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Sammanfattning 

Sedan ändringen av Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) år 2007 har bostadsrättsföreningar 

inte längre rätt till avdrag för betalda räntekostnader. Det har bidragit till att fenomenet 

insatshöjning har aktualiserats. En insatshöjning bidrar till en ändring i en 

bostadsrättsförenings kapitalstruktur. Föreningens genomsnittliga kapitalkostnad sjunker vid 

en insatshöjning, kapitalkostnaden kan även sänkas för den enskilda medlemmen beroende på 

hur insatshöjningen finansierats. Besparingsmöjligheten ligger i att den enskilda medlemmen 

i en bostadsrättsförening har rätt att göra avdrag för betalda räntekostnader som avser egen 

skuld. Insatshöjningar har endast implementerats i ett fåtal föreningar runt om i Sverige trots 

att det teoretiskt sätt finns en besparingsmöjlighet. Syftet med uppsatsen är att belysa för- och 

nackdelar med en insatshöjning i en bostadsrättsförening. Studien ämnar även undersöka om 

den teoretiska besparingsmöjligheten gynnar alla medlemmar och bostadsrättsföreningar.  

 

För att få en djupare bild av fenomenet har studien genomförts kvalitativt med en abduktiv 

strategi. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med intressenter som på 

olika sätt berörs av en insatshöjning. Intervjuerna har genomförts via mejlkorrespondens, 

besöksintervjuer, skypeintervju samt en telefonintervju. Genom att intervjuerna bidragit till 

nya infallsvinklar har den teoretiska referensramen utvecklats successivt genom hela 

processen. Resultatet i studien visar att en insatshöjning har både för- och nackdelar, 

förtjänstmöjligheten skiljer sig åt mellan medlemmarna i en förening. För att tydligare 

förklara fenomenets effekt för den enskilda medlemmen har olika faktorer lyfts fram i 

uppsatsen. De centrala faktorerna som präglar studien är: Beslutsprocessen, finansieringen, 

årsavgiften, marknadsvärdet samt avdragsrätten.  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet kommer fenomenet insatshöjning att presenteras, därefter bakgrunden 

kring debatten. Med problemdiskussionen som grund kommer en problemformulering att 

definieras. Inledningskapitlet avslutas därefter med uppsatsens syfte. 

 

1.1 Problembakgrund  

Debatten kring fenomenet insatshöjning i bostadsrättsföreningar har sedan skatteändringen år 

2007 diskuterats flitigt. En insatshöjning görs av medlemmarna och innebär att föreningens 

långfristiga skulder minskar och därigenom reduceras räntekostnaderna. Efter ändringen i 

Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) upphörde möjligheten för skatteavdrag avseende 

bostadsrättsföreningars räntekostnader på lånat kapital. Lagändringen berörde inte 

privatpersoners möjlighet till skatteavdrag på räntekostnader. En insatshöjning i en 

bostadsrättsförening är en skatteplaneringsåtgärd som syftar till att bevara avdragsrätten på 

räntekostnaderna, vilket sker genom att medlemmar tar över skulderna från föreningen 

(Lundén & Bokelund Svensson, 2011). 

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter lägenheter till föreningens 

medlemmar i den gemensamma fastigheten. När en förening bildas betalar medlemmarna en 

kapitalinsats till föreningen. Bostadsrättsföreningen ser insatsen som en skuld till 

medlemmarna och bokförs som eget kapital i årsredovisningen. Förutom en insats betalas en 

årsavgift till föreningen månadsvis som ska täcka föreningens löpande kostnader för drift, 

underhåll och kapital (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Förvaltningsbolaget Sveriges 

Bostadsrätts Centrum (SBC) beskriver kapitaltillskott som en insatshöjning. Insatshöjningen 

baseras på att medlemmarna i en bostadsrättsförening höjer sina individuella insatser i 

föreningen utöver den ursprungliga kapitalinsatsen (Sveriges BostadsrättsCentrum, 2010). 

Medlemmarna har själva ansvaret för att anskaffa kapitalet till insatsen. Genom 

insatshöjningen ökar det egna kapitalet i föreningen, ökningen av tillgångarna resulterar i att 

föreningen kan amortera av hela eller delar av sina långfristiga skulder till kreditinstituten 

(Lundén, 2011). Besparingen som är möjlig genom insatshöjning för den enskilda 

medlemmen är ett skatteavdrag i deklarationen med 30 procent av de betalda 

räntekostnaderna (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). 

 

Tidningen Borätt intervjuade föreningen Bokskogen på Ekerö, väster om Stockholm, som har 

genomfört en insatshöjning. Bostadsrättsföreningen Bokskogen genomförde en höjning av 

insatserna för att komma till rätta med de höga avgifterna och låga marknadsvärdena 

(Englund, 2012). Det finns en koppling mellan marknadsvärdet och årsavgiften menar Isacson 

(2006), eftersom majoriteten av köpare föredrar bostadsrätter med låga avgifter. Låga avgifter 

i bostadsrätter bidrar till ett högre marknadsvärde (Sveriges BostadsrättsCentrum, 2010). 

Genom att införa en insatshöjning i en bostadsrättsförening sänks årsavgifterna för 

medlemmarna, samtidigt som avdrag för inbetalda räntekostnader möjliggörs (Lundén 2011). 

Den möjliga besparingen efter en insatshöjning är till fördel för föreningen och deras 

medlemmar (ibid.).     

 

1.2 Problemdiskussion  

Lagförändringen i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) för bostadsrättsföreningar som 

infördes år 2007, har aktualiserat fenomenet insatshöjning. Efter lagändringen har 

insatshöjningar i bostadsrättsföreningar blivit vanligare, men åsikterna kring fenomenet är 

delade. Meningsskiljaktigheterna skapar ett intresse att undersöka hur olika intressenter inom 

bostadsrättsbranschen ser på fenomenet samt belysa för- och nackdelar med en insatshöjning. 
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1.3 Problemformulering  
Vilka för- och nackdelar finns det med insatshöjningar i bostadsrättsföreningar? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka för- och nackdelar med insatshöjningar i 

bostadsrättsföreningar, genom att analysera fenomenet utifrån olika intressenter. Syftet är 

även att undersöka hur den teoretiska besparingsmöjligheten och värdeökningen för 

bostadsrättsföreningar och dess medlemmar står i förhållande till en insatshöjningsprocess 

kostnader.  
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2. Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen beskrivs de teorier som är centrala för en insatshöjning. 

Avslutningsvis kommer den teoretiska referensramen att presenteras i en sammanfattning.  

 

2.1 Bostadsrättsföreningen och dess ekonomi  
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att upplåta bostadsrätter i 

föreningens fastighet till medlemmarna. Det är medlemmarna gemensamt som utgör 

föreningen. Styrelsen i en bostadsrättsförening måste bestå av minst tre personer och upplåta 

minst tre stycken lägenheter till medlemmarna enligt Bostadsrättslagen (SFS 1991:614). En 

bostadsrättsförenings målsättning är att förvalta föreningens fastighet på ett långsiktigt sätt, 

till låg kostnad. Föreningen skall sträva mot självkostnadsprincipen som innebär ett 

nollresultat, där intäkterna täcker föreningens kostnader för drift, underhåll och kapital. Trots 

det kan föreningens resultat variera mellan åren, och uppvisa både över- och underskott utan 

att det är något som nödvändigtvis skulle vara negativt. Föreningens ekonomi måste värderas 

utifrån ett långsiktigt perspektiv (Lundén, 2011). Medlemmarna styr föreningen på ett 

demokratiskt tillvägagångssätt, stora beslut kan lyftas upp på en extrastämma där alla 

medlemmarna har möjlighet att rösta. Föreningens ekonomi sköts av styrelsen, i styrelsen 

måste det finnas en utvald revisor (SFS 1991:614). Föreningen kan ta hjälp utav externa 

parter som förvaltningsbolag, för att sköta det löpande ekonomiska arbetet. Varje år skall 

föreningen upprätta en årsredovisning oavsett storlek på föreningen. Årsredovisningen är en 

överblick över föreningens ekonomiska ställning, informationen är värdefull för flertalet 

intressenter som till exempel kreditgivare, potentiella medlemmar och myndigheter (Lundén 

& Bokelund Svensson, 2011).  

 

2.1.1 Insatser i en bostadsrättsförening  

I föreningens årsredovisning presenteras balansräkningen, den visar vilka tillgångar och 

skulder som föreningen har samt föreningens egna kapital på balansdagen. Under eget kapital 

i årsredovisning presenteras föreningens insatser, fonder för yttre underhåll samt eventuella 

upplåtelseavgifter (Andersson, Törning & Wallén, 2009). Insatserna i föreningen skall betalas 

av medlemmen när bostadsrätten upplåts. En insats i en bostadsrättsförening återbetalas inte, 

till skillnad från andra ekonomiska föreningar där insatser normalt återbetalas när 

medlemmen lämnar föreningen. Bostadsrättsinnehavaren anses återfå sin insats vid en 

försäljning. Insatserna i en bostadsrättsförening beräknas för varje enskild bostadsrätt med 

hänsyn taget till bostadsrättens andelstal (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Andelstalen 

beräknas utefter boytan och bruksvärdet, bruksvärdet beräknas på bostadsrättens egenskaper 

som tillexempel läge, planlösning och standard (Hyresnämnden, 2013). Om andelstalen inte 

uppges i föreningens ekonomiska plan kan andelstalet för den enskilda bostadsrätten beräknas 

genom att dividera bostadsrättens insats med de totala insatserna i föreningen (Andersson et 

al., 2009). Om en bostadsrätt upplåts senare än resterande bostadsrätter kan en 

upplåtelseavgift tas ut av föreningen, avgiften kan endast tas ut om den finns reglerat i 

stadgarna i enighet med Bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Till den yttre underhållsfonden 

görs avsättningar som avser användas till framtida underhåll av föreningens gemensamma 

fastighet (Lundén, 2011). 

 

2.2 Insatshöjning 

Det egna kapitalet i en bostadsrättsförening består av medlemmarnas insatser, storleken på 

insatserna i föreningen beräknas genom andelstal. När en förening skall finansiera ett 

fastighetsköp sker det genom att medlemmarna betalar en insats samt att föreningen eventuellt 

tar upp lån. Äldre föreningar som upprättades när det tidigare fanns en möjlighet att söka 

räntebidrag, även kallat statlig bostadsbyggnadssubvention, har i regel lägre andel eget kapital 
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än nybildade föreningar. Subventionen bidrog till en lägre total byggnationskostnad som 

resulterade i lägre en totalkostnad för föreningen. Syftet med det tidigare räntebidraget var att 

minska effekterna av höga räntekostnader vid ny och ombyggnad av hyres- och 

bostadsrättsfastigheter. En sänkning av räntebidraget infördes 23 januari 2007 för att 

successivt trappas ned och sedan upphöra helt år 2011. Effekterna av subventionen samt 

föreningars möjlighet att göra avdrag på räntekostnader på lånat kapital, resulterade till höga 

skulder och låga andelar eget kapital (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). När 

ränteavdragsmöjligheterna upphörde år 2007 har förutsättningarna blivit de omvända. 

Trenden går nu istället mot högre insatser i föreningar av medlemmarna och lägre andel 

långfristiga skulder (Victorin & Flodin, 2011).  

 

Medlemmarna i en bostadsrättsförening kan genomföra ett friköp för att förändra 

kapitalstrukturen i föreningen. Ett friköp av en bostadsrätt innebär att föreningens fastighet 

styckas upp i mindre enskilda fastigheter. Medlemmarna blir genom ett friköp av sin 

bostadsrätt ägare till sin egen fastighet. Ett friköp skiljer sig från en insatshöjning genom 

äganderätten samt krav på en högre insats (Sveriges BostadsrättsCentrum, 2012).   
 

2.2.1 Föreningens beslutsprocess 

Medlemmarna i en bostadsrättsförening har möjlighet att besluta om en insatshöjning, 

höjningen används för att amortera föreningens långfristiga skulder. Genom att sänka 

skulderna minskar räntekostnaderna i föreningen och därigenom årsavgifterna. För att en 

insatshöjning, som berör alla medlemmarna i en förening, skall kunna genomföras utan att de 

inbördes andelarna förändras krävs det ett beslut på en föreningsstämma. Beslutsprocessen 

kan genomföras på två olika sätt. Ett alternativ är om samtliga medlemmar som är 

röstberättigade närvarar på stämman och beslutar för förslaget (Lundén & Bokelund 

Svensson, 2011). Det andra alternativet är om två tredjedelar av de närvarande på 

föreningsstämman samtycker samt att hyresnämnden godkänner beslutet. Hyresnämnden skall 

i sitt beslut ta hänsyn till att en enskild medlem inte blir negativt drabbad. Det är viktigt att 

beslutsprocessen följer ett korrekt tillvägagångssätt och att medlemmar som är emot beslutet 

har möjlighet att påverka. Om en insatshöjning skulle påverka en enskild medlems 

ekonomiska situation i sådan utsträckning att medlemmen inte kan bo kvar, efter beslut om 

insatshöjning. Kan föreningens resterande medlemmar välja att fortsätta med insatshöjningen, 

om hyresnämnden godkänner det. Bevisbördan ligger på den enskilda medlemmen att påvisa 

att beslutet inte bör genomföras (ibid.).    

 

2.2.2 Medlemmens beslutsprocess 
Engel, Blackwell och Miniard (1993) beskriver att en konsument kan genomgå fem olika steg 

i en beslutsprocess. Steg ett beskriver att det måste finnas ett begär och en vilja som leder 

vidare till nästa nivå, där konsumenten söker information om vad beslutet skulle innebära. För 

att konsumenten ska bli införstådd i beslutets innebörd kan information samlas in. När all 

information är insamlad kan konsumenten gå vidare till steg tre där en utvärdering sker av de 

alternativ som uppkommit under insamlingen. Varje konsument utvärderar de för- och 

nackdelar ett beslut skulle innebära och om utvärderingen sedan leder vidare till ett beslut har 

steg fyra passerats. Det sista steget i processen är att konsumenten utvärdera de effekter som 

beslutet medfört. Celsi och Olson (1988) anser att konsumenter med en hög grad av 

engagemang har större insikt och förståelse av beslutets konsekvenser. En konsument som 

aktivt sökt kunskap och information om ämnet anses ha en hög grad av engagemang. 

Komplexiteten i beslutet avgör hur hög nivå av engagemang som krävs av konsumenten 

(Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). 
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2.3 Finansiering av insatshöjningen  
Möjligheten för att kunna genomföra insatshöjning är att medlemmen tillskjuter kapital in i 

föreningen, vilket kan finansieras på olika sätt. Victorin och Florin (2011) anser att 

bostadsrätter har ett högt marknadspris på många orter i Sverige, vilket har lett till att flertalet 

bostadsrättsköpare inte har möjlighet till att finansiera bostadsrätten med egna medel. Lån hos 

kreditinstitut kan därmed vara ett alternativ för att finansiera fastighetsköpet. Även vid 

finansiering av en insatshöjning kan det bli aktuellt för bostadsrättsinnehavaren att ta ett lån 

hos banken. För att banken skall godkänna ett nytt lån i bostadsrätten, krävs det att 

medlemmens betalningsförmåga är god. Medlemmen måste kunna betala de kostnader som 

uppstår i samband med att ett nytt lån tas upp. Bankerna utför en ”kvar att leva på kalkyl”, se 

figur 1. för att undersöka om låntagaren klarar av ett nytt lån. Banken kan även ta in 

information från externa parter som kreditupplysningen och skatteverket för att säkerställa 

låntagarens betalningsförmåga (Konsumenternas, 2013). Vid lån hos banken lämnas 

bostadsrätten som säkerhet. Finansinspektionen gick den 1 oktober 2010 ut med direktiv om 

att bankerna inte bör låna ut mer än 85 procent av bostadens marknadsvärde. En värdering av 

bostadsrättens marknadsvärde görs vid en försäljning, vanligtvis mot försäljningspriset på 

bostadsrätten. Om marknadsvärdet är svårbestämt kan en extern värderingsexpert anlitas för 

att värdera bostadsrätten (Finansinspektionen, 2010).  

 

I föreningar där inte samtliga medlemmar har möjlighet eller viljan att ta lån med sin 

bostadsrätt som säkerhet, finns det möjlighet att upprätta ett reverslån mellan medlemmen och 

föreningen. Ett reverslån är ett vanligt lån som upprättas med ett skuldebrev mellan 

föreningen och medlemmen. Det är viktigt att det finns specificerat i ett skriftligt lånevillkor 

vilken säkerhet lånet avser samt lånets ränta (Sveriges BostadsrättsCentrum, 2010).     

 

 
Figur 1: Kvar att leva på kalkylen, (Finansinspektionen, 2010).  

2.3.1 Räntor 

När ett lån tas upp hos ett kreditinstitut är kostnaden för lånet räntan, marknadens ränteläge 

och bankens avkastningskrav utgör grunden för räntan (Konsumenternas, 2013). Marknadens 
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ränteläge påverkas av samhällets inflation, konjunktur och den ekonomiska tillväxten. Det är 

utbud och efterfrågan på marknaden som på lång sikt påverkar räntan. Inflationstakten 

påverkar även ränteläget, hög inflation bidrar till en högre förväntad ränta. En lägre 

inflationstakt bidrar till att räntorna är lägre (Persson, 2011).  Även konjunkturen har en 

direktpåverkan på marknadens ränteläge. Om räntan stiger blir det svårare för hushållen att 

låna kapital, det beror på att bankerna minskar sin utlåning. Minskad utlåning från bankernas 

sida resulterar även i att den ekonomiska tillväxten i samhället dämpas. En hög ränta bidrar 

även till att hushållen väljer att spara sitt kapital framför att genomföra nya investeringar. När 

räntan stiger ökar hushållens utgifter för räntekostnader på befintliga lån, vilket bidrar till en 

minskad konsumtion (Oxenstierna, 2010) (Riksbanken, 2011). Räntan för ett bolån kan vara 

rörlig eller fast, en rörlig ränta fluktuerar med marknaden. Om marknadens ränteläge går upp 

stiger den rörliga räntan. För ett bundet lån är räntan konstant under hela den perioden som 

lånet är bundet (Konsumenternas, 2013). Rörliga räntor har högre risk än fasta, om räntorna 

höjs leder det till en direktpåverkan på hushållens utgiftsnivå (Finocchiaro, Nilsson, Nyberg, 

& Soultanaeva, 2011). Utlåningsräntorna för bankerna styrs i grunden av riksbankens 

reporänta, utöver reporäntan lägger bankerna på ytterligare finansieringskostnader. Bankerna 

lägger dessutom på en marginal som skapar bankernas vinst (Riksbanken, 2012). När 

avdragsrätten för räntekostnader slopades för bostadsrättsföreningarna har kapitalkostnaden i 

föreningen ökat, den ökade kapitalkostnaden har bidragit till högre andel eget kapital i 

bostadsrättesföreningar (Lind & Lundström, 2007). Föreningar får sämre lånevillkor 

(Hellekant, 2013, 30 april) enligt en undersökning som Sveriges dagblad tagit fram där 

bolåneräntor som har erbjudits till stabila bostadsrättsföreningar varit flera räntepunkter högre 

jämfört med listpriserna för bolåneräntor till privatpersoner. 

 

2.4 Årsavgifter 

I föreningens resultaträkning redovisas intäkter och kostnader, inbetalda årsavgifter till 

föreningen redovisas genom en specifik not. Årsavgifterna kan skilja sig åt mellan 

medlemmarna i föreningen. Andelstalen i föreningen avgör hur stor del av årsavgiften varje 

medlem skall betala till föreningen. För att beräkna hur stor del av årsavgiften som utgör 

räntekostnader för varje medlem, sätts bostadsrättens andelstal i förhållande till föreningens 

långfristiga skulder. Grunder för beräkningar av årsavgifterna skall finnas med i föreningens 

stadgar enligt Bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Styrelsen i en bostadsrättsförening har rätt 

att ändra årsavgiften om inte stadgarna anger något annat (SFS 1991:614). Däremot får 

föreningen inte frångå likhetsprincipen som innebär att någon eller några medlemmar inte får 

främjas framför andra (Victorin & Flodin, 2011).  

 

Kostnaderna för en bostadsrättsförenings verksamhet finansieras av medlemmarna genom 

årsavgifter till föreningen. Vanligtvis betalas avgifterna kvartals- eller månadsvis och skall 

täcka löpande drift-, underhåll- och kapitalkostnader. Föreningens ekonomi ligger till grund 

för vilken årsavgift som föreningen behöver ta ut av medlemmarna. Föreningar med stabil 

ekonomi, låga driftskostnader och låg skuldsättningsgrad har lägre utgifter och kan därmed 

hålla nere årsavgifterna. En förening med höga kapitalkostnader kan genom en insatshöjning 

reducera årsavgiften med den andel som tidigare gått till att betala ränte- och 

amorteringskostnaderna i föreningen (ibid.).  

 

I föreningar som har hyresgäster i delar av sin fastighet beräknas endast andelstalen på de 

delar av fastigheten som utgör bostadsrätter (Isacson, 2006). Från externa hyresgäster 

inbringas hyresintäkter, intäkterna redovisas i resultaträkningen som en separat post. 

Hyresintäkter kan inbringas från lägenheter som hyrs ut för bostadsändamål alternativt 

lokaler. För att gynna medlemmarna i föreningen bör avgifterna från de externa hyresgästerna 
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vara höga, genom extra intäkter kan medlemmarnas årsavgifter reduceras. Om hyresintäkterna 

utgör en stor inkomst kan ett eventuellt bortfall av hyresgäster slå hårt mot föreningens 

ekonomi. Risken finns att intäkterna inte täcker föreningens kostnader och att årsavgifterna 

som en följd av det måste höjas (ibid.). Genom att tydligt redovisa posterna i en förenings 

årsredovisning underlättar det för kommande köpare att själva göra en bedömning om 

föreningens ekonomiska framtid (Andersson et al., 2009).    

 

2.4.1 Differentierade årsavgifter 

Ett alternativ till en kollektiv insatshöjning är att införa ett system med differentierade 

andelstal. Det möjliggörs genom att föreningens årsavgifter delas upp i två olika delar, en del 

som motsvarar kostnaderna för drift och underhåll och en del som står för 

bostadsrättsinnehavarens andel av föreningens skulder. Införandet av differentierade 

årsavgifter ställer höga krav på redovisningen i föreningen, årsavgifterna måste gå att 

specificera. En uppdelning av årsavgifterna krävs för att få det ekonomiskt likställt mellan 

medlemmarna. Genom att skicka ut två olika avier till de medlemmar som inte tillfört extra 

kapital kan föreningen hålla isär inbetalningarna. En ny uträkning krävs varje räkneskapsår 

om förändringar har skett genom nya insatshöjningar under året (Lundén & Bokelund 

Svensson 2011). Beslutsprocessen vid införandet av differentierade årsavgifter skiljer sig från 

den som krävs vid ett beslut om kollektiv insatshöjning. Det beror på att det krävs en 

stadgeändring vid införandet av differentierade årsavgifter. För att ett beslut skall godkännas 

krävs det att föreningens samtliga röstberättigade röstar för ändringen av föreningens stadgar. 

Om inte samtliga medlemmar är för beslutet krävs det två föreningsstämmor i följd, med 

minst tre fjärdedels majoritet på den senare (SFS 1991:614). Enligt Sveriges 

BostadsrättsCentrum (2010) medför ett införande av differentierade årsavgifter 

komplikationer genom att bostadsrättsinnehavarens andelstal avseende föreningens skulder 

förändras över tid. Ändring av föreningens andelstal kan bidra till osämja bland föreningens 

medlemmar.     

 

2.5 Beskattning   

Skatteverkets provtaxering som genomfördes inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2007, 

visade på att det skulle ske en genomsnittlig ökning av taxeringsvärdena på hyres- och 

bostadsrättsfastigheter med 32 procent (Prop. 2006/07:1). Den kraftiga ökningen av 

taxeringsvärdena skulle drabba bostadsrättsföreningar extra hårt. Det beror på att skatten för 

bostadsrättsföreningar innan år 2007 grundades på två olika delar, där båda delarna hade 

taxeringsvärdet som grund vid beräkningen. Den första skatten var en schablonintäktsskatt där 

bostadsrättsföreningarna tog upp tre procent av fastighetens taxeringsvärde till beskattning. 

Schablonintäktsbeskattningen beräknades på föregående års taxeringsvärde. 

Schablonbeskattningen avsåg att täcka föreningens intäkter kopplat till 

fastighetsförvaltningen. En bostadsrättsförening fick även göra avdrag för sina räntekostnader 

på lånat kapital, samt återbetalning av statliga räntebidrag och tomträttsgäld (Skatteverket, 

2009).  

 

Den andra skatten var en vanlig fastighetskatt som idag kallas kommunal fastighetsavgift. 

Innan det nya taxeringsvärdet för bostadsrättsföreningar avsåg att tas i bruk insåg regeringen 

att många äldre välskötta föreningar skulle drabbas extra hårt av de ökade skattekostnaderna. 

Det berodde på att föreningar med låga skuldsättningsgrader saknade möjlighet att göra 

ränteavdrag på lånat kapital (Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, 2009). För att inte 

missgynna föreningar med låga skulder och god ekonomi, gav regeringen i förslag genom 

2007 års budgetproposition att slopa den tidigare schablonintäktsbeskattningen. Med följande 

förutsättningar ändrades Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Ändringen medförde att 
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bostadsrättsföreningar inte längre fick göra avdrag för inbetalda räntekostnader som var 

kopplat till föreningens lånade kapital (Prop, 2006/07:1 s.149). En höjning av medlemmarnas 

insatser anses inte som en intäkt i föreningen och behöver därför inte tas upp till beskattning. 

En bostadsrättsförening beskattas sedan den 1 januari 2008 genom en kommunal 

fastighetsavgift. Det är bostadsrättsföreningen som ska belastas med skatten och inte den 

enskilda medlemmen (Andersson et al., 2009).   

 

2.5.1 Avdragsrätt 

För att kunna införa en insatshöjning i bostadsrättsföreningen krävs det att den enskilda 

medlemmen i föreningen går in med eget finansierat kapital. En medlem kan få en 

skattereduktion på betalda räntekostnader när insatsen till föreningen finansieras genom en 

ökad skuldsättning (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). I den privata deklarationen har 

medlemmen rätt till avdrag på 30 procent utav sina räntekostnader, vilket leder till en 

sänkning av månadsavgiften (Isacson, 2006). Avdraget av räntekostnaderna sker genom en 

avräkning mot den kommunala och statliga inkomstskatten (SFS 1999:1229).  Om avdragen i 

deklarationen överstiger 100.000kr får avdrag göras med 21 procent på det överskjutande 

beloppet (67 kap. 10§ IL). Om summan av kostnaden för årsavgiften samt räntekostnaderna är 

lika stora före som efter en insatshöjning, gör medlemmen fortfarande en besparing genom 

avdragsrätten. Om den enskilda medlemmen finansierar insatshöjningen genom egna medel, 

försvinner möjligheten för ränteavdrag. Däremot antas marknadsvärdet fortfarande att öka, 

tacka vare de sänkta årsavgifterna (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). För att få göra 

avdraget i deklarationen måste räntan som avdraget innefattar vara betald, samt avse egen 

skuld (Skatteverket, 2012). För att avdrag på deklarationen skall vara möjlig krävs det att 

skatt har betalts in under året. Om inkomsten är låg alternativt om inkomsten kommer ifrån 

arbete utomlands finns ingen avdragsmöjligheter. Avdragsmöjligheten i deklarationen för 

räntekostnader förutsätter att inkomstskatten överstiger 30 procent av inbetalda 

räntekostnaderna under året (ibid.). Genom en insatshöjning ökar medlemmens inflytande 

avseende amorteringstakt på lånet samt val av kreditinstitut. Utan en insatshöjning ansvarar 

föreningens styrelse för val av kreditinstitut samt förhandling av kapitalkostnaderna (Sveriges 

BostadsrättsCentrum, 2010).   

 

2.5.1.1 Omkostnadsbeloppet 

Vid en försäljning av en bostadsrätt finns det möjlighet för bostadsrättsinnehavaren att göra 

avdrag på kapitalvinsten. De möjliga avdragen faller under omkostnadsbeloppet, 

omkostnadsbeloppet innefattas av anskaffningsutgiften samt utgifter för förbättringar av 

bostadsrätten (Skatteverket, 2009). Den höjda insatsen påverkar avdragsrätten vid en 

eventuell försäljning av bostadsrätten. En insatshöjning eller ett kapitaltillskott som har betalts 

av medlemmarna till föreningen och avser amortering eller kostnader för till- och ombyggnad 

är avdragsgill vid en försäljning. Även den andel av en medlems inbetalda årsavgifter som 

gått till amortering av föreningen långfristiga skulder är avdragsgill vid en försäljning av 

bostadsrätten (SFS 1999:1229).  

 

2.5.2 Rättsfall 

Nedan presenteras rättsfall som behandlar rätten till skatteavdrag för medlemmar i 

bostadsrättsföreningar.  

 

2.5.2.1 Mål nr. 8030-11 

Frågan som avgjordes i högsta förvaltningsdomstolen den 27 februari 2013 avsåg om 

räntekostnader som betalats av medlem i bostadsrättsförening var avdragsgilla. 

Räntekostnaderna som medlemmen AA yrkade avdrag för avsåg ett reverslån mellan 
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medlemmen och bostadsrättsföreningen. Tvisten i domstolen stod mellan en medlem i en 

bostadsrättsförening och motparten i målet var skatteverket. I samband med en ombildning i 

föreningen tog bostadsrättsföreningen lån hos ett kreditinstitut och lånade sedan ut pengar till 

föreningens medlemmar. Anledningen till att medlemmarna i föreningen inte själva ansökte 

om lån, berodde på osäkerheten kring den stora belåningssumman. Lånet användes sedan av 

medlemmarna för att finansiera kapital till insatserna i föreningen. Bostadsrättsföreningen tog 

upp ett banklån med säkerhet i föreningens fastighet i samband med ombildningen. När 

föreningen lånade ut kapital till medlemmarna upprättades skuldebrev dem emellan. 

Skuldebrevet innehåll det skuldbelopp som bestämdes utifrån medlemmens andelstal i 

föreningen samt den del av insatsen som var obetald. Medlemmarna betalar ränta på lånet till 

föreningen, räntan som medlemmarna betalar är densamma som föreningen betalar till 

kreditinstitutet. Medlemmen, AA har yrkat på avdrag för de räntekostnader hon har betalat till 

föreningen under den tid hon har haft nyttjanderätt i föreningens fastighet. Den betalda räntan 

grundar sig i det lånet föreningen upprättade i samband med insatsen vid ombildningen. 

Föreningens banklån, som vidareutlånats till AA för att betala insatsen, har därmed användas 

för att finansiera föreningens utgifter för fastigheten. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 

räntan som AA betalat skall ses som en del av avgiften eftersom räntan täcker föreningens 

kapitalkostnader. Enligt Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) ska ett privatbostadsföretag inte 

ta upp inkomster och göra avdrag för utgifter som är hänförliga till fastigheten. Högsta 

förvaltningsdomstolen beslutade att avslå AA:s yrkande avseende skatteavdrag och 

skatteverket fick rätt i frågan. 

 

2.5.2.2 Mål nr. 6441-09 

Den fråga som högsta förvaltningsdomstolen den 3 juni 2010 avgjorde, avsåg om 

räntekostnader som uppkommer i samband med en insatshöjning var avdragsgilla. En medlem 

i en bostadsrättsförening hade tagit ett privatlån hos ett kreditinstitut för att amortera på 

föreningens skulder, medlemmen lånade sedan ut kapitalet räntefritt till föreningen. Högsta 

förvaltningsdomstolen beslutade att avdrag får göras för räntekostnader på lånat kapital som 

den enskilda medlemmen tagit för att amortera på föreningens skulder. 

 

2.6 Optimal kapitalstruktur  

Enligt Wramsby och Österlund (2007) ska ett företag arbeta för att försöka uppnå en optimal 

kapitalstruktur. Kapitalstrukturen beror på hur förhållandena ser ut mellan andelen skulder i 

ett företag jämfört med andelen eget kapital. Ett företag strävar mot låga kapitalkostnader för 

att öka vinsten i ett företag. Modigliani och Miller (1958) är två forskare som har utvecklat 

teorier om den optimala kapitalstrukturen (Brealey, Mayres, & Allen, 2010).  

Kapitalstrukturen i ett företag påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden: WACC 

(Weighted Average Cost of Capital). Företag strävar efter en uppnå en låg genomsnittlig 

kapitalkostnad (WACC) för att uppnå ett högre resultat (ibid.).  

 

Modigliani och Millers (1953) teori som presenterades i artikeln ”The Cost of Capital, 

Corporation Finance and the Theory of Investment” beskriver proposition I, utan hänsyn till 

bolagskatt, artikeln beskriver att företagets värde är konstant oberoende av hur 

kapitalstrukturen ser ut (Brealey et al., 2010). Om en investerare i ett företag kan öka sin 

belåning till samma räntekostnad som ett aktiebolag, finns det ingen skillnad i om företaget 

finansieras genom eget kapital eller en ökad skuldsättning. Företagets värde i ett obelånat 

bolag är detsamma som i ett belånat. Modigliani och Millers proposition II, utan hänsyn till 

skatt påverkas av hur kapitalstrukturen ser ut i företaget. Kostnaden för kapitalet är beroende 

av vilket avkastningskrav som finns. Avkastningskravet kan skilja sig åt mellan finansiärer 
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och kreditinstitut enligt Wramsby och Österlund (2007). När ett företag ökar sina skulder ökar 

risken för aktieägarna, vilket medför att avkastningskravet på eget kapital ökar.   

 

Modligiani och Miller (1963) utvecklade sin teori, genom att lägga till skattesatsens inverkan. 

De utvecklade sina propositioner I och II med hänsyn taget till skattekonsekvenser, genom att 

visa att ett företag värderas högre när finansieringen sker genom lånat kapital. Det lånade 

kapitalet ger upphov till räntekostnader, men eftersom räntekostnader på lånat kapital är 

avdragsgilla minskar skattekostnaden i företaget. Till företagets resultat adderas ränteintäkter 

och räntekostnader dras ifrån, för att få fram förteget resultatet efter finansiella poster, skatt 

betalas sedan på det resultatet. Skatteskölden bidrar till att företagets värde ökar när det finns 

skulder i företaget (Wramsby & Österlund, 2007). 

 

Föredelningen mellan skulder och eget kapital beror på vilka risker som är förenat med 

projektet. Den totala kapitalkostnaden för ett företag är beroende av vilken kostnad företaget 

har för att finansieras genom skulder respektive genom eget kapital. Kostnaden för skulderna 

är lägre än kostnaderna som är kopplat till eget kapital, vilket beror på att räntekostnaderna 

för lånat kapital är avdragsgilla för ett företag som finansieras genom skulder (ibid.). Den 

teoretiska bilden är missvisande för en bostadsrättsförening med anledning av att 

räntekostnader inte är avdragsgilla. Det medför att föreningens värde inte ökar genom en ökad 

skuldsättningsgrad. Det bidrar till att skulderna bör läggas ut på medlemmarna som erhåller 

ränteavdragsmöjlighet, för att minska kapitalkostnaden (Lundén & Bokelund Svensson, 

2011).  

 

Ett räkneexempel för hur den genomsnittliga kapitalkostnaden påverkas av skattesköldens 

inverkan på bostadsrättsföreningar. 

 

Ränta Bostadsrättsförening = (Rs) Antas till 3% respektive 7,5% 

Ränta Bostadsrättshavare = (Rek) Antas till 3% respektive 7,5% 

Skuld = (S) 

Eget Kapital = (EK) 

Totalt Kapital = (T) 

Skatt = (t) Antas till 30% 

 

Formel 1: Egen formel, WACC med skattesköld, i ett företag med ränteavdragsmöjligheter. 

WACC= (Rs*(S/T)*(1-0,3))+(Rek*(EK/T)) 

 

Formel 2: Egen formel, WACC med omvänd skattesköld, för en bostadsrättsförening utan 

ränteavdragsmöjligheter. 

WACC=(Rs*(S/T))+(Rek*(EK/T)*(1-0,3)) 

 

Nedan följer en modell över hur den genomsnittliga kapitalkostnaden skiljer sig åt i en 

bostadsrättsföreningen beroende på skuldsättningsgraden. Modellen visar även skillnaderna i 

kapitalkostnaden beroende på räntenivån på marknaden.  

 

Exempel 1: Visar utfallet av WACC i en bostadsrättsförening som till 85 procent finansieras 

genom skulder och 15 procent genom eget kapital, exempel 1 visar även 2 olika alternativ på 

räntenivån 3 procent respektive 7,5 procent. 
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Exempel 2: Visar utfallet av WACC i en bostadsrättsförening som till 15 procent finansieras 

genom skulder och 85 procent genom eget kapital, exempel 2 visar även 2 olika alternativ på 

räntenivån 3 procent respektive 7,5 procent. 

 

Den genomsnittliga kapitalkostnaden i en bostadsrättsförening sjunker genom en minskad 

skuldsättningsgrad i föreningen, under förutsättning att räntan för en bostadsrättsförening (Rs) 

är densamma som räntan för en bostadsrättsinnehavare (Rek). En högre räntenivå ger upphov 

till en större differens i den genomsnittliga kapitalkostnaden. 

 

 

Figur 2. Egen modell ”WACC”.  

Figuren visar hur den genomsnittliga kapitalkostnaden i en bostadsrättsförening förändras 

beroende på skuldsättningsgrad och avkastningskrav. 

Avkastningskrav 

Rs=3% samt 7,5% 

Rek=3% samt 7,5% 

Kostnad för skuld 
(Rs*S/T) 

Rs=3% 

Kostnad för Eget kapital 

(Rek*EK/T)*(1-t)  

Rek=3% 
 

WACC 

(Rs*S/T) 

+((Rek*EK/T)*(1-t)) 

 
Kostnad för skuld 

(Rs*S/T) 

Rs=7,5% 
 

Kostnad för Eget kapital 

(Rek*EK/T)*(1-t) 

Rek=7,5% 

  
WACC 

(Rs*S/T) 

+((Rek*EK/T)*(1-t))  

Exempel 1. 
Föreningens 

skuldsättningsgrad 
85% 

(0,03*0,85)  

= 0,0255 

(0,03*0,15)*(1-0,3)    
=0,0315 

(0,0255+0,0315)  

=2,865% 

(0,075*0,85)  

= 0,06375 

(0,075*0,15)*(1-0,3) 

 = 0,00787 

(0,06375+0,00787)  

=7,162% 

Exempel 2. 
Föreningens 

skuldsättningsgrad 
15% 

(0,03*0,15)  

= 0,0045 

(0,03*0,85)*(1-0,3) 
=0,01785 

(0,0045+0,01785) 
=2,235% 

(0,075*0,15)  

= 0,01125 

(0,075*0,85)*(1-0,3) 

 = 0,04462 

(0,01125+0,04462) 

 =5,587% 
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2.6.1 Marknadsvärdet 

”Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss 

angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång (Roos, 2008, s. 6).”    

 

Marknadsvärdet avspeglar bytesvärdet på en bostadsrätt vid en tänkt försäljning, 

försäljningspriset på bostadsrätten kan däremot skilja sig från marknadsvärdet.  Olika faktorer 

ligger till grund för värderingen av marknadsvärdet på bostadsrätten (Roos, 2008). På en 

öppen konkurrenskraftig marknad är det mest sannolika priset på en fastighet desamma som 

marknadsvärdet. James (1992) beskriver att förutsättningarna för att marknadsvärdet 

överensstämmer med försäljningspriset är att köpare och säljare är motiverade. För att 

välgrundade beslut skall kunna tas är det av vikt att parterna är väl informerade om objektet. 

Det krävs också att fastigheten exponeras på marknaden under en rimlig tid samt att inte 

priset manipuleras genom otillåtna taktiker.     

 

Utbud och efterfrågan på bostadsrättsmarknaden är det som styr prisbildningen över 

bostadsrätter. Utbudet på marknaden är trögrörligare på kort sikt, eftersom nybyggnation tar 

tid. Marknadens efterfrågan har större inverkan på prisbildningen än utbudet, om efterfrågan 

av bostäder ökar drivs priserna upp för att utbudet är konstant på kort sikt. Efterfrågan 

påverkas av olika faktorer som t.ex. attraktivitet på området, räntenivån på marknaden och 

nedläggningar av större företag som verkat på mindre orter (Roos, 2008). Det geografiska 

läget av en bostadsrätt är den väsentligaste faktorn för värdet. Närheten till vatten, utsikt och 

goda kommunikationsmöjligheter är betydande faktorer. Efter det geografiska läget prioriteras 

lägenhetens storlek. En annan betydande faktor för värdering av en bostadsrätt är standard och 

ålder. Ovan nämnda faktorer påverkas inte direkt av en insatshöjning, däremot är faktorerna 

väsentliga att ta med i beaktning för marknadsvärdets potentiella ökning efter en 

insatshöjning. Det är årsavgiftens storlek som efter en insatshöjning får en direktpåverkan och 

i sin tur påverkar marknadsvärdet (Isacson, 2006). Marknadsvärdet på fastigheter faller när 

räntenivån ökar, det beror på att den totala boendekostnaden ökar för hushållen med en ökad 

kapitalkostnad. När kapitalkostnaden höjs och marknadsvärdet faller på bostäder minskar 

konsumtionsviljan i hushållen, på grund av att de reala tillgångarnas värde minskar 

(Riksbanken, 2011). 

 

Nedan presenteras ett räkneexempel för att tydliggöra hur kapitalstrukturen i en 

bostadsrättsförening när medlemmarna i föreningen väljer att överta föreningens skulder. 

Exemplet avser en bostadsrättsförening med 39 stycken bostadsrätter fördelade över 10 

stycken lägenheter med en storlek på 101,5 kvm samt 29 stycken lägenheter på 121 kvm. 

Föreningen har den 4 juli 2013 en skuld på 16 270 026 kronor. Räkneexemplet visar hur den 

totala boendekostanden minskar genom en insatshöjning från medlemmarna till föreningen 

samt marknadsvärdet approximerade värdeökning. Beräkningen är baserat att föreningen och 

medlemmarna har lika stor upplåningsränta på fyra procent. Det approximerade 

marknadsvärdet i exemplet är endast ett antaget värde. 
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Figur 3. Egen modell "Räkneexempel insatshöjning i bostadsrättsföreningen Ängelholmshus 

9". 

 

2.7 Sammanfattad teoretiska referensram. 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter bostadsrätter i sin fastighet till 

föreningens medlemmar. Föreningens uppgift är att förvalta föreningens gemensamma 

fastighet på ett långsiktigt sätt, i enighet med självkostnadsprincipen (Lundén, 2011). När en 

bostadsrättsförening genomför en insatshöjning omfördelas föreningens kapitalkostnader ut 

till medlemmarna. En insatshöjning betalats inte tillbaka till medlemmarna av föreningen, 

utan medlemmarna förväntas återfå insatsen vid en försäljning av bostadsrätten. Genom en 

insatshöjning sänks föreningens kapitalkostnader och därmed medlemmarnas årsavgifter 

(Lundén & Bokelund Svensson, 2011).  

 

En insatshöjning kan finansieras på olika sätt exempelvis genom lån hos kreditinstitut, 

reverslån eller sparat kapital (Victorin & Flordin, 2011) (Sveriges BostadsrättsCentrum, 

2010). När en medlem finansierar en insatshöjning genom en ökad skuldsättning har 

medlemmen möjlighet till skatteavdrag på räntekostnaderna (Skatteverket, 2012). När en 

insats finansieras genom egna medel försvinner ränteavdragsmöjligheten. Men däremot har 

medlemmen rätt till att göra en avräkning med insatsens storlek mot en eventuell kapitalvinst 

vid en försäljning, om insatsen använts för amortering av föreningens skulder eller 

förbättringsåtgärder i föreningen (SFS 1999:1229). Finansieras en insatshöjning genom ett 

reverslån har medlemmen ingen avdragsrätt för betalda räntekostnader. Det beror på att 

kapitalkostnaderna för reverslånet anses vara hänförliga till föreningens fastighet (Mål nr. 

8030-11).    
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En bostadsrättsförenings intäkter kommer från medlemmarnas inbetalda årsavgifter. 

Avgifterna ska täcka föreningens kostnader för drift-, underhåll- samt kapitalkostnader 

(Lundén, 2011). I föreningar som väljer att införa differentierade andelstal krävs det att 

årsavgifterna delas upp i två olika delar, en som avser kostnader för drift och underhåll samt 

en som avser kapitalkostnader. Uppdelningen krävs för att de medlemmar som önskar att 

genomföra en insatshöjning ska ha möjlighet till det (Sveriges BostadsrättsCentrum, 2010).  

 

Marknadsvärdet på en bostadsrätt påverkas av bostadsrättens årsavgift (Roos, 2008). En lägre 

årsavgift bidrar till ett högre marknadsvärde (Isacson, 2006). När räntan ökar bidrar det till att 

den totala boendekostnaden ökar i form av ökade kapitalkostnader vilket resulterar i att 

marknadsvärdet för fastigheten sjunker (Riksbanken, 2011).  

  

Den optimala kapitalstrukturen påverkas av förhållandet mellan skulder och eget kapital. 

Skuldsättningsgraden och räntenivån påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden för 

föreningen och medlemmarna, se figur 2. Väljer medlemmarna i en förening att överta 

föreningens skulder genom att ta upp egna lån minskar de totala boendekostnaderna för 

medlemmen vilket kan utläsas av figur 3. 

 

Nedan visas den teoretiska referensramens uppdelning för att besvara studiens syfte. Till 

grund för en insatshöjning ligger bostadsrättsföreningens ekonomi, under en förenings 

livslängd förändras inte insatsernas storlek om inte ett beslut om en insatshöjning tas 

gemensamt i föreningen. För att möjliggöra en förändring i kapitalstrukturen krävs det att 

medlemmarna tillskjuter eget finansierat kapital. När medlemmarna tar över föreningens 

skulder minskar föreningens skulder med den andelen som tidigare gått till att finansiera 

kapitalkostnaderna. Ett alternativ till en kollektiv insatshöjning möjliggörs genom 

differentierade andelstal. Ett ökat betalningsansvar kan även bidraga till att möjliggöra ett 

högre skatteavdrag. För att finna den optimala kapitalstrukturen måste varje förenings 

förutsättningar tas i beaktning innan ett kollektiv beslut genomförs. Utifrånkommande 

omvärldsfaktorer kan även det påverka en insatshöjnings genomslag på en bostadsrätts 

potentiella marknadsvärde. 
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Figur 4. Egen modell ”Den teoretiska referensramens uppdelning”..  
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3. Metod 

Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt samt hur studiens empiriska data 

insamlats. Inledningsvis beskrivs att uppsatsen utgått från en kvalitativ ansats med abduktiv 

strategi. Vidare i metodkapitlet beskrivs uppsatsens val och metoder för vårt urval, 

operationaliseringsprocessen, analysmetoden samt uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Strategi 

För att besvara vår problemformulering på bästa sätt kommer en abduktiv strategi genomsyra 

uppsatsen, vilket är en blandning av deduktiv och induktiv strategi (Jacobsen, 2002). Vilket 

betyder att studien kommer växla mellan teori och empiri. Genom en abduktiv strategi menar 

Alvesson och Sköldberg (2008) att uppsatsprocessen successivt utvecklar den empiriska delen 

samtidigt som den teorietiska delen. Genom att vi samlade in teori om insatshöjning i 

bostadsrättsföreningar innan intervjuerna genomfördes, skapades en förkunskap som var 

användbar vid intervjuerna. Kunskapen bidrog till att relevanta följdfrågor inom ämnet kunde 

ställas. Den insamlad empiriska data som vi kunde tillgodose uppsatsen med genom 

intervjuerna resulterade i en utökning av den ursprungliga teoretiska referensramen.  

 

3.2 Ansats 
Genom att arbeta efter en kvalitativ metod är sannolikheten större att vi få information som vi 

inte förväntade oss från början eftersom processen kräver ett öppet sinne. Den kvalitativa 

metoden bidrar till flexibilitet för nya infallsvinklar samt till en djupare förståelse för det 

valda fenomenet (Jacobsen, 2002). Vi kommer därmed arbeta utefter en kvalitativ ansats för 

att få en djup förståelse av en insatshöjnings för- och nackdelar. Den kvantitativa ansatsen 

lämpar sig när kunskapen inom det valda ämnet är hög hos allmänheten (ibid.). Vi är 

medvetna om att kunskapen inom det valda ämnet är reducerad till personer som är aktiva 

inom branschen, vilket är ytterligare ett skäl till att en kvalitativ studie valts. Den kvalitativa 

ansatsen kommer att utgöras av intervjuer för att ge en djupare beskrivning av fenomenet.  

 

Tidigt i uppsatsprocessen valde vi att utföra pilotstudier för att mäta om studiens 

frågeställning kunde besvaras. Den första delen av vår pilotstudie genomfördes på Högskolan 

i Halmstads arbetsmarknadsdag för Bygg- och Fastighetsekonomstudenter. Under 

arbetsmarknadsdagen kontaktade vi mäklare för att skapa oss en bild över fenomenets 

omfattning. Efter att första delen av pilotstudien genomförts kunde vi konstatera att de 

personer vi kontaktade inte var speciellt insatta i ämnet. Därefter kontaktade vi en 

bostadsrättsförening som diskuterat insatshöjning på deras hemsida. Kontakten bidrog till att 

vi insåg att fenomenet är aktuellt. Genom att genomföra pilotstudier ökar en studiers 

tillförlitlighet (Kvale, 1997). Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa ansatser tids- och 

kostnadskrävande. Vi är införstådda med att den kvalitativa ansatsen är resurskrävande, 

genom den tid samt transportkostnader intervjuerna kräver. En viktig del som vi tog hänsyn 

till under studien var att växla mellan distans och närhet till ämnet insatshöjning då 

möjligheten att kunna växla mellan dem bidrar till en djupare analys. Närheten till ämnet 

behövs för att kunna beskriva verkligheten och distans krävs för att upprätthålla bredden på 

perspektivet (Repstad, 1993). 

 

3.3 Insamlig av sekundärdata 

All den information vi insamlat direkt ifrån intervjupersonerna under vår studie benämns 

primärdata. Den information som inte insamlats direkt ifrån primärkällan kallas 

sekundärkälla. I vårt arbete består sekundärkällan av litteratur samt tidigare forskning inom 

det valda ämnet (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) poängterar också att det är viktigt att vara 

kritisk i insamlandet av sekundärdata, källan skall varar tillförlitlig. Det är även viktigt att 
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beakta att tidigare forskning oftast är insamlad för att besvara en annan frågeställning än den 

vi skall besvara och att de teorierna därmed är vinklade. Den litteratur som använts i studien 

har insamlats ifrån olika bibliotekskataloger, dels ifrån Halmstads högskolas katalog Hulda, 

Nordvästra Skånes bibliotekskatalog samt Sveriges bibliotekskatalog Libris. Katalogerna har 

varit användbara för att hitta litteratur inom ämnena: bostadsrättsföreningar, revision, skatter 

samt fastighetsvärdering.  

 

Ytterligare sekundärdata har insamlat genom vetenskapliga artiklar. Artikelsök har 

genomförts i högskolan i Halmstads tillgängliga databaser, Emerald, Summon, Google 

Scholar, ABI och Escbar. Sökorden vi har använt är, real estate, property, capital, demand, 

market value, capital injection, housing cooperative och consumer behaviour. Forskning 

kring fenomenet insatshöjning är begränsad, det beror på att fenomenet uppstått på grund av 

en lagreglering som endast berör Sverige. Det har resulterat i att tidigare forskning har varit 

svår att hitta. Vi har även samlat information genom rättsfall, promemoria, propositioner och 

lagar inom området. Fenomenet har bidragit till ett antal utlåtande och prövningar från 

skatteverket, vilket har medfört att det finns publicerade dokument som tar upp det aktuella 

ämnet. Genom att undersöka dokumenten ökar insynen och samtidigt giltigheten då dokument 

är genomtänkta och beaktade innan publicering. Risken finns att individuella intervjuer blir 

mer spontana och ogenomtänkta (Jacobsen, 2002).  

 

3.4 Val av perspektiv 

I uppsatsen har vi valt att se på fenomenet insatshöjning utifrån ett intressentperspektiv, det 

vill säga på parter i samhället som påverkar eller påverkas av en insatshöjning. Grunderna för 

valen utgår från att vi önskar att få en bred bild av fenomenet. Insatshöjning berör framförallt 

bostadsrättsföreningen och deras medlemmar, men urvalet av intressenter till intervjurena har 

skett på bredare front. Det är med hjälp av intressenterna vi kan besvara vår frågeställning, 

genom att skapa oss en bild över hur marknadens ser på för- och nackdelar med höjda insatser 

i bostadsrättsföreningar. 

 

3.5 Urval  

Urvalet av intressenter för de individuella öppna intervjuerna har skett genom olika steg. I 

första steget diskuterades olika intressenter på bostadsmarknaden som hade en koppling till 

fenomenet insatshöjning i bostadsrättsföreningar. Vidare reducerades antalet ned till sex 

intressenter. De intressenterna som valdes bort ansågs inte beröra eller beröras av 

insatshöjningens för- och nackdelar i samma grad som de utvalda respondenterna. De 

återstående intressenterna ansåg vi besitta den kunskap som krävdes för att kunna analysera 

fenomenets för- och nackdelar. Jacobsen (2002) anser att djupet i en studie påverkas av 

antalet intervjuade intressenter. Antalet intressenter har reducerades för att uppnå en djupare 

förståelse för det valda fenomenet. De utvalda intressenterna till intervjuerna inom ämnet 

resulterade i två stycken bostadsrättsföreningar, en som genomfört en insatshöjning samt en 

bostadsrättsförening som ännu inte valt att genomföra en insatshöjning. Utöver 

bostadsrättsföreningarna har en mäklare intervjuats för att belysa hur marknadsvärdet 

påverkas av en insatshöjning. För att förstå de skattemässiga konsekvenserna har en 

handläggare på skatteverket intervjuats. För att finansiera en insatshöjning kan det behövs 

kontakt med ett kreditinstitut och därmed valde vi att intervjua en banktjänsteman. Under 

studiens gång valde vi att inte intervjua ett förvaltningsbolag som en intressent, eftersom vi 

ansåg att de inte har någon aktiv del i processen. Den insikten bidrog att förvaltarbolaget 

ersattes av en konsult, eftersom en konsult inom bostadsrätter har högre insikt av 

insatshöjningens verkan. Den första konsulten vi intervjuade i uppsatsen hade inte själv varit 
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delaktig vid en insatshöjning vilket medförde att vi senare i studien valde att intervjua 

ytterligare en konsult, konsulten i fråga hade större erfarenhet inom ämnet. 

 

Nedan presenteras urvalet av studiens intressenter, samt hur vi gick till väga för att få kontakt 

med dem.  

 

Maud Holmgren, Bostadsrättsföreningen Bokskogen Ekerö 

I en artikel ur tidningen Borätt (Englund, 2012) var bostadsrättsföreningen Bokskogen på 

Ekerö i Stockholm omnämnd eftersom föreningen genomfört en insatshöjning. Efter kontakt 

med föreningen kunde det konstateras att den dåvarande ordföranden i föreningen hade flyttat 

och gått ur föreningens styrelse. Föreningens nuvarande ordförande Maud Holmgren satt med 

i föreningens styrelse under genomförandet men som ordinarie ledamot.   

 

Karl-Erik Asp, Bostadsrättsföreningen Skörpabäcken Ängelholm 

Intresset och kontakten med bostadsrättsföreningen Skörpabäcken i Ängelholm uppkom på 

två olika sätt. Dels genom en mäklarkontakt i Ängelholm som beskrev att Skörpabäcken varit 

i kontakt med en bank om information kring en eventuell insatshöjning. Den andra kontakten 

till Skörpabäcken var genom en av medlemmarna i bostadsrättsföreningen som berättade att 

hon deltagit på ett informationsmöte från banken om insatshöjning i föreningen. Karl-Erik 

Asp är bostadsrättsföreningens ordförande.       

 

Georg Kanegärd, Mäklarringen 

Kontakten med mäklaren startade på Högskolan i Halmstads arbetsmarknadsdag för Bygg- 

och Fastighetsekonomstudenter. Genom kontakt med Mats Limnefelt på Mäklarringen fick vi 

hjälp att söka bland mäklare i hela landet, som arbetar på Mäklarringen och som hade 

erfarenheter av insatshöjningar. Genom vårt mejl fick vi respons av George Kanegärd, som 

arbetar som mäklare på Vaxholm i Stockholm.  

 

Fredrik Löthman, Konsult Fastighetsombildning 

När intervjun genomfördes med Gisela Ohlsson på SEB, tipsade hon om fastighetsombildaren 

Fredrik Löthman från Helsingborg.  

 

Ulf Bergdahl, Konsult inom Fastighetsjuridik. 

Ulf Bergdahl blev en av våra intressenter eftersom Bergdahl genomfört insatshöjningen i 

bostadsrättsföreningen Bokskogen, Ekerö. 

 

Gunilla Hansson, Skatteverket 

Via mejlkontakt med skatteverket om vårt ämnesområde, fick vi kontakt med ansvarig för 

bostadsrättsfrågor Gunilla Hansson på skatteverket i Västervik.  

 

Gisela Ohlsson, SEB 

Kontakt med Gisela Ohlsson upprättades genom en mäklarkontakt som visste att Gisela varit 

involverad vid ett informationsmöte, om en insatshöjning i Skörpabäckens bostadsrättförening 

i Ängelholm.   

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå hög validitet är det vikigt att se till att det som önskas mätas i studien verkligen 

mäts (Jacobson, 2002). Genom att vi genomför öppna individuella intervjuer kommer 

personliga åsikter att lyftas fram. Intervjupersonerna är utvalda för att de är insatta inom 

ämnet och deras kunskap bidrar till en högre reliabilitet. Vid en kvalitativ studie ökar 
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tillförlitligheten och giltigheten om information insamlas på mer än ett sätt. Ingen 

undersökning har möjlighet att utgöra en total bild av verkligheten. Om en blandning av 

undersökningar används kommer flera sanningar att öka möjligheterna till en bättre 

helhetsbild över fenomenet (ibid.). Studien har därmed utökats med dokumentundersökningar 

i form av analys av bostadsrättsföreningars årsredovisningar, med hjälp av dokumenten kan 

kostnader samt besparningar presenteras. 

 

3.7 Datainsamling 

För att uppnå den önskade informationen som krävs för att svara på vår problemformulering 

har vi använt oss utav olika metoder för insamling av rätt data (Jacobsen, 2002).  

 

3.7.1 Öppna individuella intervjuer 

Studien empiriska del kommer insamlas genom öppna individuella intervjuer med de utvalda 

intervjupersonerna. När få personer skall intervjuas samt när ett djup i frågorna vill erhållas 

anser Jacobsen (2002) att en öppen individuell intervju bör genomföras. Det har resulterat i att 

vi har valt att genomföra öppna individuella intervjuer med våra respondenter. När 

intervjupersonerna har olika kunskaper och erfarenheter inom ett ämne ska intervjuguiden 

anpassats till varje intervju (Trost, 2005). Vår intervjuguide har anpassats individuellt till våra 

intressenter för att de har olika kompetensområden inom det valda ämnet. Genom den 

individuella anpassningen har respondenternas svar fått ett bättre djup. För att få 

intervjuobjektet att beröra de områden vi ville belysa i vår uppsats bestod guiden av fasta 

frågor men med öppna svarsalternativ. Trost (2005) beskriver att en intervjuguide med fasta 

frågor bidrar till att respondentens svar bättre kan kategoriseras. Vi strukturerade upp frågorna 

eftersom vi ansåg att intervjuerna med hjälp av struktureringen skulle få ett bra flyt. Under 

intervjuerna insåg vi att frågorna inte besvarades i den ordning vi planerat utan att 

intervjupersonen under intervjun besvarade vissa kommande frågor innan de var ställda. 

Innan intervjuerna genomfördes valde vi att skicka ut våra frågor till respektive 

intervjuperson. Det gjorde vi för att säkerställa att respondenterna var införstådda inom vårt 

ämne samt att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun.  

 

Att utföra besöksintervjuer är kostnadskrävande, både i den tid som krävs samt de kostnader 

intervjun för med sig i form av transportkostnader (Jacobsen, 2002). Vi har i största mån 

försökt möta upp intervjupersonerna eftersom vi upplevt att intervjun blir mer givande och 

uppnår ett högre djup, när intervjuerna genomförts ansikte mot ansikte. Vid besöksintervjuer 

finns möjligheten för båda partnerna att observera varandras kroppsspråk, personen som 

genomför intervjun kan upptäcka när en fråga måste förtydligas eller när intervjupersonen 

känner sig besvärad (ibid.). En del av studiens intervjupersoner jobbar geografiskt långt ifrån 

eller jobbar ideellt. Det har bidragit till att en besöksintervju varit resurskrävande, både 

avseende tid och transportkostnader. Därför har vi valt att genomföra en telefonintervju samt 

en mejlintervju. I den situationen när besöksintervju valts bort och möjligheten till en 

skypeintervju har funnits har vi genomfört det. Genom skype behöll vi möjligheten att se 

intervjupersonens kroppsspråk och beteende även om vi inte var på samma plats. Jacobsen 

(2002) beskriver att platsen där intervjuerna genomförs är av betydelse eftersom det är viktigt 

att ingen av parterna känner sig underlägsen. Valet av mötesplatser för intervjun har varit 

neutrala platser, som till exempel konferensrum och caféer. Trost (2005) menar att 

intervjumiljön ska vara ostörd, folk i omgivningen kan påverka svaren och svaren kan bli 

formade efter vad folk vill höra. Vår intervju på ett café anses inte vara i en ostörd miljö, 

vilket vi var medvetna om. Vi ansåg däremot att ämnet inte är känsligt och genom att 

genomföra intervjun avlägset inne på caféet förblev det relativt ostört. 
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Samtliga besöksintervjuer spelades in eftersom intervjuerna pågick mellan 20 - 50 minuter 

vilket bidrog till att vi kunde koncentrera oss på intervjun istället för att fokusera på att 

anteckna alla svar. Genom att spela in intervjuerna upplevs det att intervjuaren är mer 

närvarande samt att intervjun flyter på ett bättre sätt (Trost, 2005). Ytterligare fördelar med att 

spela in intervjuerna var att vi kunde få med ordagrant hur personerna uttryckt sig. Det 

möjliggjorde även att vi kunde lyssna på intervjuerna om igen och få med samtliga detaljer. 

Något vi uppmärksammade genom att lyssna igenom inspelningarna var att vi stundtals hade 

missuppfattat personen och fick genom inspelningen klarhet i hur intervjupersonen besvarade 

frågorna. För att ytterligare säkerställa att vi inte missförstått våra respondenter har den 

sammanställda intervjun skickats till respektive respondent för godkännande.   

 

3.7.2 Dokumentundersökning 

Vi har undersökt rättsfall och årsredovisningar i bostadsrättsföreningar för att utöka vår teori. 

Rättsfallen ligger till grund för dem ställningstaganden som aktualiserats efter lagändringen. 

Genom rättsfallen ges en klarare bild över vilka avdrag som är accepterade eller ej. För att vi 

ska få en tydligare bild över föreningarnas ekonomi samt hur kostnader fördelas studera vi 

bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Vi har även valt att använda årsredovisningar som 

grund för att presentera ett räkneexempel. Genom redovisningarna kan beräkningar 

framställas över de juridiska kostnader en insatshöjning för med sig i en förening.  

 

3.8 Operationaliseringsprocessen 

För att kunna besvara en frågeställning krävs det att jämföra en studies teoretiska referensram 

med empiriskt insamlad data (Jacobsen, 2002). Intervjufrågorna valde vi att anpassa utifrån 

våra olika intressenter eftersom deras kompetens inom området ser olika ut. För att ställa rätt 

frågor under våra intervjuer valde vi att först samla in teori som vi sedan använde som 

underlag vid utformandet av våra intervjuguider, se bilaga 1. För att mäta för- och nackdelar 

med en insatshöjning genomfördes en kategorisering av den teoretiska referensramen. 

Kategoriseringen låg sedan till grund för vilka frågor vi valde att ställa till intressenterna. För 

att få ut data som var möjlig att bearbeta valde vi att vid varje intervjutillfälle ställa tydliga 

och lättbegripliga frågor. Med tydliga frågor kan frågeställningen besvaras och empirin 

uppnår högre relevans (Trost, 2005). Guidens frågor är utformade via 

operationaliseringsprocessen och har arbetats fram genom de kategorier teorin grundats på.  

 

3.9 Empiri och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts sammanställde vi ett empiriskt underlag. Sammanställningen 

genomfördes med hjälp av det inspelade materialet vi samlat in under intervjuerna. Vi 

kompletterade det inspelade materialet med de minnesanteckningar vi fört under intervjuernas 

gång. I samband med renskrivningen av intervjuunderlaget kategoriserades data utefter 

samma kategorier som vid upprättandet av intervjuguiden. Genom kategoriseringen kunde 

relevant data lyftas fram och specificeras. En del av det insamlade empiriska materialet som 

presenteras i studien har vi valt att inte plocka bort för att på ett tydligare sätt beskriva för 

läsaren fenomenet i sin helhet. Jacobsen (2002) beskriver att det krävs en sållning och 

förenkling av data för att göra den jämförbar, därför har vi valt att systematisera och 

kategorisera informationen. Fördelen med att använda en kvalitativ metod är att de olika 

delarna i studien kan bearbetas parallellt med varandra beskriver Jacobsen (2002). Genom att 

vi har valt att först genomföra och analyserat några intervjuer, har vi tillskansat oss kunskap 

som varit användbar vid de resterande intervjuerna. I den empiriska delen av studien 

presenteras våra intervjupersoners svar var för sig, som bidrar till att läsaren på ett bättre sätt 

kan skapa en bild över vad den enskilda intervjupersonens syn på fenomenet.  
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I studiens analysdel valde vi att omarbeta våra tidigare kategorier som vi använt i den 

teoretiska referensramen. Kategorierna i vår teoretiska referensram har varit vår utgångspunkt 

för att upprätta våra intervjufrågor. Tidigare kategoriseringen valde vi att förändra för att få en 

bättre helhetsbild över fenomenet i vår analysdel. Inledningsvis i analyskapitlet presenteras en 

analysmodell för att förtydliga insatshöjningens effekter. I analysen har vi jämföra de olika 

respondenternas svar med varandra samt jämfört svaren med studiens teori och tidigare 

forskning. För att styrka giltigheten ytterligare har vi dessutom valt att jämföra studiens 

tidigare forskning och teorier med varandra.   

 

3.10 Metodkritik  

Efter våra pilotstudier kunde vi konstatera att fenomenet inte var lika utbrett som vi från 

början räknat med. Det har medfört att det har varit svårt att hitta respondenter som varit väl 

insatta i ämnet. Hade vi hittat personer som haft högre kunskapsnivå om fenomenet hade en 

djupare och bredare bild av insatshöjning uppnåtts. Dock har vi lagt ned ett omfattande arbete 

på att hitta respondenter som haft inblick av fenomenets för- och nackdelar. Under studien 

visade det sig att operationalisering var svag och det önskade djupet i svaren uteblev. Det 

medförde att vi fick komplettera uppsatsen i efterhand med ytterligare kontakt med 

intervjupersoner samt utöka vår studie genom att analysera föreningars årsredovisningar.  
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4. Empiri 

Empirin är uppdelad utifrån de olika intressenter som intervjuats. En kortare presentation av 

intressenten kommer att inleda varje avsnitt. Avsnitten är en sammanställning av intervjun 

med de utvalda intervjupersonerna. Varje intervju var individuellt utformad för varje 

intressent eftersom de är verkar inom olika branscher.  

 

 
Figur 5. Egen modell ”Studiens utvalda intressenter”. 

Modellen visar studiens utvalda intressenter. I kapitalet redovisas intressenternas perspektiv 

över för- och nackdelar med en insatshöjning.       

 

4.1 Bostadsrättsförening med insatshöjning 

Intervju med Maud Holmgren, ordförande i Bostadsrättsföreningen Bokskogen Ekerö 

Stockholm. Maud satt under insatshöjningen med i föreningens styrelse men då inte som 

ordförande. Insatshöjningen genomfördes 2010 i bostadsrättsföreningen och föreningen 

bildades 1991.  

 

Holmgren beskriver hur processen gick till vid implementeringen av insatshöjningen för tre år 

sedan. Först gick styrelsen ut ibland alla medlemmarna för att höra vad dem ansåg om att 

genomföra en insatshöjning. Eftersom att det fanns ett intresse i föreningen, valde styrelsen 

att kontakta en konsult. Det viktigaste i det inledningsskedet beskrev Holmgren var att få 

hjälp av en person som var insatt i ämnet och som kunde förklara vad en insatshöjning skulle 

innebära för föreningens medlemmar. Holmgren beskrev vidare att under informationsmötet, 

som den inhyrda konsulten medverkade på, kom det skarpa men bra frågor från föreningens 

medlemmar. Genom att konsulten var väl förberedd och insatt i ämnet kunde frågorna 

besvaras bra och informativt. Det resulterade i att alla närvarande på mötet röstade för en 

insatshöjning. BRF Bokskogen valde att inte involvera föreningens ekonomiska förvaltare 

under processen eftersom föreningen ville sköta allt med insatshöjningen på egen hand och 

endast i samråd med konsulten. 

För- och 
nackdelar  med 
en insatshöjning 

BRF som infört 
insatshöjning 

Skatteverket 

Kreditninstitut 

Mäklare 
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På grund av olika omständigheten beskrev Holmgren att inte samtliga medlemmar hade 

möjligheten att genomföra insatshöjningen, men viljan och intuitionen finns där. Resterande 

medlemmar som inte infört insatshöjningen har för avsikt att genomför det inom en snar 

framtid. De medlemmarna har samma årsavgift som innan insatshöjningen, men avgiften är 

nu uppdelad i två olika delar. Den första delen av avgiften betalas av samtliga medlemmar i 

föreningen och avser drift- och underhållskostnader, de medlemmar som inte genomfört en 

insatshöjning betalar även en avgift som skall täcka föreningens räntekostnader. Det extra 

tillägget för kapitalkostnader regleras genom en klausul mellan medlemmen och föreningen 

och skall täcka räntekostnaderna för föreningens kvarvarande lån.  

 

De direkta effekterna som upplevts efter insatshöjningen är att marknadsvärdena för 

bostadsrätterna har stigit beskriver Holmgren. ”Innan insatshöjningen gick en 2:a här i 

området för 500.000 – 600.000 kronor, idag säljs samma lägenhet för 1.600.000. kronor.” 

Marknadsvärdena har efter insatshöjningen ökat mer än den beräknade ökningen som 

konsulten presenterade innan genomförandet. De ekonomiska effekterna som insatshöjningen 

även har bidragit med är en minskning av månadsavgifterna. Tidigare låg avgiften för en 2:a 

på 5300 kronor och efter insatshöjningen har avgiften sjunkit till 3300 kronor. Holmgren 

beskriver att alla medlemmarna uppskattar sina låga avgifter. Det förekommer endast 

fördelarna med en insatshöjning enligt Holmgren; höjda marknadsvärden, lägre årsavgifter 

samt ränteavdragsmöjligheten. Holmgren anser att det inte finns några nackdelar förenat med 

insatshöjningen. Insatshöjningen medförde inte påtagligt extra arbete för föreningens styrelse, 

tyngdpunkten låg i att hitta en konsult som kunde presentera innebörden av en insatshöjning 

på ett rättvisande sätt. Kassören i styrelsen har enligt Holmgren en betydande roll, det är 

viktigt att kunna redovisa föreningens kostnader för medlemmarna.     

 

4.2 Bostadsrättsförening utan insatshöjning 

Karl-Erik Asp har suttit som ordförande i 10 år i bostadsrättsföreningen Skörpabäcken i 

Ängelholm. Skörpabäcken har genomfört informationsmöte i föreningen angående 

insatshöjning, men medlemmarna var inte för förslaget. Asp satt med som ordförande i 

föreningen när diskussionen togs upp om en insatshöjning. Föreningen bildades 1989.  

 

För åtta år sedan började diskussionerna kring att eventuellt friköpa bostadsrätterna. Tanken 

med friköpet av lägenheterna var att göra föreningen skuldfri. För att det skulle vara möjligt 

krävdes det att fastigheten nollställdes, vilket innebar att fastighetens skulle vara i 

utomordentligt skick. För att fastställa statusen på fastigheten anlitades en byggnadsingenjör, 

som utförde en grundlig kontroll. Statuskontrollen genomfördes för att få en bild över vilka 

åtgärder som behövde genomföras för att nollställa fastigheten inför ett eventuellt friköp. Asp 

beskriver att de åtgärder som behövde utföras efter statuskontrollen har genomförts 

successivt. Vilket har bidragit till att diskussionen kring ett eventuellt friköp har fördröjts. När 

friköpets aktualiserades igen efter att åtgärdsplanen var verkställd hade flertalet bostadsrätter 

bytt ägare. Det har resulterat i att de nya medlemmarna har anskaffat sina bostadsrätter till ett 

högre pris. De höga priserna på bostadsrätterna bidrar till att det blir svårt för de nya 

medlemmarna att utöka sina lån i bostadsrätten, för att finansiera ett friköp. För att ett friköp 

av bostadsrätten skulle kunna genomföras hade medlemmarna behövt göra en insats på cirka 

600.000 till 800.000 kronor. En insatshöjning däremot hade kunnat genomföras med en lägre 

summa, men fortfarande bidragit till en besparingsmöjlighet. Det har medfört att intresset för 

ett eventuellt friköp har minskat, de nya diskussionerna har istället gått mot att genomföra en 

insatshöjning i föreningen. De medlemmar som har varit bosatta i föreningen sedan 

föreningen bildandes har den högsta förtjänstmöjligheten vid en insatshöjning förklarar Asp. 
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Medlemmar med låg skuldsättningsgrad har lättare att få nya lån i sin bostadsrätt. Vidare 

beskrev Asp att 50 procent av årsavgifterna i föreningen idag består av kapitalkostnader.  

 

Under 2012 löpte en del av föreningens bundna lån ut vilket gjorde att föreningen kontaktade 

ett antal olika banker för att förhandla om räntenivåerna för föreningens skulder. Vidare 

beskrev Asp att en bostadsrättsförenings har möjligheten att förhandlas fram en lägre 

räntenivå än den enskilda medlemmen. Asp menar att det beror på att föreningen har en 

fastighet som säkerhet samt att lånets storlek är större för föreningen än för den enskilda 

medlemmen. Skörpabäckens bostadsrättsföreningen har haft kontakt med Gisela Ohlsson på 

SEB angående vad en insatshöjning skulle innebära för föreningen. Ohlsson presenterade 

olika alternativ för hur föreningens medlemmar kunde genomföra en insatshöjning för att 

reducera sina årsavgifter. För att även medlemmarna skulle få möjlighet till en lägre räntenivå 

beskrev Asp att Ohlsson föreslagit att medlemmarna bör gå samman. Genom att flera 

medlemmar ur en förening förhandlar gemensamt om sina räntevillkor kan banken erbjuda en 

lägre ränta. Det ansåg Asp var en viktig faktor för att en eventuell insatshöjning skulle bli 

lönsam. 

 

Asp förklarar att en bostadsrättsförening inte längre har avdragsmöjlighet avseende 

föreningens räntekostnader, däremot har en privatperson avdragsrätt när en medlem överta 

föreningens skulder. ”De flesta privatpersoner med en skaplig inkomst kan göra avdrag för 

sina räntekostnader i sin deklaration” menar Asp. Asp är även medveten om att personer med 

låga inkomster inte kan dra nytta av avdragsrätten fullt ut. 

 

Vid det informationsmöte om en eventuell insatshöjning som föreningen i samråd med 

Ohlsson genomförde på hösten år 2012, kom det under diskussioner fram olika för- och 

nackdelar som en insatshöjning medför. Presentationen som Ohlsson genomförde var bra och 

saklig, dock ansåg Asp att det fanns fler fördelar med en insatshöjning än de som kom upp 

under mötet. Asp menar att det berodde på att samtliga medlemmar inte var för att genomföra 

en insatshöjning, det bidrog till att alla föredelar inte kom upp till ytan. Asp beskriver att de 

som var emot en insatshöjning ansåg att det rådande ränteläget medförde en låg 

besparingsmöjlighet. Om ränta vore 4 procent högre än vad den är idag hade 

besparingsmöjligheten varit större och en insatshöjning hade varit lönsammare. Efter 

informationsmötet valde föreningen att inte genomföra en insatshöjning för tillfället, men det 

finns fortfarande medlemmar som är positiva till en insatshöjning berättar Asp.  

 

Diskussionen om föreningen skulle välja att implementera insatshöjningen med 

differentierade årsavgifter har tagits upp, men Asp beskriver att uppfattningen har varit att det 

är en komplicerad och tung lösning. Asp berättar att föreningen idag förvaltas ekonomiskt 

utav SBC. En insatshöjning med differentierade andelstal skulle förmodligen bidragit till att 

SBC krävt en högre ersättning, när deras arbetsbörda ökat. Asp berättar att en höjning av 

föreningens kostnader i samband med att införa differentierade årsavgifter skulle troligtvis 

fördelas på samtliga medlemmar, men att det inte vore rättvist mot de som valt att genomföra 

en insatshöjning. Asp anser att marknadsvärdet på bostadsrätterna i föreningen är för låga och 

att det beror på att avgifterna är relativt höga.  

 

4.3 Mäklare 

George Kanegärd, mäklare sedan 1993. Arbetar idag på Mäklarringen i Stockholm där han 

äger och driver Österåker och Vaxholmskontoret. Kanegärd har erfarenhet av innebörden av 

en insatshöjning eftersom han förmedlat bostadsrätter som infört insatshöjningar.  
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Insatshöjningen är fördelaktig genom att skulderna omfördelas mellan föreningen och 

medlemmarna. Genom att föreningens medlemmar övertar lånet möjliggörs ränteavdrag. De 

positiva effekterna som uppkommer efter en insatshöjning är lägre boendekostnader. Av 

erfarenhet har Kanegärd upplevt att en insatshöjning måste säljas in till medlemmarna, varje 

medlem tänker i första hand på sig själv. Det krävs att föreningen arbetar aktivt med att 

informera medlemmarna, det som är bra för den enskilda medlemmen är oftast bra för 

föreningen. Kanegärd beskriver att insatsens storlek står i paritet med avgiften. Kanegärd 

fortsätter att beskriva att en stor insatshöjning som genererar en liten avgiftssänkning inte är 

intressant, men när en betydande sänkning av avgifterna genereras av en insatshöjning ökar 

intresset. Generellt anser Kanegärd att den köpstarka bostadsrättsköparen föredrar en högre 

insats mot en låg avgift. Vidare beskriver Kanegärd att konjunkturen påverkar en köpares 

strategi, när räntan är hög är köparna försiktigare avseende höga insatser men tolerera 

däremot en högre avgift.  Kanegärd beskriver att köpare idag är betydligt mer pålästa jämfört 

med för 10 år sedan. Köpare har en högre medvetenhet avseende de ekonomiska 

konsekvenserna av planerade underhåll i föreningarna. Om en större kommande renovering 

skall genomföras inom en snar framtid påverkar det marknadsvärdet vid en försäljning på en 

bostadsrätt. En viktig ekonomisk faktor är om kommande renoveringars kostnader kan täckas 

genom tidigare avsatt kapital, eller om avgiften tvingas höjas i samband med renoveringen. 

En eventuell köpare accepterar en högre insats om omfattande renoveringar har utförts i 

föreningen, det beror på att den faktiska kostnaden efter avslutad renovering är fastställd. 

Risken för oväntade höjningar av avgifterna minimeras.  

 

I en av de föreningar som Kanegärd sålt en bostadsrätt i, ökade marknadsvärdet motsvarande 

insatshöjningens storlek. Det berodde enligt Kanegärd på den rådande marknadskonjunkturen 

vid försäljningen. Vidare beskrev Kanegärd att senare försäljningar i samma förening har 

påvisat en högre ökning av marknadsvärdet än den motsvarande insatshöjningen. Vanligt är 

att insatshöjningar sker i föreningar som är bildade under sent 80-tal eller tidigt 90-tal, oftast 

föreningar med radhuslägenheter. En hel del bostadsrättsföreningar genomförde tidigare 

friköp, då styckades varje lägenhet upp till enskilda fastigheter med egen lagfart och tomt. 

Insatshöjningarna sker framförallt i föreningar som av någon anledning inte kunde genomföra 

liknande friköp, av sina lägenheter. För att en insatshöjning skall vara aktuell krävs det att 

föreningens avgifter är höga. Kanegärd beskriver att medvetenheten om innebörden av en 

insatshöjning är låg hos potentiella köpare. Mäklaren får förklara för potentiella köpare vad 

det innebär att en förening har genomfört en insatshöjning då medvetenheten om möjlighet till 

avdrag generellt sätt är låg.  

 

När en insatshöjning genomförs i en förening är det vanligt att en konsult anlitas för att 

presentera för medlemmarna vilka de ekonomiska konsekvenserna blir efter en insatshöjning. 

Vanligt är att kalkyler plockas fram för att visa vilka besparingar som är möjliga för varje 

lägenhetsinnehavare. Genom en sammanlänkning av objektsbeskrivning och kalkylerna på 

föreningens hemsida vid en försäljning har potentiella köpare lättare att få en inblick i vad en 

insatshöjning innebär. Kanegärd har även varit involverad vid omvärdering av bostadsrätter 

inför en insatshöjning, banken ställer ibland krav att en bostadsrätt värderas om för att det 

skall finnas utrymme för en ökning av lånen i bostadsrätten. Avgiftssänkningen ligger till 

grund för marknadsvärdets möjliga ökning. Marknadsvärdet på en bostadsrätt kan även stiga 

direkt efter ett beslut om en insatshöjning tagits. Trots att en avräkning sker från 

köpeskillingen med insatshöjningens storlek, kan värdet öka på bostadsrätten presumtivt. 

Försäljningsmöjligheten av en bostadsrätt efter en insatshöjning är, likt innan en insatshöjning 

beroende av lägenhetens skick och läge. Ytterligare två faktorer som påverkar 

marknadsvärdet är enligt Kanegärd konjunkturen samt föreningens ekonomi. Förändringen i 
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kapitalstrukturen som uppkommer efter en insatshöjning påverkar försäljningsmöjligheterna 

av en lägenhet positivt enligt Kanegärd.  

 

4.4 Konsult Löthman 

Fredrik Löthman, konsult inom fastighetsombildning. Som ombildningskonsult arbetar 

Löthman med att hjälpa föreningar att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Löthman är insatt 

i hur kapitalstrukturen i en bostadsrättsförening ska fördelas, hur årsavgiften ska beräknas 

samt hur stadgar och den ekonomiska planen skall utformas. En konsult inom 

fastighetsombildning kan anlitas av en förening för att få hjälp vid insatshöjning. En konsult 

informerar föreningens medlemmar och svarar på frågor som rör insatshöjningen.  

 

Processen med en insatshöjning i en bostadsrättsförening börjar inifrån, det måste finnas en 

vilja och ett intresse hos styrelsen och medlemmarna menar Löthman. För att medlemmarna 

ska få insikt i vad en insatshöjning skulle innebära för föreningen och för den enskilda 

medlemmen anlitas en konsult. Konsulten räkna fram och presenterar olika förslag för 

medlemmarna, alternativen baseras på hur insatsens storlek står i paritet med årsavgiften. 

Medlemmarnas andelstal ska ligga till grund för insatsens storlek. Det är även av vikt att ta 

hänsyn till framtida renoveringsbehov när de olika kalkylerna framställs. Det är viktigt att få 

medlemmarna insatta i processen och därmed upprättas ett par informationsmöten av både 

styrelsen och konsulten. För att ett beslut om insatshöjning skall godkännas krävs det att en 

extrastämma hålls i föreningen. Det fordras att samtliga medlemmar i föreningen röstar för 

beslutet, alternativt att två tredjedelars majoritet av de närvarande är för en insatshöjning, men 

då krävs hyresnämndens godkännande. Om en insatshöjning ska vara möjligt kan det krävas 

kontakt med mäklare samt kreditinstitut. Mäklarens roll är att värdera marknadsvärdet på 

bostadsrätten som ligger till grund för bankerna bedömning av medlemmens låneutrymme i 

bostadsrätten till insatshöjningen. En viktig del för att kunna genomföra processen med 

insatshöjning är att var och en av medlemmarna har möjlighet att finansiera det kapital som 

insatshöjningen fordrar. Enligt Löthman är medlemmar alltid osäkra oavsett hur länge frågan 

om insatshöjning diskuteras, men när dem ser att det fungera blir dem övertygad till att 

genomföra höjningen. Även om en medlem har avsikt inom en snar framtid att flytta ifrån 

bostadsrätten finns det idé att genomföra en insatshöjning. "Marknadsvärdet ska av princip 

vara högre samma dag du investera i din lägenhet" enligt Löthman. Vilket innebär att en 

insatshöjning kan bidra till ett högre försäljningsvärde den dagen han eller hon väljer att sälja.  

 

Att jobba som konsult för bostadsrättsföreningar beskriver Löthman lite som att vara 

koordinator och ett bollplank. Det är konsultens jobb att se till att styrelsen får med de 

formalia som behövs hela vägen, hålla i möten, se till att extrastämmor blir av samt att 

eventuellt hjälpa till vid kontakt med banker och mäklare. En konsults centrala arbete ligger i 

att beräkna insatsens storlek för varje medlem. Det en konsult måste tänka på är att bibehålla 

de ursprungliga andelstalen efter insatshöjningen. För att en insatshöjning ska vara möjlig 

krävs det att styrelsen engagerar sig genom att ta fram korrekt underlag tillsammans med 

konsulten. Att samtliga medlemmar löser sitt eget lån är det väsentligaste arbetet en medlem 

anses behöva göra enligt Löthman vid en insatshöjning. Naturligtvis är det av stor betydelse 

att medlemmarna engagera sig till den grad att de röstar, det måste vara en äkta 

föreningsstämma. 

 

Det svåra är att hitta vilken nivå insatsen ska ligga på, det måste vara en nivå där 

medlemmarna ha möjlighet att få lån. Att införa höjda insatser i föreningen bidrar till att 

föreningens lån reduceras och räntekostnaderna förs över på den enskilda medlemmen. 

Löthman anser att det är en fördel att medlemmarna tar över föreningens skulder, eftersom 
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endast privatpersoner har rätt till skatteavdrag på räntekostnaderna. Ytterligare en fördel med 

en insatshöjning är att medlemmens årsavgift minskar och därmed den totala 

boendekostnaden. Vilket leder till en värdeökning av bostadsrätten på grund av lägre 

årsavgift. Löthman beskriver att en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning blir stabilare 

och mindre känslig genom en insatshöjning. Skulle det upptäckas att en omfattande 

oförutsedd renoveringsåtgärd måste genomföras, har en förening med låga skulder lättare att 

ansöka om lån än en förening med redan höga skulder. Däremot kan det uppstå nackdelar med 

en insatshöjning om en medlem inte har möjlighet till att genomföra en höjd insats. Löthmans 

kollega har varit med om ett fall där en medlem som inte kunde anskaffa det kapitalet som 

krävdes för en insatshöjning, blev tvungen att flytta från bostadsrätten. Den enskilda 

medlemmen som inte har möjlighet att finansiera insatshöjningen blir lidande. Om inte 

föreningen godtar ett reverslån till medlemmen, där lånet tas genom föreningen. De 

medlemmar som finansierar insatsen genom ett reverslån får betala en högre avgift till 

föreningen än de som själva finansierat insatsen. Den höjda avgiften motsvarar 

kapitalkostnaden för medlemmens andel av föreningens kvarvarande skuld.  

 

4.5 Konsult Bergdahl 

Ulf Bergdahl är verksam på Berg fastighetsjuridik AB där han bland annat arbetar med att 

hjälpa bostadsrättsföreningar att upprätta ekonomiska planer, ombildningar samt 

insatshöjningar. Bergdahl var verksam vid insatshöjningen som genomfördes i 

bostadsrättsföreningen Bokskogen, Ekerö söder om Stockholm år 2010.  

 

Vid en insatshöjning arbetar Bergdahl med att informera föreningens medlemmar om den 

ekonomiska förändringen som uppkommer vid en insatshöjning. Bergdahl beskriver att 

marknadsvärdet vid en insatshöjning stiger med 30 procent mot insatsens storlek. Ett exempel 

för att tydliggöra, om insatshöjningen är på 700 000 kronor kommer marknadsvärdet att höjas 

med 300 000 kronor mer än insatsen. Marknadsvärdet efter en insatshöjning höjs med 

1 000 000kr beroende på att köpare efterfrågar bostadsrätter med lägre månadskostnad och 

högre insats. Insatsen bidrar till att medlemmen kan göra avdrag för sina kapitalkostnader 

med 30 procent. Bergdahl beskriver att bostadsrättsföreningar tidigare fick bättre bolåneränta 

än den enskilda medlemmen, men trenden har vänt. Bergdahl menar även att de 

bostadsköpare som väljer att sälja en tidigare bostadsrätt hellre väljer en bostadsrätt med 

högre insats än den tidigare fastigheten sålts för. Med en högre summa på den nya 

bostadsrätten möjliggör att ägaren kan flytta beskattningen av kapitalvinsten framåt i tiden. 

Vidare beskriver Bergdahl att de största kostnaderna för en insatshöjning sker vid det tillfället 

som insatshöjningen genomförs. Om föreningen senare står inför att de måste ta nya lån sker 

detta till en ny upplåning i föreningen, alternativt att nya frivilliga insatshöjningar kommer till 

stånd. Bergdahl beskriver även att det tidigare var vanligare med reverslån i föreningar som 

valde att genomföra en insatshöjning men att det har förändrats på grund av att det idag är 

bättre genomföra differentierade årsavgifter där det utgår två stycken avier till de medlemmar 

som inte väljer att genomföra någon insatshöjning. Vid en sådan lösning ställer det krav på att 

föreningen ändrar andelstalen i föreningen, detsamma uppkommer om medlemmar väljer att 

gå in med kapital efter det att insatshöjningen genomförts. Bergdahls råd till en förening med 

differentierade årsavgifter är att möjligheten för nya insatshöjningar endast möjliggörs en 

gång per år så att det endast krävs att föreningen behöver ändra i andelstalen en gång per år. 

För ett konsultarbete som en insatshöjning innebär beskriver Bergdahl att han tar ut en avgift 

som motsvarar 30 procent av föreningens besparing det första året efter en insatshöjning. 

Vidare beskriver Bergdahl att konsultarvodet endast är en engångssumma i jämförelse med 

besparingen som fortlöper varje år. Föreningens medlemmar som inte väljer att genomföra en 

insatshöjning kommer även de att drabbas av konsultkostnaden som uppstår vid processen, 
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men där menar Bergdahl att de medlemmarna också påverkas positivt genom att beslutet 

bidrar till en möjlighet för kommande köpare att genomföra en insatshöjning. Om mäklaren 

kan förklara innebörden av det för kommande köpare skapas ett övervärde i bostadsrätten vid 

en kommande försäljning.     

 

4.6 Skatteverket 

Gunilla Hansson, handläggare på skatteverket inom bostadsrättsföreningar. Skatteverket är en 

fristående myndighet som arbetar med enskilda personers och företags skattefrågor. Det är 

skattekontoret i Västervik som handlägger ärenden som berör ekonomiska föreningar samt 

bostadsrättsföreningar.  

 

Hansson menar att de nya lagreglerna i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) som uppkom år 

2007 inte har medfört några konsekvenser för skatteverket avseende insatshöjningar i 

bostadsrättsföreningar. När det gäller privatbostadsföretagens beskattning anser Hansson inte 

heller att det sker någon direktpåverkan av en insatshöjning för föreningar. Den som påverkas 

av en insatshöjning är medlemmen, i den grad att när insatshöjningen i bostadsrätten 

genomförts möjliggörs rätten till högre avdrag mot kapitalvinsten i samband med en eventuell 

försäljning enligt Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Eftersom skatteverket inte påverkas 

av några effekter utav en insatshöjning i en bostadsrättsförening anser inte Hansson att det rör 

sig om en skattefråga. Enligt Hansson är möjligheten till avdrag på räntekostnaderna 

hänförligt till insatshöjning giltig om medlemmen tagit ett personligt lån. Det skatteavdrag en 

medlem kan erhållas är baserat på lånets räntekostnader och ska vara betalda för att vara 

avdragsgilla i medlemmens privata deklaration. Ett lån en medlem tagit genom 

bostadsrättsföreningen har inte rätt till skatteavdrag på räntekostnaderna, eftersom 

kostnaderna anses som en del av årsavgiften och är hänförliga till fastigheten, enligt rättsfall; 

HFD 8030-11. 

 

4.7 Kreditinstitut 

Gisela Ohlsson, rådgivare SEB bank. SEB bank är ett kreditinstitut som tillhandahåller en 

mängd olika tjänster för både privatpersoner och företag. Vid en insatshöjning erbjuder SEB 

möjligheten till informationsmöte för föreningens medlemmar, för att förklara den 

ekonomiska innebörden av en insatshöjning. Både vad som krävs av medlemmarna men även 

hur kapitalstrukturen förändras efter en implementering i föreningen. SEB bank 

tillhandahåller utlåningstjänster för både privatpersoner och ekonomiska föreningar. 

 

För att en insatshöjning skall komma till stånd krävs det att ett kapitaltillskott skjuts in i 

föreningen av medlemmarna. Insatsen kan bestå av sparat kapital alternativt ett lån hos 

banken. En medlem som går in med sparat kapital vid en insatshöjning förlorar möjligheten 

att göra ränteavdrag men ökningen av bostadsrättens marknadsvärde samt lägre årsavgift 

kvarstår. Att finansiera insatsen med lånat kapital resulterar i en ökning av marknadsvärdet, 

lägre årsavgift och ränteavdragsmöjlighet. Genom ett privat banklån kan medlemmen påverka 

amorteringstakten samt förhandla om räntan vilket är ytterligare två fördelar enligt Ohlsson. 

Ohlsson beskriver att möjligheterna till en insatshöjning kan se olika ut beroende på hur länge 

medlemmen bott i föreningen. En nyligen inflyttad medlem har oftast betalt ett högre pris för 

sin bostadsrätt och har därför vanligtvis högre belåning i bostadsrätten. Belåningsutrymmet 

grundar sig på marknadsvärdet på bostadsrätten. Bolånetakets regler om en kontantinsats på 

15 procent påverkar möjligheterna till ytterligare belåning av bostadsrätten för att finansiera 

en insatshöjning. Ohlsson berättar att SEB arbetar efter en maximal belåningsmöjlighet till 85 

procent av marknadsvärdet på bostadsrätten, SEB är inte ensamma på marknaden att arbeta 

med krav om kontantinsats. En medlem som bott i föreningen i flera år har vanligtvis större 
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utrymme för att ta upp nya lån. Möjligheten till belåningen grundar sig på marknadsvärdet i 

bostadsrätten, värdet bedöms utifrån föreningens ekonomi samt årsavgiften. En annan viktig 

faktor som Ohlsson nämner är återbetalningsförmågan hos låntagaren. Enligt Ohlsson har 

föreningar med hög belåningsgrad höga årsavgifter, eftersom en stor andel av årsavgifterna 

går till att betala räntor för föreningens skulder. De höga årsavgifterna håller 

marknadsvärdena på en lägre nivå.   

 

Räntenivån på ett lån för en bostadsrättsförening respektive en bostadsrättsinnehavare bedöms 

enligt Ohlsson efter hur hög belåningsgraden är i fastigheten eller bostadsrätten. Låg 

belåningsgrad i jämförelse med marknadsvärdet ökar chanserna för banken att få tillbaka sina 

pengar vid en eventuell konkurs.  Räntenivån bestäms utifrån vilken risk lånet för med sig. 

Ohlsson berättar att räntenivån på ett lån som erbjuds från banken till en förening är likvärdig 

med den som en bostadsrättsägare erbjuds, om förhållandet mellan marknadsvärdet och 

belåningsgraden är den samma. Men det finns en skillnad mellan säkerheten för en förening 

och en bostadsrätt. För en bostadsrättsförening fungerar pantsättningen likt ett småhus, 

föreningen pantsätter pantbrev i fasigheten som säkerhet. För en bostadsrätt pantsätts 

nyttjanderätten, banken underrättar då föreningen att en pant tagits ut i bostadsrätten. Det är 

viktigt att föreningen noterar pantsättningarna i bostadsrätterna då det inte regleras i något 

register. Om inte föreningen noterar panten är risken den att bostadsrätten belånas gång på 

gång. Föreningen skall även meddela banken om det finns tidigare panter i bostadsrätten, det 

är viktigt för att banken inte ska låna ut kapital till en kund som förbrukat sitt totala 

låneutrymme i bostadsrätten. 

 

Ohlsson beskriver att det geografiska läget på bostadsrätten är avgörande för räntan. På sikt 

menar Ohlsson att räntorna kommer att höjas, bostadsrättsföreningar med höga skulder 

kommer att tvingas höja sina årsavgifter för att täcka de räntekostnaderna som föreningen har. 

Risken enligt Ohlsson är då att ingen vill bo kvar i föreningen om avgifterna höjs drastiskt. 

Belåningsmöjligheten i en förening bedöms utifrån fastighetens värdering. Kostnader för drift, 

underhåll, finansiering samt årsavgifterna i föreningen är faktorer för värdering av fastigheten. 

Banken utför även en noggrann kassaflödesbedömning för att se om föreningen arbetar aktivt 

med de avsättningar som krävs för kommande underhållsåtgärder. Årsredovisningen beskriver 

Ohlsson som ett viktigt dokument där eventuella framtida ekonomiska konsekvenser kan 

upptäckas. Ytterligare en viktig faktor som banken tar i beaktning är om det finns utrymme i 

föreningen att höja årsavgifterna för medlemmarna, vid en eventuell räntehöjning.  

 

När en medlem kommer till banken och vill ansöka om ett lån för att finansiera en 

insatshöjning kräver banken att låntagarens privata ekonomi är god. De kräver att kalkylen 

går ihop, och att det finns låneutrymme i bostadsrätten. Den totala belåningen får inte 

överstiga 85 procent av bostadsrättens marknadsvärde. Efter en insatshöjning stiger inte 

marknadsvärdet direkt enligt Ohlsson, vilket kan göra det problematiskt att få mer 

belåningsutrymme i bostadsrätten för att finansiera insatshöjningen. 

 

Ohlsson beskriver att en insatshöjning inte är speciellt vanligt förekommande, anledningen 

beror på att det är en kostsam juridisk process för föreningen att genomföra samt att 

besparingarna inte är speciellt stora. I de föreningar där samtliga medlemmar inte har 

möjlighet att genomföra en insatshöjning och det krävs att föreningen upprättar 

differentierade andelstal, ökar den administrativa bördan. Ohlsson var i kontakt med en 

förening som övervägde att genomföra en insatshöjning, där presenterades en kalkyl som 

beskrev den möjliga besparingen. Medlemmarna i föreningen ansåg då att en besparing på 



30 

 

400 – 500 kronor i månaden inte övervägde de kostnader som insatshöjningen medförde. 

Några medlemmar ansåg att det kapital som binds vid en insatshöjning är bättre att placera 

räntebärande jämfört med att höja insatserna i föreningen. Ett alternativ till en insatshöjning 

kan enligt Ohlsson vara att öka amorteringen på föreningens lån som på sikt kan bidra till en 

lägre årsavgift. Det kan till och med vara aktuellt att öka avgifterna i föreningen ytterligare för 

att möjliggöra en högre amorteringstakt. Den del av medlemmarnas inbetalda årsavgifter som 

föreningen använder för amortering, är vid en eventuell vinst vid försäljning av en bostadsrätt 

avdragsgill. Det innebär att om en bostadsrätt säljs för ett högre pris än vad den tidigare 

ägaren betalt vid sitt förvärv kan medlemmen göra avdrag på skatten, motsvarande den andel 

som avser amortering av föreningens långfristiga skulder. Ohlsson beskriver att de två största 

posterna i en förenings resultaträkning är ränte- samt drift- och underhållskostnader. En 

förening bör sträva efter att minimera kostnaderna för de största posterna. Räntekostnaderna 

kan även reduceras genom att föreningen förhandlar med bankerna.         
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5. Analys  

I analysen kommer den teoretiska referensramen att jämföras med studiens empiriska del. 

Svaren från våra intervjuer samt dokumentundersökningar kommer att sammankopplas med 

teorier och tidigare forskning.  

 

5.1 Bostadsrättsföreningens ekonomi  

Lundén (2011) beskriver att en förening ska drivas enligt självkostnadsprincipen som innebär 

att föreningen strävar efter ett nollresultat. Genom en insatshöjning möjliggörs det för 

föreningen att minska den totala boendekostnaden för medlemmarna. Medlemmarna bör stäva 

mot att driva föreningen långsiktigt till en så låg kostnad som möjligt. Genom att överta 

skulderna öka avdragsrätten och därmed minskar den totala boendekostnaden. Om 

föreningens medlemmar överta den totala skulden minskar föreningens kapitalkostnader med 

30 procent vilket är lika med avdragsrätten för privatpersoner. För att tydliggöra tas ett 

exempel från bilaga 2, årsredovisningen för bostadsrättsföreningen Ängelholmshus 9. Den 31 

augusti 2012 uppgår föreningens fatighetslån till 12 690 513 kronor, föreningen har samma 

datum en räntekostnad på 487 484 kronor vilket medför en räntesats på 3,84 procent. Om 

föreningens medlemmar hade beslutat om en insatshöjning och övertagit föreningens 

gemensamma skuld hade en besparingsmöjlighet på 148 023 kronor möjliggjorts per år. I 

föreningar med hög skuldsättningsgrad är besparingsmöjligheten större.  

 

5.2 Insatshöjning  
Banktjänsteman Ohlsson anser att en insatshöjning är en kostsam och tidskrävande juridisk 

process, det upplevde däremot inte Holmgren när insatshöjningen genomfördes i Bokskogens 

bostadsrättsförening. Bergdahl, konsult inom insatshöjningar beskriver att han tar ut ett 

arvode som motsvarar 30 procent av föreningens besparing det första året efter en genomförd 

insatshöjning. Bergdahl pointerar dock att arvodet endast är en engångssumma men att 

besparningen fortlöper för varje år. Beslutsprocessen kräver aktivt deltagande från föreningen 

medlemmar enligt Lundén och Bokelund Svensson (2011). En medlems viktigaste uppgifter i 

samband med en insatshöjning enligt konsulten Löthman är att rösta vid extrastämman samt 

att kontrollera med banken att det finns möjlighet att belåna bostadsrätten ytterligare. 

Löthman och Lundén och Bokelund Svensson (2011) beskriver båda hur beslutsprocessen vid 

en insatshöjning bör gå till. Det krävs enligt båda parter att antingen samtliga medlemmar 

röstar för en höjning av insatserna, alternativt att två tredjedelars majoritet av dem närvarande 

på extrastämman röstar för beslutet, men då krävs även hyresnämndens godkännande. 

Konsulten Löthman beskriver att en enskild medlem kan tvingas att flytta när en insatshöjning 

implementeras, om medlemmen inte kan finansieras insatsen (Sveriges BostadsrättsCentrum, 

2010).  

 

Utan ett intresse från medlemmarna kan inte en insatshöjning komma till stånd. När intresset 

väckts för en insatshöjning krävs det att medlemmarna blir informerade om konsekvenserna 

av en insatshöjning (Engel et al., 1993). Kanegärd, Löthman, Ohlsson, Asp och Holmgren 

bekräftar också att föreningen måste arbeta aktivt för att informera samtliga medlemmar om 

insatshöjningen påverkan. Även James (1992) anser att det är av vikt att parterna vid 

beslutsprocessen är motiverade och väl informerade. Som konslut anser Löthman att 

oberoende av mängden information som delges finns det alltid en osäkerhet kring en 

insatshöjning hos medlemmarna innan dem själva erfarit de positiva effekterna. Osäkerheten 

hos medlemmarna för att ta stora lån inför en insatshöjning återspeglas även i praxis (Mål nr. 

8030-11). 
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5.3 Finansiering av insatshöjning 

Konsulten Löthman och mäklaren Kanegärd bekräftar banktjänsteman Ohlsson genom att en 

mäklare kan behöva omvärdera en bostadsrätt i samband med en insatshöjning för att 

möjliggöra en högre belåningsgrad i bostadsrätten. För att medlemmen skall få möjlighet till 

utökat lån hos banken krävs det att medlemmens betalningsförmåga är god (Konsumenternas, 

2013). Banktjänsteman Ohlsson och konsult Löthman redogör för att en insatshöjning ska bli 

möjlig genom ett utökat lån med bostadsrätten som säkerhet krävs det att storleken på 

insatserna inte få överstiga medlemmens belåningsutrymme i bostadsrätten. Enligt 

banktjänsteman Ohlsson är det marknadsvärdet som styr belåningsutrymmet i bostadsrätten, 

bolånetaket medför att endast 85 procent av bostadsrättens marknadsvärde får belånas 

(Finansinspektionen, 2010). Asp erfarenhet visar på att de medlemmar som nyligen förvärvat 

en bostadsrätt i Skörpabäckens förening har svårt att finansiera insatshöjningen genom nya 

lån i bostadsrätten. Insatshöjningen kan även finansieras genom egna medel enligt 

banktjänsteman Ohlsson. För de medlemmar som inte kan eller önskar att ta lån hos ett 

kreditinstitut finns möjligheten att ta lån genom föreningen, det sker genom ett reverslån likt 

rättsfallet Mål nr. 8030-11. För att ett reverslån ska bli möjligt krävs det ett medgivande från 

föreningen (Sveriges BostadsrättsCentrum, 2010). Holmgren beskriver att samtliga 

medlemmar i bostadsrättsföreningen Bokskogen inte hade möjlighet att genomföra en 

insatshöjning utan att de finansierade sin del genom ett reverslån. Ovan nämnda 

finansieringsalternativ bidrar till ett ökat betalningsansvar för den enskilda medlemmen 

(Lundén & Bokelund Svensson, 2011). Bergdahl beskriver att trenden nu går mot att införa 

differentierade årsavgifter istället för reverslån i föreningar där samtliga medlemmar vill eller 

ha möjlighet att genomföra en insatshöjning. Dock kräver det en förändring i föreningens 

stadgar (SFS 1991:614).  

 

5.4 Årsavgiften  
Banktjänsteman Ohlsson beskriver att de största posterna i en bostadsrättsförenings 

resultaträkning är drift-, underhåll- och kapitalkostnader. Asp beskriver att 50 procent av 

Skörpabäckens bostadsrättsföreningens årsavgifter går till att betala föreningens 

kapitalkostnader. En förening bör enligt Ohlsson sträva efter att minimera föreningens 

kostnader. Som konsult menar Löthman att en insatshöjning bidrar till att en 

bostadsrättsförening blir stabilare eftersom de sänker sin skuldsättning. En insatshöjning är 

endast aktuell enligt mäklaren Kanegärd i föreningar där årsavgifterna är höga. En hög 

belåningsgrad i en bostadsrättsförening generera höga årsavgifter menar Ohlsson, Löthman, 

Kanegärd, Isacson (2006) samt Lundén och Bokelund Svensson (2011). Efter att 

bostadsrättsföreningen Bokskogen, Ekerö valde att genomföra en insatshöjning sänktes deras 

skuldsättning per kvm från 9 644 kronor år 2009 till 2 659 kronor år 2010 

(Bostadsrättsföreningen Bokskogen årsredovisning, 2010).  

 

Räntevillkoren som banken erbjuder på lånat kapital kan skilja sig åt mellan föreningen och 

medlemmarna beskriver Asp, ordförande i Skörpabäcken. Det beror på att banken gör en 

bedömning över återbetalningsmöjligheten som låntagaren har (Konsumenternas, 2013). En 

bostadsrättsförening har en större säkerhet i form av hela fastigheten, vilket resulterar i en 

lägre räntesats. Däremot beskriver banktjänsteman Ohlsson att räntenivån inte skiljer sig 

speciellt åt mellan en bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavaren. Det bekräftar även 

konsulten Bergdahl som menar på att trenden har vänt och att föreningar idag får låna kapital 

till en högre räntesats än privatpersoner. Vilken även beskrivs i Svenska Dagbladet artikel om 

föreningar som få sämre lånevillkor än privatpersoner (Hellekant, 2013, 30 april).  
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Om den genomsnittliga kapitalkostnaden ska sjunka för den enskilda medlemmen, måste 

medlemmens räntekostnader minus skatteavdraget vara mindre än föreningens 

räntekostnader. 

 

((Rek*S)*(1-t)) < (Rs*S) 

 

Ränta bostadsrättsförening = (Rs)  

Ränta Bostadsrättshavare = (Rek)  

Skuld = (S) 

Skatt = (t) Antas till 30% 

 

Efter insatshöjningen i bostadsrättsföreningen Bokskogen reducerades årsavgiften, vilket 

uppskattas av föreningens medlemmar enligt Holmgren. Konsulten Löthman och 

banktjänstemannen Ohlsson beskriver båda att årsavgiften genom en insatshöjning sänks om 

kapitalet till insatshöjningen anskaffas genom lån hos ett kreditinstitut. Med den ökade 

belåningen ökar medlemmens totala räntekostnader, vilket normalt motsvarar den sänkta 

årsavgiften (Sveriges BostadsrättsCentrum, 2010). Banktjänsteman Ohlsson beskriver vidare 

att en medlem som väljer att finansiera insatshöjningen genom sparat kapital, får positiva 

effekter genom lägre årsavgift. Eget medel som finansieringsalternativet ger inte upphov till 

några räntekostnader. Däremot ansåg medlemmarna i föreningen Skörpabäcken att det 

uppkommer en alternativkostnad när det investerade kapitalet inte kunde placeras 

räntebärande. Väljer medlemmen i en bostadsrättsförening att finansiera insatshöjningen 

genom ett reverslån via föreningen är medlemmens årsavgift oförändrad.  

 

Konsulten Löthman beskriver att ett alternativ för en förening är att genomföra frivilliga 

insatshöjningar. Dock menar banktjänsteman Ohlsson att differentierade årsavgifter bidrar till 

att den administrativa bördan ökar i föreningen. Vilket är ett av skälen till att Skörpabäckens 

bostadsrättsförening inte genomförde differentierade årsavgifter menar Asp. Att genomföra 

differentierade årsavgifter i föreningen skulle medföra en ökad administrativ avgift från 

föreningens ekonomiska förvaltare SBC antar Asp. Något som Bergdahl anser vara en dålig 

ursäkt eftersom det inte skapar en speciellt stor administrativ börda för föreningen. Sveriges 

BostadsrättsCentrum (2010) anser att differentierade årsavgifter kan ge upphov till osämja i 

en förening på grund av att andelstalen skiljer sig åt mellan medlemmarna. För att 

föreningarna ska kunna säkerställa ordningen kring andelstalen i föreningen vid 

nyinkommande insatser rekommenderar Bergdahl sina kunder om att reglera sina andelstal 

endast en gång om året för  insatser till föreningen. Ett alternativ med differentierade 

årsavgifter anser Bergdahl inte öka den ekonomiska förvaltningens kostnader. 

 

Ohlsson anser att ett alternativ till en insatshöjning kan vara att öka amorteringstakten på 

föreningens befintliga lån, det ger på sikt en lägre årsavgift. När föreningen väljer att öka 

amorteringstakten minskar skulden successivt, en minskad skuld leder till lägre 

räntekostnader (Lundén & Bokelund Svensson, 2011). 

 

5.5 Beskattning  
Genom att medlemmarna övertar föreningens skulder möjliggörs skatteavdrag på 

räntekostnaderna. Både Lundén och Bokelund Svensson (2011) och Isacson (2006) bekräftar 

att en medlem i en bostadsrättsförening har rätt till skatteavdrag för räntekostnader på lånat 

kapital om lånet är privat. Det fastslogs även genom högsta förvaltningsdomstolen den 3 juni 

2010 (Mål nr. 6441-09). För att ränteavdraget skall vara giltigt krävs det att räntan är betald 

enligt Hansson på skatteverket. Skörpabäckens ordförande Asp beskriver att avdragsrätten för 
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räntekostnader kräver att inkomstskatten som medlemmen betalt överstiger 30 procent att 

betalda räntekostnader (Skatteverket, 2012). Under intervjun med Asp framkom det att 

medlemmarna i bostadsrättsföreningen Skörpabäcken ansåg att en insatshöjning inte bidrog 

till någon markant besparingsmöjlighet på grund av marknadens rådande ränteläge. 

Marknadens ränteläge beror på inflationen, konjunkturen och den ekonomiska tillväxten 

(Persson, 2011). När räntan är hög ökar besparingsmöjligheten för den enskilda medlemmen 

(Riksbanken, 2011), det beror på att det möjliga ränteavdraget ökar i storlek när de totala 

räntekostnaderna ökar, se figur 2.    

 

En medlem som väljer att finansiera en insatshöjning genom egna medel förlorar 

ränteavdragsmöjligheten anser banktjänstemman Ohlsson, Hansson på skatteverket och 

Lundén och Bokelund Svensson (2011). En medlem som tar över lån från föreningen övertar 

möjligheten att påverka amorteringstakten och förhandling av räntan beskriver 

banktjänsteman Ohlsson och Sveriges BostadsrättsCentrum (2010).  Skulle medlemmen 

däremot ta ett reverslån genom bostadsrättsföreningen anses räntekostnaderna som 

föreningens kapitalkostnader och är därmed hänförliga till fastigheten. Räntekostnaderna ska 

därmed inte vara avdragsgilla enligt Hansson på skatteverket, (SFS 1999:1229) samt högsta 

förvaltningsdomstolen rättsfall den 27 februari 2013 (Mål nr. 8030-11).  

 

Med hänsyn till Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) är en insats vid en insatshöjning 

avdragsgill mot kapitalvinsten vid en försäljning av bostadsrätten. För att avdragsrätten ska 

möjliggöras krävs det att en insats har betalts av medlemmen. Vid ett reverslån uteblir 

avdragsmöjligheten bekräftar Hansson på skatteverket och banktjänsteman Ohlsson.  

 

Den del av medlemmens inbetalda årsavgift som använts till amortering av föreningens 

skulder är avdragsgill mot en kapitalvinst vid en försäljning av bostadsrätten (SFS 

1999:1229).       

 

Enligt både Brealey et al. (2010) samt Wramsby och Österlund (2007) är målet med den 

optimala kapitalstrukturen att eftersträva en låg total kapitalkostnad. Modligiani och Millers 

(1963) teori om skatteskölden kan inte implementeras rakt av på en bostadsrättsförening, på 

grund av att föreningen saknar möjligheten att genomföra ränteavdrag (SFS 1999:1229). 

Däremot kan skatteskölden flyttas över till föreningens medlemmar, om de väljer att överta 

skulden. Den genomsnittliga kapitalkostnaden sjunker i föreningen om skulderna förs ut på 

medlemmarna se Figur 2. 

 

5.6 Optimal kapitalstruktur 

Roos (2008), Isacson (2006), mäklaren Kanegärd och konsulten Löthman finner att det finns 

en koppling mellan årsavgiftens storlek och marknadsvärdet, en lägre årsavgift bidrar till en 

värdeökning av bostadsrätten. Kopplingen mellan årsavgiften och marknadsvärdet påverkas 

inte vid ett reverslån. Holmgren förklarar att marknadsvärdet på bostadsrätterna i föreningen 

Bokskogen har ökat markant efter insatshöjningen. Kanegärds mäklarerfarenhet visar att 

marknadsvärdet på bostadsrätter generellt öka med minst insatsens storlek. Bergdahl 

beskriver att en insats på 700 000 kronor i en bostadsrätt öka värdet på bostadsrätten från 1 

000 000 kronor till 2 000 000 kronor. Däremot menar banktjänstemannen Ohlsson att en 

ökning av marknadsvärdet sker successivt efter en implementering. Konsulten Löthman anser 

dock att en insatshöjning kan vara lönsam även för medlemmar som avser att flytta inom snar 

framtid då: ”Marknadsvärdet ska av princip vara högre samma dag du investera i din 

lägenhet”. Som mäklare har Kanegärd erfarit att marknadsvärdet har höjts direkt efter ett 

beslut om insatshöjning. Bergdahl beskriver att även de medlemmar i en förening som inte 
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väljer att genomföra en insatshöjning belastas av konsultarvodet. Trots det beskriver Bergdahl 

att en bostadsrätt i en förening med möjlighet till insatshöjning tenderar att säljas till ett 

övervärde tack vare att möjligheten för en insatshöjning finns. På så sätt kompenseras de 

medlemmar som inte väljer att genomföra insatshöjning.  

 

I föreningar med hög skuldsättning har ofta lånen olika löptider och räntesatser för att sprida 

ränteriskerna i föreningen vilket medför att en insatshöjning inte kan ske på föreningens totala 

skuld på ett och samma tillfälle utan att betala räntedifferensen som uppstår. En lösning på 

problemet kan vara att föreningen väljer att genomföra en insatshöjning på en del av 

föreningens skulder till en början för att sedan införa nya insatser efterhand som lånen löper 

ut menar Ohlsson.  

 

För att en medlem som har sin bostadsrätt belånad till 85 procent av marknadsvärdet ska 

kunna finansiera en insatshöjning genom ökad skuldsättning, men utan kontaktinsats, krävs 

det att marknadsvärdet höjs med mer än insatsens storlek. Ett exempel för att tydliggöra, om 

insatshöjningen är på 700 000 kronor krävs det att marknadsvärdet höjs med 105 000 kronor 

mer än insatsen. Roos (2008) beskriver att en bostadsrätts marknadsvärde är beroende av 

räntenivån på marknaden. Mäklaren Kanegärd beskriver att de väsentligaste faktorerna för 

värdering av en bostadsrätts marknadsvärde är konjunkturen, standarden på bostadsrätten och 

det geografiska läget. Konjunkturen påverkar en köpares strategi enligt Kanegärd. När ränta 

är låg är köparen villig att betala en högre insats men en lägre årsavgift, läget blir det 

omvända när räntan är hög. Är räntenivån hög ökar hushållens kapitalkostnader som bidrar till 

att konsumtionsviljan minskar (Riksbanken 2011). Den förändring som uppkommer i 

föreningens kapitalstruktur genom en insatshöjning påverkar försäljningsmöjligheten av en 

bostadsrätt positivt menar mäklaren Kanegärd. Det geografiska läget påverkar efterfrågan på 

bostadsrätter och samtidigt marknadsvärde, en insatshöjnings lönsamhet kan påverkas av 

marknadens efterfrågan (Roos, 2008). Bergdahl menar att banken genomför en 

kassaflödesanalys över medlemmens ekonomi för att säkerställa om medlemmen har råd med 

den totala boendekostnaden. Insatsens storlek påverkas direkt av årsavgiften för bostadsrätten. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen kommer studiens problemformulering att besvaras och våra egna tankar och 

funderingar kring de för- och nackdelar insatshöjning för med sig presenteras. Slutsatsen 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka för- och nackdelar en insatshöjning bidrar till i en 

bostadsrättsförening. Genom studien ämnar vi även att undersöka hur den teoretiska 

besparingsmöjligheten och värdeökningen för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar 

står i förhållande till en insatshöjningsprocess kostnader. Med syftet i beaktning har följande 

problemformulering utformats:   

 

Vilka för- och nackdelar finns det med insatshöjningar i bostadsrättsföreningar? 

 

6.1 Slutsatsdiskussion 

 

 
Figur 6. Egen modell ”För- och  nackdelar”. 

Modellen presenterar vägda potentiella för- och nackdelar med en insatshöjning för 

medlemmar i bostadsrättsföreningar.    

 

För att en insatshöjning ska bli möjlig krävs det att hela föreningen engagerar sig i frågan om 

insatshöjningen. Det bidrar till att medlemmarna i bostadsrättsföreningen måsta avsätta tid 

och energi för att insatshöjningen skall bli genomförbar. Den administrativa bördan ökar i 

samband med att föreningen väljer att implementera en insatshöjning. Den största nackdelen 

med en insatshöjning är kapitalanskaffningsproblematiken, nya medlemmar i en förening har 

ofta förvärvat sin bostadsrätt till ett högt pris. Det medför att belåningsutrymmet kan vara 

maximalt utnyttjat och att det kan bli svårt att få utrymme att öka skuldsättningen i 

bostadsrätten, för att finansiera insatsen. Även bolånetaket begränsar medlemmens 

belåningsutrymme i bostadsrätten. En lösning på kapitalanskaffningsproblemet kan vara att 

föreningen väljer att upprätta reverslån till medlemmarna. Nackdelen med att genomföra 

reverslån är att avdragsmöjligheten försvinner. En medlem kan tvingas att flytta från 

bostadsrätten om ett beslut avseende insatshöjning godkänns och medlemmen ifråga inte kan 

Fördelar Nackdelar 

Små 
besparingsmöjligheter 

Ökat betalningsansvar 

Svårt att anskaffa kapital 

Ökad administrativ börda 

Ökad avdragsrätt mot 
kapitalvinst 

Ränteavdragsmöjlighet 

Ökat Marknadsvärde 

Sänkt årsavgift 
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anskaffa kapitalet som den höjda insatsen kräver. Förutsatt att föreningen inte accepterar ett 

reverslån till medlemmen. Ytterligare en lösning som kan användas när samtliga medlemmar 

inte får lån till insatshöjningen är differentierade årsavgifter. Det ställer dock höga krav på 

redovisning samt ändring av föreningens stadgar.  

 

Om en insatshöjning finansieras genom egna medel försvinner avdragsrätten för betalda 

räntekostnader, men resulterar i en sänkt årsavgift med kapitalkostnadens storlek. När en 

medlem väljer att binda kapital genom en insatshöjning förloras möjligheten att placera 

pengarna räntebärande. Om marknadsvärdet däremot stiger på bostadsrätten med mer än 

insatsen, kan det anses som en avkastning på det investerade kapitalet. Det är upp till den 

enskilda medlemmen att beräkna hur kapitalet bör placeras för att uppnå den högsta 

avkastningen gentemot risken. Om en bostadsrätts marknadsvärde inte höjs med insatsens 

storlek är insatshöjningen lönsamhet beroende av avgiftssänkningen som uppstår efter 

insatshöjningen. Lönsamhet grundar sig då i hur länge medlemmen bor kvar i föreningen efter 

implementeringen.   

 

När föreningens skulder allokeras ut på medlemmarna blir den enskilda medlemmen 

personligen betalningsansvarig för sin ökade skuld. Ett ökat betalningsansvar skapar 

osäkerhet hos medlemmarna. Om föreningens kapitalkostnader är låga kan den administrativa 

kostnaderna och bördan överstiga den möjliga besparingen. De administrativa kostnaderna 

uppstår i samband med den juridiska processen. Kostnaderna för en konsult är helt beroende 

av föreningens storlek och den möjliga besparingen som uppkommer. För att bedöma en 

insatshöjnings lönsamhet bör föreningen mäta de juridiska kostnaderna som uppstår mot den 

långsiktiga besparingsmöjligheten på grund av att de juridiska kostnaderna endast 

uppkommer som en engångssumma. Besparingsmöjligheten som framkommer i 

bostadsrättsföreningen Ängelholmshus 9, se Figur 3, är besparingen per år 4380 kronor 

respektive 7050 kronor, ett konsultarvode skulle uppgå till cirka 60 000 kronor för 

insatshöjningen. För föreningen skapas en besparning på tre år med cirka 530 000 kronor. 

 

Den väsentligaste fördelen med en insatshöjning är besparingsmöjligheten för den enskilda 

medlemmen, dock varierar besparingsmöjligheten utifrån föreningen och medlemmarnas 

förutsättningar. Genom att föreningen överför sina skulder ut på medlemmarna skapas en 

stabilare ekonomi i föreningen. Även konjunkturen och räntenivån påverkar en insatshöjnings 

lönsamhet, när räntenivån är låg minskar besparingsmöjligheten. När räntenivån är hög ökar 

besparingsmöjligheten, men det finns samtidigt en risk att efterfrågan på bostadsrätter med 

höga insatser sjunker på grund av att konsumtionsviljan minskar i hushållen när räntan ökar. 

Det kan leda till att marknadsvärdet på bostadsrätten inte stiger med insatsens storlek och 

medlemmen förlorar en del av det investerade kapitalet. När medlemmen tar över föreningens 

skulder ökar medlemmens inflytande över amorteringstakten på lånet samt möjligheten till att 

själv förhandla om räntan med kreditinstitut.     

 

Medlemmarnas årsavgifter sjunker med den reducerade kapitalkostnaden. Lägre årsavgift i en 

bostadsrätt är attraktivare och ökar efterfrågan, som leder till att marknadsvärdet höjs. 

Bostadsrättens geografiska läge påverkar efterfrågan på marknaden, det medför att det finns 

en risk att marknadsvärdet inte stiger med insatsens storlek.  

 

Den teoretiska besparingsmöjligheten som uppkommer vid en insatshöjning gynnar 

framförallt föreningar med hög skuldsättning. Det ställer krav på att den enskilda medlemmen 

har möjlighet att anskaffa kapital till insatsen. För rätten till ränteavdraget krävs det att 

medlemmens deklarerade inkomst överstiger 30 procent av räntekostnaderna.  
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Vid en försäljning av bostadsrätten är ytterligare en fördel med en insatshöjning att insatsen är 

avdragsgill mot en eventuell kapitalvinst, om insatsen använts till amortering av föreningens 

lån alternativt underhåll- och reparationskostnader. I en bostadsrättsförening gör medlemmar 

med högre andelstal en större besparing på grund av att de medlemmar även innan en 

insatshöjning har en större del av föreningens skuld.  

 

Efter utförd studie anser vi att fokus kring införandet av en insatshöjning bör baseras på hur 

den enskilda medlemmen påverkas, istället för på hur föreningen påverkas. Den teoretiska 

besparingsmöjligheten som Modigliani och Miller hänvisar till påvisar att alla föreningar bör 

genomföra en insatshöjning men utifrånkommande faktorer och psykologiska aspekter 

påverkar människan till att inte ta rationella beslut. Osäkerheten kring att ta upp nya lån i sin 

bostadsrätt utan att kunna säkerställa att marknadsvärdet höjs i samma utsträckning bidrar till 

att många föreningar och dess medlemmar gå miste om en stor besparningsmöjlighet. En 

förening med hög skuldsättningsgrad gör en större förtjänst vid en insatshöjning jämfört med 

en förening med låg skuldsättningsgrad. För att kunna bedöma om en insatshöjning är lönsam 

är det viktigt att beräkna hur stor andel av årsavgiften som utgörs av kapitalkostnad. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie för att beskriva för- och nackdelar med en 

insatshöjning utifrån olika intressenter på marknaden. Det har resulterat i en djup men snäv 

analys av fenomenet. För att få en bättre insikt av insatshöjningens effekt på marknadsvärdet 

anser vi att det är av intresse att utföra en kvantitativ analys över hur marknadsvärdena 

förändrats efter implementeringen. Ur uppsatsen har det framkommit att konjunkturen har en 

inverkan på insatshöjningens lönsamhet. Därmed anser vi att det vore intressant att analysera 

vid vilket marknadsläge en implementering av höjda insatser har den högsta lönsamheten.
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Bilaga 1. Operationaliseringsprocessen  samt intervjufrågor. 

Nedan presenteras den teoretiska referensramens kategorisering samt hur intervjufrågorna har 

upprättats därefter. Intervjuguiderna är specifikt anpassade till vardera intressent på grund av 

studiens intressentperspektiv.  
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Intervjufrågor, Maud Holmgren, Bostadsrättsföreningen Bokskogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv hur processen gick till med implementeringen av insatshöjningen i föreningen. 

2. Genomförde samtliga medlemmar insatshöjningen? 

3. Om nej, vilka faktorer påverkade beslutet? 

4. Vilka direkta effekter har ni upplevt efter insatshöjningen? 

5. Beskriv de ekonomiska effekter ni upplevt efter insatshöjningen? 

6. Hur har marknadsvärdet på bostadsrätterna förändrats? 

7. Har årsavgifterna ökat eller minskat efter insatshöjningen? 

8. Beskriv fördelarna med insatshöjningen? 

9. Beskriv nackdelarna med insatshöjningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRF ekonomi Insatser 

Insatshöjning 

Föreningens 
beslutsprocess 

Medlemmens 
beslutsprocess 

Årsavgifter 

Optimal 
kapitalstruktur 

Marknadsvärde 



 

 

Intervjufrågor, Karl-Erik Asp, Bostadsrättsföreningen Skörpabäcken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv hur intresset väcktes för en insatshöjning.  

2. Beskriv hur processen gick till vid att eventuellt införa en insatshöjning i föreningen. 

3. Beskriv deltagandet från medlemmarnas sida? 

4. Vilka faktorer påverkade att insatshöjningen inte genomfördes?  

5. Vilka fördelar hade en höjning av insatserna bidragit till i er förening? 
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Intervjufrågor, mäklare Georg Kanegärd, Mäklarringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv fördelar med en insatshöjning? 

2. Beskriv nackdelar med en insatshöjning?  

3. Hur påverkar föreningens ekonomi, en blivande köpare? 

4. Hur ser medvetenheten ut ibland köpare beträffande skatteavdrag?  

5. Beskriv de faktorer som påverkar marknadsvärdet på en bostadsrätt. 

6. Hur påverkar årsavgiften marknadsvärdet? 

7. Hur påverkas försäljningsmöjligheterna efter en insatshöjning? 
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Intervjufrågor, Fredrik Löthman, Konsult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv processen vid en insatshöjning? 

2. Hur anser ni att en kapitalstruktur bör ser ut i en bostadsrättsförening? 

3. Hur ser ert arbete ut vid en insatshöjning i en bostadsrättsförening?  

4. Vilken arbetsinsats krävs från föreningens medlemmar, vid en implementering?  

5. Beskriv fördelarna med en insatshöjning i bostadsrättsföreningar? 

6. Beskriv nackdelar med en insatshöjning i bostadsrättsföreningar? 
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Intervjufrågor, Ulf Bergdahl, Konsult 

 

 
 

1. Vilket arvode tar du ut vid en insatshöjning? 

2. Anser du att de administrativ kostnaderna ökar vid differentierade andelstal? 

3. Hur regleras nya insatser efter en insatshöjning? 

4. Hur ser marknaden ut, arbetar föreningar med reverslån eller differentierade andelstal?  

5. Medlemmar som inte väljer att genomföra en insatshöjning drabbas trots det av 

konsultarvodet, hur regleras det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatshöjning 



 

 

Intervjufrågor, Gunilla Hansson, Handläggare på Skatteverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vilka konsekvenser har ni upplevt efter lagändringen 2007, där ränteavdragsmöjligheten 

slopades för ekonomiska föreningar.  

2. Hur förhåller ni till en insatshöjning?  

3. Vilka faktorer måste vara uppfyllda för att räntekostnadsavdrag ska få genomföras.  

4. Vem har rätt att göra avdrag? 

5. Beskriv avdragsmöjligheten för räntekostnader efter en insatshöjning? 
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Intervjufrågor, Gisela Ohlsson, SEB bank. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv belåningsprocessen för en bostadsrättsägare.  

2. Beskriv belåningsprocessen för en bostadsrättsförening.  

3. Förklara hur ni ser på säkerheten för en bostadsrättsägare jämfört med en 

bostadsrättsförening.  

4. Vilka faktorer påverkar räntan?  

5. Vilka krav ställer ni på en bostadsrättsägare för att få lån till en insatshöjning?  

6. Beskriv fördelar med en insatshöjning? 

7. Beskriv nackdelar med en insatshöjning?  
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