt  dyrare.  När  driftkostnaderna  ökar  och 
hyrorna är desamma leder detta till ett minskat driftnetto. Driftnettot är en styrande faktor vid 
värderingen och ett lägre driftnetto kan enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008) 
minska fastighetens  marknadsvärde.  För att  bevara ett  stabilt  driftnetto  är  det  viktigt  med 
regelbundna fastighetsåtgärder och renoveringar.  

3.4 Paketerade fastigheter

3.4.1 Skatteregler vid avyttring av paketerad fastighet

 Att överlåta en fastighet genom att göra om den till ett aktiebolag blir allt vanligare. Detta 
kallas för att paketera en fastighet. Enligt Kågerman (2008) är detta en bra metod för den 
säljande parten att kringgå skattekostnader. Kort betyder det att den köpande parten tar över 
de  kostnader  för  skatt  säljaren  egentligen  skulle  ha  betalat.  Skatten  blir  alltså  latent.  Att 
paketera  en  fastighet  görs  då  de  skattemässiga  fördelarna  för  säljaren  väger  över  de 
skattemässiga nackdelarna köparen får. 

Vid försäljning av fast egendom tillämpas reglerna i Jordabalken. Dessa regler är i de flesta 
fall dispositiva,  vilket betyder att ifall annat avtalas gäller det avtalade (Kågerman, 2008). 
Görs fastigheten om till ett aktiebolag förändras nu formen av egendomen. Fast egendom har 
nu omvandlats till lös egendom och då tillämpas köplagen. Skillnaderna mellan köplagen och 
jordabalken är inte stora, men de skiljer sig. (Kågerman, 2008).   

I praktiken kan man säga att en person vill paketera en fastighet för att få en skattelättnad, 
vilket leder till en lägre kostnad vid försäljning. För att lyckas med detta måste ett aktiebolag 
sälja över fastigheten till ett dotterbolag. När fastighetsägaren sedan ska sälja fastigheten gör 
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denne det genom att sälja bolaget (Kågerman, 2008). Försäljningen sker på detta vis genom 
paketering där av begreppet paketerad fastighet. 

• För  att  lyckas  med  detta  måste  fastigheten  först  placeras  i  ett  dotterbolag  till 
moderbolaget. Dotterbolaget är då tvunget att betala stämpelskatt på fastigheten, den 
skatten tas ut på värdet av fastigheten (Skattemässiga värdet) (Gregow 2010). 

• Nästa steg är att  moderbolaget  säljer  dotterbolaget  till  köparen,  dvs.  dotterbolagets 
aktier. Det är i det här skedet som säljaren tjänar på paketeringen. Följaktligen behöver 
inte  säljaren  betala  någon  kapitalvinst  skatt  från  försäljningen  av  aktierna,  för  att 
försäljningen är s.k. näringsbetingad.

Kågerman  (2008)  skriver  att  enligt  25a  kap  inkomstskattelagen  undgår  aktiebolag  en 
skattekostnad vid avyttring av näringsbetingade aktier då en kapitalvinst finns. Avyttras en 
fastighet i form av fast egendom regleras detta av en skatteplikt. Är då fast egendom omgjord 
till  lös  egendom  och  försäljning  sker  av  aktiebolaget,  räknas  detta  som  avyttring  av 
näringsbetingade aktier. Uppstår i detta fall då en kapitalvinst, behövs inte skatt betalas med 
stöd av 25a kap inkomstskattelagen. Denna skattesats är vanligtvis 26,3 %.

Vid en vanlig försäljning utan paketering hade hela köpeskillingen varit beskattningsbar. I det 
ovanstående fallet  är  fastigheten  först  värderad till  ett  bokfört  värde vid överlåtelsen  från 
moderbolaget till dotterbolaget. Den skatten säljaren inte behöver betala, är den som skulle ha 
dragits av från köpeskillingen, som är värderat enligt marknaden (Lundén, 2009). På det här 
sättet skonas en stor del av vinsten. Köparen i det här fallet slipper att betala den stämpelskatt 
som denne skulle ha gjort vid ett vanligt fastighetsköp. Det innebär inte att skatten försvinner 
helt.  Stämpelskatten förskjuts  till  den dag då fastigheten  inte  längre ingår  i  ett  bolag.  Då 
återuppstår stämpelskatten som köpare undgick att betala vid den första försäljningen av en 
paketerad fastighet. 

Enligt  Lundén  (2009)  kan  det  vara  en  fördel  att  äga  fastigheten  privat  om  ägaren  har 
kännedom om att  fastigheten kommer att  öka i  värde.  Är en fastighet  privatägd beskattas 
värdeuppgången  med  22  %.  Vid  värde  uppgång av  en  fastighet  som är  del  av  ett  bolag 
beskattas först reavinsten med 26,3 %, sedan tillkommer även en skattepåföljd när pengarna 
ska betalas ut från bolaget. 

3.4.2 Stämpelskatt

Då en fastighet förvärvas eller ett lån ska intecknas på en fastighet måste en s.k. stämpelskatt 
betalas.  Stämpelskatt  förfaller  även  vid  försäljning  av  fastigheter  i  mellan  bolag,  vid  en 
bolagslikvidation  då  parterna  i  ett  bolag  enas  om att  dela  upp  tillgångarna  som ligger  i 
bolaget. Ett annat fall är då en fastighet tvångsförvärvas via expropriation, i de fallen är det 
kommunen som är tvungen att betala för stämpelskatten (1984:404 1§). Den enda som undgår 
stämpelskatten i Sverige är staten (1984:404 2§). För övrigt utgår inte någon stämpelskatt vid 
arv, gåva, bodelning (1941:416). 
Stämpelskatten för en juridisk person är 3 % och för en fysisk person är den 1,5 % (1984:404 
8§). Stämpelskatten räknas från antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet från året innan 
lagfart  söktes.  Värdet  av  de  två  som är  högst  ska  beskattas  enligt  ovan.  Finns  det  inget 
taxeringsvärde, ska det ”ges in”, dvs. bestämmas (1984:404 9§). Dem fall då det saknas ett 
taxeringsvärde brukar bero på avstyckningar. Stämpelskatten ska utgöras av fastigheten, inte 
lösören som ingår i köpet (1984:404 9§ 3st). Vid inteckning av lån behöver inte stämpelskatt 
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betalas  in  vid  samband  med  dödning av  lån.  Dock  måste  det  dödade  beloppet  täcka  det 
intecknade beloppet. Finns det andra gäldenärer som medverkar i samma lån måste de ge sitt 
medgivande (22 kap. JB 10§, 11§ och 13§).

3.4.3 Tillgångar och lån

För  att  en  fastighet  ska  få  räknas  som en  tillgång  i  företaget  fordras  det  att  fastigheten 
förväntas ge upphov till ekonomiska fördelar och kontrolleras av företaget. Då en fastighet 
förvärvas ger det  ett  ägande över  fastigheten.  Det räknas  då som en typ  av kontroll  över 
fastigheten.  Således kommer fastighetsköpet att  innebära ekonomiska fördelar.  Det samma 
gäller för andra resurser som företaget införskaffat sig. De flesta tillgångar tappar i värde, 
efter en tid. Detta gäller inte bara fastigheter utan även andra tillgångar som ett företag kan 
besitta (Grönlund, Tagesson, Öhman, 2005). 

Ett företag redovisar sina tillgångar på balansräkningens debetsida. Dessa delas in i två olika 
typer av tillgångar. Den ena är omsättningstillgångar, vilka är tillgångar som ämnade avsätta 
löpande. Det är t ex varulager, kundfodringar, kortfristiga placeringar, kassa m.m. Det andra 
är anläggningstillgångar och dem tillgångarna är avsedda för stadigvarande bruk. Det som 
anspelar på om en tillgång är avsedd för stadigvarande bruk, är om tillgången ska nyttjas i ett 
år eller mer. Anläggningstillgångar delas upp i tre delar. Immateriella tillgångar, förvärvade 
tillgångar  t  ex  patent,  licensavtal  m.m.  Det  andra  är  materiella  tillgångar,  fastigheter, 
byggnader, mark m.m. Det tredje är finansiella tillgångar, långfristiga fodringar, värdepapper 
som  är  avsedda  för  stadigvarande  bruk.  På  den  andra  sidan  av  balansräkningen  finns 
motsatsen,  kredit  dvs.  skuldkontot.  På  den  här  sidan  redovisas  hur  anläggnings-  och 
omsättningstillgångarna har anskaffats (Grönlund, 2005). En del av kreditkontot är skulder, 
alltså lån. Långfristiga är lån som är lån som löper över en tid på över ett år. Dem här lånen 
brukar oftast pantsättas i anläggningstillgångar, som i sin tur brukar vara fastigheter. Både 
fastigheter och långfristiga skulder är ämnade att finnas i ett bolag över ett år, följaktligen 
lämpar sig detta bra (Grönlund, 2005).

För att få mer kapital till sin verksamhet, vänder sig många företag till kreditgivare, för att få 
ett kapitaltillskott (Broomé, 1998). Vidare behöver kreditgivaren någon form av säkerhet, för 
att inte allt kapital ska gå till spillo. Säkerheten är uppdelad i två parametrar, pant och värde 
bedömning av panten. Pantens värde är av stor vikt, för bedömning av risken för belåningen. 
Den fungerar som säkerhet om kredittagaren inte lyckas återamortera lånet enligt plan, eller 
om kredittagaren över huvudtaget inte lyckas återbetala lånet. Risken vid värderingen av en 
pant beror på två saker. Dels tidsrisken, då en pant kan minska i värde med tiden. Således 
behöver  kreditgivaren  veta  pantens  framtida  värde.  Det  andra  är  realisationsrisk,  vilket 
betyder att panten inte säljs till ett lägre värde vid en eventuell realisation (Broomé, 1998). 

Förutom anläggningstillgångar kan även omsättningstillgångar ges som säkerhet. De poster 
som kan pantsättas och finns med i balansräkningen kallas bank-, postgiro och kassa, den 
kallas  även  för  spärrmedel.  Kredittagaren  kan  likaså  lämna  värdepapper,  aktier  och 
obligationer  som  pant.  Dock  krävs  det  att  krediten  och  spärrmedel  är  i  samma  valuta 
(Broomé, 1998).

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen

Enligt Gregow (2010) är ”fast egendom jord och denna gjord är indelad i fastigheter”. Vid en 
försäljning är det viktigt att veta fastighetens värde. För att fastigheter ska kunna värderas 
korrekt har det utvecklats flera olika värderingsmetoder, beroende på vilket värde det önskas 
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ta fram. Oftast brukar värderare vilja ta fram marknadsvärdet. Detta värdemått används i hela 
världen och går att förklaras som det pris köparna är beredda att betala. När ortprismetoden 
tillämpas går värderare in och granskar vad fastigheter på likartade områden och som har 
likartad  standard,  har  sålts  för  (Persson,  2008).  Detta  tillvägagångssätt  brukar  ge  en 
rättvisande  bild  och  idag  finns  det  system  som lagrar  all  nödvändig  information  för  att 
metoden  ska  kunna  tillämpas.  En  annan  strategi  för  att  värdera  är  med  hjälp  av 
Nuvärdemetoden. Det går ut på att sammanställa framtida in och utbetalningar. Målet är att 
granska  investeringens  lönsamhet  och  detta  tillvägagångssätt  används  oftast  då 
ortprismetoden inte går att tillämpa (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Vidare går 
det  att  dela  in  denna  metod  i  två  kalkylmodeller,  kassaflödesmodellen  och  intäkts-  och 
kostnadsmodellen.  Skillnaderna  mellan  dessa  två  är  inte  stora,  utan  avvikelsen  ligger  i 
driftnettot och antal år det ska nuvärde beräknas på. 

Som nämnt ovan är fast egendom jord. På fast egendom har man rätt att upprätta tillbehör och 
dessa  kan  delas  in  i  fysiska  och  byggnadstillbehör.  För  att  något  ska  räknas  som 
byggnadstillbehör måste det vara ämnat för stadigvarande bruk och fastigheten måste vara 
försedd med tillbehöret, t.ex. en hiss eller trappa. Enligt Kågerman (2008) går det att göra om 
fast  egendom till  lös  egendom.  Detta  kallas  för  att  paketera  en  fastighet  och  innebär  att 
fastigheten placeras som en tillgång i ett aktiebolag. För att detta ska kunna ske bör säljaren 
redan ha ett aktiebolag och inteckna fastigheten i ett dotterbolag. Vid försäljningen säljs alltså 
aktierna till  aktiebolaget och nu tillämpas köplagen istället för jordabalken, som vanligtvis 
brukar tillämpas vid fastighetsaffärer. Anledningen till att paketering av fastigheter sker är att 
avtalsparterna vill dämpa skattekostnaderna och på detta sätt göra en större vinst. Säljaren 
minskar  ner  på  skatten  vid  en  eventuell  reavinst  och  köparen  dämpar  stämpelskatten. 
Stämpelskatt är den skatt köparen måste betala när denne förvärvat en fastighet. Bolag kan 
även inteckna fastigheten som pant vid lån, då fastigheten nu är en tillgång i bolaget. I detta 
fall intecknas både aktier och fastighet som pant och detta kan förändra värdet på fastigheten, 
både positivt och negativt.
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4. Empiri

I avsnittet som följer presenteras det empiriska materialet, vilket har insamlats genom olika 
typer av intervjuer. Empirin redogör således för urvalsgruppernas åsikter och attityder kring 
fastighetsvärdering. Empirin bygger på snöbollsmetoden samt den teoretiska referensramen. 
 
4.1 Rolf Bruckmann, Industriförmedling 12/2 2010

Vi gjorde en intervju med Industriförmedlingens grundare Rolf Bruckmann, som fortfarande 
är  verksam i  företaget.  Bruckmann har  en  utbildning  som byggingenjör,  därefter  tog han 
examen  i  ekonomi  på  Handelshögskola  i  Göteborg  och  slutligen  utbildade  han  sig  till 
fastighetsmäklare. Efter sin utbildning gick Bruckmann ut i arbetslivet. Vid hans första jobb i 
fastighetsbranschen, fick som uppgift att förädla och förvalta två industrifastigheter. Därefter 
såg han att det fanns en marknad och då startade han industriförmedling 1983. Affärsidén är 
den samma som den var när Rolf startade företaget och den lyder enligt följande:

”Enbart jobba med kommersiella fastigheter samt hyresförmedling av lokaler”.

Rolf anser att det inte går att syssla med allt inom fastighetsförmedling, utan det gället att göra 
sig oumbärlig. Det är en filosofi Rolf har i allmänhet, det spelar ingen roll vilket område man 
är  verksam  inom.  På  så  sätt  blir  Industriförmedling  en  vital  del  utav  marknaden. 
Industriförmedling har i dagsläget fyra anställda och omsätter omkring fem miljoner kronor 
årligen. 

Värdering av fastigheter

Fastigheter  har  värderats  olika  i  historien.  Till  exempel  startades  Industriförmedling  i  en 
lågkonjunktur 1983, då var det inte lönsamt att köpa en fastighet. På den tiden kunde en kund 
vara tvungen att köpa en fastighet med ett överskott på ca 20 %. Då kalkylerade köpare på att 
fastigheten  skulle  ha nått  upp till  sitt  verkliga  värde  de nästkommande fem åren.  För  att 
stabilisera  ekonomin  i  bolaget  anskaffade  köparna  ofta  en  handfull  fastigheter,  efter  att 
fastigheterna  sedan  nått  sitt  verkliga  värde  såldes  en  av  dem  för  att  täcka  upp  tidigare 
förluster.

Bruckmann  anser  att  fastigheter  lever  ett  separat  liv  i  förhållandet  till  bolaget.  Bolaget 
behandlar informationen som kommer ifrån en fastighet och därefter värderas den beroende 
på bolagsformen. Siffrorna sätts sedan in i ett bolag, beroende på bolagsformen skiljer sig 
värderingen  åt.  Exempelvis  säljer  ett  publikt  bolag  fastigheter  för  att  de  vill  uppnå  en 
avkastning som ägarna kräver.  För att  lyckas  med detta måste  en del fastigheter  avyttras. 
Detta påverkar slutredovisningen positivt, eftersom företagets likvida medel ökar. Exempelvis 
ökar en avkastning på 5 % till 7 %. Kort kan man säga att detta attraherar aktieägarna och 
efterfrågan på aktierna ökar och därför ökar värdet på dem. Det finns en risk med det här 
förfarandet, således kan värderingen bli falsk. Därför är större fastighetsbolag tvingade att 
göra fastighetsvärderingar av marknadsvärdet varje år. 

När en fastighet ska säljas in i bolaget finns det olika förutsättningar beroende på hur den 
behandlas. En fastighet måste tas om hand, både på lång sikt och kort. Fastigheter har olika 
kostnader  så  som  el,  värme,  sophämtning,  renhållning,  administration,  fastighetsskötsel, 
löpande underhåll och periodiskt underhåll, det här räknas som kort sikt. Görs inget löpande 
underhåll skrivs fastigheten ner i värde, respektive görs löpande underhåll skrivs den upp i 
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värde. Desto mer en fastighet vårdas kortsiktigt desto mindre större åtgärder krävs så som 
omfattande renoveringar och dylikt.

För att få fram ett pris på en fastighet kan man göra på olika sätt.  Ett sätt är att kolla på 
fastighetens  kostnad/m2 och jämföra  det  med kostnaderna  (lång och kortsiktiga  se  ovan). 
Exempel: en fastighet kostar ca 350kr/m2 då brukar det löpande underhållet ligga på omkring 
30kr/m2 och det periodiska underhållet ligga på ca 50kr/m2.
Följaktligen ska driftnettot täcka kalkylräntan enligt den här formeln 
1 000 000kr/ 5 % = 20 000 000kr dvs. fastigheten är värderad till det priset. Med hjälp av den 
här uträkningen kan man undersöka om värderingen är korrekt.

Bruckmann säger att kravet på avkastningen från en fastighet är olika beroende på risken. Allt 
inom ekonomi har en risk, är risken liten är kravet på avkastning den samma, det omvända 
gäller  om risken  är  stor.  På bostadsmarknaden  är  risken minst  på hyreshus  och störst  då 
fastigheten  innehåller  industrilokaler  och  affärslokaler.  Vid  analys  av  risk  bedöms  ortens 
storlek, näringsliv, in- och utflytt, service, framtida förutsättningar, om det är små eller stora 
företag. Alla dessa aspekter måste vägas in och det är viktigt att kunna sin marknad. 

Förutom dessa ovan nämnda aspekter måste kundernas resonemang vägas in. Det är kunderna 
som i slutskedet kommer att betala för det värderade objektet och då spelar det ingen roll hur 
bra riskbedömning man har. Därför sammanställs kunderna åsikter och deras gemensamma 
input ger sedan bedömaren en bild av vad köparna faktiskt vill ha och är villiga att betala. 
Med den här informationen rättar  bedömaren  till  sin egen analys.  Detta för att  maximera 
kundnyttan vilket är a och o. Sedan kan mäklaren använda den samlade informationen vid en 
diskussion med säljaren för att få fram ett försäljningspris. När ett objekt kommer in är det 
viktigare att analyser kunderna mer än själva objektet. En kommersiell mäklare har oftast en 
kundbank, då mäklaren vet vem som vill ha vilka objekt. Till skillnad från en kommersiell 
mäklare så går en vanlig villamäklare mer på kundens känsla och glömmer sedan fastigheten 
direkt efter  försäljningen,  vanligen kommer inte  den fastigheten upp på försäljning förens 
ungefär ett decennium eller mer. Industriförmedlingen hjälper kunden med försäljningen och 
sedan uthyrningen. Varför Industriförmedlingen måste ha ett bra samarbete med sina kunder. 

När  en  bedömning  görs  via  ortprismetoden  använder  man  sig  av  priset  i  förhållande  till 
kvadratmeter.  Det  används  för  att  jämföra  kvadratmeterpriset  med  driftkostnaderna, 
hyresintäkterna, den yta som går att använda m.m. kvadratmetern används i det här fallet som 
en variabel som är gångbart som förhållningsmedel. Det man gör är att man jämför en tidigare 
såld fastighet med en fastighet som ska köpas/säljas. Fastigheterna som bedöms måste vara 
belägna på ett ungefär liknande läge, de måste även vara ungefär likvärdiga. Det går t ex inte 
att jämföra en kontorsfastighet med massor av små rum med en industrilokal som består av 
betonggolv och stora öppna ytor. Sedan görs även en riskbedömning av vakans enligt tidigare. 
Står en fastighet tom dvs. finns en mindre efterfråga på fastigheten, blir kunderna kräsna och 
vill inte betala så mycket i hyra. Detta leder i sin tur till ett minskat värde på fastigheten. I 
Halmstad är en avflyttning på hyreslägenheter inget problem. Det flyttar oftast in en person 
några dagar efter  att  den tidigare hyresgästen flyttat  ut.  Risken att  bli utan hyresgäst  i  ett 
affärshus är betydligt  större, då efterfrågan inte är lika hög och det kan ta månader innan 
fastighetsägare får tag på en ny hyresgäst. 

Det är inte bara risken som bedöms utan även vart fastigheten ligger i förhållande till  sin 
omgivning. Lägen på fastigheter klassificeras med bokstäver, AA, B, C och D då bokstäverna 
AA är det absolut bästa läget och D det sämsta. I Halmstad är AA-lägen väldigt få och där är 
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enbart några områden längs Brogatan och Storgatan som håller den klassen. Beroende på den 
verksamheten som ska bedrivas, skiljer sig klassificeringen på fastigheter. Har hyresgästen ett 
stort krav på dropp in, som t ex restauranger eller klädbutiker måste fastigheten finnas mitt i 
centrum. Har hyresgästen istället som affärsidé att sälja vitvaror och tv-apparater är centrala 
Halmstad inte så optimalt eftersom en privatperson inte kan komma fram med bil. Eftersom 
transporten av vitvaror och tv-apparater kräver minst en personbil, spelar det ingen roll om 
hyresgästen har sin verksamhet i staden eller  i  utkanten av staden.  Då det är lägre hyra i 
utkanten av staden blir detta istället ett AA-läge. 

Paketerade fastigeheter
Vid en försäljning av en fastighet, då det uppstår en reavinst måste den vinsten beskattas med 
26,3 %. För att undkomma detta kan fastigheten paketeras. Med detta menas att fastigheten 
paketeras till ett dotterbolag, sedan säljs aktierna i dotterbolaget. Fastigheten ligger då som en 
tillgång i dotterbolaget och säljs därför som lös egendom. Den vinst som görs behöver inte 
bolaget  beskatta.  Köparen  tar  över  den  latenta  skatten  som säljaren  egentligen  skulle  ha 
betalat. Den latenta skatten ligger kvar i bolaget till dess att bolaget upplöses eller fastigheten 
slutar att ingå i bolaget. Nackdelen för köparen är att avskrivningsunderlaget blir lägre, då det 
bokförda värdet är  lägre än köpeskillingen.  Ett  annat  alternativ  är  att  sälja fastigheten till 
ekonomisk förening. Då utgår hela skatten för fastighetens reavinst.

4.2 Anders Ahlberg, Vasakronan 4/5 2010

Anders Ahlberg har varit verksam på Vasakronan i många år och hans arbetsbeskrivelse är 
chef  för  Analys  och  strategi  på  Vasakronan  i  Stockholm.  Hans  arbetsuppgifter  omfattar 
värdering  och  ekonomi.  Ahlberg  har  tidigare  jobbat  på  Catella,  Stockholms  länsstyrelse, 
Hyresbostäder  i  Eskilstuna,  Hifab  och  Byggstyrelsen  i  Stockholm.  Ahlberg  är  utbildad 
Civilingenjör på Lantmäteriet och han kallar sig även fastighetsekonom. 

Vasakronan hette tidigare AP Fastigheter och bildades som eget bolag år 1998. Ap Fastigheter 
var från början en sektion av 1-3 Ap fonden och de började förvärva sina första fastigheter i 
slutet  på  80  talet.  Bolaget  är  ett  publikt  aktiebolag  och  sysslar  först  och  främst  med 
kontorsfastigheter,  men  även  med  butikslokaler.  Det  geografiska  området  Vasakronan 
opererar på är först och främst Stockholmsregionen, men även i Uppsala, Göteborg, Malmö 
och  Lund.  Idag  arbetar  ca  460  personer  på  Vasakronan  och  de  flesta  arbetar  i 
Stockholmsregionen. Omsättningen låg år 2009 på ca 5,8 miljarder kronor. 

Enligt  Ahlberg  låter  Vasakronan  externvärdera  sina  fastigheter  två  gånger  om  året. 
Värderingsföretagen  värderar  då  marknadsvärdet  på  fastigheterna  och  detta  jämförs  med 
övrigt bestånd på marknaden. När värderingsföretagen värderar tillämpar de först och främst 
kassaflödeskalkyler. I kassaflödeskalkylen läggs hyror utifrån gällande hyreskontrakt in och 
kostnader bedöms utifrån faktiska kostnader. När hyreskontrakten löper ut lägger värderaren 
in bedömda marknadsmässiga hyresnivåer och vakansgrader. Betalningsflödena diskonteras 
med ett bedömt marknadsmässigt avkastningskrav. Fastighetens restvärde bedöms med hjälp 
av ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav på det bedömda driftnettot året efter 
sista  kalkylåret.  Anledningen  till  att  Vasakronan  tillämpar  denna  metod  bygger,  enligt 
Ahlberg på att detta är den mest tillämpade metod vid värdering av kommersiella fastigheter. 
Det  är  även  enligt  Svenskt  fastighetsindex  det  mest  rekommenderade  tillvägagångssättet. 
Utöver kassaflödet tar Vasakronan även hänsyn till skick, flexibilitet och läget på fastigheten. 
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Ahlberg påpekar också att Vasakronan styrs av olika finansiella mål.  Målen bygger på att 
bolaget ska överprestera jämfört med övriga fastighetsplaceringar, som andra fastighetsbolag 
gör. Avkastningskraven mäts på tio års perioder och målet är att avkastningen ska överstiga 
Svenskt fastighetsindex, exklusive vasakronan med 0,5 procentenheter. Finansiella mål och 
risk är också stark del i värderingen.   

För att mäta risken vid fastighetsinvesteringar tillämpar Vasakronan ett flertal olika metoder. 
En  del  av  risken  fångas  upp  i  det  avkastningskrav  som  används  för  att  diskontera 
betalningsflöden och restvärde. Andra sätt att ta hänsyn till risk är att lägga in kostnader för 
hyresgästanpassningar, bedöma en långsiktig vakansgrad och kommande investeringsbehov.

Enligt  Ahlberg  köper  och  säljer  Vasakronan fastigheter  med  jämna  mellanrum.  De flesta 
fastigheter som säljs idag i stockholmsregionen, är nästan alltid inpaketerade i aktiebolag och 
detta görs uteslutande för den skatteeffektivitet metoden medför. Det går ut på att fastigheten 
placeras som en tillgång i ett dotterbolag. Vid försäljning säljs sedan aktierna i dotterbolaget 
och  dotterbolaget  tar  även  med  sig  stämpelskatten,  som  då  blir  en  latent  skatt.  När 
moderbolaget  säljer  aktierna  och  en  eventuell  vinst  finns  på  näringsbetingande  aktier,  är 
denna vinst skattefri. Detta tillsammans med att stämpelskatt undgår, är även anledningen till 
Vasakronan tillämpar denna metod. 

4.3 Fredrik Ottosson, Fastighetskontoret Halmstad 6/5 2010

Fredrik Ottosson är verksam som chef på fastighetskontoret i Halmstad. Han har arbetat där 
sedan  2007  och  har  dessförinnan  arbetat  som  projektledare  på  FFNS  projektteknik, 
projektutvecklare  Hufvudstaden,  förvaltare  på  humlegården  och  förvaltningschef  i  Gamla 
stan, Stockholm. Ottosson har utöver detta startat upp och drivit företaget Sweco, belagt i 
Halmstad och bolaget  har idag 7 anställda.  Hans utbildning gjordes på Kungliga tekniska 
Högskolan i Stockholm, där Ottosson läste vid civilingenjörsprogrammet. 

På fastighetskontoret arbetar det idag ca 70 st. Av dessa är 40 stycken kollektivanställda och 
resterande  arbetar  på  kontoret.  Till  storleken  är  fastighetskontoret  en  av  de  två  största 
fastighetsaktören  i  Halmstad.  Deras  storlek  är  jämförbar  med  HFABs.  Myndighetens 
arbetsuppgifter är att förvalta fastigheter, bygga nytt och göra markaffärer för kommunens 
räkning. De omsätter idag ca 600 miljoner kronor årliggen.

Ottosson  förklarar  att  fastighetskontoret  endast  utför  fastighetsvärdering  vid  köp  och 
säljtillfällen.  Detta  skiljer  sig  från  publika  fastighetsaktörer  som  vanligtvis  värderar  en 
gång/år.  Vid  fastighetsvärdering,  menar  Ottosson  att  ortprismetoder  och 
Avkastningsvärdering  är de huvudsakliga värderingsmetoderna.  Avkastningsmetoden är en 
såkallad  kassaflödesanalys,  där  driftnettot  tas  och  nuvärdet  beräknas  på  ett  visst  antal 
bestämda  år.  Utöver  detta  beräknas  framtida  in  och  utbetalningar,  kalkylräntan  och 
avkastningsvärdet.  Denna  metod  är  väl  tillämpad  och  utgör  en  värderingsgrund  för  de 
ekonomiska  aspekterna.  Vid  ortpris  tillämpningen  jämförs  tidigare  fastighetsaffärer  på 
likartade objekt och på detta sätt kan ett värde fastställas. Fastigheterna som jämförs bör ligga 
på samma ort och vara av likartad standard. För att underlätta arbetet vid Ortprismetoden, 
använder fastighetskontoret ett system kallat Datcha. Detta system registrerar fastighetsaffärer 
i  olika  städer  och  avkastningskrav  finns  registrerade  här.  Det  som inte  registreras  här  är 
bolagsaffärer. För att tillförlitligheten på värderingen ska stärkas, brukar fastighetskontoret 
avslutningsvis  ta  hjälp  av  en  mäklare  som  också  värderar  samma  fastighet,  utifrån 
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marknadsvärdet. Enligt Ottosson är marknadsvärdet det värde köpare är beredda att betala för 
en fastighet. Värderingsmetoderna för mäklaren brukar vara desamma som fastighetskontoret 
tillämpar. 

Enligt Ottosson tillämpar fastighetskontoret riskvärdering. Det som då granskas är risken för 
vakans. Med vakans menas risk för in- och utflyttning i fastigheterna och för tillfället har 
fastighetskontoret en väldigt bra vakans, då kontrakten ofta är skrivna på långa tidsperioder. 
Deras hyresgäster är ofta skolor och dagis. Utöver detta följer även en finansiell riskanalys 
och risken är ganska lätt att mäta då statistik hela tiden registreras. 

Fastighetskontoret sysslar enligt Ottosson inte med paketerade fastigheter. Anledningen till 
detta är att kommunen inte betalar någon reavinstskatt och deras mål är inte att gå med vinst. 
Paketering innebör dock att en fastighet placeras som en tillgång i ett aktiebolag. Att tillämpa 
olika värderingsmetoder vid paketering kan också vara problematiskt, då fler aspekter måste 
kontrolleras.  Målet  för  avkastningen  är  att  uppnå  noll  i  resultat.  Anledning  är  att 
fastighetskontoret inte är ett bolag och saknar nästan helt kommersiella fastigheter. Hyrorna 
till  hyresgäster  sätts  enligt  en  självkostnadskalkyl,  just  för  att  det  är  interna  hyresgäster. 
Således upprättas ingen balansräkning. 

4.4 Intervju med Claes Arvidsson 5/6 2010

Arvidsson utbildade sig i Lund på juristprogrammet (jurkand). Direkt efter utbildningen var 
han först verksam i tingsrätten, i 2,5 år. Vidare har han sysslat med konkurshantering och nu 
mera är arbetar han som bankjurist sedan 8 år tillbaka. Han arbetar även deltid som lärare på 
Högskolan i Halmstad, där han föreläser i fastighetsjuridik.  

Arvidsson  jobbar  idag  för  Sölvesborg-Mjällby  Sparbank,  i  Blekinge.  Banken  startades  år 
1839 och har 49 anställda med en omsättning på omkring 250 miljoner kronor.

Arvidsson har arbetat  med ett antal affärer beträffande paketering och även tecknat en del 
avtal  vid paketering  av fastigheter.  Han vill  först  och främst  vara klar i  att  betona att  en 
fastighet är jord. En paketerad fastighet är en fastighet som är paketerad i ett dotterbolag, till 
ett aktiebolag. Vid en försäljning säljs fastigheten som en tillgång i ett bolag, dvs. aktierna i 
dotterbolaget säljs. Eftersom det är aktierna och inte fastigheten som säljs söks inte heller 
någon ny lagfart. Fastigheten ägs alltså fortfarande av dotterbolaget, dock har dotterbolaget 
bytt  ägare.  Arvidsson säger att  stämpelskatten vid en försäljning av paketerade fastigheter 
undviks  helt.  Dock  måste  en  eventuell  vinst  beskattas  om  det  skulle  uppstå  en  vid  en 
försäljning av det paketerade bolaget. Denna vinst uteblir dock om bolaget gör en vinst på 
näringsbettingade aktier. Skattebelastningen går även att förskjuta, då man kan återinvestera 
vinsten i bolaget. Vinstskatten vid en försäljning av paketerade fastigheter är lägre än samma 
vinstbeskattning, vid försäljning av en fastighet som inte blivit paketerad. 

Fördelarna  är  helt  klart  på  säljarens  sida,  som  nämnt  ovan  är  vinstskatten  lägre  vid  en 
paketering av fastigheter  än en försäljning på vanligt  vis. Stämpelskatten undviks helt  vid 
försäljningen,  men  den  försvinner  inte  för  alltid.  Avvecklas  dotterbolaget  väcks 
stämpelskatten från den försäljningen då fastigheten först paketerades. Stämpelskatten måste 
då  betalas  av  fastighetens  nuvarande  ägare.  Förutom  stämpelskatten  blir  det  inga  större 
konsekvenser köparen och den ligger ändå bara dold i bolaget. 
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Värdet på fastigheten värderas lägre vid en paketering, då köpeskillingen på aktierna är lägre 
än om fastigheten skulle ha köpts opaketerad. Fastigheten utgör då ett lägre värde i företagets 
tillgångar.  Det är inte säkert  att  köpeskillingen speglar fastighetens  verkliga värde. Det är 
viktigt att ha så högt värde som möjligt vid en förhandling av lån. Arvidsson säger att man gör 
en ny marknadsvärdering av fastigheten för att få ett verkligt värde, som t ex skulle kunna 
vara aktuellt vid en exekutiv auktion. Banken behöver det verkliga värdet för att det är det 
värdet som banken får betalt efter. Följaktligen blir det även det värdet banken kan ge ut lån 
efter. Hade banken givit lån efter det bokförda värdet, hade kunden fått en sämre affär och det 
leder till sämre konkurrensmedel. 

Som säkerhet tar banken en pant på bolagets aktier och en pant i fastigheten. Tas enbart pant 
på aktierna kan fastigheten belånas på nytt, vilket medför att aktiernas värde minskar, pga. en 
lägre  soliditet.  Panten  i  dotterbolaget  blir  samtidigt  mindre  värd  då  det  finns  fler  lån  i 
fastigheten.  I  förlängningen  kan  detta  leda  till  att  fordringsägaren  står  med  värdelösa 
pappershandlingar. Väljer fordringsägaren att enbart ta pant på fastigheten, kan fastigheten 
säljas vidare genom försäljning av aktierna till  en annan person. Det kan vara negativt  då 
denna kan ha sämre ekonomi och svårt att betala sina lån. 

Ett problem vid försäljning av paketerade fastigheter kan vara att andra tillgångar också finns 
med  i  bolaget  och  då  finns  med  i  försäljningen.  Detta  försvårar  värderingsprocessen  av 
fastigheten då bolaget aven utgörs av annat som t ex värdepapper. Bedömningen av risken vid 
köp  av  värdepapper  är  större  än  riskbedömningen  av  fastighetsaffärer,  då  värdepapper 
fluktuerar mycket mer. Tiden mellan det att avtal träffas och köpet inträffar kan vara så pass 
långt  att  värdet  på  bolaget  måste  justeras  pga.  att  värdepapper  kan  vara så  pass  ostabila. 
Eftersom värdepapper kan ändras så mycket brukar det finnas förbehåll i avtalet om jämkning 
av köpeskillingen. 

Vid  köp  av  en  paketerad  fastighet  redovisas  priset  på  aktien  av  skattemässiga  skäl. 
Bolagsaffären är således dold och bolagen behöver inte redovisa vad fastigheten är värd och 
inte  heller  de  skulder  fastigheten  medför.  Det  som  redovisas  är  ny  firmatecknare  och 
aktieägare. Detta blir ett problem vid värderingen då statistik saknas på paketerade fastigheter. 
Här skiljer det sig vid värdering av vanliga fastigheter. När en fastighet köps på vanligt vis 
söks lagfart hos inskrivningsmyndigheten och då blir uppgifter om köpeskillingen offentlig. 
Detta hjälper den framtida värderingen då mer underlag finns för att göra ortprismetoder.

4.5 Intervju med en anonym bankman 15/9 2010

Respondenten har i grunden en ekonomisk gymnasieutbildning och sedan vidareutbildat sig 
genom internutbildning inom de företag denne har varit verksam inom, t ex specialutbildning 
med värdering av fastigheter inom banken, fastighetsekonomi m.m.  
Direkt  efter  gymnasiet  började  respondenten  jobba  på  revisionsbyrå  i  7år.  1982  började 
respondenten  arbeta  på  föreningsbanken  i  28år  som  senare  kom att  bli  Swedbank,  med 
inriktning  jordbruks-  och  skogsfastigheter.   April  2009  började  respondenten  arbeta  på 
Fristående Sparbank, som har ett samarbete med Swedbank vad gäller datasystem m.m. 

En paketering går till enligt följande. Ett aktiebolag bildar ett dotterbolag. Bolaget säljer sedan 
över  fastigheten  eller  fastigheterna  till  dotterbolaget.  Fastigheten  blir  en  tillgång  i 
dotterbolaget. Moderbolaget avyttrar sedan dotterbolaget. Det är med andra ord aktierna som 
säljs.  Köparen slipper då betala stämpelskatt,  den blir latent.  Först och främst är det stora 
kommersiella  fastigheter  som  paketeras.  Det  brukar  man  ej  göra  med  skog-  och 
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lantbruksfastigheter i södra Sverige. Eftersom de är mestadels privatägda jordbruksfastigheter 
och då lönar det sig inte att paketera en fastighet. 90 % av alla skog- och lantbruksfastigheter 
säljs antingen till en granne eller en familjemedlem. Det finns då ingen anledning att paketera 
fastigheten. Skattereglerna är också ganska förmånliga vid direkta förvärv, bl.a. genom de s.k. 
reglerna om rationaliseringsförvärv av skog.

Det är inte samma värdering vid jordbruksfastigheter som vid värdering av en hyresfastighets. 
När man värderar en jordbruksfastighet använder man sig normalt sett inte av samma sorts 
avkastningsvärdering  som  vid  vanliga  kommersiella  fastigheter  och  hyresfastigheter. 
Jordbruksfastigheten har ett visst värde i avkastning av naturresurser såsom skog och åker, 
men dessa avkastar inte alls så mycket att de täcker de kapitalkostnader som uppstår vid ett 
förvärv till marknadspris. LRF Konsult ger ut statistik avseende genomsnittliga köpeskillingar 
för åkermark,  betesmark och skogens virkesförråd. Värdena skiljer sig markant över riket, 
generellt  sett  har skogen högst värde i söder för att sjunka ju längre norrut man kommer. 
Åkermark har högst värde i slättbygderna i Skåne samt i  Östergötland och Västergötland. 
Bostadsbyggnader  åsätts  normalt  sett  ett  schablonmässigt  värde  på  1,5   -  1,8  gånger 
taxeringsvärde, äldre ekonomibyggnader har ett marginellt värde, nyare ekonomibyggnader 
ett värde som endast är 30 -50 % av nyproduktionskostnad. Värdena på de olika typerna av 
tillgångar på fastigheten sätts sedan samman till ett uppskattat marknadsvärde. Efterfrågan på 
jordbruksfastigheter  är  hög  varför  den  årliga  värdestegringen  genererar  mer  värde  än 
fastighetens egna avkastning. 

En fastighet värderas genom avkastningsvärdering som jämför med direktavkastning och 
driftkostnader. Sedan värderas fastigheten genom olika typer av ortprismetoder. I större städer 
har man även med värdeökningar i beräkningen. Respondenten anser inte att det är någon 
skillnad i värdering mellan paketerade fastigigheter och vanliga fastigheter.

Det är enklare att sälja paketerade fastigheter som består av flera fastigheter då en investerare 
ofta vill investera mycket pengar på en gång och vill köpa ett större fastighetsbestånd på en 
och samma ort. Det blir billigare då man som köpare inte behöver betala någon stämpelskatt 
för lagfart, även kapitalvinstskatten uteblir vid nästa försäljning av aktierna i bolaget då det är 
näringsbetingade aktier  som köps vid bolagsaffär, man får i stället en aktievinst  som skall 
beskattas. Vid köp av en vanlig fastighet får bolaget ett skattemässigt anskaffningsvärde på 
byggnaden. Det skattemässiga värdet är det värdet man gör avskrivningar på. Köper man en 
paketerad fastighet så förvärvas alltså aktier som i sig inte ger möjlighet till avskrivning. Man 
tar  som  köpare  över  det  bokförda  befintliga  skattemässiga  värdet,  vilket  erhölls  när 
fastigheten paketerades. Då fastighetens marknadsvärde har ökat med åren är det inte samma 
värde som marknadsvärdet är idag. Köparen får därför göra skattemässiga avskrivningar på ett 
lägre värde.

Köparen får endast belåna företagets aktier enligt ABL (aktiebolagslagen). Enligt lagen är det 
förbjudet att pantsätta och belåna det förvärvade bolagets egna tillgångar, t.ex. fastigheter vid 
aktieköp.  Det  blir  alltså  svårt  att  finansiera  ett  förvärv  av  aktier  i  ett  bolag  som  äger 
fastigheter, förvärvaren måste ha en stor del eget kapital för att kunna genomföra förvärvet.
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4.6 Urban Lönn, Värderingsinstitutet 4/5 2010

Lönn är född 1967, han är utbildad på tekniska högskolan i Lund till lantmätare. Utbildningen 
är på fem år och han tog examen 2001. Hans examinerades till civilingenjörsutbildning och 
fastighetsekonom.  Efter  examen  tog  han  ett  jobb  på  Halmstad  kommun  som 
fastighetsförvaltare fram till 2003, då han köpte upp firman Värderingsinstitutet. 

Företaget bildades 1974, har en anställd (Lönn) och omsätter i dagsläget omkring 1,2 miljoner 
kronor. Den geografiska utbredningen infattar Halland, Skåne, sydvästra Småland och även 
delar vid stockholmsregionen. Värderingsinstitutet  har kontor i Halmstad och Helsingborg. 
Lönns  arbetsbeskrivning  är  enbart  värdering  av  fastigheter.  Det  är  inte  att  förväxla  med 
marknadsvärderingar. Den här formen av värdering är s.k. formella handlingar som är giltig 
vid t ex rättegångar och värdering av fastigheter i bokföringssammanhang. Lönn värderar allt 
som har med fast egendom att göra dvs. fastigheter. Dock värderar han främst hyreshus och 
kommersiella  fastigheter.  Hans  kundkrets  är  allt  ifrån  bank,  kronofogde,  privatpersoner, 
publika byggbolag, privatpersoner m.fl.

Vid en fastighetsvärdering använder sig Lönn först och främst sig av en kassaflödesanalys, 
sedan tillämpar han även area- och nettometoden. En kassaflödesanalys innebär en beräkning 
på företagets cash flow, dvs. betalströmmarna ett företag har in och ut, under en tidsperiod. 
Areametoden går ut på att man jämför en tidigare såld fastighet med en fastighet som ska 
värderas. Det som jämförs användningsytan och köpeskillingen.  Nettometoden innebär att 
man dividerar direktavkastningen med driftnettot. De här tre metoderna är dem övergripande 
och  dem  täcker  upp  det  mesta  som  är  viktigt  att  mäta.  Det  Lönn  inte  kan  uppmäta  är 
försäljning  av  fastigheter  i  bolagsform,  dvs.  försäljning  av  paketerade  fastigheter.  Vid  en 
försäljning av en paketerade fastighet säljs aktierna i ett dotterbolag och inte fastigheten i sig. 
Därför  skickas  det  inte  in  en  ny  lagfartsansökan  till  inskrivningsmyndigheten,  som  är 
lantmäteriet.  När en ny lagfart  godkänds så bokförs även information om fastigheten  och 
köpeskillingen  finns  även  tillgänglig.  Då  dessa  uppgifter  saknas  vid  försäljningen  av  en 
paketerad fastighet, blir det svårt vid en framtida värdering av fastigheter, då ortprismetoden 
inte blir tillämplig. Detta på grund av att bolagsaffärer oftast hålls hemliga.

Vid ett fastighetsköp bedöms alltid någon form av risk. Lönn säger att den beräknas med i 
direktavkastningskraven och varierar beroende på objekt och förhållande. En industrilokal har 
högre risk än en bostadsfastighet, då en bostadsfastighet nästan helt saknar vakans. Således är 
det vakansen som avgör fastighetens intäkter.  

Lönn jobbar med värderingen av paketerade fastigheter när en privatperson säljer en fastighet 
till  sitt  egna aktiebolag.  Då behövs det en värdering för att skatteverket ska få en korrekt 
värdering som ger en skattemässig grund. Annars finns det utrymme för aktieägaren att göra 
en obehörig vinst, då denne utan vidare kan värdera fastigheten som denne vill.

Lönn värderar fastigheter på samma sätt vare sig företagen är publika eller privata. ock utgår 
ortprismetoden i  dem fall  det  saknas statistik  från tidigare  sålda  fastigheter.  Lönn arbetar 
metodisk, han är alltid grundlig och låter sig aldrig påverkas, då det är av vikt att värderingen 
är utförd rättvist och objektivt.  Detta gör han för att intressenter som t ex skatteverket och 
tingsrätten ska få en rättvis bild vid eventuella skatte- och tvistemål.
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4.7 Pär Spolén, Ernst & Young 10/5 2010

Pär Spolén arbetar som revisor hos Ernst & Young i Halmstad.  Han har varit  aktiv inom 
bolaget  i  21  år  och  har  tidigare  jobbat  som  kontorschef  på  bank.  Spolén  är  utbildad 
civilekonom  vid  universitetet  i  Umeå  och  har  revision  som  specialinriktning.  Hans 
arbetsuppgifter är att revidera företag och han har med åren skaffat sig en hel del erfarenhet i 
fastighetsbranschen. 

Ernst & Young är ett väletablerat revisionsbolag som idag verkar i ca 140 länder. Bolaget har 
ungefär  2000 anställda  och med åren har  de utvecklat  en egen fastighetsgrupp.  I  Sverige 
omsätter Ernst & Young ca 2,7 miljarder kronor årligen. 
 
Spolén  säger  att  han  själv  vanligtvis  inte  sysslar  med  fastighetsvärdering,  utan  det  är  de 
bokföringsmässiga värderingarna som Spolén står för. Att bokföra anskaffningskostnader och 
sedan skriva  upp,  eller  ner  dessa  är  en  mer  korrekt  bild  av  hans  arbetsuppgifter.  Spolén 
hanterar inte heller någon form av risk mätande. Trots detta anlitas Spolén vid olika tillfällen 
som konsult och han är väl medveten om hur fastighetsvärderingen ser ut. 

En paketerad fastighet innebär att fast egendom säljs av ett aktiebolag till sitt egna dotterbolag 
för  det  bokföringsmässiga  värdet.  Fastigheten  som tidigare  varit  fast  egendom blir  nu  en 
tillgång i  dotterbolaget  och därmed blir  fastigheten lös egendom. När moderbolaget sedan 
säljer fastigheten till en tredje part, är det inte fastigheten som säljs utan dotterbolaget i form 
av aktier. Dotterbolaget säljs nu för marknadsvärdet och gör moderbolaget en kapitalvinst vid 
försäljningen av aktierna, är denna vinst skattefri. Detta för att näringsbetingade aktier inte 
behöver beskattas. Vinsten är latent så länge fastigheten ligger kvar i dotterbolaget och det är 
först när fastigheten lyfts ut ur bolaget som skatten måste betalas. Väljer styrelsen att lyfta ut 
vinsten först efter fem år, får de endast betala 25 % i skatt. Skulle vinsten lyftas ut vid ett 
tidigare skede, hade bolaget fått betala högre skattekostnader. Vidare berättar Spolén att den 
vanligtvis  omnämnda stämpelskatten nu blir  en latent  skatt  vid bolagsövergången.  När en 
fastighet ligger inpaketerad som en tillgång i ett dotterbolag, placeras även stämpelskatten på 
dotterbolagets tillgångssida i balansräkning. För att balansräkningen ska gå jämnt ut, placeras 
stämpelskatten på balansräkningens motsvarande sida som en upplupen skatteskuld. Vid en 
försäljning  av  dotterbolaget  följer  därmed  stämpelskatten  med  dotterbolaget  till  den  nya 
koncernen, därav den latenta skatten. Stämpelskatt ligger på 3 procent för bolag. Det köparen 
betalar för är alltså enbart marknadsvärdet på den del av fastigheten som ägs av säljaren. 

Spolén säger att de flesta fastighetsaffärer som görs idag, sker via paketering. Anledningen till 
detta är att bolag idag kan göra större vinster på detta sätt och tjäna mer pengar, då mycket 
skattekostnader  försvinner.  Dock  påpekar  Spolén  att  metoden  inte  är  särskilt  lönsam för 
privatpersoner som äger fastigheter. Ägs en fastighet av en privatperson, som utöver detta inte 
äger något bolag är processen mer komplicerad och ägaren kommer i  slutänden inte  göra 
någon större vinst genom paketering. Ska en privat person starta ett bolag måste kapital satsas 
och processen kan bli dyr. 

Spolén ser för tillfället  inga större  nackdelar  med att  paketera  fastigheter.  En nackdel  för 
köparen är att den latenta skatten medföljer bolaget och den nya koncernen kommer att få stå 
för kostnaderna  på lång sikt.  En annan faktor som kan ses som negativ  är  lagstiftningen. 
Framtiden är alltid oviss och lagstiftningen kan förändras.  
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4.8 Oscar Björk och Mikael Hansson Pricewaterhousecoopers 14/9 2010-09-15

Mikael Hansson är utbildad företagsekonom och har läst 135 poäng företagsekonomi, 
nationalekonomi, juridik och statistik. Hansson är 48 år och har jobbat 25 år i branschen. Han 
har länge varit godkänd revisor och har arbetat med ett flertal större klienter. Idag arbetar han 
på Pricewaterhousecoopers och är klientansvarig för mer än 200 klienter. Mikael Hansson 
sysslar först och främst inte med fastighetsvärdering, då revisoryrket omfattar andra 
arbetsuppgifter så som skattefrågor och skatteregler. 
Pricewaterhousecoopers är idag ledande i Sverige inom revision och bokföring. Det arbetar ca 
3600 människor inom företaget och de finns på 125 orter. På global nivå finns bolaget i 151 
länder och det arbetar 163 000 människor inom bolaget. 

Hansson berättar att paketeringsprocessen är relativt simpel och det görs för skattemässiga 
skäl. Det hela går ut på att ett aktiebolag bildar ett dotterbolag och säljer över fastigheten till 
dotterbolaget för det skattemässiga värdet, som är betydligt lägre än marknadsvärdet. Det 
skattemässiga värdet kan även jämföras med bokfört värde. Fastigheten hamnar nu som en 
tillgång i dotterbolaget och dotterbolaget betalar stämpelskatt på fastigheten. Stämpelskatten 
ligger på 3,0 % för juridisk person och 1,5 % för privat person. Denna stämpelskatt ligger 
sedan kvar i dotterbolaget som en latentskatt och följer med dotterbolaget vid transaktionen. 

När moderbolaget sedan vill avyttra fastigheten, säljs dotterbolaget i form av aktier och det 
blir en bolagsaffär. Vidare berättar Hansson att om moderbolaget gör en vinst på aktierna vid 
försäljningen så är det en skattefri vinst. Detta beror på att aktierna är onoterade andelar. I 
detta fall, när dotterbolaget säljs slipper moderbolaget betala vinstskatt på 26,3 % av vinsten. 
Hade fastigheten sålts rakt av, utan paketering hade bolaget fått betala full skatt och då gjort 
en mindre vinst.

Hansson nämner även fördelar respektive nackdelar med paketering av fastigheter. Han 
berättar att det blir en väldigt stor skattemässig fördel för den säljande parten. Denne slipper 
betala vinstskatt och tjänar därför mer på paketeringen. För den köpande parten kan det dock 
bli en nackdel då avskrivningsunderlaget för köparen kan bli lägre än om denne gjort en 
direktinvestering i fastigheten. Vidare menar Hansson att övervärderingar ofta sker på 
paketerade fastigheter då ingen tar hänsyn om den latenta skatten. Säljaren gör en stor vinst då 
denne slipper betala vinstskatt medan köparen inte tjänar på detta. Det positiva för den 
köpande parten är att denne i sin tur slipper betala vinstskatt ifall den paketerade fastigheten 
säljs vidare vid ett senare tillfälle, då fastigheten fortfarande ligger inpaketerad i ett 
aktiebolag.  
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5. Analys

I analysen kommer vi att koppla den teoretiska referensramen med empirikapitlet.  De här 
kopplingarna kommer att ligga till grund för de slutsatser som följer.

5.1Fast egendom 

Gregow (2010) skriver i 1 kap 1 § i Jordabalken, att ”fast egendom är jord och att denna jord 
är indelad i fastigheter”. Fast egendom avser alltså jord, men går även att definiera som sjöar 
och andra former av vattendrag, Hager (2005). Följaktligen säger Arvidsson att en fastighet är 
den mark ett hus står på. Det är inte att förväxla med ett hus utan den mark samt området som 
huset hör till. Vidare säger Bruckmann att ingen fastighet är den andra lik pga. att samtliga är 
unika, då de inte har samma yta  mark och läge i förhållande till  sin omgivning.  Vid t ex 
tillämpning av ortprismetoden får värderaren försöka undersöka fastigheter som är så lika som 
möjligt pga. att inga fastigheter exakt lika.

5.2 Värdering

Persson (2008) säger att det ofta är meningsskillnader i hur en fastighet ska värderas. Vad en 
fastighet är värd, går att definiera som vad vi konsumenter egentligen är villiga att betala för 
att  få  äganderätt  över  en  fastighet  och  även  en  produkt  eller  tjänst  med  andra  ord 
marknadsvärdet. Följaktligen anser Bruckmann att det är kunden som avgör vad ett objekt är 
värt, således är det denne som ska betala för fastigheten. Den här bedömningen väger mer än 
vad  samtliga  riskbedömningar  som  en  mäklare  utför  gör.  Därför  är  det  viktigt  att  få 
information om kunden och med hjälp av en sådan analys få ett avgörande för vad en fastighet 
är värd för just denne. På det här sättet kan man maximera kundnyttan och få ut det högsta 
värdet på en fastighet på samma gång.  

Det finns olika typer av värderingsmetoder och varje metod är ett centralt verktyg för att få 
fram  en  fastighets  korrekta  värde.  Värderingsmetoden  ska  i  sin  tur  leda  fram  till  en 
klarhetsbild  om  hur  mycket  det  ska  kosta  att  köpa  en  fastighet  (Persson,  2008).  De 
värderingsmetoder som finns och används som praxis på marknaden är huvudsakligen de som 
krävs  för  att  göra  en  fullgod  värdering.  Dock  finns  det  tillfällen  då  bokföringen av  data 
misslyckas och detta leder till att en del metoder inte är tillräckliga (Lönn). 

Det som ligger till grund för de värderingsmetoderna som nämnts i referensramen, är oftast ett 
system  vid  namn  Datscha.  Systemet  erbjuder  mycket  information  och  historik  om sålda 
fastigheter  i  en  databas.  Informationen  som  erbjuds  är  allt  ifrån  avkastningskrav, 
driftskostnad,  diverse  lägen  en  fastighet  är  belägen  på,  kvadratmeterpriser,  hyror, 
köpeskillingar, vakans m.m. De här uppgifterna ligger sedan till grund för diverse index och 
jämförelsetal  (datscha.com).  I systemet  är  fastigheterna rangordnande i ett  bokstavssystem 
från bokstäverna AA – D. Då bokstäverna AA utgör ett mer exklusivt läge som följaktligen är 
dyrare, vidare blir det billigare och mindre exklusivt i bokstavsordningen. 

Enligt Bruckmann använder han sig av en klassificering av fastigheter med bokstäver, AA, B, 
C och D då bokstäverna AA är det absolut bästa läget och D det sämsta. Har hyresgästen ett 
stort krav på dropp in, som t ex restauranger eller klädbutiker måste fastigheten finnas mitt i 
centrum ett s.k. AA-läge. Har hyresgästen istället som syfte att sälja vitvaror och tv-apparater 
är centrala Halmstad inte så optimalt, eftersom en privatperson inte kan komma fram med bil. 
Då en bil  som oftast  är  ett  behov vid köp av stora vitvaror  är  därför inte  detta  AA-läge 
attraktivt trots sin exklusivitet. 
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Ottosson  anser  att  Datscha  underlättar  arbetet  vid  ortprismetoden.  Datscha  systemet 
registrerar fastighetsaffärer i olika städer samt det avkastningskrav finns registrerade här. Det 
som inte registreras är försäljning av det paketerade bolaget. 

Enligt Persson (2008) tillämpas vanligtvis 3 olika värderingsmetoder vid fastighetsvärdering. 
Dessa är ortprismetoden, nuvärdesmetoden och kassaflödesmetoden. Dessa metoder kan i sin 
tur delas in i fler underkategorier, då det finns ett behov att få fram mer specifika siffror samt 
lite  modifierade  resultat.  De  ovan  nämnda  värderingsmetoderna  beskriver  värdet  på 
fastigheter utifrån olika perspektiv. Samtidigt speglar värderingsmetoden de viktigaste och de 
mest använda aspekterna inom fastighetsvärdering. Persson (2008) anser att ortprismetoden 
grundar sig på marknadsanalyser av jämförbara fastighetsförsäljningar. Med andra ord kan det 
förklaras som att ett pris på en fastighet bestäms genom tidigare försäljningar av likartade 
fastigheter. Dock för att det här ska fungera måste då fastigheterna ligga på samma ort eller 
område och standarden bör vara likartad. Enbart ett fastighetsköp är inte gångbart, då det inte 
kan  ge  en  korrekt  verklighetsbild  av  marknadsvärdet.  Det  krävs  alltså  ett  flertal 
fastighetsförsäljningar av liknade art för att få fram ett register. 

När Bruckmann tillämpar ortprismetoden, använder han kvadratmeterpriset som utgångspunkt 
för att få fram ett mätvärde. Till exempel jämförs kvadratmeterpriset med driftkostnaderna, 
hyresintäkterna, den yta som går att använda m.m. Tillvägagångssättet går ut på att en tidigare 
såld fastighet jämförs med den fastighet som ska värderas. Det gäller dock att fastigheterna är 
belägna  på  ett  likartat  läge  och  standarden  måste  vara  av  samma  slag.  Vidare  säger 
Bruckmann att det inte går att jämföra en kontorsfastighet som innehåller många små kontor, 
med en industrilokal som består av betonggolv och större öppna ytor. 

Lönn berättar att han tillämpar areametoden. Den går ut på att man jämför en tidigare såld 
fastighet  med  en  fastighet  som  ska  värderas.  Det  som  jämförs  är  användningsytan  och 
köpeskillingen. Dock förstvåras ortprismetoden i de fall det saknas statistik på tidigare sålda 
fastigheter t ex vid försäljning av paketerade fastigheter. 

Följaktligen menar Arvidsson att vid köp av en paketerad fastighet redovisas priset på aktien 
av  skattemässiga  skäl.  Bolagsaffären  är  således  dold  och  bolagen  behöver  inte  redovisas 
själva köpet  av fastigheten.  Både vad gäller  fastighetens  värde och inte  heller  de skulder 
fastigheten  medför.  Det  som redovisas  är  ny  firmatecknare  och  aktieägare.  Detta  blir  ett 
problem vid värderingen då statistik saknas på paketerade fastigheter. När en fastighet köps 
på  vanligt  vis  söks  lagfart  hos  inskrivningsmyndigheten  och  då  blir  uppgifter  om 
köpeskillingen offentlig. Detta hjälper den framtida värderingen då mer underlag finns för att 
utföra ortprismetoden. 

Vid Ortpristillämpningen jämförs tidigare fastighetsaffärer på likartade objekt och på detta 
sätt kan ett värde fastställas (Ottosson). Fastigheterna som jämförs bör ligga på samma ort och 
vara av likartad standard.

På  en  marknad  där  det  inte  finns  likvärdiga  fastigheter  tillämpas  nuvärdesmetoden,  eller 
avkastningsmetoden  som  den  också  brukar  kallas.  Nuvärdesmetoden  kan  enligt 
Lantmäteriverket  &  Mäklarsamfundet  (2008)  delas  in  i  två  olika  kalkylmodeller, 
kassaflödesmodellen  och  intäkts-  och  kostnadsmodellen.  Vid  fastighetsvärdering  menar 
Ottosson  att  Ortprismetoder  och  Avkastningsvärdering  är  de  huvudsakliga 
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värderingsmetoderna. Avkastningsmetoden är en såkallad Kassaflödesanalys, där driftnettot 
och nuvärdet beräknas på ett visst antal bestämda år. Utöver detta beräknas framtida in- och 
utbetalningar,  kalkylräntan  och  avkastningsvärdet.  Ahlberg  säger  att  vasakronan  låter 
externvärdera sina fastigheter två gånger om året. När värderingsföretagen värderar tillämpar 
de först och främst  kassaflödeskalkyler.  I  kassaflödeskalkylen läggs hyror  utifrån gällande 
hyreskontrakt  in  och  kostnader  bedöms  utifrån  faktiska  kostnader.  Fastighetens  restvärde 
bedöms med hjälp av ett  bedömt  marknadsmässigt  direktavkastningskrav  på det  bedömda 
driftnettot året efter sista kalkylåret. Anledningen till att Vasakronan tillämpar denna metod 
bygger,  enligt  Ahlberg  på  att  detta  är  den  mest  tillämpade  metod  vid  värdering  av 
kommersiella fastigheter.

Vid en fastighetsvärdering använder sig Lönn först och främst av en kassaflödesanalys. Lönn 
påpekar  att  en  kassaflödesanalys  innebär  en  beräkning  på  företagets  cash  flow,  dvs. 
betalströmmarna ett företag har in och ut, under en tidsperiod.

5.3 Aspekter som påverkar värderingen

Enligt SFI/IPD Svensktfastighetsindex (2007) är driftnettot en fastighets täckningsgrad. Detta 
kan  med  andra  ord  förklaras  som  inbetalningarna  efter  det  att  de  subtraherats  med 
utbetalningarna. De utgifter som inte ska subtraheras med inbetalningarna då man ska räkna 
ut  driftsnettot  är  fastighetsskatt,  typ  av  verksamhetsservice  som  erbjuds  hyresgäster, 
tomträttsavgäld,  stämpelskatt,  investeringar  eller  räntebidrag.  (SFI/IPD 
Svensktfastighetsindex  2007).  Bruckmann  använder  sig  av  driftnettot  för  få  fram 
fastighetsvärden. Således ska driftnettot täcka kalkylräntan, vilket kan framställas genom en 
formel. Då driftnettot är täljaren, kalkylräntan är nämnaren, kvoten blir fastighetens värde. 
Med hjälp av denna formel kan värdet kontrolleras. 
 
Spolén säger att när en fastighet paketeras så placeras den som en tillgång hos ett dotterbolag. 
Stämpelskatten  placeras  även den  på tillgångssidan  i  balansräkningen och blir  därmed  en 
latent skatt vid en bolagsövergång. Stämpelskatt ligger på 3 procent för bolag. Det köparen 
betalar för är alltså enbart marknadsvärdet på den del av fastigheten som ägs av säljaren. 
Substansvärdet är ett företags värde, då företagets tillgångar subtraherats med dess skulder, 
dvs.  nettotillgångar  (Lantmäteriverket  &  Mäklarsamfundet  2008).  Således  ska  även  den 
latenta skatten och lånen räknas bort ifrån tillgångarnas marknadsvärde. Följaktligen kan man 
säga att substansvärdet är det pris en köpare betalar för en fastighet på den fria marknaden. Då 
normala omständigheter råder. 

En person som satsar sina pengar i ett företag vill ha en viss del i ränta tillbaka, detta kallas 
avkastningskrav.  Det  som tas  hänsyn  till  då  det  satsade  kapitalets  storlek  och  den risken 
investeraren tar. Är dessa två variabler höga ska även kravet på avkastningen vara hög och 
vise versa). Avkastningskravet ska kopplas med fastighetens driftnetto (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet 2008). Bruckmann säger att avkastningskravet från ägarna i publika bolag 
är högt. Så pass högt att bolaget ibland är tvunget att sälja av fastigheter för att uppnå en 
högre  avkastning.  Ahlberg  påpekar  att  Vasakronan  styrs  av  olika  finansiella  mål.  Målen 
bygger på att bolaget ska överprestera jämfört med övriga fastighetsplaceringar, som andra 
fastighetsbolag gör. Avkastningskraven mäts på tio års perioder och målet är att avkastningen 
ska överstiga Svenskt fastighetsindex, exklusive vasakronan med 0,5 procentenheter.  Lönn 
poängterar att den risk som en investerare tar ska beräknas med i direktavkastningen och det 
varierar beroende på objekt och förhållande. 
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Vakansgraden är enligt Svenskt fastighetsindex (2007) värderares åsikter och tankar, om hur 
stor del av fastighetsbolagens uthyrbara lägenheter och lokaler, som kommer att hyras ut i 
framtiden. Den outhyrda delen jämförs alltså med den uthyrbara delen av fastighetsbeståndet 
och  så  här  bestäms  vakansgraden.  Vidare  menar  Lantmäteriverket  och  Mäklarsamfundet 
(2008) att vakansgraden är en av de aspekter som kan påverka värdet mest och fastighetsägare 
kämpar hela tiden med att minska sin vakansgrad. Lönn säger att vakansgraden har en stor del 
i riskbedömningen. T ex en industrilokal löper större risk för vakans än en hyresfastighet, då 
en hyresfastighet sällan har någon vakans alls. Vakansgraden är avgörande för fastighetens 
intäkter.  Enligt  Ottosson arbetar  Fastighetskontoret  med  riskanalyser,  det  som då  mäts  är 
risken för vakans. Med vakans menas risk för in- och utflyttning i fastigheterna, dvs. tomma 
lägenheter eller lokaler. På fastighetsmarknaden är risken för vakans minst på hyreshus och 
störst då fastigheten innehåller industrilokaler och affärslokaler. Vid analys av risk bedöms 
ortens  storlek,  näringsliv,  in-  och  utflytt,  service,  framtida  förutsättningar.  Den  anonyma 
bankmannen säger att vid en värdering av paketerade fastigheter görs även en beräkning av 
värdeökning av fastigheter på en större ort.

5.4 Paketerade fastigheter

Enligt Kågerman (2008) är en paketerade fastighet en fastighet som har blivit placerats som 
en  tillgång  i  ett  aktiebolag.  Detta  är  en  bra  metod  för  den  säljande  parten,  oftast  ett 
moderbolag att kringgå skattekostnader. Skattekostnaderna kringgås då stämpelskatten följer 
med dotterbolaget, fastigheten nu ligger paketerad. Att paketera en fastighet görs då för att de 
skattemässiga fördelarna för säljaren väger över de skattemässiga nackdelarna köparen får. 
Vid försäljning av fast egendom tillämpas reglerna i Jordabalken. Dessa regler är i de flesta 
fall dispositiva,  vilket betyder att ifall annat avtalas gäller det avtalade (Kågerman, 2008). 
Görs fastigheten om till ett aktiebolag förändras nu formen av egendomen. Fast egendom har 
nu omvandlats till lös egendom och då tillämpas köplagen. Enligt den anonyma bankmannen 
finns  det  även  nackdelar  med  att  paketera  en  fastighet  då  det  enligt  aktiebolagslagen  är 
förbjudet att belåna ett företags tillgångar vid fastighetsköp.

Spolén  säger  att  när  en  fastighet  paketeras,  säljs  fast  egendom av  ett  aktiebolag  till  sitt 
dotterbolag för det bokföringsmässiga värdet. Fastigheten, som tidigare var fast egendom blir 
nu  en  tillgång  i  dotterbolaget,  därmed  kallas  lös  egendom.  När  aktiebolaget,  dvs. 
moderbolaget sedan säljer fastigheten till en tredje part, är det inte fastigheten som säljs utan 
dotterbolaget  i  form av  aktier.  Det  här  styrker  Björk  och  Hansson då  de  påpekar  att  ett 
aktiebolag  bildare  ett  dotterbolag  och  dotterbolaget  förvärvar  fastigheten.  De  förklara  att 
dotterbolaget betalar stämpelskatt och att den vidare blir latent vid bolagsaffären. 

Lönn jobbar med värderingen av paketerade fastigheter när en privatperson säljer en fastighet 
till sitt egna aktiebolag för att paketera om fastigheten. Då behövs det en värdering för att 
skatteverket ska få en korrekt värdering som ger en skattemässig grund. Annars finns det 
utrymme  för  aktieägaren  att  göra  en  obehörig  vinst,  då  denne  utan  vidare  kan  värdera 
fastigheten  som han/hon vill.  Anonyma  bankmannen  säger  i  sin  tur  att  det  skattemässiga 
värdet som fastighetsägaren får göra avskrivningar på. Eftersom det skattemässiga värdet inte 
förändras med det marknadsmässiga värdet, vilket är köpeskillingen köparen fick betala för 
den paketerade fastigheten. Det leder till att köparen får göra lägre skattemässiga avdrag på 
fastigheten. 
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Kågerman  (2008)  skriver  att  enligt  25a  kap  inkomstskattelagen  undgår  aktiebolag  en 
skattekostnad  vid  avyttring  av  näringsbetingade  aktier  då  en  kapitalvinst  förekommer. 
Avyttras  en fastighet  i  form av fast  egendom regleras  detta  av  en skatteplikt.  Är  då  fast 
egendom omgjord till  lös egendom och försäljning sker av aktiebolaget,  räknas detta som 
avyttring av näringsbetingade aktier. Uppstår i detta fall då en kapitalvinst, behövs inte skatt 
betalas  med  stöd  av  25a  kap  inkomstskattelagen.  Vilket  även  den  anonyma  bankmannen 
styrker.

Spolén  menar  på  att  då  dotterbolaget  säljs,  avyttras  detta  för  marknadsvärdet,  gör 
moderbolaget en kapitalvinst vid försäljningen av aktierna. Denna vinst är skattefri. Detta är 
lagstiftat och att kringgå vinstskatt på detta sätt strider inte under några omständigheter emot 
lagen. Vinsten är skattefri så länge bolaget låter den ligga kvar i bolaget och det är först när 
den lyfts ut som skatt måste betalas. Väljer ägarna att lyfta ut vinsten först efter fem år, får de 
endast betala 25 % i skatt. Skulle vinsten lyftas ut vid ett tidigare skede, hade bolaget fått 
betala  högre  skattekostnader.  Björk  och  Hansson  säger  att  gör  säljaren  en  reavinst  av 
fastighetsförsäljningen  av  en  paketerad  fastighet  utgår  skatten.  Detta  för  att  avyttring  av 
näringsbetingade aktier är skattefria. Vanligtvis hade ett bolag fått betala 26,3 % i vinstskatt. 

Gör  ett  aktiebolag  en  vinst  vid  en  försäljning  av  en  paketerad  fastighet  måste  vinstskatt 
betalas  (Arvidsson).  Dock  behöver  inte  vinstskatten  betalas  in  direkt,  då  det  går  att 
återinvestera vinsten i bolaget. Vinstskatten vid en försäljning av paketerade fastigheter är 
lägre än samma vinstbeskattning, vid försäljning av en fastighet som inte blivit paketerad. Vid 
en försäljning av en fastighet är ägaren skyldig att betala stämpelskatt (Arvidsson). Dock kan 
stämpelskatten  undvikas  helt  vid  försäljningen  av  en  paketerad  fastighet.  Stämpelskatten 
försvinner inte för alltid. Avvecklas dotterbolaget väcks stämpelskatten från den försäljningen 
då fastigheten först paketerades. Stämpelskatten måste då betalas av fastighetens nuvarande 
ägare.  Förutom  stämpelskatten  blir  det  inga  större  konsekvenser  för  köparen  då 
stämpelskatten ligger dold i bolaget.

Vidare berättar Spolén att stämpelskatten blir en latent skatt vid bolagsövergången. När en 
fastighet ligger inpaketerad som en tillgång i ett dotterbolag, placeras även stämpelskatten på 
dotterbolagets tillgångs sida i balansräkning. För att balansräkningen ska gå jämnt ut, placeras 
stämpelskatten på balansräkningens motsvarande sida som en upplupen skatteskuld. Vid en 
försäljning  av  dotterbolaget,  följer  därmed  stämpelskatten  med  dotterbolaget  till  den  nya 
koncernen, därav den latenta skatten. Stämpelskatt ligger på 3 procent för aktiebolag. Det som 
köparen betalar för är alltså enbart marknadsvärdet på aktierna för dotterbolaget.

Vid förvärv av en fastighet och inteckning av lån på en fastighet måste man betala en s.k. 
stämpelskatt. Stämpelskatt måste betalas vid överföring av fastigheter till bolag, upplösning 
av bolag t ex då den ena parten får de likvida medel som bolaget besitter och den andra ägaren 
får fastigheten.  Staten är den enda i  Sverige som undgår stämpelskatt  (Gregow 2010). En 
juridisk person beskattas på 3 % och en fysisk person beskattas på 1.5 %. Detta stöds av 
Hansson och Björk som menar att det är olika skattesatser på fysisk och juridisk person. 

5.5 Tillgångar och lån

För  att  en  fastighet  ska  få  räknas  som en  tillgång  i  företaget  fordras  det  att  fastigheten 
förväntas  ge  upphov  till  ekonomiska  fördelar  och  kontrolleras  av  företaget  (Grönlund, 
Tagesson, Öhman 2005). Det samma gäller för andra resurser som företaget införskaffat sig 
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som t ex omsättningstillgångar.  Fastigheter  anses vara relativt  stabila  och minskar  inte  så 
mycket i värde. Dock kan omsättningstillgångar som t ex värdepapper fluktuera ganska aktivt. 

Spolén säger att en fastighet som förvärvas ska värderas till anskaffningsvärdet. Detta värde 
är även det beskattningsbara värdet. Vidare förklarar Arvidsson att vid en försäljning av en 
paketerad fastighet säljs aktierna i dotterbolaget och fastigheten räknas enbart som en tillgång. 

Enligt Grönlund (2005) finns det tre typer av tillgångar i ett bolag som kan belånas på längre 
tid och de kallas anläggningstillgångar. Immateriella tillgångar och förvärvade tillgångar är t 
ex  patent,  licensavtal  m.m.  Den andra  tillgången  är  materiella  tillgångar  t  ex  fastigheter, 
byggnader,  mark  m.m.  Slutligen  finns  det  nåt  som  heter  finansiella  tillgångar  som  är 
långfristiga  fodringar,  värdepapper  som är  avsedda  för  stadigvarande  bruk  m.m.  Broomé 
(1998) hävdar att det behövs en pant som säkerhet vid belåning. Säkerheten är uppdelad i två 
parametrar,  pant  och  värde  bedömning  av  panten.  Pantens  värde  är  av  stor  vikt,  för 
bedömning av risken för belåningen. Den fungerar som säkerhet om kredittagaren inte lyckas 
återamortera lånet enligt plan, eller om kredittagaren över huvudtaget inte lyckas återbetala 
lånet. 
Som säkerhet tar banken en pant på bolagets aktier och en pant i fastigheten (Arvidsson). Tas 
enbart  pant  på aktierna  kan fastigheten  belånas  på nytt,  vilket  medför  att  aktiernas  värde 
minskar, pga. en lägre soliditet. Panten i dotterbolaget blir samtidigt mindre värd då det finns 
en pant i fastigheten. I förlängningen kan detta leda till att fordringsägaren står med värdelösa 
pappershandlingar.  Väljer  fordringsägaren  att  enbart  pantsätta  fastigheten,  kan  fastigheten 
säljas vidare genom försäljning av aktierna till  en annan person. Det kan vara negativt  då 
denna kan ha sämre ekonomi och svårt att betala sina lån. Den anonyma bankmannen säger 
att det är förbjudet att pantsätta en tillgång i ett aktiebolag vid köptillfället. I det här fallet 
innebär  det  att  fastighetsägaren  inte  får  belåna  fastigheten/fastigheterna  som ligger  i  det 
paketerade  bolaget.  Vilket  kan  göra  finansieringen  av  den  paketerade  fastighetsköpet  lite 
problematiskt.

Förutom anläggningstillgångar kan även omsättningstillgångar pantsättas, kredittagaren kan 
likaså lämna värdepapper, aktier och obligationer som pant. Dock krävs det att krediten och 
spärrmedel är i samma valuta (Broomé 1998). Vidare säger Arvidsson att värdepapper m.m. 
kan fluktuera, detta kan ge problem vid värderingen av sådan pant. Tillika också ge problem 
vid försäljning av paketerade fastigheter då det ingår tillgångar som kan fluktuera. Ofta är inte 
avtalsdag  och  dagen  för  försäljning  den  samma.  Fluktuerar  en  tillgång  mellan  denna  tid 
brukar det finnas förbehåll om jämkning vid sådana affärer. 
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6. Slutsats

I  detta  kapitel  kommer  vi  att  framföra  rapportens  slutsatser.  Med  hjälp  av  föregående 
intervjuer  och  de  data  som  kopplats  samman  i  analysen  ska  vi  besvara  uppsatsens  
frågeställningar. Vidare kommer vi att ge förslag på ytterligare studier, som det kan forskas  
inom.

Uppsatsens frågeställning lyder enligt följande:
• Vilka faktorer är viktiga vid värderingen av paketerade fastigheter?

Frågeställningen för med sig ett ytterligare problem:
• Finns det för- och nackdelar med de värderingsmetoder som anses vara praxis för  

marknaden?

6.1 Vilka faktorer är viktiga vid värderingen av paketerade fastigheter?

De värderingsmetoder som vi funnit vara praxis för marknaden var kassaflödesanalys, någon 
form av nuvärdeberäkning och ortprismetoden. Således fann vi även i teorin att de var de mest 
tillämpade värderingsmetoderna vid fastighetsvärdering. De här värderingsmetoderna bygger 
på  faktorer  som  rör  fastigheten  ekonomiskt.  Dessa  är  driftnettot,  substansvärdet, 
avkastningskravet, restvärdet, vakansgraden och hyror. Statistik kring detta kan man få fram 
genom  Datscha.  Därför  anser  vi  även  att  sådana  databaser  är  av  betydelsefull  vikt,  då 
värderingen underlättas. 

För att tillämpa ortprismetoden krävs det data från tidigare fastighetsförsäljningar och även 
data  om de  olika  fastigheterna.  Detta  för  att  få  olika  jämförelsemått  och  köpeskillingar. 
Följaktligen  utgår  de  data  vid  försäljning  av  paketerade  fastigheter,  då  fastigheter  i  ett 
paketerat  bolag  enbart  byter  ägare  i  form  av  aktier.  Därför  söks  ingen  lagfart  och 
inskrivningsmyndighen får ingen information om affären. Vidare kan det ingå mer tillgångar 
än fastigheter i dotterbolag som innehåller paketerade fastighet. Därför är det inte helt lätt att 
avgöra vilken del av bolaget som är värt vad. Det leder till att tillämpning av ortprismetoden 
försvåras i områden där många affärer gjorts via paketering av fastigheter.

En fastighet som paketeras in i ett dotterbolag, säljs av moderbolaget till  dotterbolaget för 
bokfört  värde.  När  moderbolaget  sedan  avyttra  aktierna  till  dotterbolaget,  säljs  dessa  för 
marknadsvärdet.  Följaktligen  krävs  det  därför  två  värderingar.  Då  det  fodras  både  ett 
marknadsvärde  och  ett  bokfört  värde.  Det  bokförda  värdet  utgör  även  värdet  för 
stämpelskatten. Det är av vikt för skatteverket att fastigheten värderats korrekt, annars kan 
koncernen  göra  en  obehörig  vinst.  Vid  överlåtelse  av  fastigheter  inom en  koncern  utgår 
stämpelskatt. Stämpelskatten försvinner inte, utan ligger kvar i bolaget som en latent skatt. 
När moderbolaget avyttrar aktierna i dotterbolaget utgår stämpelskatten igen. Således behöver 
stämpelskatt enbart betalas vid fastighetsförvärv. Vilket inte blir fallet då det är aktierna som 
köps.  Det  företaget  som  förvärvar  dotterbolaget,  tar  över  stämpelskatten  som  är  latent 
eftersom  stämpelskatten  ingår  som  en  tillgång  i  dotterbolaget.  Detta  är  av  vikt  vid 
marknadsvärderingen  av  fastigheten  då  fastigheten  får  ett  lägre  pris,  men  behåller  sitt 
ursprungliga värde. 

Vid en fastighetsförsäljning är skillnaden mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet är 
lika  med  vinsten  som  sedan  ska  beskattas.  När  ett  bolag  avyttrar  dotterbolaget  behöver 
vinstskatt betalas först när bolaget lyfter ut vinsten. Väljer bolaget att återinvestera pengarna i 
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bolaget i minst fem år blir skatten enbart 25 %, vilket annars hade blivit mer. Detta leder i 
förlängningen till ett lägre pris, då säljaren får mindre skatt att betala.  
Vid försäljning av en paketerad fastighet kan det förekomma fler tillgångar i dotterbolaget 
som t ex värdepapper vilket kan detta försvåra processen. Således har värdepapper en tendens 
att fluktuera mer än fastigheter. Följaktligen kan en kraftig värdeförändring ske mellan den tid 
då  avtal  träffats  och  köp  tillfället.  Vid  sådana  köp  brukar  ofta  ett  förbehåll  finnas  om 
jämkning.

En annan aspekt som påverkar värderingen är belåning av paketerade fastigheter. Förvärvaren 
av  en  paketerad  fastighet  slipper  stämpelskatten,  då  den  blir  latent  i  dotterbolaget. 
Köpeskilling  för  fastigheten  brukar  i  de  fallen  bli  lägre,  då  köparen  och  säljaren  brukar 
förhandla om den latenta skatten. Köpeskillingen utgör enbart marknadsvärdet och inte det 
bokförda värdet i den nya koncernen. Det verkliga värdet på bolagets tillgångar är egentligen 
högre, då det bokförda värdet ofta är lägre än marknadsvärdet. Det beror på att den paketerade 
fastighetens  bokförda  värde  är  bokfört  då  fastigheten  paketerades.  Detta  leder  till  att 
belåningsgraden blir lägre då fastighetens bokförda värde är lägre än marknadsvärdet. Vidare 
leder  till  att  avskrivningsmöjligheterna  blir  lägre  och  då  kan  företagen  inte  minska  sina 
kostnader lika mycket. Detta påverkar så klart värderingen. Bankerna som konkurrerar om 
kunden, brukar värdera om fastigheten som ska belånas till  marknadsvärdet.  Bankerna har 
som praxis att pantsätta både aktierna i dotterbolaget samt den fasta egendomen. Detta är av 
vikt, pantsätts enbart den fasta egendomen kan aktierna säljas vidare och då blir det en ny 
gäldenär, som kan ha svårare för betalning. Pantsätts enbart aktierna kan den fasta egendomen 
belånas igen och värdet på aktierna urholkas. 

6.2 Finns det för- och nackdelar för de värderingsmetoder som anses vara praxis 
för marknaden?

Med  hjälp  av  utredningen  kan  vi  konstatera  att  de  vanligaste  värderingsmetoderna  på 
marknaden är kassaflödesanalys, någon form av nuvärde beräkning och ortprismetoden. Att 
beräkna värdet på en fastighet genom kassaflödesanalys anses vara tämligen pålitligt och de 
ekonomiska  aspekterna  lyfts  fram.  Eftersom alla  intäkter  och  kostnader  lyfts  fram är  det 
enkelt att räkna ut investeringens kritiska punkt. Ett problem med kassaflödesanalysen kan 
vara att information som behövs vid tillämpning av analysen kan vara svår att få tag i och då 
behövs antaganden göras. Antaganden bygger inte på någon vetenskaplig grund vilket kan 
göra värderingen mindre trovärdig. 

Ortprismetoden är en metod som gör det enkelt att överskåda fastighetsmarknaden. Genom att 
det framkommer tidigare köpeskillingar och information om fastighetens omfång blir det lätt 
att  fastställa  ett  marknadsvärde.  Här  kan  det  bli  problem vid  nybyggda-  och  paketerade 
fastigheter  då  jämförelseobjekt  saknas.  Ortprismetoden  är  känslig  för  en  eventuell 
fastighetskris.  Den  marknadsanalys  som  nämnt  ovan  vad  gäller  köpeskillingar  och 
information  om avkastningskrav  m.m.  gäller  inte  längre,  då  fastighetsmarknadens  trygga 
anseende förändras. Aktörerna blir nu mer försiktiga och detta leder till att marknadspriserna 
sjunker. 

Det är av vikt för en långsiktig investerare att veta vad en fastighet är värd i framtiden. Därför 
kan nuvärde beräkningen vara en bra metod för att få ett riktvärde. Dock anser vi att det inte 
enbart  är  siffror  utifrån  kalkyler  som avgör  en  fastighets  värde  i  framtiden,  utan  det  är 
marknaden  som  styr.  Ju  längre  tidsberäkningen  är  desto  större  är  risken  att  marknaden 
förändras.    
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Förslag på vidare forskning:

Under  forskningsarbetet  har  vi  upptäckt  en  brist  i  uppgiftsinsamlingen  kring  köp  av 
paketerade  fastigheter.  Som hjälpmedel  vid  tillämpning  av  olika  värderingsmetoder  finns 
systemet Datscha. Datscha är ett välutvecklat system, men vid köp av paketerade fastigheter 
brister det då bolag ofta hemlighåller fastighetsaffärer. Därför hade det varit av intresse att se 
hur  en  mer  utvecklad  databas,  likt  Datscha  hade  kunnat  utvecklas.  Eftersom  paketerade 
fastigheter blir allt vanligare, finns det ett stort behov på marknaden.

Eftersom paketering  med  tiden  växer  fram och blir  allt  vanligare  i  Sverige  gör  det  även 
intressant att undersöka om någon liknande tillämpning används utomlands. Ifall paketering 
används  i  andra  länder  går  det  att  undersöka  hur  tillvägagångssättet  ser  ut  samt  jämföra 
likheter. 

Vidare  anser  vi  även  att  det  brister  i  teorin  om  hur  kommersiella  fastigheter  värderas 
utomlands. Därför hade det varit intressant att undersöka detta och jämföra värderingsmetoder 
i Sverige. 
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Bilaga 1

Intervjuguide
Kort om dig: Utbildning: 

Karriär, Arbetsbeskrivning : 

Paketerade fastigheter

• Vad vet du om paketerade fastigheter? 

• Hur fungerar skattelättnaden vid paketering av fastigheter? 

• Fördelar respektive nackdelar med paketerade fastigheter? 

• Vad blir konsekvens vid nästa försäljning?

• Vilken påverkan har värdeminskningen av fastigheten efter en paketering?

Övriga frågor

• Har ni några tillägg angående värderingen och paketeringen som vi inte berört?
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Bilaga 2

Intervjuguide

Företaget

Företagets (kort): Ålder

Anställda

Omsättning

Geografisk utbredning

Kort om dig: Utbildning

Karriär

Arbetsbeskrivning

• Vilken typ av fastigheter förmedlar ni/arbetar ni med först och främst?

• Vilken typ av kund riktar ni er till?

Fastighetsvärdering

• Hur värderar ni era fastigheter? Kort beskrivning av respektive metod.

• Varför arbetar ni med dessa metoder? Anser ni att ni täcker upp allt ni vill mäta?

• Hur mäter ni risken?

Paketerade fastigheter

• Vad vet ni om paketerade fastigheter? Fördelar respektive nackdelar med paketerade 
fastigheter?

• Arbetar ni med paketering? Vid ja/nej, motivera gärna. 

• Hur fungerar skattelättnaden vid paketering av fastigheter?

• Vad blir konsekvens vid nästa försäljning?

• Hur pass påverkas ni som bolagen av den latenta skatten och värdeminskningen av 
fastigheten vid paketering?

Övriga frågor

• Har ni några tillägg angående värderingen som vi inte ställt?
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Bilaga 3

Paketerad modellfastighet

Taxeringsvärde 9.000.000
Bokfört värde 10.000.000
Marknadsvärde 15.000.000

Privat säljare Privat köpare Bolag köpare

Försäljning 15 000 000 Lagfartskostnader 1,5 %   Lagfartskostnader 3,0 %
Vinstskatt 1500 000 (30 % av 5 Milj) 
Vid villa gäller vinstskatt på 22 %

Resultat 13 500 000 

Taxeringsvärde 9.000.000
Bokfört värde 10.000.000
Marknadsvärde 15.000.000

Bolag säljer opaketerad fastighet  Bolag köpare

Försäljning 15 000 000 Lagfartskostnader 3,0 %
Vinstskatt 1 315 000 (26,3 % av 5 Milj)

Resultat 13 685 000 

Taxeringsvärde 9.000.000 
Bokfört värde 10.000.000
Marknadsvärde 15.000.000
 

Bolag säljer paketerad fastighet

Moderbolag bildar dotterbolag (Intressebolag) 50 000 
Moderbolag säljer fastighet till dotterbolag för bokfört värde 10 000 000 
Dotterbolag betalar lagfartskostnader 3 % 300 000
Nytt bokfört värde på dotterbolag 10 300 000

Moderbolag avyttrar dotterbolagets aktier 4700 000
Reavinstskatt 26,3 % nu latent skatt och betalas ej (1236 100) 

Resultat moderbolag 15 000 000 
(Nytt bokfört värde + Vinst)  
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