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Vi önskar ta tillfället i akt och tacka alla personer som har hjälpt oss igenom den här 
uppsatsen och möjliggjort studien. 

 
Främst önskar vi tacka vår handledare Sven-Ola Carlsson för ditt starka stöd och din 

positiva inställning i de situationer vi befunnit oss på botten av uppsats-stämnings-cykeln. 
Utan ditt engagemang hade vi aldrig lyckats ta oss igenom det här arbetet. 

 
Vidare önskar vi tacka alla respondenter som med vänlighet och tålamod ställt upp i vår 

studie. Avslutningsvis önskar vi tacka examinator Titti Eliasson och våra opponenter för det 
råd, tips och feedback som drivit uppsatsarbetet framåt. 
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Sammanfattning!
 
En förändring i skattelagstiftningen år 2007 medförde att den tidigare avdragsrätten för 
räntekostnader på lån som bostadsrättsföreningar hade togs bort. Den slopade avdragsrätten 
medförde således en högre räntekostnad vilken belastade bostadsrättsmedlemmarna med en 
högre boendekostnad. Genom en omstrukturering av lånet från föreningen till medlemmarna 
privat, kallat kapitaltillskott, återfås avdragsrätten för räntekostnader vilket resulterar i en 
lägre boendekostnad. Genom två pilotintervjuer med branschverksamma från en bank och en 
mäklarbyrå som hölls i ett tidigt skede av uppsatsarbetet framkom att kapitaltillskott sällan 
genomfördes. Från pilotintervjuerna framkom även tänkbara faktorer som kunde påverka 
beslut i frågan. Dessa faktorer skapade grunden för den referensram studien bygger på. Syftet 
med denna uppsats var att förklara vilka faktorer som påverkar bostadsrättsföreningar och 
dess medlemmar till beslut att avstå från en omfördelad lånestruktur via kapitaltillskott. Vi 
ville vidare beskriva hur medlemmar resonerar kring en omstrukturering av 
bostadsrättsföreningens lån. Studien har genomförts via en kvalitativ undersökning där vi dels 
intervjuat respondenter med god kunskap inom undersökningsområdet. Dessa respondenter 
representerade en bank, en mäklarbyrå och ett förvaltningsföretag. Vidare har vi intervjuat 
ekonomiansvariga från två bostadsrättsföreningar med god ekonomisk kunskap, samt tio 
slumpmässigt utvalda medlemmar i föreningarna. Intervjuerna har i sin tur analyserats utifrån 
vår valda teoretisk referensram vilken består artiklar och böcker samt statliga rapporter och 
lagar. Vidare har intervjuerna med de slumpmässigt utvalda medlemmarna från föreningarna 
analyserats utifrån den information vi fått från intervjuerna med de områdeskunniga 
respondenterna. Studien har påvisat vissa faktorer som tenderar påverka ett beslut att inte 
genomföra ett kapitaltillskott. Faktorerna studien funnit är kunskap om upplåtelseformen 
bostadsrätt, ekonomisk kunskap, kreditgivning, lathet samt rädsla. I studien har även 
framkommit hur bostadsrättsmedlemmar resonerar kring genomförande av kapitaltillskott. 
Bland annat finner medlemmar begreppet kapitaltillskott intressant då det bidrar till att spara 
pengar, dock upplever dem processen för genomförandet som komplicerad och nöjer sig 
därför med sin nuvarande situation. 
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1 Inledning!

I detta kapitel läggs grunden till uppsatsen med kort information kring boende och 
bostadsrättsföreningar. Vidare följer en förklaring kring uppkomsten och problematiken med 
nya regler för skatteavdrag på lån i bostadsrättsföreningar. En diskussion följer sedan 
angående människans beteende i beslutssituationer ur en ekonomisk synvinkel. Detta mynnar 
ut i uppsatsens problemformulering och syfte.   

 
1.1 Problembakgrund 
 

År 2012 fanns det i Sverige cirka 4 500 000 hushåll i olika upplåtelseformer, exempelvis 
privatägda hus, radhus, hyresrätt och bostadsrätt (Boverket, 2012). Av dessa hushåll utgjorde 
ungefär 800 000 bostadsrätter vilka var fördelade på 28051 bostadsrättsföreningar 
(Bolagsverket, 2013). Bostadsrätterna inhyste ungefär 20% av den Svenska befolkningen 
(Boverket, 2012). 
 
Att vara bostadsrättsinnehavare innebär att du är medlem och delägare i en speciell typ av 
ekonomisk förening, och indirekt delägare i den fastighet bostadsrätten är belägen i (Flodin, 
2011). Bostadsrättsföreningars syfte är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens 
hus till dess medlemmar samt att främja medlemmarnas ekonomiska intresse (SFS 
1991:614.1 Kap 1§).  
 
Kostnaden för bostadsrätten grundar sig dels på de räntekostnader för lån som upptagits privat 
av köparen vid förvärvet av bostadsrätten. Utöver dessa lån tillkommer även en avgift som 
bostadsrättsinnehavaren betalar till föreningen (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Vidare 
har de flesta bostadsrättsföreningar även lån som ofta härstammar från föreningens grundade 
då huset uppförts, eller från senare tillfällen då föreningen varit i behov av ekonomiskt 
tillskott till exempel vid större renoveringar eller reparationer (Lundén & Bokelund Svensson, 
2011). Räntekostnaderna för dessa lån, vilka också utgör en del av medlemmarnas avgift är 
vanligtvis den största kostnadsposten för bostadsrättsföreningar (Lundén & Bokelund 
Svensson, 2011).  
 
I en förändring av skattelagstiftningen 1 januari 2007 beslutade den då sittande regeringen att 
ta bort den schablonbeskattning vilken tidigare belastat bostadsrättsföreningar (proposition 
2006/7:1). Beskattningen beräknades på 3 procent av fastighetens taxeringsvärde (Lundén & 
Bokelund Svensson, 2011). Även den dåvarande fastighetsskatten togs bort och ersattes med 
en kommunal fastighetsavgift (proposition 2006/7:1). Samtidigt togs även föreningars 
möjlighet att göra avdrag för räntekostnader på lån bort (proposition 2006/7:1). Effekten av 
förändringen blev att skattekostnaden för bostadsrättsföreningarna blev lägre. Dock 
föranledde den upphörda avdragsrätten för räntekostnader att föreningar med lån fick en 
högre kostnad för lånen vilken i slutändan belastade medlemmarna med en dyrare avgift 
(Lundén & Svensson, 2008). Eftersom privatpersoner fortfarande har avdragsrätt för 
räntekostnader på lån började bostadsrättsföreningar söka lösningar för att nyttja denna 
avdragsrätt och därmed få en billigare kostnad. Lösningen var att omfördela lånen till 
medlemmarna, vanligast genom ett så kallat kapitaltillskott, där medlemmarna privat tog upp 
lån som betalades in till föreningen. Tillskottet användes i sin tur till att amortera av 
föreningens lån. Lånen och räntekostnaderna ägdes sedan direkt av medlemmarna privat, som 
då kunde göra skatteavdrag i respektive medlems privata deklaration (Lundén & Bokelund 
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Svensson, 2011). I bilaga 1 följer ett räkneexempel med tillhörande modeller 1-3 vilka visar 
lagändringens påverkan för en förenings ekonomi och hur det påverkar medlemmarnas 
slutgiltiga kostnad. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Modellen 1.3 i bilaga 1 påvisar att det finns en fördel att omfördela föreningens lån till 
medlemmarna då den avdragsgilla skatteeffekten bidrar till en lägre sammanlagd 
månadskostnad för medlemmarna. Dock är det ej självklart att en sådan omstrukturering 
genomförs hos bostadsrättsföreningar vilket framgår i modell 2 nedan. Även den 
kundansvarige och certifierade fastighetsvärderaren Jahnzon, C. (personlig kommunikation, 
11 februari 2013) vid banken Nordea säger i en intervju att banken är medveten om 
situationen med kapitaltillskott och att det är få föreningar som nyttjar möjligheterna med 
genomförandet.    
 

 

 
Modell 2 Räkneexempel på outnyttjad skattereducering för totala lån som innehas av 
privatbostadsföretag år 2012 (egen modell). 
 
 
I räkneexemplet ovan framgår att om samtliga lån vilka bostadsrättsföreningar innehade år 
2012 fördelades ut på hushållen skulle det resultera i en genomsnittlig räntekostnad på 13 
480:- per hushåll, vilket i sin tur utgör underlag för möjligt avdrag i den privata deklarationen 
hos medlemmarna.   
 
Modigliani och Miller (1963) beskrev ur ett företagsekonomiskt perspektiv hur en högre 
belåningsgrad ger ett högre marknadsvärde på företaget. Genom att utnyttja avdragsrätten för 
den skatt företaget betalar bildades en så kallad skattesköld, vars värde tillfaller ägarna 
(Modigliani & Miller, 1963). Då räntekostnader för lån i en bostadsrättsförening inte är 
skattemässigt avdragsgilla finns ingen möjlighet att utnyttja skatteskölden. Därav genererar en 
ökad belåningsgrad ett lägre värde på föreningen samt en högre kostnad för medlemmarna. 
Om lånen istället omfördelas till medlemmarna i föreningen kan räntekostnadsavdrag 
genomföras och resultera i en lägre avgift. Enligt Isacson (2006) genererar en lägre avgift ett 
större intresse för bostadsrätten och bidra till ett högre marknadsvärde. Isaksson (2011) menar 
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dock att privata aktörer på bostadsmarknaden inte har kunskapen som krävs för att göra en 
ekonomisk utvärdering av bostadsrättsföreningen. Därför är det inte givet att en låg avgift 
genererar ett högre marknadsvärde. 
Inom ekonomi och politik förutses ofta människan handla rationellt. En rationell handling kan 
definieras som att människan söker en maximering av nytta i varje enskild situation (Feher da 
Silva & Baldo, 2012). Totalt rationellt beslutsfattande skulle därmed innebära att människan 
enbart fattade beslut grundat i den maximala nyttan han eller hon erhåller av beslutet. Dock 
menar Khresna Brahmana, Hooy och Ahmad (2012) att människan tenderar grunda beslut på 
exempelvis känsla och kognition. Herbert Simon (refererad till i Wyer Jr, 2010, s.425) menar 
att människans hjärnkapacitet är begränsad vilket visar sig i deras vilja att nöja sig, eller att 
välja ett alternativ som är dugligt, istället för att genomföra den komplexa kognitiva aktivitet 
som krävs för att finna det alternativ som uppenbart är bäst.  
 
Privatpersoners avdragsrätt för räntekostnader på lån bidrar till att en omstrukturering av 
bostadsrättsförenings lån till dess medlemmar genererar en lägre avgift för medlemmarna. 
Därmed erhålls den maximala nyttan av lånen, och en omstrukturering är därför det rationella 
beslutet att ta. Samtidigt säger Khresna Brahmana et al. (2012) att människan har en tendens 
att fatta beslut på känsla istället för att agera rationellt. Isaksson (2011) menar att aktörerna på 
den privata bostadsmarknaden inte har tillräcklig kunskap inom ekonomi, och kanske är detta 
anledningar till att så få kapitaltillskott genomförs.  
 
När vi sökt tidigare studier och teorier angående omstrukturering av bostadsrättsföreningars 
lån genom kapitaltillskott, har informationen vi hittat varit begränsad. Vi har inte hittat några 
tidigare studier eller forskning inom ämnet, dock har vi funnit ett fåtal skrifter och 
kommentarer om begreppet i praktiken. För att få en bättre insikt i problematiken med 
uteblivna omstruktureringar av lån i bostadsrättsföreningar genomfördes pilotintervjuer inför 
studien. Genom pilotintervjuerna med en fastighetsmäklare samt en bankrepresentant kunde 
några faktorer urskiljas som påverkande för att en omfördelning av lånestruktur inte 
genomförs. Faktorerna sammanfattades till kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt, 
ekonomisk kunskap, kreditgivning samt beteende. Respondenterna menade att kunskapen om 
upplåtelseformen samt den ekonomiska kunskapen var bristfällig hos många 
bostadsrättsmedlemmar och därför kunde vara påverkande, då medlemmarna i en 
bostadsrättsförening inte förstår effekten av en omstrukturering av lånen. Kreditgivningen 
menades vara en påverkande faktor då de flesta medlemmarna i bostadsrättsföreningar 
behöver ta ett nytt lån för att genomföra en omstrukturering och därför kan möjligheten att 
erhålla kredit vara kritisk. Beteendet ansågs vara en påverkande faktor då människor tenderar 
fatta beslut utifrån känslor eller välja det beslut som är enklast istället för att välja det 
alternativ vilket är bäst för ekonomin, vilket tyder på irrationalitet.  
 
Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen har vi kommit fram till 
följandefrågeställning: 
 

1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer påverkar en bostadsrättsförening till att avstå från att genomföra en 
omstrukturering av sina lån till dess medlemmar? 
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1.4 Syfte 
 
Vi vill med denna uppsats förklara vilka faktorer som påverkar bostadsrättsföreningar och 
dess medlemmar till beslut att avstå från en omfördelad lånestruktur. Vi vill vidare beskriva 
hur medlemmar resonerar kring en omstrukturering av bostadsrättsföreningens lån. 

 
1.5 Avgränsningar 
!
Då vi är intresserade av att undersöka orsaker och faktorer till beslut i frågan om 
kapitaltillskott hos privatbostadsföretag, kommer vi enbart inrikta oss på 
bostadsrättsföreningar som benämns privatbostadsföretag. Inga andra typer av 
bostadsrättsföreningsstrukturer kommer att behandlas i uppsatsen.  

 

1.6 Centrala begrepp 
 

 
Bostadsrättsföreningar/Föreningar: Vi menar här privatbostadsföretag där minst 60 % av 
verksamheten avser att tillgodose medlemmar med boende.  
 
Kapitaltillskott: Skatteplaneringsåtgärd där medlemmarna i en bostadsrättsförening tillskjuter 
kapital för att minska föreningens lån. Då medlemmarna blir betalningsansvariga för lånen 
kan de nyttja avdragsrätten på räntekostnader och därmed sänka den totala kapitalkostnaden 
för boendet (Lundén & Bokelund Svensson, 2011).  
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2 Metod 

I detta kapitel redogör författarna för de tillvägagångssätt de använt sig av i sin studie. 
Kapitlet inleds med en uppställning av vilken metodstrategi och undersökningsmetod 
uppsatsen bygger på. Därefter ges en förklaring av det urval för intervjuer författarna valt 
samt hur insamlingen av data gått till. I kapitlet redogör även författarna för källkritiken och 
analysmetoden. Avslutningsvis belyser kapitlet uppsatsens giltighet och tillförlitlighet. 

 

2.1 Metodstrategi 
!
I denna uppsats har vi valt att tillämpa både en induktiv och deduktiv ansats. Denna typ av 
kombination kallas abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 1994). Då vi fann begreppet 
kapitaltillskott intressant men till en början hade begränsad kunskap inom området började vi 
med att samla teori och läsa in oss på begreppet. Dels för att skapa en större förståelse men 
också för att bli mer insatta i ämnet innan insamlingen av empiri påbörjades. Den deduktiva 
ansatsen bygger på att undersökaren går från teori till empiri (Jacobsen, 2009). Undersökaren 
skaffar sig först vissa förväntningar om hur världen ser ut, för att sedan insamla empiri och se 
huruvida den överensstämmer med verkligheten. Metoden kritiseras för att oundvikligen leda 
till att undersökaren enbart söker den information vilken han eller hon finner relevant och som 
ger stöd åt de förväntningar som uppkom innan undersökningen påbörjades (Jacobsen, 2009).  
 
Tidigt i uppsatsarbetet genomfördes två pilotintervjuer där den information som insamlades 
kom att ligga till grund för valet av de teorier som vi använt i uppsatsen. Under 
uppsatsprocessen har vi även efter insamling av empiri kommit att ändra vissa delar av den 
teori vi använt oss av. Dels då vi fått nya infallsvinklar som grundat sig på den information vi 
fått från våra intervjuer, men också då vissa av de teorier vi tidigare tänkt använda oss av visat 
sig vara svåra att applicera på vår studie. Med en induktiv ansats går undersökaren istället från 
empiri till teori (Jacobsen, 2009). Idealet när denna ansats brukas är att undersökaren går ut i 
verkligheten nästan helt utan förväntningar och samlar in all relevant information (Jacobsen, 
2009). Data från informationen systematiseras sedan upp, och utifrån data formuleras sedan 
teorierna som används för studien (Ibid.). Kritiken mot metoden är att det är en naiv tro att 
någon kunde gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne. Vi var medvetna om de kritiska 
aspekterna med de båda metoderna och har under hela arbetsprocessen haft detta i åtanke. 
 

2.2 Undersökningsmetod   
 
I uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi intervjuat ett mindre 
antal respondenter på djupet. Enligt Jacobsen (2009) innebär metoden att undersökaren 
insamlar en smalare men djupare form av primärdata. Det betyder att undersökningen 
innefattar ett mindre antal individuella intervjuer och observationer vilka är djupgående. 
Eftersom vi ville undersöka och bringa klarhet i vilka faktorer som påverkar beslut till att inte 
genomföra en omstrukturering av lånen i en bostadsrättsförening ansåg vi en kvalitativ metod 
vara lämplig. Jacobsen (2009) menar att en kvalitativ metod bäst lämpar sig när det finns 
intresse för att bringa klarhet till ett begrepp eller fenomen. En förklarande 
problemformulering skall vara grundad i strävan efter att klargöra samband mellan orsak-
verkan (Jacobsen, 2009). Då vi genomfört empiriinsamlingen med en djupgående 
undersökningsmetod kan sägas att uppsatsens utformning är av intensiv förklarande karaktär. 
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Jacobsen (2009) menar att en intensiv utformning genererar relevant data med stor intern 
giltighet genom en djupgående undersökningsmetod.  
 

2.3 Pilotintervjuer 
 
När vi, innan uppsatsens start, uppmärksammade begreppet kapitaltillskott tog vi kontakt med 
en mäklare och en banktjänsteman för att genomföra pilotintervjuer. Med pilotstudierna 
önskade vi kartlägga hur stort och aktuellt problemet med kapitaltillskott var samt undersöka 
huruvida en studie gick att genomföra inom området. Under intervjuerna fick vi som 
undersökare, förutom mer förståelse för begreppet kapitaltillskott även bekräftat att andelen 
bostadsrättsföreningar som genomförde kapitaltillskott var begränsad. Eftersom vi inte funnit 
tidigare studier inom området gav intervjuerna oss en vägledning kring vilka faktorer som 
kunde vara relevanta att fokusera på i vår studie. Det framkom bland annat att kunskaper om 
upplåtelseformen bostadsrätt, samt kunskap om bostadsrättsföreningens ekonomi och hur 
denna påverkar medlemmars privatekonomi kunde vara faktorer som bidrog till att 
omstrukturering av lån via kapitaltillskott ej genomfördes. En pilotstudie är enligt Kvale 
(1997) en typ av förstudie som genomförs i mindre skala. Med pilotstudien kan kontrolleras 
att upplägget av studien är fungerande.  
!

2.4 Urval 

2.4.1 Empiriskt urval 
!
För att besvara vår problemformulering sökte vi bostadsrättsföreningar samt intressenter till 
bostadsrättsföreningar i form av banker, mäklare och förvaltare. Eftersom kapitaltillskott är en 
metod som kan påverkas av den belåningsgrad föreningarna innehar, sökte vi två föreningar 
med olika belåningsgrad. Detta för att studera huruvida lånets storlek kunde ha en påverkande 
effekt för beslut i frågan om kapitaltillskott. Valet av de bostadsrättsföreningar vi intervjuat 
grundar sig i att vi under en lång tid sökte respondenter till studien utan vidare resultat. Vi tog 
senare kontakt med en fastighetsmäklarbyrå i Halmstad som kunde bistå med tips om 
föreningar där representanter hade kunskap om kapitaltillskott. Valet föll sig sedan naturligt 
då de två föreningar vi först kontaktat ställde upp i undersökningen.  
 
Eftersom det ofta är banker som beviljar de krediter och lån som behövs för att genomföra 
kapitaltillskott fann vi det viktigt att genomföra en intervju med representant från en bank. 
Redan i vår pilotstudie fann vi att banken var insatta i ämnet och förundrade över fenomenet 
med de fåtal genomförda kapitaltillskotten hos bostadsrättsföreningar. Vi kontaktade fyra 
olika banker där det enbart var en som var intresserad av att ställa upp och deltaga i studien. 
Även valet att ta med mäklarbranschen i uppsatsen grundar sig i den tidigare pilotintervjun 
där vi fann att yrkesgruppen var väl medveten och insatt i begreppet kapitaltillskott, samt att 
de i övrigt är väl insatta i bostadsrättsmarknaden. Då vi tidigare, under pilotstudien, varit i 
kontakt med en mäklarbyrå och fått en bra kontakt blev det naturliga valet att använda 
densamma som respondent. Under pilotintervjun framkom även att en variabel som kunde 
vara påverkande vid beslut om kapitaltillskott var huruvida föreningar hade hjälp av ett 
förvaltningsbolag i sin verksamhet. Vi ringde slumpmässigt upp ett förvaltningsbolag vilka 
ställde upp på en intervju. Genom att lyfta in ytterligare en aktör på marknaden i form av 
förvaltningsbolag menar vi oss även höja reliabiliteten i studien.   
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2.4.2 Val av respondent 
 
För att kunna svara på vår problemställning önskade vi dels intervjua ett antal medlemmar i 
bostadsrättsföreningarna X och Y. Dessa medlemmar skulle till viss del väljas ut 
slumpmässigt då vi inte vill veta något om deras förkunskap eller åsikt innan intervjuerna. Vi 
önskade dock intervjua respondenter med olika åldrar och yrkesbakgrund för att på så sätt få 
en spridning av vårt urval. Syftet med att intervjua medlemmarna var att studera hur god 
kunskap dessa hade om diverse begrepp inom bostadsrättsområdet och dess ekonomiska delar. 
Vidare ville vi se hur de agerar i en beslutssituation och hur de resonerar kring möjligheten att 
genomföra ett kapitaltillskott. Efter rådgörande med respektive ekonomiansvarig i 
föreningarna fick vi listor med samtliga medlemmar. Eftersom inte yrkestillhörighet fanns 
nedtecknat delade vi in medlemmarna efter parametern ålder och drog sedan slumpmässigt 5 
personer från varje förening. Utöver dessa fem hade vi ett antal reserver i fall vi skulle bli 
nekade intervju med de första vi valt ut. Observera att denna studie inte var kvantitativ utan 
av kvalitativ karaktär. I studier med kvalitativa ansatser finns en rad olika kriterier som 
påverkar urvalet av respondenter. Det kan sägas att urvalet påverkas av avsikten med 
undersökningen, det vill säga av vilken information vi önskar få (Jacobsen, 2009). När vi 
valde ut respondenterna vilka var medlemmar i bostadsrättsföreningarna var kriteriet bredd 
och variation. Enligt Jacobsen (2009) är innebörden av kriteriet bredd och variation att alla 
respondenter delas in i grupper efter förutbestämda parametrar. Ur grupperna väljs sedan 
respondenterna slumpmässigt ut.    
 
Den andra typen av respondenter vi önskade intervjua skulle förutom att vara aktörer inom 
bostads- och finansområdet även ha utbredd och god kunskap om ekonomi samt begreppet 
kapitaltillskott. Från bostadsrättsföreningarna X och Y intervjuades den ekonomiansvariga i 
respektive förening. Utöver posterna i föreningarna hade båda personerna en bakgrund som 
yrkesverksamma ekonomer vilket stärkte deras kunskap inom det ekonomiska området. 
Respondenterna från banken och förvaltningsbolaget hade flerårig erfarenhet av begreppet 
kapitaltillskott genom sina jobb. Banktjänstemannen hade mer än tio års erfarenhet av 
fastighetsvärdering och belåning till bostadsrätter. Respondenterna från förvaltningsbolaget 
hade jobbat i branschen tolv respektive tretton år och hade tidigare även varit med om att 
föreningar tagit upp frågan om ett kapitaltillskott. Även representanten från mäklarbyrån var 
väl insatt i kapitaltillskottfrågan även om det inte direkt påverkar hans yrke i vardagen. Det 
kriteriet då man väljer ut respondenter som anses kunna ge riktig och god information inom 
ett område benämns information enligt Jacobsen (2009). Svaren vi fick från medlemmarna 
önskade vi sedan styrka med information från experterna. Anledningen till respondenternas 
anonymitet förklaras i punkten anonymitet nedan. Genom att intervjua både områdeskunniga 
personer och bostadsrättsföreningsmedlemmar med olika förkunskap önskade vi få en större 
bredd samt högre reliabilitet i vår undersökning.    
   

2.4.3 Utformning av intervjuguide 
!
Intervjuunderlaget är utformat i linje med den teoretiska referensram vi upprättat efter  
genomförandet av pilotintervjuerna samt överläggande med vår handledare. Utifrån teorierna 
skapade vi en modell som i sin tur låg till grund för en operationalisering. Vid utformningen 
av operationaliseringen delade vi in teorierna i fyra övergripande teman vilka benämns 
kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt, ekonomisk kunskap, kreditgivning samt beteende. 
Inom varje kategori utvecklade vi sedan frågor till intervjuunderlaget som skulle resultera i 
bra information till vår analys och slutsats. 
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Intervjuunderlaget till respondenterna från banken, mäklarbyrån, förvaltarföretaget och de 
ekonomiansvariga från föreningarna hade en förhållandevis låg grad av strukturering. 
Eftersom dessa respondenter var kunniga inom det område vi undersökte gav upplägget en 
möjlighet att erhålla mer utförliga svar, men även en möjlighet för respondenterna att 
vidareutveckla, bredda och gå djupare i de frågor vi ställde. Med en lägre grad av struktur 
menar Alvesson (2011) att man kan ta del av kvalificerade intervjupersoners insikter, få 
tydliga beskrivningar samt få nya och oväntade uppslag. Vid dessa intervjuer informerade vi 
respondenterna om studiens syfte innan intervjun påbörjats. Öppenhet kring intervjuns syfte 
kan skilja sig där intervjuaren i vissa fall förklarar syftet och ställer direkta frågor från början. 
Alternativt kan syftet kringgås genom att indirekta frågor ställs och där syftet först avslöjas 
efter intervjuns slut (Kvale & Bringmann, 2009).       
 
Intervjuformuläret till övriga respondenter i föreningarna hade en tydligare struktureringsgrad. 
Eftersom vi inte visste vilken förkunskap de hade gällande ekonomi, kapitaltillskott och om 
upplåtelseformen bostadsrätt ansåg vi en tydligare struktur vara bättre. Detta för att skapa en 
större enhetlighet mellan respondenterna. Framförallt i den del av undersökning som berörde 
psykologi och beteende, där vi visste vad vi önskade få svar på, fanns en tydlig struktur. 
Alvesson (2011) menar att en högre grad av struktur resulterar i att man lättare kan sortera, 
jämföra och analysera materialet. En förutsättning för att ha en hög grad av struktur är att 
undersökaren vet, eller tror sig veta vad han är ute efter (Alvesson, 2011). Eftersom vi inte 
kunde formulera och ställa frågor som direkt gav svar på våran problemställning var vi 
tvungna att ställa frågor omkring ämnet kapitaltillskott vilka var lättförståeliga och greppbara 
för samtliga respondenter. För medlemmarna väntade vi med att berätta syftet med intervjun 
till efter genomförandet.  
!

2.4.4 Besöksintervjuer: 
!
Eftersom vi genomfört en kvalitativ studie där vi varit intresserade av enskilda individers 
åsikter och tankar, där vi önskat ställa breda frågor som kunde utvecklas ansåg vi att metoden 
med öppna individuella intervjuer passade bäst. Jacobsen (2009) menar att metoden bäst 
lämpar sig då få enheter skall undersökas och då undersökaren är intresserade av den 
enskildes egna åsikter och tolkningar av olika fenomen. En del av de frågor vi ställt till 
respondenterna från bank, mäklare, förvaltare samt de ekonomiansvariga i föreningarna rör 
vad de anser sig tro att medlemmar i bostadsrättsföreningar tycker och tänker i vissa frågor. 
Vi har utifrån de svar vi fått gjort en tolkning av respondenternas åsikter och tankar. Till de 
responderande ekonomiansvariga i bostadsrättsföreningarna har vi även i vissa frågor fått 
förklara innebörden av exempelvis kapitaltillskott. På grund av detta kan de svar vi fått till 
viss del vara påverkade och vinklade beroende på vilket sätt vi förklarat begreppet. Detta 
skulle i sin tur kunna påverka den interna giltigheten.       
 
Samtliga intervjuer som ingår i studien har genomförts som en vanlig dialog, ansikte mot 
ansikte med respondenterna vid deras hem eller arbetsplats. Intervjuerna har därmed 
förekommit i lugna miljöer där respondenterna är vana att befinna sig. Jacobsen (2009) 
framhäver betydelsen av att använda intervjumiljöer som respondenten känner sig välbekant 
med. Jacobsen (2009) skriver att en intervjuplats som för respondenten inte är naturlig 
benämns konstlad. Ofta bidrar resultatet av intervjuer på konstlade platser till konstlade svar 
(ibid.). Valet att genomföra besöksintervjuer föll sig naturligt då samtliga respondenter vi 
bokade möte med bjöd in oss till sitt hem eller arbetsplats. Övriga intervjuer med 
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medlemmarna i bostadsrättsföreningarna, där vi inte bokat möte, blev av naturlig orsak i deras 
hem då vi slumpmässigt sökte upp dem på denna plats. 
 
Den kritik som ställs mot besöksintervjuer är att det finns en risk för att intervjuareffekten 
skall uppstå (Jacobsen, 2009). Innebörden av effekten är att intervjuarens fysiska närvaro 
riskerar påverka respondentens beteende. Exempelvis kan respondenten observera 
ansiktsuttryck och kroppsspråk hos intervjuaren vilken kan påverkar det respondenten säger 
(Ibid.). Vi har haft risken med intervjuareffekten i åtanke under genomförandet av våra 
intervjuer. Vidare kritiseras metoden för att kunna resultera i höga kostnader (Jacobsen, 2009). 
I vår studie har kostnaden ej varit ett problem då samtliga respondenter befunnit sig i 
Halmstad där studien genomförts. 
 
Större delen av de frågor vi ställt har varit öppna och vi har under intervjuerna försökt skapat 
en dialog med respondenten. Den öppna individuella intervjun kännetecknas enligt Jacobsen 
(2009) av att undersökaren och respondenten samtalar som i en vanlig dialog. Det är en fördel 
att genomföra besöksintervjuer då undersökningen innehåller många öppna frågor (Jacobsen, 
2009). Dels minskar risken för att respondenten ljuger vilket är ett problem som kan uppstå i 
telefonintervju.  
 
För att underlätta efterarbetet och transkriberingen valde vi att spela in så många intervjuer 
som vi fick godkännande till. Jacobsen (2009) beskriver för och nackdelarna med att spela in 
sin intervju. Han nämner bland annat att det under intervjun kan vara svårt att hinna med att 
anteckna och då även kan vara svårt att fånga upp direkta, ordagranna citat som man hade 
kunnat fånga upp via inspelning. För efterarbetet och minnet är det mycket bra att ha spelat in 
intervjun som sedan kan transkriberas (Jacobsen, 2009). Vidare bekräftade vi att alla 
respondenter kände sig tillfreds med att intervjun spelades in, och att det ej upplevdes som 
obehagligt eller konstigt på något sätt. Vi ville inte riskera att få begränsade svar genom att 
respondenterna fann inspelningen obehaglig. Jacobsen (2009) menar att inspelningen av 
respondenter kan leda till att de inte kan slappna av och att de blir reserverade med vad som 
uttalas. 

 
2.4.5 Anonymitet 
!
Vi fann det till en början svårt att hitta respondenter från bostadsrättsföreningar. Från början 
hade vi beslutat att genomföra studien utan anonymitet, och många tackade då nej till att ställa 
upp på intervju. Intervjufrågorna handlade exempelvis om kunskapsnivåer och privatekonomi 
vilka kan anses vara känsliga ämnen att vidröra. Efter beslut om anonymitet kunde fler 
medlemmar tänka sig att ställa upp. Önskan om anonymitet hos övriga respondenter i studien 
varierade. För att vara konsekventa i studien beslutade vi att samtliga intervjuer skulle vara 
anonyma och därmed är samtliga namn på intervjuade respondenter i denna uppsats fiktiva. 
Undersökare kan enligt Jacobsen (2009) behöva ta ställning till anonymitet i studier. Det kan 
vara svårt att hitta respondenter då många är rädda att deras svar skall kunna kopplas till dem 
som personer. I de fall intervjun berör information av känslig karaktär bör forskaren se till att 
respondenternas privatliv och anonymitet garanteras (Jacobsen, 2009). Att anonymisera 
studien eller delar av den bidrar till att försämra dess reliabilitet vilket vi är medvetna om.  
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2.5 Analysmetod 
 
Efter vi genomfört våra intervjuer transkriberades inspelningarna och fördes samman med de 
anteckningar vi hade. Vi sållade samtidigt ut den data som ej var relevant för vår studie. Vi 
jämförde sedan intervjuresultaten med varandra där vi sökte mönster och likheter.  
Utifrån genomförda pilotintervjuer skapades teorimodellen 1.4. Vår teoretiska referensram 
samt teorimodellen är uppställda utifrån fyra faktorer. Dessa faktorer och denna utformning 
ligger även till grund för analysen. Utifrån de fyra faktorerna har först redovisats vad som 
framkommer ur vår teoretiska referensram för att sedan visa på vad utvalda respondenter 
säger om ämnet. Därmed sker en analys mellan teori och empiri. Vidare jämförs vad som 
sagts från de områdeskunniga respondenterna med de intervjuade medlemmarna i 
föreningarna X och Y.  
Från analysens resultat har vi sedan dragit slutsatser som resulterat i en slutdiskussion, egna 
reflektioner kring vårt resultat samt förslag till vidare forskning. Jacobsen (2009) beskriver 
processen att analysera data genom 3 steg. Första steget består i att undersökaren först skall få 
en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av den data och information som 
insamlats, utan påverkan av sina egna åsikter (Jacobsen, 2009). Andra steget består i att den 
information och data som insamlats systematiseras och kategoriseras. Informationen och data 
reduceras sedan med den oöverskådliga information som alltid föreligger innan en analys 
(Ibid.). Sista steget består i att den information och data som systematiserats kan börja tolkas 
(ibid.). Det betyder att informationen till en början generaliseras genom att samband i 
intervjuerna eftersöks. Data kategoriseras för att skapa mönster som visar på likheter och 
skillnader till de teorier och den empiri som vi använder. 
 

2.6 Litteratursökning 
!
Vår kunskap om begreppet kapitaltillskott var innan vi påbörjade uppsatsprocessen begränsad. 
Förutom de pilotstudier som genomfördes i ett tidigt skede av uppsatsen sökte vi 
inledningsvis även information på internet. Detta för att få en mer övergripande kunskap om 
ämnet och se vilka studier som gjorts tidigare. Sökningar på internet genomfördes 
inledningsvis med sökorden ”kapitaltillskott”, kapitalstrukturer i bostadsrättsföreningar” 
och ”skattelagstiftning bostadsrättsföreningar”. Vi sökte även litteratur vid biblioteket för att 
se om ämnet berördes där. Vi kom till konstaterandet att ämnet var förhållandevis lite 
omskrivet och att det var svårt att finna tidigare kommentarer och skrifter. Målet med 
sökningarna var dels att få en bättre kunskap inom området, men även för att erhålla en 
förståelse för i vilken grad och på vilket sätt ämnet tidigare berörts för att sedan kunna 
utforma vårt uppsatsarbete efter det.  
 
Efter vi formulerat vårt syfte och problemformulering började vi söka i databaserna Emerald, 
Google Scholar, Libris och ProQuest för artiklar och skrifter kopplade till ämnesområdet 
ekonomi och människors beslutfattande. Dessutom har databasen Karnov använts för 
juridiska texter. De sökord vi har använt är: ”Behavioral decision making” ”Optimal capital 
structure”, Rational decision making”, ”Rational investments”, ”Housing 
cooperative”, ”Real estate finance”, ”Inkomstskattelag” och ”Avdragsrätt”. 
 
Anledningen till att vi även började söka information inom området människors 
beslutsrationalitet var att det i pilotstudien, men även under handledningstillfällen i samband 
med uppsatsen, konstaterats att denna variabel kunde vara påverkande till det vi undersökte. 
Då vi sökte i databaser kunde konstateras att det ej fanns några publicerade vetenskapliga 
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artiklar som behandlade ämnet kapitaltillskott. Däremot fann vi ett antal vetenskapliga artiklar 
som indirekt berörde ämnet och som använts som stöd vid skapandet av den teoretiska 
referensramen.    

 
2.7 Datainsamling  

2.7.1 Primärdata 
!
Vi har i den empiriska studien enbart använt oss av insamlad primärdata i form av 
besöksintervjuer hos våra respondenter. Primärdata kallas sådan information och 
upplysningar som insamlas direkt från personer eller grupp av personer för första gången 
(Jacobsen 2009). Primärdata erhålls genom metoder som intervju, observation eller 
frågeformulär (ibid.).  

 
2.7.2 Sekundärdata 
 
Underlaget till de teorier vi använder bygger till viss del på böcker som vi tidigare brukat som 
kurslitteratur under våra studieår på bygg- och fastighetsprogrammet vid Högskolan i 
Halmstad. Dessutom har nya böcker och verk sökts upp inom exempelvis ämnena 
beskattningsrätt och bostadsrättsföreningar. Vi har även använt oss av viss sekundärdata i 
form av rapporter och information från statliga myndigheter. Teorin grundar sig även på 
sekundärdata ifrån vetenskapliga artiklar. Sådan data och information som undersökaren själv 
inte insamlat direkt från källan kallas sekundärdata (Jacobsen, 2009). Denna data är insamlad 
av andra människor och kan utgöras av exempelvis tidigare studier, litteratur och tidigare 
tryckta källor.  

 

2.8 Källkritik 
 
Vi har sedan början av uppsatsprocessen varit noga med valet av våra källor, både i textform, 
men även vid de intervjuer vi haft. Många fakta- och teorikällor kommer från statliga 
myndigheter och organisationer vilken vi anser uppfyller alla tre syften som källkritiken 
uppställer. Valet av de böcker vi brukat i uppsatsen har grundat sig på vilka som varit 
författare, samt när de är utgivna. Vi har försökt använda oss av författare som är väl 
omtalade inom sina expertområden. Vi har även i möjligaste mån försökt använda så nya 
upplagor av böcker som möjligt. Böcker som är äldre har vi valt bort på grund av risken att de 
teorier som omnämns kan vara ofullständiga och utdaterade. Källkritiken har tre syften; att 
mäta om källorna som används är valida, relevanta och reliabla (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 2011). Källornas validitet innebär att undersökaren granskar om de mäter det de 
utger sig för att mäta. Källornas relevans betyder att undersökaren granskar om de är 
väsentliga för frågeställningen som undersökningen har. Källornas reliabilitet innebär att 
undersökaren granskar om de är fria från systematiska felvariationer (Ibid.). En bedömning 
görs av materialet som samlats in, det som är sämre rensas bort och det som är bra behålls 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011).  

2.9 Krav på empiri 
 
Enligt Jacobsen (2009) ställs två krav på den empiri som insamlats. Dels skall den vara giltig 
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och relevant, vilket benämns att empirin är valid. Vidare skall den vara tillförlitlig och 
trovärdig, vilket benämns att empirin är reliabel (ibid.). 

 
2.9.1 Validitet 
 
Med uppsatsens giltighet och relevans menas att vi mäter det vi vill mäta samt att det vi mäter 
kan uppfattas som relevant (Jacobsen, 2009). Giltigheten kan i sin tur delas upp i två olika 
delar, den externa och den interna giltigheten. Den interna giltigheten handlar om att vi mäter 
det vi tror oss mäta, vilket i sin tur leder till frågan i vilken utsträckning studiens resultat kan 
anses giltigt (Jacobsen, 2009). Vi menar att vår studie erhåller hög intern giltighet, dels då de 
sakkunniga respondenter vi intervjuat har varit verksamma inom sin bransch under flera år 
och därmed haft stor kunskap inom det område det vi undersökt. Vidare menar vi att vårt val 
av en kvalitativ undersökningsmetod där vi i huvudsak ställt öppna, icke ledande frågor bidrar 
till en högre intern giltighet. De begrepp och frågor vi förklarat för de responderande 
ekonomiansvariga i bostadsrättsföreningarna kan ha resulterat i vinklade svar vilket kan 
påverka studiens validitet negativt. 

Eftersom vi inte funnit några tidigare studier inom området kan vi inte heller jämföra våra 
svar för att pröva den interna giltigheten. Jacobsen (2009) skriver att den interna giltigheten 
kan stärkas genom att undersökningen och slutsatsen kontrolleras mot andra teorier och 
empirier. Studiens slutsats stämmer dock i många avseenden överens med den information vi 
fick i pilotstudierna och av de sakkunniga respondenterna vilket bidrar till ökad validitet. 
Giltigheten i en studie stärks om slutsatsen stämmer överens med vad andra sakkunniga inom 
området anser (Jacobsen, 2009).  

Innebörden av den externa giltigheten är huruvida i vilken grad rönen från en undersökning 
kan generaliseras i andra sammanhang. Dock kan sägas att den kvalitativa metoden inte har 
till syfte att generalisera det urval studien består av till en större grupp av enheter (Jacobsen, 
2009). Syftet består oftare i att förstå och fördjupa begrepp och fenomen, och där igenom 
utveckla generella teorier ur det vi läst, observerat och hört (Ibid.). Eftersom vår studie bygger 
på en kvalitativ undersökningsmetod med intervju av ett fåtal respondenter inser vi att 
resultatet ej kan generaliseras på andra bostadsrättsföreningar. Uppsatsens externa giltighet 
kan av denna anledning anses vara låg då det inte är säkert att resultatet kan appliceras på 
andra bostadsrättsföreningar. 

 
2.9.2 Reliabilitet 
 
Med undersökningens reliabilitet menas att informationen från undersökningen måste vara 
tillförlitlig (Jacobsen, 2009). Dels måste undersökningen vara utförd på ett trovärdigt sätt, 
vidare får den inte innehålla uppenbara mätfel (Ibid.). Jacobsen (2009) menar att om samma 
undersökning genomförs en gång till och samma resultat uppnås kan vi konstatera att 
informationen är tillförlitlig. För att studien skall ha hög reliabilitet bör den metod eller 
angreppsätt som används vara oberoende av undersökare och de enheter som undersöks 
(Jacobsen, 2009). Vi har genomfört studien efter de metoder vi läst i Jacobsen (2009) och 
Widersheim- Paul och Eriksson (2011) vilket vi menar bidrar till att höja reliabiliteten. 
Studiens reliabilitet hoppas vi även ha ökat då vi spelat in nästan samtliga intervjuer och 
sedan transkriberat dessa. Respondenternas anonymitet som tidigare beskrivits är dock en 
faktor som påverkar reliabiliteten negativt. 
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3 Teoretisk referensram 

Här presenteras de teorier vilka uppsatsen grundas på. Teorin utgår från fyra faktorer, där 
den första är benämnd kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt. Där beskrivs bland annat 
privatbostadsföretag och vilka rättigheter och skyldigheter som medföljer bostadsrätter i 
dessa företag. Den andra faktorn benämns ekonomisk kunskap. Där beskrivs beskattning och 
avdragsregler för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, följt av en beskrivning av 
skatteskölden och hur kapitaltillskott fungerar. Den tredje faktorn behandlar förfarandet vid 
kreditgivning och den avslutande faktorn behandlar människans beteende och 
beslutsrationalitet.  
!
 

3.1 Kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt 

3.1.1 Privatbostadsföretag 
 
Enligt Lundén och Svensson (2008) kallades privatbostadsföretag förr äkta 
bostadsrättsföreningar. Privatbostadsföretag är en speciell typ av ekonomisk förening vars 
syfte är att tillgodose sina medlemmars ekonomiska intresse. Vidare skall föreningen 
tillhandahålla bostäder till sina medlemmar, detta skall spegla minst 60 % av verksamheten 
(Lundén & Svensson, 2008). Därmed äger föreningen en fastighet samtidigt som 
medlemmarna har en nyttjanderätt till en viss lägenhet i fastigheten (Lundén & Svensson, 
2008). Byggnaden skall ägas till 100 % av föreningen och den skall bestå av minst tre 
lägenheter. Förutom bostadslägenheterna kan gemensamma utrymmen, exempelvis tvättstuga, 
hobbylokaler, bastu och enklare föreningslokaler räknas in till bostadsdelen och styrka att 
föreningen är ett privatbostadsföretag (Lundén & Svensson, 2008). Dessa typer av utrymmen 
sägs ha en kvalificerad användning och förutsättningen för begreppet är att det finns ett 
naturligt samband mellan de gemensamma utrymmena och bostäderna i föreningen (Lundén 
& Svensson, 2008).   
 
Uppfylls inte dessa krav skall föreningen betraktas som en oäkta bostadsrättsförening 
(Lundén & Svensson, 2008). Innebörden av en oäkta bostadsrättsförening är att mindre än 
60 % av fastigheten inhyser bostäder eller utrymmen som benämns ha kvalificerad 
användning. Då kombineras ofta den del vilken räknas som föreningens bostadsdel med 
exempelvis lokaler till uthyrning för näringsverksamhet och garageplatser till icke-
medlemmar (Lundén & Svensson, 2008). 

 

3.1.2 Medlemmars skyldighet och rättighet 
 
Enligt Lundén och Bokelund Svensson (2011) har bostadsrättsinnehavare en så kallad 
vårdplikt. Vårdplikten innebär att bostadsrättsägaren på egen bekostnad måste underhålla 
lägenheten och hålla den i ett gott skick. Detta gäller även för mark som kan tillhöra 
bostadsrätten, men vårdplikten gäller endast om inget annat framgår av föreningens stadgar 
(Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Vidare skriver Lundén och Bokelund Svensson (2011) 
att föreningen ansvarar för stamledningar såsom värme, luft, vatten, avlopp och el, som 
föreningen har installerat. Om den nuvarande bostadsrättsägaren eller en innehavare av 
bostadsrätten innan denne gjort sådana installationer ligger ansvaret på den nuvarande boende 
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medlemmen (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Sådant som ligger under ytskiktet men 
hänger ihop med det, som exempelvis våtrumsbehandling i badrum, kan anses vara 
bostadsrättsägarens ansvar. Vidare måste bostadsrättsägaren själv bekosta invändiga 
reparationer och förbättringar i lägenheten. Det kan exempelvis innebära vitvaror, fönster, 
dörrar och ytskikt (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Som tidigare nämnt kan dock 
föreningens stadgar närmare beskriva vad som avser medlemmens respektive föreningens 
ansvar (Lundén & Bokelund Svensson, 2011).  
 
Enligt Lundén och Bokelund Svensson får bostadsrättsägarna dock inte förändra eller 
förbättra vad de vill i lägenheten. Som ovan nämnt får mindre reparationer och förbättringar 
genomföras. Lundén och Bokelund Svensson (2011) skriver vidare att större förändringar 
kräver tillstånd av föreningen. Större förändringar kan vara en flytt eller omläggning av 
stamledningar, undantaget el. Utöver detta får inte ingrepp i bärande konstruktion genomföras 
och inte heller får andra väsentliga förändringar i lägenhetens karaktärsdrag eller förstörande 
av kulturhistoriska värden genomföras (Lundén & Bokelund Svensson, 2011).  
 
När det gäller uthyrning av lägenheten i andra hand krävs tillstånd från styrelsen. 
Bostadsrättsägare kan dock ta in en inneboende i sin lägenhet utan att något krav på tillstånd 
från styrelsen ställs (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). 

 
3.1.3 Avgift, andelstal och marknadsvärde 
 

Enligt Isacson (2006) skall en bostadsrättsförenings avgift direkt påverka bostadsrättens 
marknadsvärde. För att förstå hur en avgift bestäms för en bostadsrätt måste läsaren vara 
införstådd med vad ett andelstal är; 
En bostadsrättsförening kan bestå av bostäder och lokaler vilka har olika storlek och 
utformning. Då lokaler och bostäder har olika attribut och storlek har de därför ett 
differentierat ansvar inför föreningen (Isacson, 2006). Exempelvis kostar uppvärmningen mer 
för en lägenhet med en yta på 100 kvadratmeter än en lägenhet med yta på 40 kvadratmeter 
och på grund av bostadsrätternas olikheter måste varje bostadsrätt tilldelas ett speciellt 
andelstal. Andelstalet skall således spegla bostadsrättens andel i föreningen (Isacson, 2006). 
Utifrån andelstalet beräknas bostadsrättens avgift.   
 
På liknande sätt en hyresrätt har en hyra finns i bostadsrättsföreningar en avgift. Avgiften 
betalas i de flesta fall månadsvis men den korrekta benämningen är årsavgift (Lundén & 
Bokelund Svensson, 2011). Årsavgiften har för avseende att motsvara lägenhetens del av 
föreningens kapital- och driftskostnader (Isacson, 2006). Kapitalkostnader består av 
amorteringar och lånekostnader. Driftskostnader består dels av löpande underhåll, 
uppvärmning och el (Isacson, 2006). Med hjälp av andelstalet och de samlade kostnader 
föreningen innehar går det sedan räkna ut vilken årsavgift som skall appliceras på varje 
individuell bostadsrätt (Isacson, 2006). Avgiften för bostadsrätten påverkar i sin tur 
marknadspriset bostadsrätten får vid försäljning (Isacson, 2006). Genom studier på tidigare 
försäljningar uppmärksammas ett väsentligt större intresse på lägenheter med låg avgift vilket 
trissar upp en budgivning (Isacson, 2006).  
 
Bostadsrätten är en tillgång vilken kan överlåtas och priset på denna bestäms av 
bostadsrättsmarknaden (Isaksson, 2011). Aktörer på denna marknad är i huvudsak 
konsumenter. Dessa konsumenter tenderar att avgöra värdet och jämföra bostadsrätter utifrån 
estetiska, tekniska och geografiska värden. Exempelvis spelar antal rum och placering i 
fastigheten stor roll (Isaksson, 2011). Den totala värderingen av en förening eller bostadsrätt 
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blir dock komplicerad då föreningens ekonomi måste ställas i förhållande till fastighetens 
skick och bostadsrättens utformning (Isaksson, 2011). Isaksson (2011) menar vidare att 
boendekostnader som uppstår efter köpet alltid tas in i beräkningarna. Dessa boendekostnader 
består av föreningens årsavgift samt ränta och eventuella amorteringar på privata lån vilka tas 
i samband med förvärvet av bostadsrätten. Enligt Isaksson (2011) saknar dock ofta 
marknaden respekt för den ekonomiska kunskapen vid värdering. Effekten av en sådan 
okunskap skall enligt Isaksson (2011) bli att avgiften inte får den värdepåverkan den antas ge. 
 

3.1.4 Obestånd 
 
Om en förenings ekonomi försämras till den grad att bostadsrättsföreningen inte längre har 
möjlighet att betala sina skulder hamnar föreningen i obestånd (Lundén & Bokelund 
Svensson, 2011). Föreningen kan då ansöka om likvidation vilket innebär att föreningen säljer 
av fastigheten och andra tillgångar för att betala av sina skulder. Efter detta delas eventuellt 
överskott ut till medlemmarna (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Räcker inte 
tillgångarna till för att betala av skulderna kan föreningen sättas i konkurs. Då upphör 
föreningen att existera och skulderna avvecklas. För bostadsrättshavaren betyder konkursen 
att denne förlorar sin bostadsrätt. Oftast får bostadsrättsägaren bo kvar som hyresgäst (Lundén 
& Bokelund Svensson, 2011) 
 

3.2 Ekonomisk kunskap 

 
3.2.1 Beskattning och avdragsregler 
!
Då förutsättningarna för denna uppsats delvis grundar sig på det Svenska skattesystemet och 
rätten att göra avdrag för räntekostnader är det viktigt att belysa skattesystemets funktion och 
regleringar.  
 
De verksamheter, personer, organisationer eller företag som är skyldiga att betala skatt kallas 
även för skattesubjekt, vilket är benämningen på vilka fysiska eller juridiska personer som 
över huvud taget kan vara skatteskyldiga (Lodin, et al., 2011). Alla fysiska personer är 
skattesubjekt, det vill säga att de kan vara skatteskyldiga för sina inkomster. Även 
ekonomiska föreningar likt bostadsrättsföreningar är skattesubjekt. ”De beskattas som 
självständiga skattesubjekt helt fristående från sina ägare, även om det finns en rad 
bestämmelser som reglerar förhållandet mellan bolag och ägare” (Lodin, et al., 2011, s.60).    
 
Skattepliktiga inkomster uppdelas i olika inkomstslag beroende på vad inkomsten har för 
karaktär (Lodin, et al., 2011). Exempel på dessa inkomstslag är tjänst (lön, arvode med mera), 
näringsverksamhet och kapital (Ränta på bankkonto, inkomst vid uthyrning av 
bostadsrättslägenhet med mera).  För att en inkomst ska kunna beskattas skall den i princip 
kunna hänföras till något av inkomstslagen. I de fall inkomsten ej går att hänföra till något 
inkomstslag är den skattefri. (Lodin, et al., 2011)  
 
I propositionen (2006/07:1) som kom att föranleda och förändra skattelagstiftningen efter 
2007, lades i förslag att slopa den schablonmässiga skattesatsen. Regeringen ansåg det 
angeläget att ta bort schablonbeskattningen för bostadsrättsföreningar och 
privatbostadsföretag, då dessa skulle drabbas hårt ekonomiskt av de beräknade 
taxeringsvärdehöjningarna på fastighetsmarknaden som skatteverket räknat fram efter 
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provvärderingar. Den genomsnittliga höjningen i landet beräknades till 32%. Genom att ha 
två skatter som beräknades på taxeringsvärdet skulle den ekonomiska konsekvensen bli 
märkbar (Proposition 2006/07:1). Sedan årsskiftet 2007 schablonbeskattas ej längre 
privatbostadsföretag. Slopandet av lagen har även bidragit till att räntor på lånat kapital inom 
föreningen ej längre är avdragsgilla (Proposition 2006/07:1) 
!

3.2.2 Beskattning av privatbostadsföretag 
!
Bostadsrättsföreningar beskattas via en kommunal fastighetsavgift (Lodin, et al., 2011).  För 
beskattningsåret 2012 är fastighetsskatten 1365:- per bostadslägenhet. Sammanlagt kan den 
kommunala fastighetsavgiften uppgå till högst 0,4% av taxeringsvärdet på fastigheten (SKV 
296, utgåva 21, 2013). Om bostadsrättsföreningen har lokaler belastas dessa med en 
fastighetsskatt på 1% av taxeringsvärdet. Gällande inkomstbeskattning intar 
bostadsrättsföreningar en särskild ställning. De vanliga reglerna för beskattning av 
näringsverksamhet är inte tillämpliga på fastighetsförvaltningen hos sådana föreningar. Dessa 
föreningar tar varken upp inkomster eller gör avdrag för utgifter i sin fastighetsförvaltning. 
Eventuella överskott är därmed skattefria, och eventuella underskott ej avdragsgilla (39 kap. 
25§ IL). Inkomster och utgifter vilka ej kan hänföras till fastighetsinnehavet, exempelvis 
kapitalvinster/-förluster och ränteintäkter är dock skattepliktiga (Lodin, et al., 2011).  

Oäkta bostadsföretag beskattas annorlunda mot ett privatbostadsföretag och har dessutom rätt 
att göra avdrag för räntekostnader (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Denna studie 
behandlar dock endast privatbostadsföretag.  

 
3.2.3 Beskattning av privatpersoner  
!
En fysisk person vilken är medlem i bostadsrättsförening och som upptagit lån för 
bostadsrätten har rätt att göra avdrag för de räntekostnader som lånet medför, förutsatt att 
räntekostnaderna för lånet medför ett underskott i inkomstslaget kapital (IL 67 Kap. 2§). Det 
krävs även att privatpersonen som önskar göra skatteavdraget är personligt betalningsansvarig 
för det gällande lånet (RÅ 1988 ref. 121). 
Avdraget görs i inkomstslaget kapital och beräknas genom att alla intäkter- och kostnader 
som en privatperson har läggs ihop och summeras till ett över- eller underskott. Exempel på 
beskattningsbara vinster/intäkter är ränteintäkter från konton samt aktieutdelningar (IL, 42 
kap. 1§). Resulterar summeringen i ett överskott utgår ytterligare 30% statlig inkomstskatt på 
överskottet enligt 65 kap. 7§ (Lodin, 2011). Om summeringen resulterar i ett underskott 
erhålls en skattereduktion på 30% på den del som understiger 100 000 kr, och 21% av 
återstående underskott enligt 67 kap. 10§, (Lodin, 2011).  
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Räkneexempel 

!
Ränteintäkter        + 7000:- 
 
Räntekostnader        - 130 000:- 

!
Kapitalunderskott                                130 000 – 7000   - 123 000:-!

!

Skattereduktion (30%)  ! 100 000 kr           100 000 x 0,3   - 30 000:- 

Skattereduktion (21 %) > 100 000 kr      23 000 x 0,21   - 4830:- 

Total skattereduktion      -30 000  + -4830   - 34840:- 

Inkomstskatt        +66 000:- 

Slutgiltig skatt       66 000 - 34300  + 31 700:- 

 
Om bostadsrättsinnehavaren har 7000 kr i ränteintäkter (exempelvis från bankkonton) och 
130 000 kr i räntekostnader (exempelvis för bolån) kan dessa kvittas i inkomstslaget kapital. 
Resultatet blir ett kapitalunderskott på 123 000 kr vilket utgör underlaget för skattereduktion. 
Enligt skatteverkets regler är den tillåtna skattereduktionen 30% på belopp upp till 100 000 kr, 
och 21% på resterande belopp. Resultatet blir en skattereduktion på 34 830 kr som dras av 
från bostadsrättsinnehavarens inkomstskatt* på 105 000 kr. Besparingen i form av 
skattereduktionen på lånet uppgår således till 34 300 kr. 
 
*Bostadsrättsinnehavaren antas ha en inkomst på 350 000 kr före skatt vilket resulterar i en 
inkomstskatt på 105 000 kr (350 000 x 0,3). Skattesats 30%. 
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3.2.4 Skattesköld 
 
För att enklast förstå hur effekten blir genom en omstrukturering av en bostadsrättsförenings 
lån har modell 3 nedan utformats. Modellen grundar sig på Modigliani och Millers (1963) 
teori om skattens inverkan på belånade företag. Modigliani och Miller (1963) menar att ett 
företags belåningsgrad direkt påverkar kostnaden för företagets kapital. Sambandet visar att 
då belåningsgraden ökar kommer kapitalkostnaden i företaget minska (Modigliani & Miller, 
1963). Resonemanget bygger kring antaganden om skattelättnader för belånade investeringar. 
Modigliani och Miller (1963) menar att genom en så kallad skattesköld ges en lägre 
kapitalkostnad för det belånade kapitalet. Dock kräver antagandet att det belånade kapitalet 
har ett lägre avkastningskrav än det egna kapitalet. 

 
Modell 3. Belåningsgradens inverkan på kapitalkostnaden (Översatt från Brealey, Myers & 
Allen, 2011) 
 
!

!
Klassisk Kapitalkostnad med skattesköld = rd (1-skattesats) D/ V + re x E / V 
 
Skattesköld i privatbostadsföretag = rd D/ V + re (1-skattesats) E / V 
 
 
Skillnaden mellan de två formlerna ovan är posten 1-skattesats. Denna post visar på hur 
skattereduktionen påverkar kapitalkostnaden. I den klassiska beräkningen av skatteskölden 
från Modigliani och Miller (1963) ligger skatteskölden på det belånade kapitalet vilket har 
avdragsrätt. I ett privatbostadsföretag finns inte dessa avdragsmöjligheter, dock kan lånen 
fördelas ut på medlemmarna (Lundén & Bokelund Svensson, 2011) vilka kan utnyttja 
skatteskölden och erhålla en lägre kapitalkostnad. Därav blir det i privatbostadsföretag en 
omvänd skattesköld som istället läggs på det egna kapitalet.   
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Bostadsrättsföreningar kan inte göra avdrag för sina räntekostnader (Lundén & Bokelund 
Svensson, 2011) istället har lagändringen 2007 gett en motsatt skattesköld, där den nya 
beskattningen har gett en högre vägd kapitalkostnad för belånat kapital.  
 
Vidare skriver Modigliani och Miller (1963) att när ett företag sänker sin kapitalkostnad 
kommer företaget och dess delar bli mer intressant för investerare och därför bör 
marknadsvärdet öka på företaget.  
 

3.2.5 Kapitaltillskott – genomförandet 
 
När studien benämner omfördelning av kapitalstrukturer i bostadsrättsföreningar syftar den på  
ett genomförande av kapitaltillskott. På grund av ändringen i skattelagstiftningen år 2007 
vilken förändrade sättet bostadsföreningar beskattas började bostadsrättsmedlemmar göra 
kapitaltillskott. Genom tillskottet ges återigen möjligheten att nyttja skatteavdragsrätten för 
räntor på lån samtidigt som föreningens ekonomiska välmående höjs och kostnaderna för 
medlemmarna minskar (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Genom kapitaltillskott tillför 
medlemmarna eget kapital till föreningens kassa som sedan används till att amortera av de lån 
föreningen innehar. Oftast är kapitaltillskottet av väsentlig storlek vilket innebär att 
medlemmarna måste ta privata lån för att kunna möta tillskottskraven (Lundén & Bokelund 
Svensson, 2011). Ett kapitaltillskott genomförs i huvudsak på två olika sätt; antingen genom 
ett kollektivt kapitaltillskott alternativt genom ett individuellt kapitaltillskott. (Lundén & 
Bokelund Svensson, 2011). 

 
3.2.6 Kollektivt kapitaltillskott 
 
Ett kollektivt kapitaltillskott innebär att alla medlemmar är med och betalar in lika stort 
kapitaltillskott till föreningen i förhållande till sitt andelstal (Lundén & Bokelund Svensson, 
2011). Detta tillvägagångssätt kräver ett beslut i föreningen där samtliga medlemmarna 
enhälligt accepterar tillskottet. Vid två tredjedelars majoritet kan ett beslut gå igenom. I ett 
läge med två tredjedels majoritet går frågan vidare till hyresnämnden vilka då måste 
godkänna beslutet. Vanligtvis godkänns ansökan om det är framtaget på ett korrekt sätt och är 
i enlighet med likhetsprincipen (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). 
Då ett majoritetsbeslut tas och godkänns av hyresnämnden kan de nekande medlemmarna 
känna sig förbisedda då de inte vill göra ett kapitaltillskott. Då kan föreningen erbjuda ett så 
kallat reversavtal vilket innebär att de medlemmar som vill kan bli skyldiga föreningen 
motsvarande belopp som insatshöjningen. Därmed blir avgiften, för de medlemmar som vill, 
densamma som innan kapitaltillskottet (Lundén & Bokelund Svensson, 2011) 

 
3.2.7 Individuellt kapitaltillskott 
 
Om föreningen ej kan enas i frågan om kapitaltillskott där vissa medlemmar motsätter sig och 
inte vill eller kan betala in tillskottet, kan ett individuellt kapitaltillskott genomföras (Lundén 
& Bokelund Svensson, 2011). Ett individuellt kapitaltillskott innebär att enbart vissa av 
föreningens medlemmar väljer att göra ett kapitaltillskott. De medlemmar som vill, genomför 
kapitaltillskottet utan att det påverkar övriga medlemmar och deras avgifter vilka förblir 
samma som tidigare (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). För att upprätthålla rättvisa 
mellan de medlemmar som gjort kapitaltillskott och de som avstått använder sig föreningen 
av differentierade andelstal. Det innebär att årsavgiften är uppdelad i två delar där den ena 
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utgörs av kostnader för drift och underhåll, och den andra delen utgörs av kapitalkostnader 
(Lundén & Bokelund Svensson, 2011). De medlemmar som genomfört kapitaltillskottet 
erhåller därmed ett lägre andelstal för kapitalkostnaden vilket resulterar i en billigare årsavgift 
för dessa. 
  
För att upprätta differentierade andelstal och därmed ändring av hur avgiften i föreningen 
beräknas, krävs en ändring i föreningens stadgar (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). För 
denna typ av stadgeändring krävs enligt bostadsrättslagen att samtliga röstberättigade 
medlemmar är eniga vid en föreningsstämma. Annars krävs beslut på två av varandra följande 
föreningsstämmor där den sista stämman får majoritet med tre fjärdedelar (Lundén & 
Bokelund Svensson, 2011). 
 

3.3 Kreditgivning 

3.3.1 Kreditgivning och säkerhet  
!
Krediter och dess funktion utgör en viktig del i dagens samhälle. Både privatpersoner och 
företag kan vara i behov av krediter i olika former för att möjliggöra investeringar, produktion, 
och konsumtion (Lennander, 2011).  
 

3.3.2 God kreditgivningssed 
!
Enligt 8 kap. 1§ bank- och finansieringsrörelselagen framgår principen att kreditgivaren skall 
genomföra en så kallad kreditprövning innan krediten godkännes och beviljas (Lennander, 
2011). Lagen föreskriver att kreditgivaren skall iaktta så kallad god kreditgivningssed. 
Innebörden av seden är att kreditgivaren dels skall upplysa och förklara för 
kredittagaren/sökaren om de ekonomiska konsekvenserna av kreditavtalet. Kreditsökaren 
skall med upplysningen kunna avgöra huruvida det aktuella kreditavtalet passar hans eller 
hennes behov och ekonomiska situation (Lennander, 2011).  
 
Genom kreditprövningen skall fastställas huruvida kredittagarens ekonomiska förutsättningar 
ser ut för att kunna erhålla den sökta krediten, och att den sökande har ekonomiska 
förutsättningar för att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet (Lennander, 2011). 
Krediten får endast beviljas då den sökande uppfyller de ekonomiska förutsättningarna för att 
fullgöra sitt åtagande. Krav på kreditprövning gäller även i de fall då säkerhet ställs 
(Lennander, 2011). 
 
Kreditgivaren önskar fastställa hur stor kreditrisken är, och vill därmed undersöka 
kredittagarens betalningsförmåga och betalningsvilja. Betalningsförmågan innebär 
kredittagarens ekonomiska förutsättning att betala för det ingångna kreditavtalet oavsett 
betalningsviljan (Sighbladh, Lundén & Stenberg, 1999). Betalningsviljan handlar om 
huruvida kredittagaren är villig att betala för sina åtaganden i rätt tid (Sighbladh et al., 1999).   
 
I och med kreditprövningen görs en analys av den möjliga risken att kredittagaren skall 
hamna i obestånd, samt risken som uppstår vid obestånd. Obestånd uppstår då en kredittagare 
inte inom rätt tid kan betala sina skulder, och då problemet inte enbart är tillfälligt (Sigbladh 
et al., 1999). När en bedömning av risken för att en låntagare skall  hamna i obestånd 
genomförs, innebär det att banken undersöker hur stor risken är att kredittagaren inte kommer 
kunna förmå att leva upp till de förpliktelser denne har ingått genom kreditavtalet. 
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Bedömningen av risken då låntagaren hamnat i obestånd innefattar att bedöma värdet av de 
säkerheter som kan vara utställda för en kredit, till exempel en pant (Sighbladh & Wilow, 
2008). 

3.3.3 Säkerhet 
 
En säkerhet likt en pant kan ställas ut så att kreditgivaren i möjligaste mån kan hållas skadelös 
i de fall kredittagaren kommer på obestånd (Sighbladh & Wilow, 2008). Som säkerhet för 
kredit kan i huvudsak allt som har ekonomiskt värde utnyttjas. Vid kreditgivning till 
bostadsköp ställs i regel fastigheten eller bostadsrätten som säkerhet (Lennander, 2011). 
Pantbrevet är den handling vilken fungerar som säkerhet för att utnyttja fastigheten som 
kreditunderlag. Pantbrevet utfärdas av inskrivningsmyndigheten och ställs sedan ut till 
kreditgivaren (Sigbladh et al., 1999). I det fall pantbrevsinnehavaren ej fått betalt har han rätt 
att genom pantbrevet söka fastigheten på tvångsförsäljning för att erhålla sin betalning 
(Sigbladh et al., 1999) 
!

3.4 Beteende  

3.4.1 Rationalitet eller irrationalitet? 
 
I ekonomiska, politiska och sociala situationer antas ofta människan handla rationellt (Feher 
da Silva & Baldo, 2012). Det innebär att människan automatiskt går in för att uppnå de mål 
vilka ligger i hennes intresse. Rationalitet kan beskrivas som att maximera sin nytta i olika 
situationer och används ofta för att förutse det mänskliga beteendet (Feher da Silva & Baldo, 
2012).  
!

3.4.2 Grundläggande irrationalitet 
 
Feher da Silva och Baldo (2012) skriver om ett grundläggande experiment vilket visar att en 
människa inte handlar rationellt. Ett experiment där en skärm, med ett blinkande ljus på både 
höger och vänster sida, användes ombads människor förutspå vilken sida ljuset skulle visas på 
nästa gång. Vid rätt svar gavs olika belöningar och ofta var experimentet manipulerat på så 
sätt att en sida blinkade två tredjedelar av gångerna och den andra sidan en tredjedel. Den 
rationella människan bör därmed, för att maximera sin nytta, välja den sida där det blinkar två 
tredjedelar av gångerna (Feher da silva & Baldo, 2012). Vuxna människor valde dock inte 
vara ihärdiga på denna sida utan bytte istället sida och försökte förutspå ett mönster. Detta gav 
59 % chans att ha rätt istället för en 67 % chans. Genom detta kunde slutsatsen dras att 
människan handlade irrationellt, till skillnad från exempelvis fiskar och fåglar vilka valde 
vara ihärdiga den sida där det blinkade mest frekvent (Feher da Silva & Baldo, 2012).  
 
Ett tydligt exempel på att människan grundar beslut i andra faktorer är Khresna Brahmana, 
Hooy och Ahmad’s (2012) studie av day of the week anomaly, DOWA. Studien visar hur 
exempelvis börsen ser annorlunda ut beroende på vilken dag i veckan det där. Genom så 
kallad kalenderpsykologi kommer alltså investerares irrationalitet påverka börsen beroende på 
vilken dag det är (Khresna Brahmana et al., 2012). Med detta till grund kommer Khresna 
Brahmana et al. (2012) fram till att beslutsfattandet hos människan stimuleras både av känsla 
och av kognition. Som exempel ges här extremt väder och extrem avkastning. Båda dessa 
variabler bevisades ha inverkan på en investerares beslut. Ett exempel ges där dels en effekt 
på marknaden uppstår då investerare har tagit del av information över helgen, de börjar 
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paniksälja då avkastningen kommer minska. Andra investerare följer efter och följer 
marknaden helt irrationellt. Dels ges exemplet att en investerare har en humörstörning en 
måndag på grund av extremt väder. Detta kan forma investerarens investeringsbeslut grundat i 
känslor (Khresna Brahmana et al., 2012).  

 
3.4.3 Beslutspsykologi 
!
Herbert Simon (refererad till i R.S. Wyer Jr, 2010, s.425) menar att människans beteende och 
beslutsförmåga påverkas av kapaciteten hos den mänskliga hjärnan. Den förmåga som krävs 
av hjärnan för att formulera och lösa komplexa problem på ett rationellt och sakligt 
tillvägagångssätt är liten i förhållande till storleken på de problem som skall lösas. Simon 
(refererad till i R.S. Wyer Jr, 2010, s.425) menar att ett sätt individer hanterar hjärnans 
begränsningar visas i deras vilja att nöja sig, eller att välja ett alternativ som är dugligt, istället 
för att genomföra den komplexa kognitiva aktivitet som krävs för att finna det alternativ som 
uppenbart är bäst.  
 
Det finns tre faktorer som är speciellt viktiga och som uppstår då människor befinner sig i en 
beslutssituation, dessa är; kognitiv effektivitet, tillgänglighet av tidigare kunskap samt 
subjektiv erfarenhet (Wyer Jr, 2010). 

• Kognitiv effektivitet: Vanligtvis använder inte individer mer fördjupade kognitiva 
processer än vad som är nödvändigt för att uppnå ett mål i en specifik situation (Wyer 
Jr, 2010). Det innebär att när mer än ett alternativ eller tillvägagångssätt kan användas 
för att fatta beslut eller en bedömning, använder sig individen av det alternativ som är 
lättast att tillämpa och därmed resulterar i ett snabbare beslut (Ibid.). 
 

• Tillgänglighet av tidigare kunskap: Information och beteende som har används i ett 
tidigare, eller flera tidigare beslutsfattande är mer tillgängligt i minne. Det resulterar 
ofta i att den med större sannolikhet kan kopplas till nya situationer där de är 
applicerbara. Risken finns dock att tidigare information används för att den är mer 
lättåtkomlig och enklare, och att man undgår att överväga andra procedurer som är 
mer applicerbara i sammanhanget (Wyer Jr, 2010). 
 

• Subjektiv erfarenhet: Individer som i samma stund de tilldelas information upplever 
att de tidigare varit med om en liknande situation riskerar att grunda sina uppfattningar 
och beslut på de tidigare erfarenheterna, separat från den nya informationen de fått. 
Känslor som individer får i informationstillfället vilka är helt irrelevanta ifråga om det 
beslut de skall fatta kan ändå komma att påverkar i bedömnings- och 
beslutssituationen (Wyer Jr, 2010). Exempelvis har individer ofta svårt att särskilja 
alla de källor som påverkar beslut i olika situationer. På grund av detta är individer vid 
specifika situationer benägna att basera sina bedömningar och beslut på de upplevelser 
som finns infinner sig just då. Irrelevanta känslor som de råkar uppleva kan förväxlas 
med känslor som är objektivt relevanta och påverkar därmed den slutgiltiga 
bedömningen eller beslutet som fattas.         
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3.5 Teorisammanfattning 

  
För att tydliggöra syftet med de teorier vi valt att använda i denna studie, samt förklara hur 
dessa hänger ihop och är relevanta till vår problemformulering har vi gjort nedanstående 
modell med tillhörande teorisammanfattning. Modellen visar de olika faktorer vi tagit fram 
genom litteratursökning samt genom den information vi fått från pilotintervjuerna. 

Modell.14 Teorimodell (egen modell) 
 
 
Den första faktorn som behandlas är kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt. Efter 
genomförda pilotintervjuer framgick att en påverkande faktor för att kapitaltillskott inte 
genomfördes i bostadsrättsföreningar, var att medlemmarna hade en stor kunskapsbrist. 
Framförallt kunskapsbrist inom upplåtelseformen bostadsrätt samt de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer bostadsformen. Om en kunskapsbrist uppstår inom detta område 
skulle den kunna bidra till att människor inte förstår effekten av en omfördelad lånestruktur 
och hur en sådan omfördelning kan påverka dem som boende i föreningen. Detta i sin tur blir 
därmed en faktor som kan påverka ett beslut om ett kapitaltillskott.  
 
Den andra faktorn som behandlas i referensramen är den ekonomiska kunskapen. Även denna 
framkom under våra genomförda pilotintervjuer där respondenterna menar att medlemmar i 
bostadsrättsföreningar ofta har en begränsad kunskap inom ekonomi vilket kan leda till att 
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kapitaltillskott ej genomförs. Med ekonomisk kunskap menade här respondenterna att 
medlemmar har en kunskapsbrist om hur deras privata ekonomi påverkas av föreningens 
ekonomi, dess beskattning och avdragsregler för både privatperson och förening. 
Respondenterna menade att det dessutom finns en kunskapsbrist om hur ett kapitaltillskott 
genomförs, samt vad det ger för ekonomisk effekt. Om denna ekonomiska kunskap inte finns 
hos bostadsrättsmedlemmar skulle detta kunna vara en faktor som påverkar ett beslut om en 
omstrukturering av lån. 
 
Den tredje faktorn i ovanstående modell benämns kreditgivning och innefattar den process 
som uppstår då en bank lämnar kredit till en privatperson samt vilka krav som ställs på 
individen vid en kreditgivning. Under pilotintervju med bankrepresentanten framgick det att 
människor ofta behöver låna pengar för att genomföra exempelvis ett kapitaltillskott. Om en 
privatperson inte beviljas kredit kan således inte kapitaltillskottet genomföras. Därför skulle 
detta kunna vara en viktig faktor i beslut om kapitaltillskott.  
 
Den sistnämnda faktorn benämns beteende. Av genomförda pilotintervjuer framgick att 
människor i finansieringssituationer, som exempelvis bostadsköp, ofta grundar beslut efter 
känsla istället för att handla rationellt. Under intervjuerna framgick också att kapitaltillskott 
sällan genomförs, vilket i sig tyder på irrationalitet. Därför skulle olika beteenden och 
psykologiska faktorer kunna ligga till grund för ett beslut om kapitaltillskott. 
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4 Empiri 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den empiri vi insamlat och använt i uppsatsen. 
Kapitlet är sedan uppdelat i sex delar där de respondenter vi haft från banken, mäklarbyrån, 
förvaltningsbolaget samt de ekonomiansvariga i bostadsrättsföreningarna har varsin del. 
Dessa respondenter menar vi kan ses som områdeskunniga. De resterande tio respondenter vi 
intervjuat, vilka är medlemmar i bostadsrättsföreningarna X & Y är samlade i en gemensam 
del. Varje del består av en kort introduktion av respondenten och det företag eller 
bostadsrättsförening han representerar. Därefter redovisas resultatet av intervjuerna.       
!

4.1 Bostadsrättsförening X – Johan Svensson  
!

4.1.1 Fakta om bostadsrättsförening X 
!
Föreningen X uppfördes 2008 i regi av HSB. Fastigheten är belägen i centrala Halmstad, 
Hallands kommun. Föreningen innefattar 68 lägenheter för bostadsändamål samt 2 lokaler 
vilka hyrs ut till näringsidkare. Föreningens styrelse består av 4 personer, en ordförande, en 
sekreterare samt 3 ledamöter varav en är utsedd av förvaltningsbolaget HSB. Vid senast 
upprättad årsredovisning hade föreningen ett lån på 30 435 000 Kr med en rörlig ränta på 
3,36%. Räntekostnaderna uppgick senaste räkenskapsår till 1 024 550 kr. Vidare kostade 
fastigheten cirka 250 miljoner att uppföra.     
 

4.1.2 Respondenten för föreningen X 
 
Johan Svensson är medlem tillika styrelseledamot och ekonomiansvarig i bostadsrättsförening 
X. I föreningen har han bott sedan 3 år tillbaka, och som styrelsemedlem har han verkat under 
2 år. Svensson blev personligen tillfrågad att ställa upp som styrelsemedlem och 
ekonomiansvarig. Han kände då med tanke på sin yrkesbakgrund inom bank och finans att 
han kunde bidra med erfarenhet och kunskap.  

 
4.1.3 Ekonomisk Kunskap 
 
Svensson tycker sig vara väl insatt i föreningens ekonomi och verksamhet. Svensson säger att 
det arbete han genomför som ledamot och ekonomiansvarig självklart bidrar till den goda 
kunskap han har om föreningen och dess ekonomi. Vidare tror han även att hans yrke som 
banktjänsteman är en självklar influens till hans intresse och goda kunskap. Svensson visar på 
sin goda kunskap då han genomgående berättar om föreningen och dess ekonomiska ställning 
utifrån föreningens årsredovisning. I fråga om föreningens nuvarande ekonomiska skick 
tycker sig Svensson se den som välmående. Han tycker att föreningen har en bra ekonomisk 
plan och att föreningens ekonomi är stabil. Vidare upplever Svensson även att övriga 
medlemmar tycker det ekonomiska läget är bra.  
 

”Jag har under mina år som styrelsemedlem aldrig upplevt några större 
klagomål, utan i huvudsak så är både styrelse och medlemmar överens om 
hur vi skall gå tillväga med ekonomifrågor” (Svensson, J. Personlig 
kommunikation, 26 April 2013). 
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Så länge avgifterna hålls på ungefär samma nivå som tidigare så är medlemmarna nöjda säger 
Svensson. 
 
För övriga styrelsemedlemmar upplever Svensson ett stort förtroende. Han tycker att de har 
förhållandevis bra kunskap om ekonomin i föreningen. Svensson påpekar att även om han 
själv är utbildad ekonom så kan han inte allt inom det föreningsekonomiska området, och det 
gäller för alla i styrelsen. Svensson berättar att representanten från HSB som finns i styrelsen 
är till stor hjälp, framförallt i frågor som övriga styrelsemedlemmar är osäkra på. Svensson 
tror dock att kunskapsnivån hos övriga medlemmar i föreningen är mycket begränsad. Han 
tror att anledningen till att ekonomin sällan eller aldrig ifrågasätts beror på att medlemmarna 
inte har någon kunskap inom området. De lägger heller inte ner tid på att lära sig hur det 
fungerar och är istället nöjda med den situation som råder. Medlemmarna ifrågasätter bara 
sådana saker som de med tydlighet kan relatera till, exempelvis månadsavgiften som är en 
tydlig utpost när de betalar sina räkningar i slutet av månaden. De gånger avgiftens storlek 
diskuterats har ett flertal medlemmar gjort sig hörda. Svensson menar sig uppleva att 
kunskapsnivån hos många medlemmar ej går längre än så. Det finns inte förståelse för att om 
föreningen förbrukar större mängd vatten eller el så ökar månadsavgiften som effekt, eller att 
om föreningens ekonomi akut skulle bli dålig så skulle det finnas en risk för att det påverkar 
medlemmarna. Svensson menar även att kunskapsnivån inte bara är bristfällig inom det 
ekonomiska området, utan i huvudsak så vet medlemmarna förvånansvärt lite om innebörden 
av att vara medlem i en bostadsrättsförening. ”Det har hänt att medlemmar kontaktar mig när 
deras vitvaror gått sönder och vill att föreningen sätter in pengar för de utlägg de haft för de 
nya”. Vid frågan om vilka aspekter som var avgörande vid köp av bostadsrätten säger 
Svensson att det geografiska läget självklart var viktigt. Det första han kollade på var 
självklart utgångspriset för att fastställa att de objekt han var spekulant på låg i det 
kostnadsintervall han hade råd med. Lägenhetens standard i förhållande till köpeskillingen var 
självklart viktigt. Vidare tittade han på avgiften i förhållande till föreningens ekonomi i sin 
helhet. När det gäller andra medlemmar och bostadsrättsköp tror Svensson att många, bortsett 
från köpeskillingen har fokus på avgiften. Han tror att många utgår ifrån resonemanget att om 
avgiften är låg så betyder det föreningen ekonomi är bra för att de inte har stora kostnader 
som belastar avgiften.  

 
4.1.4 Kapitalstruktur och Kapitaltillskott 
 
I dagsläget tycker Svensson att den kapitalstruktur som finns i föreningen är bra. Avgifterna i 
föreningen är i förhållande till lägenheternas standard och ålder inte särskilt höga. En trerums 
lägenhet är belagd med en avgift på ungefär 4000 kr per månad. Storleken på föreningens lån 
tycker Svensson ej är anmärkningsvärt stort i förhållande till föreningens storlek samt den 
standard som föreningens fastighet innehar. Föreningen har sedan den grundades varit noga 
med att amortera på lånet i den utsträckning som varit möjlig för att därmed minska 
räntekostnaderna. Föreningen diskuterar fortlöpande hur de kan effektivisera och sänka 
kostnaderna. Det gäller allt från att jämföra elavtal och försäkringar till att vara uppdaterad på 
räntemarknaden och lånevillkoren. 
 
Svensson har tidigare hört talas om begreppet kapitaltillskott men säger att han inte är särskilt 
inläst på området. Han vet att det i stora drag handlar om att flytta lån från föreningen till 
medlemmarna och att resultatet blir en möjlighet att utnyttja skatteavdrag. Svensson säger att 
han själv upplever hela processen som komplicerad och krävande, i alla fall utifrån den lilla 
information han har tagit del av. Svensson berättar att det han hört om kapitaltillskott har han 
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hört från vänner och media. Dock har aldrig exempelvis förvaltaren tagit upp frågan om 
möjligheten att genomföra ett kapitaltillskott.   
 

4.1.5 Beteende 
 
Svensson tycker, efter att vi förklarat innebörden av att genomföra ett kapitaltillskott att det är 
en mycket god idé, och han ser positivt på det. Svensson säger att det kan vara värt att slita 
lite extra för att få ett sådant genomförande, framförallt om besparingarna är av betydande 
storlek. Han tror dock det blir ett problem att genomföra i hela föreningen då många 
medlemmar antagligen hade motsatt sig förslaget. Han tror dels att den bristfälliga 
ekonomiska kunskapen om föreningens ekonomi och hur den påverkar medlemmarna privat i 
en större utsträckning bidrar till att de heller inte kommer förstå sig på innebörden av ett 
kapitaltillskott. Även här tror Svensson att engagemanget hos medlemmarna brister där de är 
inte tar sig tiden att sätta sig in i ämnet och där med nöjer sig med situationen som den är för 
tillfället. Om kapitaltillskott i dagsläget skulle vara aktuellt för förening X tror Svensson att 
den bästa lösningen är ett individuellt kapitaltillskott. Det känns dock som många medlemmar 
kommer känna en oro vid omröstningen och ändringen av andelstalen.  
 
Svensson säger att han självklart har en god relation till sin bank då han till yrket har den som 
arbetsplats. Svensson medger dock att det kan vara jobbigt och lite nervöst att prata med 
banken om lån och finansiering även fast han själv jobbar där.  
Att ta ett privat lån för att göra ett kapitaltillskott ser Svensson inte som något problem, 
förutsatt att han beviljas en kredit i förhållande till det kapitaltillskott som krävs. 

 
4.2 Bostadsrättsförening Y – Håkan Lindquist 

4.2.1 Fakta om bostadsrättsförening Y 
 
Bostadsrättsförening Y är belägen i centrala Halmstad, Hallands län och uppfördes 2009 av 
NCC. Föreningen upplåter 79 lägenheter med bostadsrätt. Styrelsen består av 8 personer, 
ordförande, vice ordförande, tre ledamöter, två suppleanter och en sekreterare. Föreningens 
långfristiga skulder till låneinstitut uppgick under 2012 års räkenskapsår till ca 84 000 000 kr 
med en rörlig ränta på 4 %. Årets räntekostnader uppgick således till ca 3 360 000 kr för 2012. 
Fastigheten kostade cirka 250 miljoner att uppföra.  
 

4.2.2 Respondent för föreningen Y 
 
Lindquist är medlem och styrelsemedlem, i form av ledamot och ekonomiansvarig, i 
bostadsrättsföreningen Y. Lindquist köpte sin lägenhet relativt omgående efter föreningen 
uppfört sitt hus och har suttit i styrelsen sedan samma tidpunkt. Med en bakgrund som 
ekonomichef på ett mindre bolag tycker Lindquist sig ha den erfarenhet som krävs för att 
inneha sin plats som styrelseledamot.  
 

4.2.3 Ekonomisk kunskap 
 
Erfarenheten från Lindquists tidigare arbete ger han en god grund att stå på. Han menar ha lärt 
sig mycket nytt om föreningsekonomi genom sin medverkan i föreningens styrelse, men 
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grundkunskapen inom företagsekonomi gör det relativt lätt för Lindquist att hänga med i 
föreningen. Då Lindquist numera är pensionerad ger det honom tid att verkligen följa 
föreningens verksamhet och status. Lindquist anser att hans förståelse för föreningens 
ekonomi god. Vidare anser styrelseledamoten att ekonomin just nu är relativt stabil men 
kunde vara mycket bättre. Föreningen har ganska stora lån vilket bidrar till en hög årsavgift 
enligt Lindquist, han tillägger att räntan på lånen också kunde vara bättre. Dock ser Lindquist 
positivt på framtiden och menar att utöver de höga räntekostnadsposterna är föreningen 
välmående. Han berättar vidare att de flesta i styrelsen delar Lindquists mening om lånen och 
att det är ett problem styrelsen är medvetna om och har kontroll på. I fråga om resterande 
medlemmars insikt i ekonomin är Lindquist lätt uppgiven och förklarar att det inte är många 
medlemmar som inser situationen. De flesta verkar nöjda med hur det är för tillfället. 
Lindquist menar att de är för bekväma i situationen och inte intresserade av hur föreningen 
fungerar. De har heller inte någon insikt i hur föreningens ekonomi fungerar och påverkar 
dem som medlemmar. Lindquist säger att om medlemmarna bara förstått hur exempelvis 
ränteläget påverkat deras boendekostnad skulle de kanske vara mer intresserade.  
 
I fråga om vad som påverkade Lindquist när han förvärvade sin bostad berättar han att läget 
samt skicket på lägenheten i förhållande till dess pris var avgörande för köpet. Vidare tror 
respondenten att de flesta har valt bostäder utifrån dessa parametrar. För Lindquist var läget 
viktigt då han lägger stor vikt vid att bo centralt. Skicket var också en viktig del eftersom 
kvaliteten och skicket bidrar mycket till hur Lindquist trivs i sin lägenhet. Lindquist menar 
vidare att läget och skicket måste ha ett skäligt förhållande till priset på lägenheten, som 
Lindquist tror är den största faktorn i ett bostadsköp för många.  
 

4.2.4 Kapitalstruktur och Kapitaltillskott 
 
Som tidigare nämnts har Lindquist synpunkter på föreningens kapitalstruktur då han menar att 
bostadsrättsföreningen är högt belånad vilket leder till höga räntekostnader. På grund av 
Lindquist syn på kapitalstrukturen har han även tittat på olika möjligheter att lösa problemet, 
därför har Lindquist kännedom om möjligheten att göra kapitaltillskott. Respondenten visar 
sig har ingående kunskap om kapitaltillskott och vet att medlemmar då tillför medel för att 
sänka föreningens belåningsgrad och genom detta skapas en billigare boendekostnad. 
Lindquist visar vidare kännedom då han förklarar hur räntekostnader är avdragsgilla i privata 
deklarationer och att det finns både kollektivt och individuellt kapitaltillskott. Det visar sig att 
föreningen Y tidigare har haft uppe förslag om att genomföra ett kapitaltillskott.  
Lindquist blev då väldigt intresserad av möjligheten och läste in sig och förespråkade 
metoden. Han menar att just i föreningen Y skulle ett kapitaltillskott vara idealt och, när det 
först kom på tal, kontaktade då föreningens förvaltare för att få hjälp att förmedla 
informationen till föreningens övriga medlemmar. Respondenten förklarar att just då var det 
kollektivt kapitaltillskott som var intressant. Förslaget röstades sedermera ner då många av 
medlemmarna motsatte sig förslaget.  

 
4.2.5 Beteende 
 
På frågan om varför medlemmarna motsatte sig ett kapitaltillskott svarar Lindquist att de 
flesta tyckte det verkade vara väldigt krångligt och ville inte ta ett större låneansvar. Några 
förstod inte varför det skulle genomföras och vissa tyckte den nuvarande situationen var 
tillräckligt bra. Sammantaget var det mestadels krångligt. Lindquist tror att medlemmarnas 
bristfälliga kunskap om föreningens ekonomi, och hur den påverkar medlemmarna privat är 
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en faktorn som bidrar till att de upplever kapitaltillskottet som komplicerat och därför inte 
genomförs. Lindquist menar att om medlemmar inte ens förstår den grundläggande 
funktionen med vad det innebär att äga en bostadsrätt i form av rättigheter och skyldigheter, 
så kommer de heller inte förstå effekten av kapitaltillskottet, och därmed uteblir 
genomförandet. Medlemmarna ville heller inte gå till banken och ta ett nytt lån utan nöjde sig 
med en högre avgift där man lät lånen ligga kvar i föreningen. Lindquist förklarar att han blev 
lätt frustrerad över utfallet då han hade sett fram emot att kunna göra ett kapitaltillskott. Efter 
beslutet att inte genomföra kapitaltillskott svalnade intresset i föreningen. Lindquist försökte 
vid ett senare tillfälle, på ett styrelsemöte ta upp möjligheten att göra ett individuellt 
kapitaltillskott, men då var intresset svagt även hos styrelsen vilket ledde till att frågan inte 
diskuterades i större utsträckning.  
 
Att ta ett lån har, som tidigare nämnts, Lindquist inte något problem med. Respondenten anser 
sig ha god relation till sin bank och tycker inte det finns några svårigheter med att gå in och 
förhandla räntor eller bli beviljad kredit. Lindquist menar att då han ställer sig positivt till 
kapitaltillskott och vill genomföra processen skulle han kunna gå in till banken redan idag.  
!

4.3 Mäklare - Markus Larsson  
 

4.3.1 Om respondenten 
 
Larsson är fastighetsmäklare i Halmstad och förmedlar mestadels bostadsrätter. Han har varit 
verksam i yrket sedan år 2009 och tycker sig ha god insyn i bostadsrättsmarknaden. 

4.3.2 Kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt 
!
Larsson ser en tydlig tendens till okunskap bland många bostadsrättsköpare och menar att det 
kan leda till stora problem, både ekonomiskt och boendetekniskt. Exempelvis menar mäklaren 
att han aldrig upplevt att en besiktning genomförs på en bostadsrätt, dock är detta oerhört 
vanligt vid villaköp. Även om priserna ligger på samma nivå görs ofta ingen besiktning på en 
bostadsrätt. Larsson menar att spekulanter i vissa fall känner en trygghet i 
bostadsrättsföreningar där de tror att föreningen täcker upp för sådant som är fel i bostaden, 
och av denna anledning genomförs ingen besiktning. Därmed förstår de inte konsekvenserna 
av om ett fel skulle uppstå i bostadsrätten. Larsson menar här att bostadsrättsköpare ofta inte 
förstår innebörden av att vara medlem i en bostadsrättsförening, de förstår inte vad man har 
för rättigheter och skyldigheter. Vanligtvis finns en uppfattning om hur en 
bostadsrättsförening fungerar vilken ligger till grund för de beslut som fattas i exempelvis 
köpsituationer. Dessa uppfattningar är dock ofta behäftade med fel. Detta beror på att den 
information de har ofta härstammar från vänner eller familj som i olika utsträckning är 
felaktig.  Ett exempel på sådan felaktig information kan vara att människor ofta tror att det är 
säkert att köpa in sig i en bostadsrättsförening då föreningen tar ansvaret om exempelvis 
något går sönder. Larsson menar att okunskapen om upplåtelseformen bostadsrätt kan vara en 
bidragande faktor till att kapitaltillskott ej genomförs.  
 

4.3.3 Ekonomisk kunskap 
 
Vidare diskuteras ekonomisk kunskap där mäklaren har en uppfattning av att spekulanter har 
god insikt när det gäller boendekostnader men inte när det rör föreningens ekonomi. Med 
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andra ord vet spekulanterna ofta vilken avgift de har, dock finns liten förståelse för hur 
föreningens ekonomi i övrigt påverkar boendekostnaderna.  
 
Kapitaltillskott vilket genomförs i syfte att sänka föreningens lån och medlemmars 
boendekostnad är ingen allmän kunskap vilket gemene man har någon uppfattning om enligt 
Larsson. Han menar att de föreningar och medlemmar som har kännedom om möjligheten att 
göra kapitaltillskott ofta får idén planterad av externa rådgivare från exempelvis HSB eller 
Riksbyggen. Vidare tror Larsson att ett kollektivt kapitaltillskott är att föredra. Detta då han 
tror att ett individuellt kapitaltillskott blir för kostsamt. Då genomförandet av ett individuellt 
bland annat kräver en uppdelning av andelstalen genom en stadgeändring uppstår 
administrativa kostnader. För att få hjälp med de administrativa delarna kan föreningen 
behöva hyra in konsult och därmed blir det mer kostsamt enligt mäklaren.  
 
I fråga om bostadsrätters marknadsvärde berättar Larsson att marknaden oftast inte tar hänsyn 
till de ekonomiska förutsättningarna föreningen har. Detta bidrar till att ett kapitaltillskott inte 
genererar ett högre marknadsvärde i den utsträckning som kan förväntas. När bostadsrätter 
värderas används oftast ortsprismetoden vilket innebär att värderingen sker utifrån 
försäljningar på liknande utformade objekt i närområdet. Marknaden intresserar sig för de 
kostnader som rör lägenheten i form av avgiften och slutpris vid försäljning. Dock värderas 
sällan föreningens ekonomi vid ett köp av en bostadsrätt. Exempelvis säger mäklaren att få 
spekulanter visar intresse i föreningens årsredovisning eller hur skicket på själva fastigheten 
är. Mäklaren menar att de borde titta på hur framtida kostnader kan komma att utvecklas och 
vad som hänt under det senaste året ekonomiskt. Detta är, enligt mäklare, relativt enkla 
variabler som ofta går att utläsa ur föreningens årsredovisning.  
 
Vid intervjun med Larsson återkommer en faktor vilken mäklaren gärna påpekar. Medlemmar 
i bostadsrättsföreningar besitter ofta låg eller ingen kunskap i ämnet kapitaltillskott. Även en 
okunskap i ett större perspektiv kan observeras, och bostadsrättsföreningars medlemmar har 
ofta en låg kunskap inom boendeformen bostadsrättsförening och dess ekonomi. Larsson 
anser även att problemet med okunskap är så allvarligt att han ibland tycker det borde införas 
någon slags licens eller körkort för att få köpa bostad. Detta för att marknaden ska få en mer 
rättvis bild samtidigt som aktörerna på marknaden skyddas. Larsson tror även att den 
bristfälliga ekonomiska kunskapen hos medlemmarna kan vara en påverkande faktor till att en 
omstrukturering av kapitalet i bostadsrättsföreningar via kapitaltillskott uteblir. Larsson säger 
att eftersom medlemmarna inte förstår skillnaden mellan den privata ekonomin, 
bostadsrättsföreningens ekonomi, hur dessa samspelar och påverkar varandra så förstår man 
heller ej värdet av ett kapitaltillskott. Av denna anledning uteblir kapitaltillskottet.  

4.3.4 Beteende 
!
Intervjun avslutas med frågan om vad köpare på bostadsmarknaden tittar på när de är 
spekulanter på en bostadsrätt. Larsson berättar att de faktorer många spekulanter anser vara 
viktigast är pris i förhållande till skick. Spekulanter vill ha ett objekt som inte är övervärderat 
samtidigt som standarden skall ligga på en viss nivå. Mäklaren förklarar vidare att köparna 
har en begränsad bild av de ekonomiska faktorer som påverkar ett beslut om köp. Larsson 
menar här att de gärna tittar på ekonomiska delar i form av boendekostnader, det vill säga 
avgift och pris, dock tittar de inte på ekonomin i föreningen. De viktigaste faktorerna för en 
bostadsspekulant är dock alltid skicket, priset och läget. Mäklaren menar att det är de mjuka 
värdena som avgör ett köp.   
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4.4 Bank – Eva Andersson 

4.4.1 Om respondenten 
 
För att få en bild av hur banken jobbar med  kreditgivning för privatpersoner och föreningar 
genomfördes en intervju med en bank. Intervjun genomfördes med Eva Andersson som är 
anställd vid en av storbankerna i Halmstad. Andersson har flerårig erfarenhet av 
bostadsrättsföreningar, fastighetsvärdering och belåning. 
 

4.4.2 Kreditgivningsprocessen 
 
Inledningsvis diskuterades kreditgivningsprocessen för privatpersoner som befinner sig i en 
situation där de skall köpa en bostadsrätt. Andersson berättade att banken i dessa lägen börjar 
med att kolla på en privatkalkyl. I privatkalkylen studeras personens inkomst i förhållande till 
kostnader för att se om personen har ekonomisk möjlighet att betala av lånet och räntan. 
Enligt Andersson studerar banken även ekonomin i den bostadsrättsförening där lägenheten 
finns. Exempelvis undersöks om eventuella underhåll kan komma att ske vilket kan bidra till 
en avgiftshöjning. Den kan i sin tur komma att påverka köparens ekonomi och 
betalningsförmåga. Vidare studerar banken även hur kunden tidigare skött sina betalningar av 
lån, om sådana finns. Efter dessa avvägningar ges en bild av om en kredit skall beviljas eller 
ej.  
 
Om en bostadsrättsföreningen skall låna pengar undersöks dess årsredovisning närmare. 
Banken studeras exempelvis om föreningen går med vinst och föreningens soliditet. Vidare 
kollar banken på föreningens geografiska läge. Utifrån dessa parametrar skapas sedan en 
värdegrund. Andersson berättar att det är dyrare att finansiera bostadsrättsföreningar nu än för 
10 år sedan. Detta beror på att banken nu har större marginalkrav än förut vilka kräver en 
större säkerhet. Detta har lett till att värderingen av säkerheten vid ett lån till en 
bostadsrättsförening värderas annorlunda. Idag värderas fastigheten i en bostadsrättsförening 
som om den vore en kommersiell, fullt uthyrd fastighet.  
 
Det kanske mest intressanta Andersson berättade var att i dagsläget är det generellt billigare 
för en privatperson att låna pengar än för en bostadsrättsförening. Alltså kan privatpersoner få 
bättre lånevillkor än sina föreningar. Detta beror mycket på att privatpersoner har ett bättre 
förhållande till banken och har fler grunder för att erhålla rabatt än bostadsrättsföreningar 
vilka oftast endast har kontakt med banken genom ett innestående lån.  
 

4.4.3 Kapitaltillskott 
 
Andersson säger att banken ser positivt på kapitaltillskott. Samtidigt som kapitaltillskottet 
stärker den enskilda individens ekonomi genom bättre ränta och genom avdragsrätten, så får 
banken samtidigt en chans att etablera en bättre relation med privatpersonerna. Banken anser 
det vara positivt att stärka individernas och hushållens ekonomi med kapitaltillskott samtidigt 
som de får en chans att sälja in andra banktjänster till hushållen. Andersson säger dock att hon 
inte haft särskilt många kunder som velat genomföra kapitaltillskott. De gånger det hänt har 
det varit styrelserepresentanter som dels haft kunskapen, men även den ekonomisk förmåga 
att genomföra ett tillskott. När frågan tagits upp i föreningen har den möts av motstånd från 
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övriga medlemmar. Andersson förtydligar att hon aldrig varit med om att ett kapitaltillskott 
genomförs, utan frågan har tagits upp i föreningar och sedan röstats ner. I övrigt menar 
Andersson att medlemmar i bostadsrättsföreningar har förhållandevis liten kunskap om 
kapitaltillskott. Vid diskussionen om individuellt kontra kollektivt kapitaltillskott menar 
Andersson att det individuella är att föredra. Andersson menar att det individuella alternativet 
ger fler valmöjligheter  och det finns mindre risk för att någon blir förbisedd i beslutet.  
 
Andersson berättar att banken tycker det är konstigt att inte fler bostadsrättsföreningar 
genomför kapitaltillskott. Andersson misstänker att det dels kan bero på den ovilja som finns 
hos många människor när det gäller att ta nya lån. Hon menar att det finns en rädsla för att ta 
lån och därigenom få ett större ansvar. Men vad människor inte förstår är att de redan har ett 
lån i samma storlek med indirekt ansvar i föreningen. Andersson säger även att självklart så 
påverkar utfallet av kreditgivningen om den kreditsökande bostadsrättsmedlemmen kan 
genomföra ett kapitaltillskott, bortsett från att personen ifråga inte har sparade medel av den 
storlek som krävs för kapitaltillskottet. Andersson menar dock att människor sällan har så 
pass stora kontanta summor sparade.  
 
Andersson tror även att ett annat hinder för att kapitaltillskott ej genomförs är 
kunder/bostadsrättsmedlemmars ekonomiska kunskap. Både den privatekonomiska 
kunskapen, men även den föreningsekonomiska kunskapen och hur dessa hänger ihop. 
Andersson förklarar att kunder ofta inte vågar ställa frågor när de besöker banken. 
Exempelvis brukar Andersson vara medverkande vid möten där andra lånespecialister 
diskuterar lånevillkor med kunder. I dessa möten brukar specialisten gå igenom saker som 
ofta ligger utanför kundens kunskapsområde. Ändå ställer kunden sällan frågor utan nickar 
och menar sig förstå vad som sägs. För att få tydligare och mer förenklad information brukar 
Andersson försöka få igång samtalet genom att ställa frågor. I detta läge brukar även kunden 
börja ställa fler följdfrågor. Hon menar att kunden kanske skäms för sin okunskap i ämnet och 
vågar därför inte ställa frågor. I samtal som Andersson själv har med kunder menar hon att det 
tydligt brukar framgå hur lite införstådd kunden är med vad det innebär rent ekonomiskt vid 
ett köp av en bostadsrätt. Andersson säger att de är införstådda med kostnaden för avgiften, 
för köpeskillingen på bostaden, samt för räntekostnaderna. Däremot är det sällan någon som 
förstår innebörden av en förenings årsredovisning. Andersson menar att i de lägen hon går 
igenom föreningens ekonomi med kunderna så uppstår åter igen ett sådant läge där kunden 
sitter och håller med men i själva verket inte förstår något. Hon påpekar att den ekonomiska 
kunskapsbristen inte enbart gäller företagsekonomi utan även i vissa fall privatekonomi.    
 
Andersson menar att det hos vissa kunder finns en rädsla att gå till banken. Hon tror att 
rädslan kan grundas i att man är rädd för att visa sin okunskap och att man kanske riskerar få 
en avslagen kredit. Av denna anledning väljer medlemmar att avstå från att genomföra 
kapitaltillskott och därmed slippa ta kontakt med banken.   
!
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Utifrån svaret angående fördelen med individuellt kapitaltillskott ställdes frågan om vissa 
medlemmar vid ett kapitaltillskott kunde nekas lån. Andersson förklarade då att kreditgivning 
enkelt går att erhålla ur kalkylsynpunkt. Eftersom ett lån av samma storlek är inbakat i 
avgiften, vilket medlemmen klarar av att betala, bör denne även klara av att betala ett 
personligt lån av samma storlek. Avgiften kommer genom kapitaltillskottet sänkas med 
samma mängd som lånekostnaderna ökar privat. Dessutom är det stor chans att räntan på det 
privata lånet är lägre än det som finns i föreningen. Dessutom kan privatpersonen göra fullt 
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avdrag för räntekostnader i sin deklaration. Dock kan ett lån för stoppas om lägenheten redan 
är högt belånad då banken endast lånar ut 85 % av en lägenhets marknadsvärde. För att ändå 
erhålla ett lån krävs att någon annan säkerhet ställs ut till det nya lånet. Problemet i 
kreditgivningen ligger på värderingen. Andersson menar här att marknaden inte reagerar som 
de borde på ett kapitaltillskott och en uppvärdering av bostadsrätten följer inte med. Då en 
uppvärdering inte sker kan det innebära att medlemmen har belånat hundra procent av 
bostadens värde vilket inte är tillåtet. Däri ligger problematiken för kreditgivning vid 
kapitaltillskott enligt Andersson. 
 

4.5 Förvaltare Kerstin Grönlund och Bo Bratt 
 
Vi har intervjuat två ekonomiska förvaltare på ett av Sveriges största förvaltningsbolag. 
Bolagets verksamhet består mest av nybyggnation samt förvaltning av bostadsrättsföreningar, 
kommersiella fastighetsägare och offentliga fastighetsägare.  
 
Respondenterna Kerstin Grönlund och Bo Bratt har arbetat som ekonomiska förvaltare för 
bostadsrättsföreningar i 13 respektive 12 år. Som ekonomiska förvaltare sitter respondenterna 
med i bostadsrättsföreningarnas styrelser som representanter för förvaltningsbolaget. I deras 
dagliga arbete ingår uppgifter som att upprätta budget, kalkyler och bokslut för sina 
respektive föreningar samt agera likt en ekonomisk konsult för sina kunder.  
 

4.5.1 Kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt 
 
Vid frågan om bostadsrättsägares kunskapsnivåer berättar respondenterna att kunskapen om 
upplåtelseformen bostadsrätt och hur bostadsrättsföreningar fungerar är i många fall 
undermålig. Självklart varierar kunskapen mellan olika medlemmar men i det stora hela 
märks bristen. Den vanligaste förvirringen är att medlemmarna tror att deras lägenhet 
fungerar som en hyresrätt. Det händer relativt ofta att felanmälan görs till driftskontoret från 
bostadsrättsmedlemmar vilka vill ha hjälp att laga något i sina lägenheter  

 
”Vissa ringer och vill ha ett kylskåp reparerat”  

(Grönlund, K. Personlig kommunikation, 30 April 2013) 
 
Förvaltarna menar vidare att styrelsen i en bostadsrättsförening oftast besitter en bättre 
kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar än resterande medlemmar. Dock är det inte 
alltid en självklarhet utan respondenterna har träffat flera styrelsemedlemmar vilka har haft 
undermålig kunskaper och visat tydliga tecken på okunskap för hur en bostadsrättsförening 
fungerar. Respondenterna tror att den okunskap som finns om upplåtelseformen bostadsrätt 
samt de rättigheter och skyldigheter som medföljer bostadsrätten bidrar till att människor 
ändå inte helt förstår vad ett genomförande av kapitaltillskott innebär och därmed avstår ifrån 
att genomföra det.  
 

4.5.2 Ekonomisk kunskap 
 
Även den ekonomiska kunskapen visar sig ofta vara bristfällig, både hos styrelsemedlemmar 
och övriga medlemmar i bostadsrättsföreningar menar förvaltarna. Bratt, B. säger att 
medlemmar och styrelsemedlemmar har en förmåga att endast titta på sin privatekonomi. 
Inför ett beslut är inte föreningens ekonomi intressant utan ofta efterfrågas hur beslutet 
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påverkar medlemmarnas privatekonomi. Han menar att medlemmarna inte förstår att 
föreningens ekonomi påverkar den privata ekonomin. Bratt, B. berättar vidare att fokus när 
föreningen fattar ekonomiska beslut istället borde ligga på föreningens ekonomi och dess 
långsiktiga fortlevnad. Respondenterna berättar att de ofta får utbilda styrelse och medlemmar 
om hur ekonomin fungerar och hur den påverkar medlemmarnas privatekonomi. Dessutom är 
kunskapen som krävs för att förstå en årsredovisning liten.  
 
”Man blir liksom glad när folk tittar på årsredovisningen och ställer frågor och man märker 

att de har koll!” (Grönlund, K. Personlig kommunikation, 30 April 2013) 

 

4.5.3 Kapitaltillskott och beteende 
 
Då diskussionen angående kapitaltillskott uppkommer menar förvaltarna att en förening, 
vilken har ett sämre läge, bör vara mindre aktuell för ett kapitaltillskott. Den bör vara mindre 
aktuell då det antagligen kommer ge en väldigt liten påverkan på föreningens och 
lägenheternas marknadsvärde. Vidare berättar respondenterna att ett kapitaltillskott bör 
generera ett högre marknadsvärde men tyvärr värderar oftast inte marknaden upp 
bostadsrättsföreningen utifrån dess kapitalstruktur  
 
Respondenterna på förvaltningsbolaget ser en klar fördel med att genomföra ett 
kapitaltillskott eftersom medlemmarnas boendekostnader minskar. De förklarar även att i de 
flesta fall är det förvaltare eller rådgivare vilka ger en bostadsrättsförening idén om att 
genomföra ett kapitaltillskott, det är sällsynt att föreningsmedlemmar kommer med frågan till 
förvaltaren. Vidare har förvaltarna tagit upp alternativet att genomföra ett kapitaltillskott men 
det har aldrig genomförts i slutändan. De har då genomgått ett antal informationsmöten hos 
sina respektive föreningar och har då mötts med positiv respons från medlemmarna då de 
insett att de kan sänka sin boendekostnad. När det väl blivit dags att fatta beslut i frågan har 
det dock tagit stopp. I frågan om varför det tar stopp berättar respondenterna att 
medlemmarna tyckte att det administrativt blir arbetsamt och att de inte vill ta lån. 
Administrativt blir det arbetsamt att exempelvis dela upp andelstalen och det fanns ofta en 
ovilja att besöka banken för ett låneåtagande. Förvaltarna säger sig uppleva att många 
medlemmarna inte orkar sätta sig in i hur kapitaltillskottet fungerar och istället nöjer sig med 
hur situationen redan är. Till viss del menar förvaltarna att det beror på den bristfälliga 
ekonomiska kunskapen, där medlemmar inte förstår den grundläggande ekonomiska 
funktionen i en föreningen och därmed inte förstår innebörden av ett kapitaltillskott.   
 

4.6 Medlemmar föreningarna X och Y 
 
Under denna rubrik presenteras en sammanslutning av de intervjuer vi haft med 
respondenterna från bostadsrättsföreningarna. Respondenterna är i olika åldrar och har olika 
yrkestillhörighet. 

 
4.6.1 Kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt  
 
De flesta respondenterna menar att de äger sina fysiska lägenheter och resterande menar att de 
är delägare i föreningen och att föreningen i sin tur äger lägenheterna. Vidare tror majoriteten 
av de intervjuade medlemmarna antingen att de får göra vilka typer av förändringar de 
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behagade, i annat fall var de ovissa om hur reglerna förhöll sig. Ett fåtal respondenter menar 
att de får genomgå mindre förändringar såsom målning och lätt renovering men större 
renoveringar såsom ändring av planlösning krävde samtycke från föreningen. Mer otydliga 
var svaren angående uthyrning av lägenhet i andra hand. Några respondenter menar här att 
medlemmar har rätt att, utan tillåtelse av bostadsrättsföreningen hyra ut sin lägenhet till vem 
de vill. Dessa medlemmar menar att eftersom de köpt lägenheten och äger denna kunde de 
hyra ut den till vem de ville.  Vidare säger vissa respondenter att de inte har koll på reglerna 
för uthyrning och vissa menar att det krävs medgivande från styrelsen. Den sista frågan 
angående bostadsrätt som upplåtelseform behandlade fördelen med boendeformen. 
Respondenterna lägger här mycket vikt vid känslan av gemenskap och frånsägandet av eget 
ansvar.  
 

”Det är ju trevligt med gemenskapen i föreningen och man har tillsammans 
ansvar för att trädgård och trappstädning sköts” (Respondent A, personlig 
kommunikation, 6 Maj 2013).  

 
Respondenterna jämför här upplåtelseformen med att äga en fastighet, exempelvis villa. 
Jämfört med hyresrätt menar de att fördelen med att bo i bostadsrätt är att det i längden är 
billigare. Dessutom tror respondenterna att en medlem i en bostadsrättsförening har större 
möjlighet att påverka och utforma sin lägenhet än en hyresgäst. En annan positiv aspekt, 
menar flertalet respondenter, är att då de betalar en avgift kan föreningen senare hjälpa till om 
något går sönder, likt en försäkring. Exempelvis nämner en medlem att då vitvaror går sönder 
får föreningen stå för kostnad och reparation. Respondenterna menar då att en del av avgiften 
upptas av en fond för framtida underhåll och om något inträffar har medlemmarna således 
tillgång till dessa pengar.  
 

4.6.2 Ekonomisk kunskap 
 
Då föreningen Y tidigare haft uppe frågan om kapitaltillskott visar de intervjuade 
medlemmarna från denna föreningen kunskap om kapitaltillskott. Respondenterna i 
föreningen X har inte hört talas om uttrycket kapitaltillskott tidigare och vet inte att 
boendekostnaden kunde sänkas genom omstrukturering av föreningens lån. Dock har nästan 
samtliga respondenter i båda föreningarna kunskap om att det finns en avdragsrätt för 
räntekostnader i den privata deklarationen. Nästan samtliga svarar att avdragssats uppgår till 
30 %. De flesta respondenter menar att föreningens ekonomi inte påverkar dem som 
medlemmar särskilt mycket. Ett vanligt svar är att föreningens ekonomi påverkade  
 

”i viss utsträckning. Men så länge avgiften är densamma är det lugnt.” 
(Respondent B, personlig kommunikation, 6 Maj 2013).  

 
Vidare menar flera av respondenterna att om föreningen går dåligt ekonomiskt kan 
medlemmarna påverkas genom att fastigheten inte sköts eller att avgiften höjs. 
Respondenterna menar då att om föreningen går dåligt, krävs mer pengar från medlemmarna 
vilket påverkar dem som betalar avgiften. En dålig ekonomisk ställning kan även yttra sig 
genom att föreningen drar in på kostnader såsom trädgårdsskötsel och annat löpande 
underhåll. En respondent menar att om det vill sig riktigt illa kan föreningen försättas i 
konkurs då de inte kan betala sina lån. Vid följdfråga på hur en medlem skulle kunna bli av 
med sin lägenhet och förlora sin nyttjanderätt förklarar de intervjuade medlemmarna att om 
de ej betalade sina räntekostnader på sitt privata bolån skulle banken kunna gå in och ta 
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bostadsrätten vilken var ställd som säkerhet i lånet, annars finns ingen risk att bli av med sin 
bostadsrätt enligt respondenterna i föreningarna X och Y.  
 
För att sedan testa hur väl respondenterna var insatta i sin förenings ekonomi ställdes frågor 
utifrån respektive förenings årsredovisning. Först ställdes frågan om hur mycket de 
intervjuade medlemmarna trodde deras bostadsrättsförenings fastighet kostade att uppföras. 
Respondenterna gav varierande svar mellan 50 till 250 miljoner kronor. Därefter efterfrågades 
hur mycket lån föreningen hade. Här gavs svar med mindre spann och svaren var mellan 30 
till 100 miljoner. Vidare tror de flesta respondenterna att deras andel i föreningen applicerat 
på föreningens skuld speglar den del av lånet deras lägenhet tog upp, oavsett lägenhetens 
storlek. Med andra ord var ett vanligt svar att, om föreningen hade 70 lägenheter motsvarade 
1/70 multiplicerat med föreningens lån den del av lånet respondenternas lägenhet upptog. 
Några medlemmar svarade att de inte trodde sig ha någon del i föreningens lån. En respondent, 
respondent C, i föreningen Y visade sig ha god insikt i sin förenings ekonomi då denne visste, 
på ett ungefär, hur alla siffror stod i föreningen. Respondent C berättar att föreningen kostade 
ca 250 miljoner att uppföra och att lånen är någonstans mellan 75 till 80 miljoner, siffrorna 
hade respondent C läst i föreningens årsredovisning. Vidare tillfrågades respondenterna om 
respektive förenings årliga räntekostnader. Även här varierar svaren kraftigt och summor 
mellan 500 000 och 3 miljoner uppgavs. Många räknar här med en ränta på ca 3 % på de 
skulder de tidigare uppgett. Respondenterna är vidare osäkra på huruvida föreningen får 
någon hjälp med sin ekonomi. Den allmänna uppfattningen är att föreningen troligtvis får 
någon rådgivning med en representant i styrelsen, samt att en revisor fanns till hjälp. Vidare 
är det skilda åsikter om vem som upprättade föreningens årsredovisning. Å ena sidan är 
uppfattningen att styrelsen är ansvariga, å andra sidan uppfattas revisorn upprätta 
årsredovisningen.  
I fråga om hur priset de var villiga att betala för sin bostadsrätt påverkades av bostadsrättens 
avgift, är det relativt enhälliga svar. Det framgår att avgiften är en påverkande variabel på det 
pris respondenterna är villiga att betala. Dock är avgiften inte en lika stor faktor som 
exempelvis skicket eller läget på bostadsrätten.  
 
De intervjuade bostadsrättsmedlemmarna är sedermera i princip enhälliga om att de kan 
erhålla lån från sin bank idag. De är dessutom relativt säkra på att de genom förhandling kan 
få en bättre ränta än den som erbjöds av banken.  
 

4.6.3 Beteende 
 
I fråga om huruvida respondenterna använder sig av rabattkuponger, medlemsklubbar med 
rabattförmåner, eller aktivt söker rea-varor visas ett blandat resultat. Respondenternas vilja att 
i olika utsträckningar söka ovan nämnda rabatt- och spar-möjligheter varierar kraftigt 
sinsemellan. Dock använder eller söker samtliga intervjuade medlemmar rabatterade priser på 
ett eller annat sätt. Det vanligaste är att utnyttja rabattcheckar från matvarubutiker. På frågan 
varför de använde sig av rabattkuponger och andra förmåner ges svaret att de används för att 
spara pengar. Respondenterna menar att det aldrig kan vara fel att spara pengar och det finns 
ingen anledning till att betala mer för något när du kan få varor eller tjänster billigare, genom 
exempelvis rabattcheckar eller nedsatta priser.  
 

”varför betala mer för än vara när man kan få den billigare” 
(Respondent D, personlig kommunikation, 6 maj 2013)   
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I stunden för intervjun har närmst samtliga respondenter någon form av lån. Majoriteten av 
respondenterna säger dock att de vill undvika att ta nya lån. En orsak är det fysiska 
bankbesöket. Den allmänna uppfattningen om hur känslan är, att gå till en bank och förhandla 
lånevillkor benämns av flera respondenter som nervös och orolig.  
 

”…både oro och nervositet skulle jag nog säga. Eftersom man gärna vill få 
igenom lånet men inte vet om det kommer gå igenom. Sen är det inte många 
gånger i livet man sitter i en förhandling med banken, så visst är det en 
anspänning att gå dit” (Respondent C, personlig kommunikation, 6 Maj 
2013). 

 
Då frågan om möjligheten att minska boendekostnaden genom belåning uppkom är det ingen 
som visar vilja på att genomföra en sådan process. Det visas en klar ovilja att genomföra ett 
kapitaltillskott av olika anledningar. Det anses dock mestadels vara psykiskt påfrestande att ta 
ett lån enligt respondenterna och det känns tryggare att ha lånen i föreningen, istället för att ha 
ett privat låneåtagande. Många av respondenterna i föreningen Y, vilka har kännedom om 
kapitaltillskott, tycker även att processen verkar väldigt krånglig och administrativt 
komplicerad. Vidare är ingen av respondenterna i föreningen X intresserade av att genomföra 
ett kapitaltillskott. Efter vi berättat om tillvägagångssättet upplever många respondenter att 
processen verkar för avancerad och omständig. De flesta är nöjda med den nuvarande 
ekonomiska situationen. Enligt några respondenter känns det tryggare att ha lånen i 
föreningen istället för att ha ett större privat låneåtagande.   
 

”Bördan med det nuvarande lånet räcker. Att ta ett till tror jag bara skulle 
bli tungt för mina axlar.” (Respondent E, personlig kommunikation, 6 Maj 
2013).  

!
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5 Analys 

I detta kapitel kopplas uppsatsens teoretiska referensram ihop med den data som analyserats 
fram ur den empiriska studien. Vidare kopplas olika data från den empiriska studien ihop 
med annan empirisk data. Analysen kommer ligga till grund för uppsatsens slutsats.  
 

5.1 Kunskap om upplåtelseformen bostadsrätt 
 
Styrelseledamoten och ekonomiansvarige i föreningen X, Svensson, J. tycker sig uppleva att 
många medlemmar i föreningen har förhållandevis liten förståelse om upplåtelseformen 
bostadsrätt samt vilka skyldigheter och rättigheter som ingår i denna.  
 

”Det har hänt att medlemmar kontaktar mig när deras vitvaror gått sönder 
och vill att föreningen sätter in pengar för de utlägg de haft för de nya” 
(Svensson, J. personlig kommunikation, 26 April 2013).   

 
Under intervjuer med medlemmar i bostadsrättsföreningarna X och Y var det ett flertal 
respondenter som menar att de ägde sina lägenheter. Bara ett fåtal menar att föreningen äger 
lägenheten och att de som medlem har nyttjanderätt till den. En bostadsrättsförening äger en 
fastighet och de lägenheter som inryms i den. Medlemmarna i sin tur äger rätten att nyttja en 
viss lägenhet (Lundén & Svensson, 2008).  
 
Ett större antal av respondenterna från föreningarna menar att de får genomföra vilken 
förändring de behagade i sina respektive lägenheter. Några få respondenter var osäkra på sina 
rättigheter och skyldigheter. Ett fåtal respondenter menade att de fick genomföra mindre 
förändringar, större förändringar krävde dock samtycke från föreningen. I fråga om 
förändringsarbeten i lägenheter skriver Lundén och Bokelund Svensson (2011) att en medlem 
får genomföra mindre reparationer, underhåll och förbättringar utan tillstånd från föreningen. 
Skall större projekt genomföras, såsom ingrepp i bärande konstruktion, krävs tillstånd från 
föreningen (Lundén & Bokelund Svensson, 2011).  
 
På frågan vad som är fördelen med att vara medlem i en bostadsrättsförening sa vissa 
respondenter att friheten med bostaden samt att det är ett billigare boende jämfört med en 
hyresrätt är det de främsta fördelarna. Några andra respondenter menade att gemenskapen 
med andra grannar och det gemensamma ansvaret är de största fördelar. 
 

”Det är ju trevligt med gemenskapen i föreningen och man har tillsammans 
ansvar för att trädgård och trappstädning sköts” (Respondent A, personlig 
kommunikation, 6 Maj 2013).  

 
Några respondenter tyckte att fördelen med att bo i bostadsrätt var den trygghet som finns i att 
ha föreningen bakom sig ifall det händer något med lägenheten. Dessa respondenter menar att 
en del av den avgift de betalar in till föreningen skulle fungera likt en försäkring om något 
skulle hända. I dessa fall skulle föreningen stå för kostnaderna vilket vissa respondenter 
upplevde som en stor trygghet. En medlem nämnde exempelvis att föreningen skulle anskaffa 
eller ersätta kostnaden för nya vitvaror om dessa gick sönder. Lundén och Bokelund Svensson 
(2011) menar att varje enskild medlem i en bostadsrättsförening är ansvarig för sin lägenhet 
invändigt och att den underhålls för att vara i bra skick. Om något går sönder är det 
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bostadsrättsägaren som blir ansvarig att ersätta och reparera skadan. Föreningen har ansvar då 
det rör större arbeten vilka påverkar hela fastigheten, exempelvis husets stamsystem (Lundén 
& Bokelund Svensson, 2011). !
 
 
De intervjuade medlemmarnas uppfattning kring andrahandsuthyrning är delad där vissa 
menar att de får hyra ut sina lägenheter till vem som helst. Dessa medlemmar sa att eftersom 
de köpt lägenheten var det också deras beslut om vem som fick bo i den och använda den. 
Andra medlemmar var osäkra på hur reglerna förhöll sig och sist menade någon enstaka 
medlem att tillstånd krävdes från styrelsen. Om en medlem har för avsikt att hyra ut sin 
lägenhet i andra hand krävs ett medgivande från bostadsrättsföreningen. Det vill säga om en 
medlem flyttar ut ur sin lägenhet och hyr ut denna till någon annan (Lundén & Bokelund 
Svensson, 2011).  
 
Ekonomiansvarige i föreningen Y, Lindquist, H. menar att om medlemmarna inte ens har 
förståelse för innebörden av att äga en bostadsrätt och vilka rättigheter och skyldigheter som 
medföljer ägandet så kommer de heller inte förstå innebörden av ett kapitaltillskott. Av denna 
anledningen menar Lindquist att tillskottet kommer utebli.    
 
Mäklaren Larsson, M. säger att kunskapsnivån gällande medlemmarnas rättigheter och 
skyldigheter i en bostadsrättsförening är dålig. I allmänhet upplever han att det finns en 
grundläggande kunskap men att den ofta är begränsad och innehåller fel. Orsaken till att 
informationen är felaktig menar Larsson beror på att människor blir informerade av nära och 
kära som de tror sig kunna lita på, men där informationen i olika grader är felaktig. Larsson 
uppger som exempel att vissa personer kan vara införstådda med att de inte äger lägenheten 
fysiskt, vilket är korrekt, men samtidigt tror att de får genomföra vilka förändringar de önskar 
i lägenheten utan tillstånd, vilket är fel. Larsson menar att den dåliga kunskapen om 
upplåtelseformen bostadsrätt kan vara en påverkande faktor till att kapitaltillskott ej 
genomförs. 
 
Även de intervjuade förvaltarna anser att bostadsrättsmedlemmar ofta har en relativt låg 
kunskapsnivå. Vanligast är att medlemmarna tror att samma regler gäller för hyresrätt som 
bostadsrätt vilket leder till att medlemmar ringer in till driftskontoret och ber att få 
exempelvis ett kylskåp lagat i lägenheten. I vissa fall är det även de boende medlemmarna i 
styrelsen som visar tecken på okunskap enligt förvaltarna. Förvaltarna säger att okunskapen 
om upplåtelseformen bostadsrätt samt de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
upplåtelseformen kan vara en bidragande orsak till att kapitaltillskott ej genomförs.  
 

5.2 Ekonomisk kunskap 
!
Medlemmarnas avgift påverkas direkt av föreningens ekonomi då avgiften skall motsvara 
lägenhetens del i föreningens kapital- och driftskostnader (Isacsson, 2006). Kapitalkostnader 
innefattar räntekostnader och amortering på föreningens lån. Driftskostnader innefattar 
exempelvis löpande underhåll, el och uppvärmning. Om föreningen tar på sig mer lån får 
föreningen ökade räntekostnader vilka betalas av medlemmarna (Isacson, 2006). Om 
föreningen ekonomi blir så dålig att de inte kan betala sina skulder, kan den hamna i obestånd 
vilket i sin tur kan resultera i likvidation eller konkurs för föreningen (Lundén och Bokelund 
Svensson, 2011). Vid likvidation säljs föreningens fastighet och övriga tillgångar, och för de 
medel som erhålls betalas föreningens skulder av. När alla skulder betalats av, går eventuellt 
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överskott till medlemmarna i föreningen genom en utdelning. Vid konkurs förlorar 
bostadsrättsägaren sin bostadsrätt utan ersättning och kan endast bo kvar i lägenheten som 
hyresgäst (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Den allmänna uppfattningen bland 
respondenterna i föreningarna är att föreningens ekonomi inte påverkade dem särskilt mycket. 
Respondent B, boende i föreningen X, sa att den påverkar denne  
 

”i viss utsträckning. Men så länge avgiften är densamma är det lugnt.” 
(Respondent B, personlig kommunikation, 6 Maj 2013).  

 
Några respondenter menade att om föreningen ekonomi går dåligt kan det resultera i höjda 
avgifter. Vidare kan det kanske leda till att föreningen behöva spara in på kringtjänster i form 
av städ och underhåll. Går den riktigt dåligt menar en respondent att föreningen kan gå i 
konkurs. På frågan om de intervjuade medlemmarna på något sätt kunde förlora sin lägenhet 
och nyttjanderätt till denna menade de flesta respondenterna att då de inte betalade 
räntekostnaden på sina lån kunde banken ta lägenheten som var ställd som säkerhet för lånet, 
annars kunde de inte blir av med lägenheten. De flesta respondenter i föreningarna X och Y 
trodde att föreningens lån delades lika på antalet lägenheter oavsett dess storlek. Vissa av de 
intervjuade medlemmarna trodde dock att de inte hade någon del i föreningens lån, utan 
eftersom det var föreningen som ägde lånen hade de som privatpersoner inte något med 
skulden att göra.  
 
Båda föreningarna har fastigheter vilka hade en uppförandekostnad på cirka 250 miljoner kr 
enligt respektive förenings årsredovisning. Årsredovisningarna visar att föreningen X har ett 
lån på cirka 30 miljoner kr och föreningen Y har ett lån på ca 80 miljoner kr. Förvaltarna 
Grönlund, K. och Bratt, B berättar att många medlemmar i bostadsrättsföreningar, och även 
styrelseledamöter, inte vet hur en årsredovisning skall avläsas. De beskriver det som en 
lättnad och glädje när någon faktiskt kan läsa en årsredovisning och har frågor om den. 
Respondenten C i föreningen Y var förhållandevis säker på att fastigheten kostat 250 miljoner 
att uppföra. Lånet menade han var i storleksordningen 75-80 miljoner efter vad han läst i 
årsredovisningen. Övriga respondenters svar på frågan om uppförandekostnaden var spridda 
från allt mellan 50 och 250 miljoner. Respondenterna svar på frågan om lånestorleken i 
föreningarna varierade mellan 30 till 100 miljoner. Över lag var respondenterna osäkra på 
summan och antog bara ett tal de trodde var rimligt. Förutom respondenten C i föreningen Y 
samt de ekonomiansvariga respondenterna hade inga andra respondenter tidigare någonstans 
läst om kostnaderna för uppförande av fastigheterna eller hur stora lånen i föreningarna var.    
!
Bostadsrättsföreningar kan genomföra ett kapitaltillskott för att sänka boendekostnaden för 
dess medlemmar (Lundén och Bokelund Svensson, 2011). Modigliani och Miller (1963) 
menar att då kapitalkostnaden i ett företag sjunker blir det mer intressant för investerare och 
då ökar marknadsvärdet. Bostadsrättsföreningen Y hade tidigare diskuterat frågan om 
kapitaltillskott, och av denna anledning kände samtliga respondenter till innebörden av 
begreppet. I föreningen X hade ingen respondent, bortsett från den ekonomiansvarige, hört 
talas om begreppet kapitaltillskott. Bankrepresentanten Andersson, E. upplever att de 
bostadsrättsföreningar hon varit i kontakt med, överlag har liten kunskap om kapitaltillskott, 
och respondenten har själv under sina år som verksam inom området aldrig varit med om att 
en förening genomför ett kapitaltillskott.  
 
Skatteavdrag får göras på eventuella underskott som uppstår i inkomstslaget kapital. Avdraget 
uppgår till 30% på den del som understiger 100 000 kr, och 21% av återstående underskott 
(Lodin, 2011). De flesta respondenter hade kunskap om att det fanns en avdragsrätt för 
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räntekostnader i deklarationen. Alla respondenter menar att storleken på avdraget uppgår till 
30 % på den totala räntekostnaden.  
 
Isaksson (2011) skriver att personer på bostadsrättsmarknaden tenderar avgöra värdet för en 
lägenhet eller förening utifrån tekniska, geografiska och estetiska värden. Dock skall en 
korrekt värdering även innehålla aspekten av föreningens ekonomi vilket gör värderingen svår 
(Isaksson, 2011). Vidare menar Isaksson (2011) att marknaden inte har den ekonomiska 
kunskap som krävs för att göra en korrekt värdering. En bieffekt av detta är att avgiften i en 
bostadsrätt oftast inte har stor påverkan i värderingen, vilket den borde ha. Samtliga 
intervjuade medlemmarna i bostadsrättsföreningarna X och Y menar att avgiften påverkade 
priset de var villiga att betala då de köpte bostadsrätten. Dock var inte avgiften en lika viktig 
variabel som exempelvis skicket eller läget. 
 
Mäklaren Larsson, M. menar att bostadsrättsspekulanter vanligtvis väger pris i förhållande till 
skick när de ska köpa en bostadsrätt. Vidare menar mäklaren att spekulanter på 
bostadsrättsmarknaden har en begränsad bild av de ekonomiska faktorer som bör påverka vid 
ett bostadsrättsköp. Larsson menar även att den ekonomiska kunskapen hos medlemmar när 
det gäller bostadsrättsföreningars ekonomi och hur den påverkar privatekonomin är begränsad. 
Han menar att den bristfälliga kunskapen kan vara en påverkande faktor till att en 
omstrukturering av lån via kapitaltillskott uteblir. Han säger att om man inte förstår 
sambandet mellan föreningens ekonomi och den privata ekonomin så kommer man inte heller 
förstå värdet av ett kapitaltillskott och därav uteblir tillskottet. 
  
Förvaltarna Grönlund, K. och Bratt, B. menar att en orsak till att kapitaltillskott uteblir är den 
bristfälliga kunskap som finns när det gäller samspelet mellan privatekonomi och föreningens 
ekonomi. Förvaltarna säger att det ekonomiska kunskapen ofta visar sig bristfällig när de är 
ute och jobbar i olika föreningar, inte bara bland övriga medlemmar utan även i styrelser.  
 
Banktjänstemannen Andersson, E. säger att en blandning av bristfällig kunskap inom både 
privatekonomi och föreningsekonomi ligger till grund för att kapitaltillskott ej genomförs. 
Andersson berättar att hon ofta upplever kunder ha dålig kunskap när de i möten sitter och 
nickar förstående, men där det visar sig att de i själva verket inte alls förstår vad som 
diskuteras. Andersson säger att det sällan är kunder som förstår innebörden av föreningars 
årsredovisningar, och ibland även finns det kunder som inte förstår grundläggande 
privatekonomi. 
 
Ekonomiansvarig i föreningen X, Svensson, J. tror att ett förslag om kapitaltillskott i 
föreningen kan komma att kommer röstas ned på grund av bristfällig kunskap om  
föreningens ekonomi och hur den påverkar medlemmarnas privata ekonomi. 
Ekonomiansvarig i föreningen y, Lindquist, H. tror att en faktor som bidrog till att förslaget 
röstades ned i deras förening var den bristfälliga kunskapen om föreningens ekonomi som 
resulterade i att medlemmarna upplevde genomförandet av kapitaltillskott som komplicerat 
och därmed inte intressant. 
 

5.3 Kreditgivning 
 
Vid kreditgivning skall fastställas att kredittagarens ekonomiska förutsättningar är tillräckliga 
för att fullgöra de åtaganden kreditavtalet kräver (Lennander, 2011). Kreditgivaren vill 
undersöka kredittagarens betalningsförmåga och betalningsvilja för att fastställa kreditrisken 
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(Lennander, 2011). I och med kreditprövningen görs en analys av den möjliga risken för att 
kredittagaren skall hamna i obestånd, samt risken som uppstår vid obestånd. För att minska 
risken för ekonomisk skada hos kreditgivaren kan en säkerhet likt en pant kan ställas. Med 
panten kan kreditgivaren i möjligaste mån hållas skadelös i de fall kredittagaren kommer på 
obestånd (Sighbladh & Wilow, 2008). Enligt bankrepresentanten Andersson, E. kan 
medlemmar ur privatkalkylsynpunkt uppta ett lån för kapitaltillskott. Eftersom medlemmarna 
redan har kostnader för ett sådant lån inbakat i sin avgift med räntekostnader och amorteringar 
resulterar det nya lånet bara i en renodlad omstrukturering med tillkommande fördelar.  
Avgiften i föreningen kommer genom kapitaltillskottet sänkas med samma storlek som 
lånekostnaden ökar privat, de privata räntekostnaderna är dessutom avdragsgilla. Andersson, 
E. säger även att i dagsläget så är ofta räntorna bättre för privatpersoner än för 
bostadsrättsföreningar vilket resulterar att kapitaltillskottet utöver skatteavdragsrätten medför 
en billigare kostnad för medlemmarna. Problemet med krediter till kapitaltillskott menar 
Andersson, E. ligger i att om bostadsrätten redan är utställd som säkerhet och därmed högt 
belånad, och ett nytt lån önskas ta med samma lägenhet som säkerhet, kan det resultera i att 
belåningen uppgår till mer än 85% av lägenhetens marknadsvärde. Eftersom banken bara 
lånar ut 85 % av en bostads marknadsvärde går det därmed inte erhålla ett nytt lån för 
kapitaltillskott. I dessa lägen krävs att medlemmarna har andra saker de kan ställa som 
säkerhet. Ett annat problem med kapitaltillskott och kreditgivningen är enligt Andersson, E. 
att spekulanter på bostadsrättsmarknaden inte har förståelsen för att värdet på en bostad, efter 
ett genomfört kapitaltillskott, bör öka då föreningens ekonomi blir bättre och lägenhetens 
avgift är lägre. De intervjuade medlemmarna i föreningarna X och Y var enhälliga om att de 
trodde de skulle kunna få ett nytt lån idag. Vissa respondenter trodde även att de eventuellt 
genom förhandling kunde erhålla bättre ränta än den banken erbjuder.  
Andersson, säger att kreditgivningen är en förutsättning för att kapitaltillskott skall kunna 
genomföras, bortsett från de medlemmar som önskar, och har möjlighet att genomföra 
kapitaltillskottet med sparade kontanta medel. Andersson säger dock att det inte är ofta som 
människor har de belopp som krävs för kapitaltillskott sparade i kontanta medel. Lunden & 
Bokelund Svensson (2011) säger att kapitaltillskott ofta är av väsentlig storlek vilket oftast 
kräver att medlemmarna tar privata lån.   

 
5.4 Beteende 
!
En rationell handling innebär att människan medvetet och metodiskt väljer de bästa medlen 
för att maximera sin nytta. Då människor befinner sig i ekonomiska situationer antas de agera 
rationellt (Feher da silva & Baldo, 2012). Detta innebär att när människan ställs inför två 
alternativ, väljer hon det alternativ vilket kommer tillföra mest nytta för henne. Feher da silva 
och Baldo (2012) har dock motbevisat teorin med experiment där det framkom att människan 
inte alltid är rationell. På frågan om huruvida respondenterna i föreningarna X och Y 
använder sig av rabattkuponger, medlemsklubbar med erbjudanden eller aktivt söker varor 
med nedsatta priser när de handlar är svaren övergripande lika. Samtliga respondenter 
använde sig i någon form av dessa prisförmåner. En del respondenter söker aktivt efter 
rabatterade varor, andra menade att de inte direkt sökte rabattvaror men tog tillfället i akt då 
tillfällen för nedsatt pris uppenbarade sig. Ett flertal medlemmar uttalade att de självklart 
valde att betala mindre för en vara om det fanns möjlighet.  
 

”varför betala mer för än vara när man kan få den billigare” 
(Respondent D, personlig kommunikation, 6 maj 2013)   
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Enligt Lundén och Bokelund Svensson (2011) sänks boendekostnaden vid ett kapitaltillskott. 
Enligt Feher da silva och Baldo (2012) beskrivning av rationalitet skulle ett kapitaltillskott i 
bostadsrättsföreningar vara det rationella beslutet att genomföra, då det maximerar den 
ekonomiska handlingen genom att sänka boendekostnaden för medlemmarna.  
 
I föreningen Y har frågan om kapitaltillskott tidigare varit diskuterad. Vid dessa tillfällen har 
förslaget röstats ned av medlemmarna. Anledningen till nedröstningen är, enligt 
ekonomiansvarig Lindquist, H., att många medlemmar sagt sig upplever processen som 
komplicerad, att de inte ville lägga ned den tid som krävdes för att genomföra kapitaltillskott 
och att de är nöjda med den ekonomiska situationen som finns idag. 
Samtliga respondenter i föreningen Y säger att de är ointresserade av att genomföra 
kapitaltillskott. Några respondenter vill inte ta nya bolån då de tycker att de lån idag finns är 
tillräckligt stora. Vissa respondenter säger även att processen känns komplicerad och 
invecklad, och därav inte värd att gå igenom. I föreningen X har kapitaltillskott ej tidigare 
varit diskuterat.  
 
Herbert Simon (refererad till i R.S. Wyer Jr, 2010, s.425) menar att ett sätt individer hanterar 
hjärnans begränsningar visas i deras vilja att nöja sig, eller att välja ett alternativ som är 
dugligt, istället för att genomföra den komplexa kognitiva aktivitet som krävs för att finna det 
alternativ som uppenbart är bäst. De intervjuade förvaltarna Grönlund, K. och Bratt, B. 
förklarar att de gånger de varit med om förarbeten till kapitaltillskott, har beslut om 
genomförande röstats ned i slutändan. Orsaken till att förslaget röstades ner har varit att 
medlemmarna tyckte det verkade arbetsamt att gå till banken samt att processen verkade 
administrativt jobbig med att exempelvis dela upp andelstalen i två. Förvaltarna menar sig 
uppleva att medlemmarna inte orkar sätta sig in i hur själv kapitaltillskottet fungerar och nöjer 
sig istället med den situation som de har sedan tidigare. Ekonomiansvarig i föreningen X, 
Svensson, J. tror att medlemmarnas engagemang brister och att de nöjer sig med den situation 
de i dagsläget har istället för att sätta sig in i ämnet kapitaltillskott. Ekonomiansvarig i 
föreningen Y, Lindquist, H. säger att vissa medlemmar ansåg den rådande ekonomiska 
situationen vara tillräckligt bra. Några andra medlemmar upplevde genomförandet arbetssamt 
där besök skulle göras på banken, och nya lån skulle lyftas. Dessa medlemmar tyckte det var 
bättre att låta lånen ligga kvar i föreningen och nöjde sig med att ha en högre avgift.  
 
En faktor som kan uppstå vid en beslutssituation är kognitiv effektivitet. Det innebär att när 
mer än ett alternativ eller tillvägagångssätt kan användas för att fatta beslut eller en 
bedömning, använder sig individen av det alternativ som är lättast att tillämpa och därmed 
resulterar i ett snabbare beslut (Wyer, Jr., 2010). I föreningen X har frågan om kapitaltillskott 
tidigare inte diskuterats. Ekonomiansvarige, Svensson, J. i föreningen X har tidigare hört talas 
om kapitaltillskott, men har då upplevt det som en komplicerad process. Han kan dock tänka 
sig genomföra ett kapitaltillskott, framförallt om det visar sig bidra till betydande ekonomiska 
besparingar. Ingen av respondenterna i föreningen X är intresserade av att genomföra ett 
kapitaltillskott. Några säger att det låter som processen är avancerad och för omständig. De 
säger att ekonomin fungerar bra som den är idag. En respondent upplevde det påfrestande att 
ta ett nytt lån. Enligt några respondenter känds det tryggare att ha lånen i föreningen istället 
för att ha ett privat låneåtagande.  
 

”Bördan med det nuvarande lånet räcker. Att ta ett till tror jag bara skulle 
bli tungt för mina axlar.” (Respondent E, personlig kommunikation, 6 Maj 
2013) 
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Wyer Jr (2010) benämner subjektiv erfarenhet som en beslutsfaktor. Detta innebär att när 
människan ställs inför en situation upplever de direkt att de varit med om liknande erfarenhet. 
Människan tenderar då grunda det nya beslutet i gamla erfarenheter utan att ta ny information 
i beaktning. Även om de känslor som uppkommer vid informationstillfället är irrelevanta till 
omständigheterna kan de komma att påverka det kommande beslutet. Samtliga respondenter i 
föreningarna X & Y menade sig även uppleva en oro eller nervositet av att ha kontakt med 
banken i lånefrågor, vilket skulle bli aktuellt vid ett kapitaltillskott.  
 

”…både oro och nervositet skulle jag nog säga. Eftersom man gärna vill få 
igenom lånet men inte vet om det kommer gå igenom. Sen är det inte många 
gånger i livet man sitter i en förhandling med banken, så visst är det en 
anspänning att gå dit”  
(Respondent C, personlig kommunikation, 6 Maj 2013) 
 

Mäklaren, Larsson, M. menar att det finns en uppfattning om hur bostadsrättsföreningar 
fungerar och grundar sina beslut efter dem. Dessa kunskaper är dock ofta belagda med fel.   
Wyer, Jr (2010) skriver att tillgänglighet av tidigare kunskap är en faktor vilken beskrivs som 
att människor tenderar att likställa beslutssituationer med tidigare erfarenhet. Risken med 
detta är att ny information inte tas in till den grad som kan krävas då de tidigare kunskaperna 
är mer lättåtkomliga och lättare att koppla till den nuvarande situationen.  
 
 
 
 
 

 
 

!
 
 
!

!

!
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6 Slutsats  
!

6.1 Egna reflektioner  
 
”Vi vill med denna uppsats förklara vilka faktorer som påverkar bostadsrättsföreningar och 
dess medlemmar till beslut angående en omfördelad lånestruktur.” 
 
Vi märkte i ett tidigt skede, redan i pilotintervjuerna, att ekonomisk kunskap kunde vara en 
bidragande faktor till att kapitaltillskott inte genomförs. Då vi började samla in information 
fick vi en känsla av att medlemmarna i bostadsrättsföreningar inte heller besitter någon större 
kunskap om bostadsrätt som upplåtelseform samt vilka rättigheter och skyldigheter den 
medför. Vi fick detta bekräftat då vi genomförde intervjuer med medlemmarna i 
bostadsrättsföreningarna X och Y. Ovissheten och de blandade svaren angående vad som får 
ändras i respektive medlems lägenhet menar vi visar på en okunskap i fråga om medlemmars 
rättigheter och skyldigheter. De tankar som uppstår om respondenternas okunskap bekräftas 
av våra övriga respondenter vilka är yrkesverksamma inom området då de har stött på samma 
problem i sina yrken. Vidare visade de intervjuade medlemmarna dålig kunskap om både 
föreningens ekonomi men också om ekonomi i största allmänhet. Dessutom hade 
respondenterna dålig kunskap om kopplingen mellan medlemmar och föreningen och hur de 
påverkar varandra. Då en kunskapsbrist uppstår hos medlemmarna i bostadsrättsföreningar 
pekar detta på att medlemmarna exempelvis inte förstår sina rättigheter och skyldigheter i 
föreningen. Således skulle inte heller en förståelse för hur ett kapitaltillskott skulle påverka 
dem som medlemmar kunna uppstå. Dessutom saknas förståelsen för hur kopplingen ligger 
mellan föreningens ekonomi och privatpersonens ekonomi. Då den positiva effekten av ett 
kapitaltillskott ligger i just denna koppling finns tendenser vilka visa på att denna faktor 
skulle vara påverkande för ett beslut om kapitaltillskott. 
 
En annan faktor som bidrar till att ett kapitaltillskott inte genomförs skulle kunna vara 
kreditgivning. Vår insamlade teori tillsammans med en intervju med banken visar på att 
lägenheten kan bli för högt belånad vid ett kapitaltillskott och då räcker inte bostadsrätten till 
som säkerhet. Då inte alla har annan säkerhet att ställa för ett kapitaltillskott kan 
kreditgivningen bli ett problem vid ett genomförande av ett kapitaltillskott i en 
bostadsrättsförening. Vi tror vidare att problemet för denna faktor inte ligger i kreditgivningen 
eller dess regler utan problemet grundar sig i att marknaden inte värderar upp en bostadsrätt 
då föreningen blir mer välmående ekonomiskt. Om en sådan uppvärdering sker skulle även en 
större säkerhet kunna ställas i bostadsrätten vilket bidrar till att fler skulle kunna beviljas 
kredit. Om fler krediter kan beviljas skulle således fler kapitaltillskott kunna genomföras. 
 
Vidare kan vi se att människors beteende och beslutspsykologi har en stor påverkan för det 
ämne vi undersökt. Vi märkte relativt tidigt en tendens till att de intervjuade 
bostadsrättsmedlemmarna inte var rationella. Samtliga respondenter från 
bostadsrättsföreningarna sökte på ett eller annat sätt rabatterade produkter för att spara pengar 
i vardagen. Dock visade de en ovilja att genomföra ett kapitaltillskott vilket skulle kunna leda 
till mer betydande besparingar. Då de inte vill genomföra ett kapitaltillskott även om det hade 
maximerat respondenternas nytta genom en lägre total boendekostnad, visar detta enligt vår 
teori på irrationalitet. Ur analysen och slutsatser kan vi urskilja två faktorer inom temat 
beteende och beslutspsykologi. En faktor har vi valt att benämna lathet. Vi kan se en tendens 
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till att människor nöjer sig med sin nuvarande situation och vill hellre låta det vara som det är 
nu än att gå igenom en komplicerad process för att erhålla en bättre ekonomisk ställning. 
Faktorn av lathet påverkar således beslutet om ett kapitaltillskott Den andra faktorn vi kunnat 
urskilja, inom temat beteende, har vi valt benämna rädsla. Genom vår insamlade teori och 
empiri tror vi en stor del till att kapitaltillskott inte genomförs i våra studerade föreningar är 
att det finns en rädsla för att ta ett nytt lån. Många ser ett större låneåtagande som en börda, 
dessutom hade samtliga respondenter en känsla av nervositet eller oro under deras senaste 
låneförhandling med banken. Om det finns en rädsla för att anta ett större låneåtagande kan 
det påverka ett beslut om kapitaltillskott. 
 
”Vi vill vidare beskriva hur medlemmar resonerar kring en omstrukturering av 
bostadsrättsföreningens lån.”  
 
Studien har visat att de intervjuade medlemmar i föreningarna tycker det verkar intressant 
med kapitaltillskott då genomförandet bidrar till att en lägre boendekostnad. De flesta 
medlemmarna upplever dock att det är psykiskt påfrestande att ta ett nytt lån. Dessutom vill 
inte medlemmar gå igenom processen som följer med ett kapitaltillskott, vilken medlemmarna 
upplever som komplicerad, utan de nöjer sig hellre med den nuvarande situationen.  
  
!
 

6.2 Förslag till vidare efterforskning 
 
!
Under uppsatsprocessen har det framkommit en rad tankar, problem och frågor som grundar 
sig på den studie vi genomfört. Dessa idéer kan ligga till grund för en vidare forskning inom 
ämnet kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar.  
 
 

• Göra en studie på föreningar där kapitaltillskott genomförts. Hur upplevde 
medlemmarna i föreningen att processen gick till, är de nöjda med resultatet, vad hade 
kunnat göras bättre? 

 
• Påverkar bostadsrättsföreningens geografiska placering beslut i fråga om 

kapitaltillskott. Enligt respondenterna från förvaltningsföretaget genomförs 
kapitaltillskott i större utsträckning i större städer än vad de gör i mindre städer. 

 
• I denna studie framkom att medlemmar i bostadsrättsföreningarna över lag hade dålig 

kunskap om sitt ansvar och sina rättigheter vilket uppstår vid ägandet av en bostadsrätt.  
En vidare studie skulle via kvantitativ metod kunna undersöka huruvida den allmänna 
kunskapsbilden är hos befolkningen när det gäller rättigheter och skyldigheter i olika 
boendeformer, exempelvis vid bostadsrätt, hyresrätt och villa.   

 
• Vilka ekonomiska risker uppstår vid genomförandet av kapitaltillskott? Hur stor är 

risken i förhållande till den ekonomiska vinning genomförandet generera?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
 
Före skattelagändringen år 2007 

 
Förutsättningar för modell 1.1 
  
Förening med 20 bostadsrätter (alla medlemmar har lika stora andel) 
Taxeringsvärde fastighet:  7 500 000Kr 
Lån: 20 000 000 Kr  
Ränta på lån: 3,5% 
 
Årlig räntekostnad:                                              -700 000 Kr        (3,5% x 20 000 000) 
Schablonskatt: 3% av taxeringsvärde                  - 225 000 Kr (0,03 x 7 500 000) 
Avdrag för räntekostnader 30%:                         +210 000 Kr      (30% x 700 000)  
Statlig fastighetsskatt 0,5% av taxeringsvärde:   -37 500 Kr       (0,5% x 7 500 000) 
 
 
 

 
 

Modell 1.1 Medlemskostnad före ändringen av skattelagstiftningen 2007 (egen modell) 
 
Föreningen har en årlig räntekostnad på -700 000 kr för de lån som är upptagna. Av dessa 
räntekostnader hade föreningen rätt att göra ett avdrag på 30% vilket resulterar i ett 
ränteöverskott på +210 000 kr. Avdraget kvittas sedan mot det ränteunderskott som uppstår 
på grund av schablonskatten -225 000 kr, samt den statliga fastighetsskatten -37 500 kr. 
Resultatet blir ett underskott av kapital på -52 500 kr som belastar medlemmarnas årsavgift. 
Storleken på avgiften beräknas efter medlemmarnas andel i föreningen multiplicerat med 
kostnaderna.  
Den totala årsavgiften för varje medlem blir 700 000 kr + 52500 kr / 20 medlemmar = 37625 
kr. 
!!
!

!
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Efter skattelagändringen år 2007!
!
Förutsättningar för modell 1.2  
 
Förening med 20 bostadsrätter (alla medlemmar har lika stora andel) 
Taxeringsvärde fastighet:  7 500 000Kr 
Kommunal fastighetsavgift: 1365 Kr per lägenhet 
Lån: 20 000 000 Kr  
Ränta på lån: 3,5% 
 
Årlig räntekostnad:                                                       -700 000 Kr            (3,5% x 20 000 000) 
Kommunal fastighetsavgift:                                          -27 300 Kr              (20  x 1365kr) 
 
 
!

!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

Modell 1.2 Medlemskostnad efter ändringen av skattelagstiftningen 2007, utan genomfört 
kapitaltillskott (egen modell) 
 
Lånets storlek är efter lagändringen det samma på -700 000 kr. Föreningen har längre ej rätt 
att göra avdrag för dessa räntekostnader. Samtidigt har schablonbeskattningen tagits bort, och 
den statliga fastighetsskatten har ersatts med en kommunal fastighetsskatt -27 300 kr. Den 
slutgiltiga skattekostnaden som belastar medlemmarna har minskat från 52500 kr till 27300 kr. 
Den totala kapitalkostnaden för varje medlem blir 700 000 kr + 27300 kr / 20 medlemmar = 
36365 kr. 
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Efter skattelagändringen år 2007 med kapitaltillskott av medlemmar  
!

!
!

!
Modell 1.3 Medlemskostnad efter ändringen av skattelagstiftningen 2007, med genomfört 
kapitaltillskott (egen modell) 
 
!
I modell 1.3 är förutsättningarna de samma som i modell 1.2. Lånet har dock flyttats från 
bostadsrättsföreningen och delats upp på medlemmarna, där varje medlem tagit ett nytt lån 
privat lån som tillförs till föreningen. Dessa pengar har sedan används för att betala av de lån 
föreningen innehade. För varje medlem resulterar det i ett tillskott av kapital på 1 000 000 kr 
(20 000 000 kr/20 medlemmar). Räntan på de nya lånen antas vara densamma som tidigare 
vilket resulterar i att varje medlem har 35 000 kr (3,5% x 1 000 000) i räntekostnad på sin 
låneandel. Medlemmen har rätt att göra 30% avdrag räntekostnaderna på lånet vilket 
resulterar i ett underskott av kapital på 10 500 kr   (0,3 x 35 000). Räntekostnaden efter 
avdrag blir 24 500 (35 000 – 10 500).   
Den kommunala fastighetsavgiften delas på samtliga medlemmar och resulterar i en kostnad 
på 1365:- (27 300/20). Den totala kapitalkostnaden per medlem blir 25865 kr (1365 + 24 500) 
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Bilaga 2. 
 
Operationalisering 

!

!
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Bilaga 3. 
 
 
Intervjuguide - Styrelsemedlemmar 
 
1. Hur gammal är föreningen ? 
2. Vem uppförde den? 
3. Hur stor är föreningen? (Hur många lägenheter/lokaler finns det) 
4 .Hur ser styrelsen ut? (Vilka poster finns) 
5. Hur stora är föreningens lån vid den senaste årsredovisning? 
6. Vad är räntesatsen på lånen vid den senaste årsredovisningen? 
7. Hur stora var räntekostnaderna vid den senaste årsredovisningen? 
8. Hur länge har du varit medlem i föreningen 
9. Har du någon speciell post i styrelsen 
10. Varför blev du styrelsemedlem?  
11. Hur insatt är du i föreningens ekonomi? 
12. Hur upplever du att ekonomin hanteras i föreningen/ Hur mår den idag? 
13. Hur tror du övriga föreningsmedlemmar uppfattar det ekonomiska läget? 
14. Hur upplever du kunskapsnivån hos övriga styrelsemedlemmar när det gäller de 
ekonomiska aspekterna? 
15. Hur upplever du kunskapsnivån är hos medlemmarna i föreningen när det gäller de 
ekonomiska aspekterna?  
16. Vilka aspekter var viktiga och avgörande för dig när du köpte bostadsrätten? 
17. Vilka aspekter tror du övriga medlemmar anser vara viktiga när de köper bostadsrätt? 
18. Hur tycker du föreningens kapitalstruktur fungerar idag? 
19. Vad vet du om begreppet kapitaltillskott? 
20. Hur ser du på att genomföra ett kapitaltillskott? (Efter förklaring av begrepp)  
21. Hur tror du medlemmarna ser på ett kapitaltillskott? 
22. Hur uppfattar du din relation med banken? 
23. Skulle du kunna tänka dig att ta ett lån för att genomföra kapitaltillskott?  
 
 
Intervjuguide – Förvaltare 
 

1. Hur länge har ni varit förvaltare för föreningen? 
2. Hur upplever ni att dagens kapitalstruktur i föreningen fungerar (Ansträngd, väl 

fungerande)? 
3. Vad vet ni om kapitaltillskott? 
4. Hur ser ni på att medlemmarna gör ett kapitaltillskott? 
5. Finns det någon sorts förening som är mer lämplig för kapitaltillskott än en annan?  
6. Hur ser ni på skillnaden mellan kollektiva och individuella kapitaltillskott? 
7. Hur anser ni en optimal kapitalstruktur ska se ut i en brf?  
8. Hur tror ni medlemmar ställer sig till ett kapitaltillskott?  
9. Hur bra tycker ni att medlemmars och styrelsers ekonomiska kunskap ser ut?  
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Intervjuunderlag - Bank 
 

1. Vilka faktorer påverkar banken vid beslut om att bevilja ett nytt bolån till köp av 
bostadsrätt. 

2. Hur ser banken på frågan gällande kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar? 
3. Vilka faktorer påverkar när en bostadsrättsförening vill göra ett kapitaltillskott? 
3a. Vilka krav ställs på medlemmarna vid ett kapitaltillskott? 
4. Hur påverkas den ränta som banken erbjuder vid en omstruktureringen av lånet från 

föreningen till medlemmarna? Erhålls samma ränteförmån? 
4a. Om vissa medlemmar tar upp ett lån 
4b. Om alla medlemmar tar upp ett lån 
5. Hur införstådda tror banken bostadsrättsköpare är gällande ekonomiska konsekvenser 

och kapitalstrukturer? 
6. Hur vanligt är det att gamla kunder, men även nya frågar om kapitaltillskott och lån 

för detta? 
  
 
Intervjuunderlag – Mäklare 
 

1. Vilka faktorer tror mäklarbyrån är avgörande för spekulanter vid köp av bostadsrätter? 
2. Hur införstådda tror mäklarbyrån spekulanter är kring de ekonomiska aspekterna vid 

bostadsrätts-köp?  
3. I vilken utsträckning upplever mäklarbyrån att spekulanter har vetskap kring 

kapitalstrukturer och kapitaltillskott? 
4. Hur ser mäklarbyrån kring kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar? 
5. Vad tror mäklarbyrån är viktigast för spekulanter vid köp av bostad, månadsavgiften 

eller köpeskillingen för bostaden? 
 
 
Frågeformulär medlemmar bostadsrättsföreningar: 
 
Allmän information: 
Brf: 
Ålder: 
Yrke: 
 
Tidsperspektiv: 

Hur många år har du bott i föreningen? 
Har du planer på att byta boende? 
 
Rationalitet:  

Söker du aktivt efter rea-varor då du handlar? 
Brukar du använda dig av rabattkuponger när du handlar? 
Brukar du bli medlem hos företag och butiker där du får möjlighet att samla poäng och 
rabatter? 
Har du någon form av lån hos din bank? 
Förhandlade du räntan på lånen? 
Vad fick du för känsla under bankbesöket (Oro, Rädsla, Glädje, Nervositet) 
Skulle du kunna tänka dig att ta ett banklån för att sänka din boendekostnad? 
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Tycker du föreningens ekonomi är viktig för dig?  
- Följdfrågor: Hur påverkar den dig? Kan du på något sätt bli av med din bostadsrätt? 
 
Kunskapsnivå: 
Visste du om att du kan sänka din boendekostnad genom att ta ett lån? 
Vet du om att du har avdragsrätt för räntekostnader i din deklaration? 
Hur stort avdrag kan du göra för dina räntekostnader i din deklaration?  
Äger du din lägenhet? 
Får du genomföra vilken typ av förändring som helst i din lägenhet? 
Får du hyra ut din lägenhet till vem som helst? 
Vad är fördelen med att bo i en bostadsrättsförening? 
Hur mycket kostade föreningens hus att uppföra? (Om osäker, vad tror du?) 
Hur stora kostnader har föreningen för vatten och el? (Om osäker, vad tror du?) 
Hur stort lån har föreningen? (Om osäker, vad tror du?) 
Hur stor andel av föreningens lån tas upp av din lägenhet?  
Hur stora är räntekostnaderna på lånet föreningen innehar? (Om osäker, vad tror du?) 
När du köpte lägenheten, påverkade avgiftens storlek det pris du var villig att betala?  
 
Kredit: 

Tror du att du kan få ett banklån idag? 
Tror du att du kan få en bättre ränta än den som erbjuds av banken? 
 
Förvaltning? 

Får föreningen någon hjälp med hanteringen av ekonomi? 
Vet du vem som gör föreningens årsredovisning? 
!
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