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Sammanfattning 
 
En lagändring 2007 innebar att byggmästarbildade bostadsrättsföreningar fick nya 
förutsättningar för sin kapitalstruktur. Det i kombination med ett ökat användande av 
differentierade insatser vid prissättningen av bostadsrätterna, gjorde att vi valde att undersöka 
vilka faktorer som påverkar byggmästarbildade bostadsrättsföreningars kapitalstruktur. För att 
få en djup förståelse om ämnet genomförde vi en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. 
Teorikapitlet sammanfattas i tre delar som ansågs vara de som påverkade valet av 
kapitalstruktur. Utifrån dessa utformades en intervjuguide som användes för att undersöka tre 
företag som arbetar med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar. Resultatet av 
undersökningen blev att byggmästarbildade bostadsrättsföreningar prioriterar eget kapital då 
det är riskfritt tillskillnad från lånat kapital. Dock är marknaden inte redo att betala insatser 
som täcker hela finansieringen, vilket gör att lånat kapital är nödvändigt för finansieringen.  
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1. Inledning 
 
 
I kapitlet presenteras differentierade insatsers samband med kapitalstruktur i en 
problembakgrund, det följs av en diskussion kring problembakgrunden som mynnar ut i en 
problemformulering. Kapitlet avslutas med syfte och en förklaring av centrala begrepp som 
ingår i uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 

Under år 2013 var utbudet på bostadsrätter lägre än det någon gång varit under de senaste fem 
åren (Mäklarstatistik, 2014). En av orsakerna till det låga utbudet är att det byggs mindre 
bostäder än det efterfrågas. En annan orsak är att omsättningen på bostadsrättsmarknaden är 
hög vilket gör att de objekt som blir lediga inte ligger ute på marknaden speciellt länge innan 
de blir sålda. Det visar på att det är högt tryck på de bostadsrätter som ligger ute för 
försäljning (Ibid.). Det innebär att nybyggnationen skulle behöva öka för att motsvara 
efterfrågan, vilket fastslås av Boverkets analys av utvecklingen på bygg och 
bostadsmarknaden. Där beskrivs att bostadsbyggandet under de närmaste åren skulle behöva 
fördubblas från nivåerna som rådde under år 2012, nybyggnationen skulle behövas i hela 
landet men i synnerlighet i de stora tillväxtorterna Göteborg och Stockholm. Den nödvändiga 
ökningen skulle enligt analysen främst tillkomma genom en ökad nybyggnation av 
flerbostadshus (Boverket, 2013). 

 

 
Figur 1. Påbörjade bostäder i flerbostadshus, nybyggnad, 
glidande tolvmånaderstal, (Boverket, 2013, s. 6). 
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En av metoderna för nybyggnation av bostadsrätter som blivit allt vanligare är 
byggmästarbildade bostadsrättsföreningar. De bildas när ett flerbostadshus byggs på initiativ 
av ett byggföretag. Innan inflyttning kommer det inte finnas någon bostadsrättsförening. 
Därför måste byggföretaget fram till dess att inflyttningen sker skapa en tillfällig styrelse för 
fastigheten (Lundén & Svensson, 2008). 
 

Den tillfälliga styrelsen har i uppgift att ta fram en ekonomisk plan vilket måste göras innan 
bostadsrätterna får upplåtas. I den ekonomiska planen ska en finansieringsplan ingå, den 
beskriver hur bostadsrättsföreningen ska finansiera köpet av fastigheten. Finansieringen sker 
genom insatser av de blivande medlemmarna och genom banklån (Lundén & Svensson, 
2008). I finansieringsplanen bokförs insatserna som bundet eget kapital och banklånen som 
skulder (Skatteverket, 2013).  

Den tillfälliga styrelsen bestämmer hur höga insatserna skall vara, det finns inga lagar som 
reglerar storleken på insatserna. Vanligtvis sker prissättningen av insatserna genom 
bostadsrätternas bruksvärde vilket innebär att värdet bland annat beror på bostadsrättens 
storlek, utformning, placering och skick (Julius, Nilsson Hjort, & Uggla, 2005). 

Något som är vanligt hos nybildade bostadsrättsföreningar är att de tvingas ta höga banklån 
för sin finansiering (Affärsvärlden, 2011). De höga lånen innebär att bostadsrättsföreningen 
tvingas dras med höga räntekostnader. Sedan en lagändring 2007 trädde i kraft kan inte 
bostadsrättsföreningar göra skatteavdrag på sina räntekostnader (PROP. 2006/07:1). Det gör 
att det blir förmånligare för privatpersoner ta lånen privat istället för på bostadsrättsföreningen 
då privatpersoner fortfarande kan göra skatteavdrag för räntekostnaderna (Skatteverket, 
2014). 

Lagändringen har inneburit en ökning av så kallade differentierade insatser, vilket är en 
prissättningsmetod som kan användas vid nybyggda bostadsrätter. Metoden innebär att 
insatserna inte nödvändigtvis måste vara bestämda efter lägenheternas bruksvärde utan 
kunden får här möjlighet att betala en högre insats. En högre insats innebär att månadsavgiften 
blir lägre, på grund av att bostadsrättsföreningens lån och räntekostnader minskar (Svenska 
dagbladets näringsliv, 2014). Vid differentierade insatser får den tillfälliga styrelsen en större 
möjlighet att påverka bostadsrättsföreningens kapitalstruktur då högre insatser ökar 
bostadsrättsföreningens egna kapital och minskar det lånade kapitalet. 

1.2 Problemdiskussion 

Det råder delade meningar om hur ett företag ska fördela sin kapitalstruktur. Modigliani och 
Miller (1963) menar på att ett företag bör finansieras med enbart lån för att kunna utnyttja 
skatteavdrag på sina räntekostnader. Medan Kraus och Litzenberger (1973) menar att företag 
även måste ta hänsyn till de risker som lån innebär. Kapitalstrukturen bör enligt dem vara 
fördelad så att risker och fördelar med lån är lika stora. Myers (1984) hävdar i sin tur att 
fördelningen i kapitalstrukturen inte är speciellt viktigt utan det viktiga istället är att välja 
vilket kapital företaget ska finansieras med.  
 
Trots alla teorier om hur kapitalstrukturen bör fördelas i företag, finns det knappt någon 
forskning i hur kapitalstrukturen bör se ut för bostadsrättsföreningar. Efter 2007 har 
bostadsrättsföreningar genom lagändringen fått nya förutsättningar för sin kapitalstruktur 
(PROP.2006/07:1). De kan dessutom med de differentierade insatserna i allt högre grad 
påverka sin kapitalstruktur. Lagändringen i kombination med den ökade möjligheten att 
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påverka kapitalstrukturen gör det intressant att undersöka byggmästarbildade 
bostadsrättsföreningars kapitalstruktur. Det resulterade i problemformuleringen nedan. 

1.3 Problemformulering 

Vad påverkar valet av kapitalstruktur i en byggmästarbildad bostadsrättsförening? 

1.4 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå hur byggmästarbildade bostadsrättsföreningar 
använder sig av differentierade insatser för att styra sin kapitalstruktur. Samt förstå hur 
byggmästarbildade bostadsrättsföreningar resonerar vid valet av kapitalstruktur. 

1.5 Centrala begrepp 

Bostadsrättsförening: En ekonomisk förening som har till uppgift att upplåta lägenheter 
genom bostadsrätter i huset som bostadsrättsföreningen äger. Bostadsrättsföreningen måste ha 
minst tre medlemmar och tre lägenheter upplåtna för att få kalla sig bostadsrättsförening.  

Kapitalstruktur: Fördelningen mellan eget kapital och lånat kapital.   

Total Insats: Insats + Upplåtelseavgift. 

Upplåtelseavgift: En avgift som bostadsrättsföreningen kan ta ut i samband med insatsen, det 
är med hjälp av upplåtelseavgiften de differentierade insatserna kan bli högre de fasta 
insatserna. 

Ägare: De som stått för finansieringen av det egna kapitalet.  
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2005 hade bostadsrättsföreningen Eken i Göteborg en fastighet med 
bostadsrätter som hade ett taxeringsvärde på 30 000 000 kronor. 
 
Ett schablonbelopp på 3 % av fastighetens taxeringsvärde upptogs: 
 
Schablonbelopp  30 000 000*0,03=900 000 kronor 
 
Sedan beskattades schablonbeloppet med 28 % som en schablonskatt: 
 
Schablonskatt 900 000*0,28=252 000 kronor 
 
Alltså betalade bostadsrättsföreningen Eken 252 000 kronor i schablonskatt 
2005. På dessa 252 000 kronor kunde bostadsrättsföreningen sedan göra 
skatteavdrag på sina räntekostnader.  
 

2. Teori 
 
 
I kapitlet presenteras uppsatsens teorier som är uppdelade i tre delar. Till en början 
presenteras teorier om byggmästarbildade bostadsrättsföreningar och lagändringen 2007 
som har till syfte att ge läsaren en övergripande förståelse om begreppen. Det följs av teorier 
kring kapitalstruktur, vilka är uppsatsens centrala område. Teorierna om kapitalstruktur 
sammanfattas slutligen i en avslutande modell. 

2.1 Lagändring 

I oktober 2006 lade regeringen fram ett förslag till en lagändring om bostadsrättsföreningars 
beskattning. Lagändringen innebar att bostadsrättsföreningar skulle slippa betala 
schablonskatt. Schablonskatten beräknades genom ett schablonbelopp på 3 procent av 
fastighetens taxeringsvärde som sedan beskattades med 28 procent (PROP. 2006/07:1). 
 

 
Figur 2, Egen modell, Schablonskatt exempel. 
 
Lagändringen gick igenom och trädde i kraft den första januari 2007 och innebar att 
schablonskatten togs bort. När schablonskatten togs bort försvann möjligheten för 
bostadsrättsföreningar att göra skatteavdrag för sina räntor (PROP. 2006/07:1).  

2.2 Byggmästarbildad bostadsrättsförening 

2.2.1 Bildning 
 
När en bostadsrättsförening bildas kan det ske genom ombildning av en hyresrätt eller genom 
nybyggnation. Vid nybyggnation finns det tre sätt för en bostadsrättsförening att bildas. De 
kan bildas genom en byggmästarbildning, genom att en organisation (till exempel HSB eller 
Riksbyggen) utför en byggnation för att sedan låta organisationens medlemmar bilda 
bostadsrättsföreningen eller genom att privatpersoner går ihop och bildar en 
bostadsrättsförening (Lundén & Svensson, 2008). 
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En byggmästarbildad bostadsrättsförening uppstår när ett byggföretag på eget initiativ bygger 
ett bostadshus åt en bostadsrättsförening. Innan inflyttning sker finns det därmed ingen 
bostadsrättsförening. Det innebär att byggföretaget måste bilda en provisorisk 
bostadsrättsförening fram till dess att inflyttning sker och den riktiga bostadsrättsföreningen 
bildas. Den provisoriska bostadsrättsföreningen består av en tillfällig styrelse med 
representanter från byggföretaget. Den tillfälliga styrelsen har till uppgift att ta fram en 
ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen (Lundén & Svensson, 2008). 
 

2.2.2 Finansiering  
 
Den ekonomiska planen är till för att ge de blivande bostadsrättshavarna information om 
bostadsrättsföreningen och dess ekonomi. När bostadsrättsföreningen är nybildad finns det 
inga tidigare årsredovisningar att granska då den ekonomiska planen är den enda möjligheten 
att bedöma bostadsrättsföreningens ekonomi. Den ekonomiska planen ska innehålla en plan 
över hur köpet av fastigheten ska finansieras (Bolagsverket, 2013).  
 
Finansieringen sker genom insatser från de blivande bostadsrättshavarna och genom lån. Med 
insats menas kapitalinsatsen i bostadsrättsföreningen som bostadsrättshavarna betalar till 
bostadsrättsföreningen när bostadsrätten upplåts för första gången (Lundén & Svensson, 
2008). I bostadsrättsföreningen kommer insatserna att bokföras som eget kapital och lånen 
som skulder (Skatteverket, 2014). I finansieringsplanen framkommer hur 
bostadsrättsföreningens kapitalstruktur kommer se ut. Storleken på insatserna bestäms av den 
tillfälliga styrelsen, det sker vanligtvis genom fasta insatser. Insatserna brukar motsvara 
lägenheternas bruksvärde som beror på lägenhetens skick och utformning. Likadana 
lägenheter har samma insats (Julius, Nilsson Hjort, & Uggla, 2005).  

2.2.3 Differentierade Insatser  
 
Till skillnad från fasta insatser innebär differentierade insatser att insatserna kan vara olika för 
likadana lägenheter.  Köparen får här möjlighet att höja sin insats med en upplåtelseavgift, i 
utbyte mot en högre insats får köparen en lägre månadsavgift (Julius, Nilsson Hjort, & Uggla, 
2005). Anledningen till att månadsavgiften kan sänkas är att bostadsrättsföreningen genom 
den ökade insatsen kan minska sina lån och därmed sina räntekostnader. Då 
bostadsrättsföreningar inte har som syfte att gå med ekonomisk vinst, utan att främja 
medlemmarnas ekonomiska situation i samband med boendet innebär de minskade 
räntekostnaderna att bostadsrättsföreningen inte behöver lika stora intäkter (Ibid).  
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2.3 Kapitalstruktur 

2.3.1  Modigliani och Millers teori utan skatter 
 
Två identiska företag där endast kapitalstrukturen skiljer dem åt måste ha identiska värden på 
företagen. Det förutsätter att företagen befinner sig på en perfekt marknad. En perfekt 
marknad innebär att alla aktörer har full information om marknaden, alla företag har samma 
risk och inga transaktionskostnader eller skatter finns. Företag har även samma lånevillkor, 
ingen tillväxt råder, kapitalkostnaden är konstant och inga agentkostnader finns (Modigliani 
& Miller, 1958). I perfekt marknad råder även lagen om samma pris. Det innebär att varor 
säljs för samma pris på alla marknader. Skulle de inte göra det, kommer priserna drivas upp 
till samma nivå via arbitrage (Ibid). 
 
När företag på en perfekt marknad väljer hur de ska fördela sin kapitalstruktur spelar det 
ingen roll för företagets värde om företaget ökar sina lån eller ökar det egna kapitalet (Ibid). 
Enligt Modigliani och Miller (1958) är det vanligtvis billigare att öka lånen än att öka det 
egna kapitalet, därför att ägare förväntar sig en högre avkastning än långivarna. Vilket leder 
till att företag ökar lånen för att minska kostnaden. När ett företag ökar sina lån ökar däremot 
risken för ägarna vilket leder till att de kommer kräva en högre avkastning på det egna 
kapitalet. Det gör att balansen mellan eget kapital och lån inte har någon direkt påverkan på 
värdet och att det inte finns någon optimal kapitalstruktur (Ibid). 
 
Carpentier (2006) testade hur teorin fungerade i praktiken då kapitalstrukturens påverkan på 
företagsvärdet för franska företag undersöktes. Kapitalstrukturen hade inte någon påverkan på 
företagsvärdet enligt undersökningen och stärker därför teorin som Modigliani och Miller 
(1958) presenterade. 
 

2.3.2  Modigliani och Millers teori med skatter 
 
Enligt Modigliani och Miller (1963) finns det ett samband mellan företagets belåningsgrad 
och företagsvärdet när skatten inkluderades, till skillnad mot deras tidigare teori från 1958. 
När ett företag lånar uppstår räntekostnader.  Räntekostnader är avdragsgilla vilket innebär att 
företag kan göra avdrag på bolagsskatten. Genom att betala mindre bolagskatt ökar företaget 
sin vinst och på grund av att vinsten ökar kommer även företagets värde att öka. Ett företag 
får helt enkelt ett högre värde genom att ha en hög belåningsgrad. Slutligen leder det till att ett 
företag värdemaximeras och når en optimal kapitalstruktur när hela kapitalstrukturen är 
belånad (Modigliani & Miller, 1963). 
 
Det är dock inte realistiskt för företag att belåna hela sin kapitalstruktur (Frank & Goyal, 
2008). Det finns risker med höga lån som konkurskostnader och andra skattekonsekvenser än 
enbart skatteavdrag för räntekostnaderna att ta hänsyn till när företaget är högt belånat. Trots 
riskerna tjänar företaget på att öka sina lån (DeAngelo & Masulis, 1980). Eftersom riskerna 
med lån inte tagits med av Modigliani och Miller (1963) uppkom Trade-off teorin och 
Pecking order teorin (Frank & Goyal, 2008). 
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2.3.3 Trade-off teorin 
 
Ett företag som har hela sin kapitalstruktur belånad tar risker, vilket Kraus och Litzenberger 
(1973) visade genom att introducera Trade-off teorin. Enligt teorin ska ett företag till skillnad 
mot Modigliani och Miller (1963) finansieras med både eget kapital och lånat kapital för att 
maximera företagsvärdet. Ett företag når en optimal kapitalstruktur när fördelarna och 
nackdelarna med lånen är lika stora (Kraus & Litzenberger, 1973) 
 
Fördelen för företag med lån är att de kan göra skatteavdrag på sina räntekostnader och 
därmed öka sin vinst. En högre vinst leder i sin tur till ett högre företagsvärde (Modigliani & 
Miller 1963). Nackdelarna är enligt Kraus och Litzenberger (1973) att höga lån kan innebära 
risker för företaget som konkurskostnader, finansiell oro och agentkostnader.  
 
Konkurskostnader är kostnader som uppstår i samband med att företaget försätts i konkurs, 
exempelvis administrativa utgifter som konkursförvaltararvorden. Om en finansiell oro 
uppstår i företaget finns risken att den sprider sig och orsakar att ägare lämnar, leverantörer 
kräver ofördelaktiga betalningsvillkor och kan innebära att banker vill omförhandla räntor och 
amorteringar (Frank & Goyal, 2008). Agentkostnader uppstår i samband med att ett företag 
riskerar att gå i konkurs. Ägare vill i det läge få tillbaka så mycket som möjligt av sina 
investeringar för att minimera förlusterna vid en eventuell konkurs (Jensen & Mecklin, 1976). 
Brealey, Myers och Allen (2011) definierar agentkostnader som förluster som uppstår när 
chefen inte agerar utifrån ägarnas intresse.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Trade-off teorin om optimal kapitalstruktur (Shyam-Sunder & Myers, 1999, s. 220).  
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Modigliani och Miller (1963) menade på att det inte finns några skillnader i den optimala 
kapitalstrukturen beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. Enligt Trade-off teorin 
skiljer sig däremot den optimala kapitalstrukturen för företag i olika branscher (Frank & 
Goyal, 2008). Företag inom snabbväxande branscher som exempelvis forsknings- och 
utvecklingsföretag har osäkra intäkter eftersom det är svårt att förutsäga vad forskningen och 
utvecklingen kommer leda till för resultat i framtiden. Företag inom dessa branscher har inte 
heller speciellt stora tillgångar att använda som säkerhet för lånen. På grund av det tenderar 
belåningsgraden att vara låg och finansieringen sker istället genom eget kapital som 
tillkommer via ägare. Företag inom exempelvis fastighetsbranschen har däremot ofta stora 
investeringar i materiella tillgångar. Företagen tenderar att använda sig mer av lån än eget 
kapital. Anledningen till det är att de kommer ha lägre kostnader för en eventuell finansiell 
oro än forsknings och utvecklingsföretag, eftersom de har sina tillgångar som säkerhet för lån 
(ibid).  
 
Beroende på hur ett företag har lagt upp sin strategi och vilken bransch det befinner sig i kan 
belåningsgraden variera. Något som gör Trade-off teorin sårbar är att den har en viss tröghet. 
Med tröghet menas att det inte går att göra några snabba eller spontana förändringar i ett 
företags kapitalstruktur, därför att det tar tid och kostar pengar att ändra sin belåningsgrad 
(Ibid). 
 

2.3.4 Pecking order teorin 
 

Pecking order teorin förklarar hur företag bör resonera i sin finansiering. När ett företag 
behöver finansiera nytt kapital kan det antingen ske genom att öka det egna kapitalet eller att 
öka det lånade kapitalet (Myers, 1984). Enligt Myers (1984) spelar fördelningen mellan eget 
kapital och lånat kapital ingen roll. Det beror på att det egna kapitalet kan öka på olika sätt, 
genom interna och externa medel. Medan lånen endast kan öka genom externa medel.  

Myers (1984) hävdar att det viktiga för ett företag är vilken typ av kapital det finansierar sig 
med snarare än dess kapitalstruktur. Därför bör företaget följa en prioriteringsordning vid 
valet kapital. Prioriteringsordningen rangordnar kapitalalternativen som ett företag har när 
kapitalet ska ökas och ser ut enligt följande: 

1. Internt eget kapital, vilket innebär att använda de medel företaget fått genom sina tidigare 
vinster.  

2. Externt kapital via lånefinansiering, vilket innebär att låna nytt kapital och därmed öka 
sina lån. 

3. Externt eget kapital, vilket innebär att genom nya ägare som köper en del av företaget 
skapa nytt eget kapital. 

(Myers, 1984, s. 581).  

Prioriteringsordningen beror på alternativens kapitalkostnad. Det billigaste är att använda sig 
av medel som redan finns i företaget, medan det dyraste är att ta in nya ägare som i regel 
kräver en hög avkastning på investeringen (Brealey, Myers, & Allen, 2011). När företaget 
tvingas använda sig av extern finansiering bör företaget välja den säkraste formen av externt 
kapital. Den säkraste formen är riskfria lån vilket därmed bör vara förstahandsalternativet, 
medan företag i sista hand bör öka det egna kapitalet externt genom att ta in nya ägare 
(Myers, 1984). 
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Amerikanska företag använder sig av Pecking order teorin i praktiken. Dock beror 
användandet på företagets storlek. För små företag fungerar teorin sämre, vilket innebär att 
företagen inte använder teorin i någon högre utsträckning. Medan teorin fungerar betydligt 
bättre för större företag vilket gör den vanligare bland dessa (Frank & Goyal, 2003). De 
interna medlen som Myers (1984) förespråkar att företagen ska använda till finansiering i 
första hand räcker sällan till för att täcka kapitalbehovet. Företagen är därmed tvungna att 
använda sig av externa medel. Vid valet av externt kapital valde de amerikanska företagen i 
motsats till vad Myers (1984) hävdade inte nödvändigtvis externa lån över externt eget kapital 
(Frank & Goyal, 2003).  

2.3.5 Real Estate Investment Trust 
 
Real Estate Investment Trust (REIT) är en investeringsfond som investerar i fastigheter. 
Syftet är att genom investeringar i fastigheter öka värdet på fonden och därigenom ge 
utdelningar till ägarna (Feng, Ghosh & Sirmans 2007). 
 
REIT skattar till skillnad från vanliga företag inte på deras vinster utan medlemmarna 
beskattas istället på utdelningarna de får, anledningen är att undvika dubbelbeskattning. Det 
eliminerar möjligheten för REITs att använda sig av skatteavdrag för räntekostnaderna (Ibid). 
 
Vinsterna går främst till utdelningar, därför klarar inte REIT att täcka sitt kapitalbehov med 
internt eget kapital (Feng, Ghosh  & Sirmans, 2007).  Det stärks av Ott, Riddiough och Yi 
(2005) som kom fram till samma resultat i sin forskning. Utan vinster tvingas REIT använda 
sig av lån eller externt eget kapital vid finansieringen (Feng, Ghosh, & Sirmans, 2007). 
 
Feng, Ghosh och Sirmans (2007) visar även att REIT hade högre belåningsgrader än förväntat 
trots att det inte fanns några speciella fördelar. Kapitalstrukturen följde därmed inte den 
optimala kapitalstrukturen som Kraus och Litzenberger (1973) presenterade i sin Trade-off 
teori. REIT visade inte heller några tecken att på långsikt nå den optimala kapitalstrukturen 
(Feng, Ghosh, & Sirmans, 2007).  
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2.3.6 WACC 
 

Företagets kapitalstruktur styr hur stor kapitalkostnad företaget får. Företag strävar vanligtvis 
efter att nå en låg kapitalkostnad utan att ta för stora ekonomiska risker. En metod för att 
räkna ut kapitalkostnaden är Weighted Average Capital Cost (WACC), den beräknar ett vägt 
avkastningskrav som krävs för att hålla ägare och långivare nöjda. WACC beräknas enligt 
formeln nedan (Brealey, Myers, & Allen, 2011). 
 

 

Figur 4, WACC med skatteavdrag (Brealey, Myers, & Allen, 2011, s. 216).   

För företag är det till skillnad från bostadsrättsföreningar möjligt att göra skatteavdrag på sina 
räntekostnader. Genom skatteavdrag minskar kostnaden för företagets lån vilket framgår i 
formeln. Enligt formeln finns det incitament för företagen att ha höga lån i förhållande till 
eget kapital under förutsättning att räntesatsen på lånet är lika stor som det förväntade 
avkastningskravet på eget kapital (Ibid).  

WACC går även att räkna ut utan skatteavdrag, formeln blir då istället: 

 Figur 5, WACC utan skatteavdrag, (Brealey, Myers, & Allen, 2011 s. 216). 

I figur 5 görs likt bostadsrättsföreningar inget skatteavdrag på kostnaden för lån. Enligt 
Brealey, Myers och Allen (2011) påverkar fördelningen i kapitalstrukturen inte 
kapitalkostnaden förutsatt att räntesatsen på lånet är lika stor som det förväntade 
avkastningskravet på eget kapital.  

WACC = !"
(!"!!")

∗ 𝑟𝐿𝐾 ∗ (1 − 𝑠)+ !"
(!"!!")

∗ 𝑟𝐸𝐾    

LK= Lånat kapital 
 
EK= Eget kapital 

s=Skattesats 

rLK=Räntesats lån 

rEK= Förväntad avkastning av investerare  
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 LK=Lånat kapital 
 
EK= Eget kapital 

rLK=Räntesats lån 
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2.4 Sammanfattande modell av teorikapitlet  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 6, Egen modell, Sammanfattande modell av teorikapitlet  

2.4.1 Förklaring till modell  
 
Kapitalstrukturen styrs av förhållandet mellan det egna kapitalet och det lånade kapitalet. En 
central del i teorierna om kapitalstruktur är att företag kan göra skatteavdrag på sina 
räntekostnader, det är fördelen med lån och en anledning att välja lån som finansiering enligt 
Modigliani och Miller (1963). Lån innebär dock risker, Kraus och Litzenberger (1973) 
presenterar riskerna som höga lån innebär och hävdar att de måste tas i beaktning när 
kapitalstrukturen ska väljas. Att välja rätt kapital är enligt Myers (1984) viktigare än att ha rätt 
fördelning mellan eget kapital och lånat kapital. Det handlar om att välja det kapital som 
innebär lägst kapitalkostnad och lägst risk.   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Val av kapitalstruktur 

Risk med lån 
 
Risker innebär nackdelar 
med lån och motiverar att 
välja eget kapital före lån 
i finansieringen. 

 

Skatteavdrag 
 
Skatteavdraget är fördelen 
med lån och motiverar till 
att välja lån före eget kapital 
i finansieringen. 
 

Prioritering av 
kapitalalternativ 

 
Kapitalalternativ som innebär 
lägst kapitalkostnad och lägst 
risk bör prioriteras. 
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3. Metod 
 
 
I kapitlet presenteras vilket tillvägagångssätt som använts i uppsatsen, vi presenterar våra 
beslut och förklarar varför vi tagit dem. Här redogörs hur informationen samlats in och hur 
den valts ut. Informationens giltighet och trovärdighet testas sedan för att slutligen beskriva 
uppsatsens analysmetod. 

3.1 Val av forskningsansats 

Vi hade vid starten av uppsatsskrivandet vissa grundläggande förkunskaper inom områdena 
kapitalstruktur och bostadsrättsföreningar genom våra studier på bygg- och 
fastighetsekonomprogrammet. Förkunskaperna i kombination med att vi studerande 
sekundärdata inom området medförde att vi kunde påbörja insamlingen av empiri. Att arbeta 
på det sätt kan liknas med den så kallade deduktiva ansatsen. Deduktiv ansats beskriver 
Jacobsen (2002) som att börja med att skapa sig förväntningar om hur världen ser ut, för att 
sedan undersöka om de stämmer överens med verkligheten. Jacobsen (2002) menar att en 
nackdel med att använda sig av deduktiv ansats är att empirin riskerar att svara på hur de 
undersökta uppfattar forskarnas syn på verkligheten, snarare än hur de själva uppfattar 
verkligheten. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att teorierna i en deduktiv ansats riskerar 
att bli spekulativa och tappa kontakten med empirin vilket kan göra att materialet blir svårt att 
analysera. Vi var medvetna om nackdelarna och försökte minimera dess inverkan genom att 
vara öppensinnade vid vår insamling av teori. 
 
Vi ansåg det vara nödvändigt att använda en kvalitativ metod för att besvara uppsatsens 
problemformulering då problemområdet var relativt nytt och outforskat. Jacobsen (2002) 
anser att en kvalitativ metod är bäst lämpad när forskarna vill förklara och skapa mer klarhet 
om ett begrepp eller fenomen. Den kvalitativa metoden gav oss möjligheten att vid 
insamlingen av empiri få fram ny information, vilket var en nödvändighet för att kunna 
besvara vår problemformulering. På grund av områdets oklarhet var det svårt att innan 
insamlingen av empirin vara säker på att problemformuleringen och teorierna var helt 
relevanta. Den kvalitativa metoden gav oss en ökad flexibilitet då vi i efterhand kunde ändra 
problemformuleringen och teorikapitlet. Flexibiliteten är en fördel med den kvalitativa 
ansatsen, då problemformuleringen kan ändras efter hand om det uppkommer ny information 
(Jacobsen, 2002).  

3.2 Insamling av sekundärdata 

Då området var relativt outforskat var det svårt att hitta data framtaget för 
bostadsrättsföreningar. Därför inkluderades även sekundärkällor i form av forskning 
framtaget för företag. Vi var medvetna om att bostadsrättsföreningar och företag hade olika 
förutsättningar för sin kapitalstruktur. Sekundärkällorna kunde därmed ge information som 
inte var applicerbar på bostadsrättsföreningar. Vi valde trots det faktumet att inkludera dem i 
arbetet då de ansågs nödvändiga för att besvara vår problemformulering. 
 
Sekundärdata samlades in genom att studera material som tidigare var framtaget i andra 
syften. Främst användes vetenskapliga artiklar. De hämtades från Högskolan i Halmstads 
söktjänst Summon och från Google Scholar. Sökorden som främst användes var “Capital 
structure”, “Cost of capital”, “Capital structure + Real Estate” och “Optmial capital 
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structure”. Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar användes de insamlingstaktiker som 
Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver. Vi började med att slumpvis granska material inom 
området kapitalstruktur, här användes sökorden som beskrivs ovan. Efter att ha funnit artiklar 
som ansågs vara relevanta granskades artiklarnas källor, vilket gav oss några centrala artiklar 
som använts i en stor del av forskningen om kapitalstruktur. Vi använde oss av litteratur inom 
området vi ansåg vara relevant och tillförlitlig. Litteraturen hämtades från Högskolan i 
Halmstads bibliotek och från litteratur som vi kommit i kontakt med under tidigare 
högskolestudier. Lagrummet som användes hämtades från bostadsrättslagen och 
propositionerna som var bakgrunden till lagändringen hämtades från regeringens hemsida. 
 

3.3 Insamling av primärdata 

Primärdata samlades in genom tre besöksintervjuer. Under intervjuerna användes en 
intervjuguide. Syftet med den var att försäkra oss om att intervjuerna höll sig inom 
problemområdet och inte började handla om något annat. Då ämnet var relativt outforskat 
hade vi förhoppningar om att intervjuerna skulle ge oss ny kunskap inom problemområdet. 
Därför strävade vi efter att använda öppna frågor i intervjuguiden för att få intervjuobjekten 
att tala fritt kring frågorna. Vi valde att använda en flexibel ordningsföljd på frågorna för att 
samtalet skulle flyta på så bra som möjligt.  Följdfrågor användes för att försäkra oss om att 
allt vi hade till syfte att undersöka kom med i intervjuerna.  
 
Vi valde att spela in två av besöksintervjuerna samt förde anteckningar under intervjuernas 
gång. Inspelningen innebar att vi inte behövde skriva ner allt ordagrant utan istället kunde 
fokusera på samtalet med intervjuobjekten. Inspelningarna gav oss i efterhand tillgång till allt 
som sagts. Jacobsen (2002) förklarar att inspelning av intervjuerna kan leda till att 
intervjuobjektet reagerar negativt och sluter sig. Även Alvesson och Deetz (2000) hävdar att 
inspelning kan vara en källa till oro hos intervjuobjektet. För att undvika riskerna var vi 
tydliga med att förklara syftet med inspelningen för att få intervjuobjekten att känna sig 
bekväma. Anledningen till att den tredje inte spelades in var att intervjuobjektet önskade att få 
slippa det. Vi förde istället anteckningar under intervjuns gång och anser att det inte 
påverkade innehållet i någon väsentlig grad.  

3.4 Urval 

I urvalsprocessen avgränsade vi oss geografiskt till Göteborgsområdet. Vi valde området för 
att det fanns ett stort utbud av bostadsrättsföreningar där. Det genomfördes även mycket 
nyproduktion av bostadsrätter där differentierade insatser förekom. Vi ansåg därmed att det 
fanns tillräckligt med bostadsrättsföreningar som uppfyllde vår kravbild. Området gjorde det 
även ekonomiskt och praktiskt möjligt att genomföra besöksintervjuer vilket vi ansåg vara en 
viktig faktor. En avgränsning i enbart Göteborgsområdet gjorde att resultatet blev svårt att 
generalisera mot andra regioner, då information från företag i andra regioner gick förlorad.  
 
Vid urvalet av företag användes en kravbild för att hitta lämpliga företag. Företagen skulle 
arbeta med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar och dessutom använda sig av 
differentierade insatser vid prissättningen av bostadsrätter. Målsättningen var att få in så 
många företag som möjligt som uppfyllde kraven. På grund av att vi undersökte ett relativt 
nytt område hittades bara tre företag som uppfyllde kravbilden. De företagen var Peab, 
Skanska och Veidekke. Företagen hade flera olika avdelningar, därför avgränsade vi oss till 
deras bostadsavdelningar som ansågs var de mest lämpade för vårt problemområde. 
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Vid urvalet av intervjuobjekt fanns vissa krav på personens kunskap. Det kan liknas med det 
informationsurval Jacobsen (2002) beskriver som att välja intervjuobjekt som kan ge rätt och 
riktigt information. En nackdel med metoden är att det på förhand kan vara svårt att avgöra 
vilken kunskap intervjuobjektet besitter (Jacobsen, 2002). För att försäkra oss om 
intervjuobjektets kunskap skickade vi ut frågorna i förväg. Kraven vi hade på personen var att 
den dels hade kunskap om hela processen från planering av nyproduktionen till försäljning av 
bostadsrätterna. Vi ansåg även att personen skulle ha hög kunskap om finansieringen för 
bostadsrätter då det var uppsatsens huvudområde. 
 
 
Namn på 
intervjuobjekt 

Företag Befattning Datum    

Claes Rudhag PEAB Region Väst Bostadsrättsförenin-
gshandläggare 

2 april, 
2014 

  

Eva Hasselström Veidekke Bostad 
Region Väst 

Fastighetsanalytiker 1 april, 
2014 

  

Denis Matenda Skanska Region 
Nya Hem 
Göteborg 

Bostadsrättsekonom 8 april, 
2014 

  

 
Figur 7, Egen modell, presentation av intervjuobjekt 

3.5 Reliabilitet och validitet  

3.5.1 Validitet 
 
Vi var medvetna om att vissa av de vetenskapliga artiklarna i uppsatsen var relativt gamla. Vi 
ansåg dem trots det vara relevanta och trovärdiga då de var ursprungskällorna till arbetets 
teorier om kapitalstruktur. Vi arbetade även med att kombinera ursprungsteorierna med nyare 
vetenskapliga artiklar för att försäkra oss om att de fortfarande var aktuella.  
 
I urvalsprocessen arbetade vi för att hitta intervjuobjekt med tillräcklig kunskap. Arbetet i 
kombination med att vi under intervjuerna fick likande svar av intervjuobjekten ansåg vi 
borde öka uppsatsens validitet. Enligt Jacobsen (2002) är validitet samma som giltighet och 
handlar om att ett fenomen beskrivits på rätt sätt. Eftersom att intervjuobjekten svarade på 
likartade sätt ansåg vi att det var rimligt att tro att svaren beskrev fenomenet på ett korrekt 
sätt. Vi gav även intervjuobjekten möjligheten att läsa den färdiga empirin för att försäkra att 
ingen information hade misstolkats. Att vi enbart intervjuade tre företag kan anses lite. 
Företagen var dock likartade och skiljde sig inte speciellt mycket från varandra. Vi lyckades 
dessutom inte hitta fler företag som uppfyllde kraven och var lämpliga. För att öka 
intervjuernas giltighet ytterligare granskades ekonomiska planer som de aktuella företagen 
tagit fram. De ekonomiska planerna jämfördes sedan med svaren vi fick under intervjuerna. 
Det kan liknas med triangulering som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som att 
genom olika metoder säkrare bestämma ett fenomen.  
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Vi arbetade med att försäkra oss om att informationen i uppsatsen var korrekt och beskrevs på 
rätt sätt. Det ansåg vi bidrog till att uppsatsen fick en hög validitet. Under uppsatsens gång var 
vi medvetna om att resultatet skulle bli svårt att generalisera utanför det undersökta området. 
Att kunna generalisera var inget vi hade som målsättning att göra och vi arbetade därmed inte 
för att göra det möjligt.  

3.5.2 Reliabilitet 
 
Vi strävade efter att använda öppna frågor för att få intervjuobjektet att prata relativt fritt. 
Öppna frågor kan innebära att intervjuerna skulle ge annorlunda information om de 
upprepades. Vilket vi ansåg sänkte reliabiliteten som Kvale och Brinkman (2009) förklarar 
beror på om resultaten kan upprepas vid olika tillfällen och av olika forskare. Vi använde oss 
dock av en intervjuguide, vilket höll intervjuerna inom vissa ramar. Även följdfrågor 
användes vilket försäkrade att allt vi hade till syfte att undersöka kom med i intervjuerna. När 
vi genomförde intervjuerna försökte vi agera på ett normalt och neutralt sätt för att inte 
påverka intervjuobjekten genom undersökareffekten som Jacobsen (2002) beskriver. Genom 
åtgärderna ansåg vi att utfallet av intervjuerna inte skulle skilja väsentligt om de upprepades. 

3.6 Analysmetod 

Efter att ha samlat in teorin utformades en sammanfattande modell. I modellen visades det vi 
ansåg vara de centrala faktorerna som påverkade kapitalstrukturens fördelning. Utifrån 
modellen utformades intervjuguiden som låg till grund för insamlingen av empiri. Den 
insamlade empirin kategoriserades under rubriker som namngavs efter de centrala faktorerna i 
modellen, vilket vi ansåg blev en bra indelning av empirin. Samma rubriker användes sedan i 
analysen för att underlätta för läsaren och tydligare visa sambandet mellan empirin och 
analysen. Att kategoriseringen är begreppsmässigt vettig och har en mening för andra än 
forskarna är enligt Jacobsen (2002) en viktig del i kategoriseringen. 

Efter att ha kategoriserat analyserades empirin och teorin. I analysen visade vi likheter och 
olikheter mellan de undersökta företagen samt jämförde med teorin. Efter att ha analyserat 
visade det sig att vissa av teorierna inte gick att applicera på det empiriska materialet och 
kunde därmed inte användas i analysen. På grund av att de inte gick att använda i analysen 
valde vi att i efterhand rensa bort teorierna och minska vårt teorikapitel. 
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4. Empiri 
 
 
I kapitlet presenteras den insamlade empirin från Peab, Veidekke och Skanska. Delarna 
kommer inledas med en företagspresentation och presentation av intervjuobjektet. Sedan följs 
det av en redogörelse av hur personerna på företagen har svarat under intervjuerna. 
Redogörelserna delas sedan in i kategorierna skatteavdrag, risker med lån, prioritering av 
kapitalalternativ och slutligen val av kapitalstruktur. 

4.1 Intervju Claes Rudhag, Peab Region Väst  

Peab (Paulsson entreprenad aktiebolag) grundades 1959 och är ett av nordens ledande bygg- 
och anläggningsföretag. De har idag 13 000 anställda runt om på deras 130 kontor som finns i 
Sverige, Norge och Finland med sitt huvudkontor i Förslöv. Peab omsatte dryga 40 miljarder 
år 2013 (http://www.peab.se). 
 
Peab region väst har sitt huvudsäte i Göteborg. Därifrån sträcker sig deras distrikt över hela 
Västra Götalands och Hallands län. Peab Region Väst använder sig nuförtiden vanligtvis av 
differentierade insatser i sina bostadsrättsprojekt, bland annat i bostadsrättsföreningen 
Fajansen som bildades i Göteborg under 2012. Claes Rudhag är bostadsrätts-handläggare på 
Peab Region Väst. Som bostadsrättshandläggare på Peab arbetar han med hela processen, från 
att skapa en ny bostadsrättsförening och förvalta den vidare till den nya styrelsen efter 
avslutat projekt. Arbetssysslor som att förhandla lån och utbilda den nya styrelsen ingår i hans 
arbete.  

4.1.1 Skatteavdrag 
 
Eftersom bostadsrättsföreningar inte har till syfte att gå med vinst kan de inte göra avdrag på 
sina räntekostnader. Skatteavdraget gjordes förut på schablonbeloppet som försvann med 
lagändringen 2007. Det har inte märkts av några större skillnader i bostadsrättsföreningars 
kapitalstruktur före och efter lagändringen, förklarar Rudhag. 
 
Att lägga mer lån på bostadsrättshavarna är för tillfället och i framtiden väldigt riskabelt då 
frågan om att sänka skatteavdraget för privatpersoner är en diskuterad fråga politiskt. Därför 
kan det fortfarande vara en klok tanke att ha kvar lånen i bostadsrättsföreningen för att inte 
utsätta de enskilda bostadsrättshavarna för ekonomiska problem. “Om de sitter med höga lån 
och förväntar sig kunna göra avdrag på sina räntekostnader, så ändras plötsligt lagen. Då är 
inte sitsen lika kul längre”, berättar Rudhag. 
 

4.1.2 Risker med lån 
 
Rudhag ser risker med lån. Höga lån kan i värsta fall leda till konkurs. Rudhag arbetade under 
fastighetskraschen 1991 som fastighetsmäklare. Rudhag var tvungen att råda alla i en 
bostadsrättsförening att sälja sina lägenheter för en krona för att i alla fall kunna göra 
förlustavdrag i deklarationen och få tillbaka en del av förlusten i skatteavdrag. 
Konkurskostnaden blir väldigt hög då banken kräver både panten (som i det här fallet är 
bostadsrätten) och eventuell överbliven skuld säger Rudhag. 
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Det kan vara en fördel med ett högt eget kapital enligt Rudhag då lånen förflyttas till 
bostadsrättshavaren istället för bostadsrättsföreningen. När Peab förhandlar om räntorna har 
de stora möjligheter att pressa dem. När de bundna räntorna sedan ska omförhandlas av den 
nya styrelsen finns det risk att räntorna kommer bli högre. Ofta blir bostadsrättshavarens ränta 
för lån lägre än bostadsrättsföreningens vid omförhandling. Däremot finns det som tidigare 
nämnt en stor risk för bostadsrättshavaren att ha höga personliga lån på grund av eventuella 
framtida regeringsbeslut. 

4.1.3 Prioritering av kapitalalternativ 
 
Peab använder sig idag av differentierade insatser i de flesta av deras projekt berättar Rudhag. 
Innan den ekonomiska planen upprättas får köparna bestämma hur stora totala insatser de vill 
lägga. Storleken på de totala insatserna varierar hos Peab för olika projekt. I vissa projekt 
använder de sig av en maximal upplåtelseavgift på 200 000 kronor, medan den i andra projekt 
kan öka till exempelvis 600 000 kronor utöver den insats som alla betalar. Rudhag hävdar att 
det är marknaden som styr upplåtelseavgiften. Då Peab vänder sig till ”vanliga Svenssons” är 
det ingen idé att erbjuda ett alternativ där insatsen täcker hela byggentreprenadkostnaden för 
lägenheten, då målgruppen ändå inte har möjlighet att betala en sådan insats. 
 
I sin finansieringsplan har Peab delat upp lånet i två delar. En del av lånet kallas för andelstal 
1 och är oberoende av storleken på upplåtelseavgifterna. Räntekostnaderna på den delen av 
lånet fördelas därför ut på samtliga medlemmar. Den andra delen av lånet kallas för andelstal 
2. Storleken på den här delen beror på hur stora upplåtelseavgifter bostadsrättsföreningen får 
in berättar Rudhag. Betalar alla maximal upplåtelseavgift kommer inte den andra delen av 
lånet att behövas. Den andra delen täcker alltså upp skillnaden mellan maximal 
upplåtelseavgift och upplåtelseavgiften som bostadsrättsföreningen faktiskt fått in. De som 
lagt en maximal upplåtelseavgift orsakar ingen räntekostnad från den andra delen av lånet och 
får därmed en lägre månadsavgift. 
 

 
Figur 8, Ekonomisk plan för bostadsrättsförening Fajansen, (Bilaga 2). 
 
Vid valet av kapital för en bostadsrättsförening anser Rudhag att eget kapital i form av 
insatser är att föredra jämfört med lån. 

4.1.4 Val av kapitalstruktur 
 
Enligt Rudhag strävar Peab i sin ekonomiska planering mot att bostadsrättsföreningar ska nå 
en kapitalstruktur fördelad på 70 procent eget kapital och 30 procent lånat kapital. 
Fördelningen beror främst på att det egna kapitalet i form av insatserna styrs av marknaden. 
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Marknaden som Peab vänder sig till är inte beredd att betala för hela 
byggentreprenadkostnaden. Det gör att bostadsrättsföreningarna även tvingas låna pengar för 
att få ihop finansieringen. Bestämmer de insatser högre än marknadsvärdet finns en stor risk 
att lägenheterna inte blir sålda. Därför väljer Peab att inte anpassa kapitalstrukturen i 
bostadsrättsföreningarna själva, utan anpassar istället byggentreprenadkostnaden utifrån 
marknaden. I ett område där det inte är möjligt att ta lika stora insatser håller de sig 
fortfarande till en kapitalstruktur bestående av 70 procent eget kapital och 30 procent lån.  
 

4.2 Intervju med Eva Hasselström Veidekke Bostad Region Väst  

Veidekke är ett norskt bygg- och fastighetsbolag som grundades 1936 och är idag nordens 
fjärde största byggbolag. Idag har företaget 6800 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark 
med sitt huvudkontor i Oslo. Veidekke omsatte år 2013 21 miljarder kronor. År 2000 
etablerade sig Veidekke i Sverige. De har idag 1200 medarbetare och omsätter idag 1,4 
miljarder kronor. En del av företaget är Veidekke Bostad som sedan bildandet i Sverige har 
byggt 2500 bostäder i Skåne, Västra Sverige och Mälardalen (http://www.veidekke.se). 
 
Veidekke bostad region väst har sitt huvudsäte i Göteborg sedan 2007. De använder sig av 
differentierade insatser vid vissa av deras projekt, det bestäms från projekt till projekt. Ett av 
projekten där de använt differentierade insatser är bostadsrättsföreningen Östberget statsvyn. 
Eva Hasselström jobbar på Veidekke bostad region väst som fastighetsanalytiker. Hon arbetar 
med hela processen från bildningen till överlämnandet till den nya styrelsen.  
 

4.2.1 Skatteavdrag 
 
I nuläget har bostadsrättsföreningar ingen möjlighet att göra skatteavdrag på sina 
räntekostnader. Då schablonbeloppet försvann och bostadsrättsföreningar inte har till syfte att 
gå med vinst innebär det att det inte finns någon möjlighet att göra skatteavdrag, enligt 
Hasselström. Veidekke fanns inte på marknaden i Göteborg innan lagen gick igenom 2007 
vilket har gjort att de inte märkt av någon skillnad från hur det var innan och efter 
lagändringen, säger Hasselström. Hasselström har inte mycket erfarenhet av hur det såg ut 
innan lagändringen och har därmed personligen inte märkt av att lagändringen påverkade 
bostadsrättsföreningars kapitalstruktur.   
 

4.2.2 Risker med lån 
 
Beroende på vilken kapitalstruktur en bostadsförening har kan risken variera. Ju högre lån i 
förhållandet till marknadsvärdet en bostadsrättsförening har desto högre blir bankens risk, 
vilket innebär att banken vill ha mer betalt i form av högre ränta. Hasselström förklarar att det 
finns risker med lån i en bostadsrättsförening. De risker som finns är att räntorna kan höjas i 
framtiden vilket leder till att kapitalkostnaden ökar och kan skapa problem för 
bostadsrättsföreningens ekonomi. Höga lån kan även leda till att en oro skapas bland 
bostadsrättshavarna, då ekonomin blir mer oförutsägbar med lån. Det leder i sin tur till att 
efterfrågan på lägenheterna riskerar att sänkas och kan göra att de pengar bostadsrätten köptes 
för inte blir lätt att få tillbaka då det blir svårare att sälja, berättar Hasselström. 
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4.2.3 Prioritering av kapitalalternativ 
 
Enligt Hasselström använder sig Veidekke av differentierade insatser på vissa av sina projekt. 
De har i dagsläget färdigställt två projekt med differentierade insatser som kommer 
överlämnad till den nya styrelsen hösten 2014. Enligt Veidekkes arbetssätt får köparen innan 
den ekonomiska planen upprättas en möjlighet att genom en upplåtelseavgift öka storleken på 
sin insats. Hasselström säger att det hittills inte fått något större genomslag i deras projekt. 
Därför att få av kunderna har valt att lägga upplåtelseavgiften, utan nöjt sig med att betala 
insatsen enligt deras basnivå. 
 
När storleken på den totala insatsen ska beslutas brukar Veidekke använda sig av fyra 
storleksalternativ. De utgår från en insats där köparen inte betalar någon upplåtelseavgift alls. 
Sedan följer tre alternativ där storleken på upplåtelseavgiften ökar. Alternativet med den 
maximala upplåtelseavgiften innebär att kunden betalar hela byggentreprenadkostnaden för 
sin bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen behöver därmed inte ta något lån för att finansiera just 
den bostadsrätten. Väljer kunden det maximala alternativet behöver de därmed inte betala 
några räntekostnader och deras månadsavgift blir enbart bostadsrättsföreningens 
driftkostnader säger Hasselström. Veidekke delar in finansieringsalternativen i två delar, 
medlemmarnas insatser och bostadsrättsföreningens lån. 
 

 
Figur 9, Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen Östberget statsvyn 
 
Hasselström ser inga nackdelar med att finansiera bostadsrättsföreningen med eget kapital. 
Genom att de boende placerar pengar i form av insatser i bostadsrätten leder det till att 
bostadsrättsföreningens ekonomi blir bättre och stabilare genom att lånen minskar. Det är 
dock i normala fall inte rimligt att finansiera hela byggentreprenaden med enbart eget kapital. 
Dock finns det vissa undantagsfall där fastigheten vänder sig mot kunder med stora tillgångar, 
då skulle det kunna vara möjligt att enbart finansiera bostadsrättsföreningen med eget kapital. 
 
På frågan vilka kapitalkostnader de olika kapitalalternativen orsakar för 
bostadsrättsföreningen svarar Hasselström att det endast är lånen som innebär en kostnad. De 
boende förväntar sig inte någon avkastning annat än ett eventuella ökat marknadsvärde den 
dagen de säljer lägenheten. 
. 

4.2.4 Val av kapitalstruktur 
 
Enligt Hasselström brukar Veidekke i sin ekonomiska planering sträva efter en kapitalstruktur 
bestående av 70 procent eget kapital och 30 procent lånat kapital. Hasselström hävdar att det 
teoretiskt sett kanske hade varit optimalt med 100 procent eget kapital, men att det är svårt att 
uppnå i praktiken då marknaden styr det egna kapitalets storlek. Om inte marknaden är villig 
att betala hela byggentreprenaden kommer det inte vara möjligt med 100 procent eget kapital. 
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4.3 Intervju Denis Matenda Skanska Region Nya Hem Göteborg 

Skanska AB är en multinationell byggkoncern som har sitt huvudkontor i Stockholm. Skanska 
bildades 1887 i Malmö och har idag verksamheter runt om i hela världen. Företaget har idag 
57000 medarbetare, varav 10500 i Sverige. Skanska hade år 2013 en omsättning på 136 
miljarder (http://www.skanska.se).  
 
Skanska har en bostadsavdelning som heter Skanska Nya Hem. Skanska Nya Hem använder 
sig av differentierade insatser i vissa av sina projekt, det beslutats från projekt till projekt. I 
bland annat bostadsrättsföreningen Västerport har de arbetat med differentierade insatser. 
Denis Matenda är en bostadsekonom på Skanska Nya hem Göteborg och sköter hela 
processen från bildandet av en bostadsrättsförening till överlämnandet till den nya 
bostadsrättsföreningen. Arbetsuppgifter är bland annat att upphandla lån och upprätta 
bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. 

 
4.3.1 Skatteavdrag 
 
Enligt Matenda kan inte bostadsrättsföreningar göra skatteavdrag för sina räntekostnader efter 
lagändringen. Matenda berättar att rent generellt sett är det skillnader i kapitalstrukturen 
mellan dagens nya bostadsrättsföreningar och bostadsrättsföreningar som bildades på 90-talet. 
I dagens bostadsrättsföreningar ligger lånen på cirka 20 procent och det egna kapitalet på 80 
procent. Under 90-talet var det tvärtom, alltså 80 procent lån och 20 procent insatser. Om det 
beror på lagändringen vill Matenda ha osagt, men det finns incitamentet till att ha mer eget 
kapital i bostadsrättsföreningen efter lagändringen. Månadsavgiften blir utan möjlighet till 
skatteavdrag högre då bostadsrättsföreningen får en högre räntekostnad. Det i sin tur leder till 
att stora lån inte är att föredra i en bostadsrättsförening. Då privatpersoner fortfarande kan 
göra skatteavdrag är det mer fördelaktigt för privatpersoner att betala räntan på sina lån och då 
göra skatteavdrag. 

4.3.2 Risker med lån 
 
Matenda ser risker med lån. Det ger höga räntekostnader vilket ökar den finansiella risken. 
Vid höga lån finns risken att bostadsrättsföreningen inte har något utrymme för ytterligare lån 
när det behövs längre fram vid exempelvis stamrenovering. Det kan tvinga 
bostadsrättsföreningen att ta topplån vilket genererar ännu högre räntekostnader speciellt om 
marknaden skulle vända säger Matenda. 
 
Det finns en risk att räntorna kommer stiga när lånen skall omförhandlas efter den bundna 
tiden, förklarar Matenda. Därför är det bra att dela upp lånen i delar med olika löptider så att 
inte alla lånen behöver bindas om samtidigt när räntan är hög. Bostadsrättsföreningen kan 
också genomföra en bra upphandling med bankerna. Om det är ett förmånligt lån för banken 
finns det troligen möjlighet att få en bättre ränta.   
 
Något som även kan minimera en bostadsrättsförenings risk är att ha mer eget kapital i sin 
kapitalstruktur. Det finns inte någon risk med ett högt eget kapital, berättar Matenda. 
Bostadsrättsföreningen får en hög soliditet och minskar den finansiella risken. Det leder i sin 



21 
 

tur till att bostadsrättsföreningen har lättare att få lån från banken och får förmånligare räntor 
då risken minskar för banken. 
 
 

 
4.3.3 Prioritering av kapitalalternativ 
 
Skanska använder sig av differentierade insatser i vissa av deras projekt, det bestäms från 
projekt till projekt enligt Matenda. Skanska delar upp bostadsrättsföreningens lån i två delar. 
En del av lånet som är oberoende av upplåtelseavgifterna och en del som beror på hur stora 
upplåtelseavgifter bostadsrättsföreningen får in. Lånen fördelas i sin tur ut i fler lån med olika 
bindningstider i riskspridande syfte. 
 

 
Figur 10, Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen Västerport 
 
De som betalar maximala upplåtelseavgifter drabbas inte av räntekostnaderna som lån 4 – 5 
orsakar och får därmed en billigare månadsavgift. Skulle alla köpare välja att betala maximala 
upplåtelseavgifter skulle alltså inte lån 4 - 5 behövas. Matenda förklarar att syftet med 
differentierade insatser främst är att få en ökad kundgrupp för bostadsrättsföreningens 
bostadsrätter. Genom de differentierade insatserna kan bostadsrättsföreningen locka dels 
kapitalstarka människor som vill ha en låg månadsavgift och dels människor som har en hög 
inkomst men inte hunnit bygga upp något kapital. 
 
Skanska analyserar genom marknadsanalyser vad de aktuella målgrupperna är villiga att 
betala i olika parametrar som lån, månadsavgift och insats per kvadratmeter. Utifrån 
parametrarna bestäms storleken på insatserna och upplåtelseavgifterna. Upplåtelseavgifterna 
varierar i storlek, den maximala upplåtelseavgiften innebär som tidigare nämnt inga 
räntekostnader för medlemmarna utöver den oberoende delen av lånet. Mellanalternativet för 
upplåtelseavgiften ligger storleksmässigt ungefär mellan ingen upplåtelseavgift och den 
maximala upplåtelseavgiften, Matenda säger att det i genomsnitt ofta blir det mellersta 
alternativet totalt som väljs. Väljer köparen att inte lägga någon upplåtelseavgift utan enbart 
betalar själva insatsen belastas de av räntekostnader från både den oberoende och beroende 
delen av lånet. Därför får köparna en högre månadsavgift.  
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Enligt Matenda är det en rad olika faktorer som avgör hur kapitalalternativen prioriteras. 
Marknaden styr hur stora insatser och månadsavgifter bostadsrättsföreningen har möjlighet att 
ta. Teoretiskt menar Matenda att det skulle vara mest fördelaktigt att finansiera med eget 
kapital, då det är riskfritt. Men som tidigare nämnt är det ingen idé att försöka ta högre 
insatser och upplåtelseavgifter än vad marknaden är villig att betala annars kommer ingen att 
köpa bostadsrätterna. Därför är vanligtvis banklån något som är nödvändigt för 
finansieringen. De kapitalkostnader som finansieringen av bostadsrättsföreningen innebär, är 
räntekostnaderna som uppstår i samband med banklånen. De boende får ingen avkastning på 
sina insatser under tiden de bor där. 
 

4.3.4 Val av kapitalstruktur 
 
På frågan om hur lagändringen påverkade bostadsrättsföreningars kapitalstruktur svarade 
Matenda ”Har inga analyser kring detta, men tittar man generellt på 90-tals föreningar jämfört 
med dagens nybyggda bostadsrättsföreningar, så är förhållande tvärtom, det vill säga cirka 80 
procent lån på 90-talet och 20 procent lån nu”. Matenda hävdar att den optimala 
kapitalstrukturen för bostadsrättsföreningarna bestäms av marknaden. Det optimala är att 
lyckas sälja bostadsrätterna till rätt pris. Rätt pris är vad marknaden är villiga att betala, det 
går samman med tidigare påstående om att marknaden är en central faktor vid beslutandet av 
kapitalstrukturens fördelning. Även om det teoretiskt sätt inte finns några risker med ett högt 
eget kapital i en bostadsrättsförening, utan snarare bara fördelar kan bostadsrättsföreningen 
oftast inte finansiera hela byggentreprenaden utan lån enligt Matenda.  
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5. Analys   
 
 
I kapitlet kommer teorin och empirin att jämföras i en analys. I analysen beskrivs vilka 
likheter och olikheter teorin har jämfört med empirin. Kapitlet är uppdelat på likande sätt 
som empirin med kategorierna skatteavdrag, risker med lån, prioritering av kapitalalternativ 
och val av kapitalstruktur. 

5.1 Skatteavdrag 

Bostadsrättsföreningar har inte som syfte att gå med vinst och det schablonbelopp som 
tidigare fanns försvann i och med lagändringen, därför kan bostadsrättsföreningar inte längre 
göra skatteavdrag på sina räntekostnader enligt Hasselström, Rudhag och Matenda. Det 
innebär att bostadsrättsföreningar har liknande förutsättningar som REIT som inte heller kan 
göra skatteavdrag på sina räntekostnader (Feng, Ghosh, & Sirmans, 2007).  
 
Till skillnad från bostadsrättsföreningar kan företag göra skatteavdrag för sina räntekostnader. 
Genom att minska räntekostnaden kan en ökad vinst och ett högre företagsvärde uppnås 
(Modigliani & Miller, 1963). Kraus och Litzenberger (1973) beskriver i Trade-off teorin att 
fördelen med lån är att det går att göra skatteavdrag på räntekostnader. Då 
bostadsrättsföreningar inte längre har möjlighet till skatteavdrag är Hasselström, Rudhag och 
Matenda överens om att det inte finns någon fördel med lån i bostadsrättsföreningar.  
 
Enligt Matenda på Skanska har kapitalstrukturen i bostadsrättsföreningar ändrats sedan 90-
talet jämfört mot vad den är idag, vilket kan bero på lagändringen. På 90-talet när 
bostadsrättsföreningar hade möjlighet till skatteavdraget bestod bostadsrättsföreningars 
kapitalstruktur till största del av lån. Vilket kan liknas med Modigliani och Millers (1963) 
teori om att ha en hög belåningsgrad för att kunna utnyttja skatteavdraget så mycket som 
möjligt. Idag består dock den största delen av kapitalstrukturen eget kapital i samtliga företags 
bostadsrättsföreningar.  
 
Bostadsrättshavarna har möjlighet att göra skatteavdrag på sina räntekostnader. Därför kan 
lånen förflyttas från bostadsrättsföreningen till bostadsrättshavarna enligt Rudhag och 
Matenda. Det gör att fördelen med lån kan utnyttjas för bostadsrättshavarna (Kraus & 
Litzenberger, 1973). Däremot menar Rudhag på Peab att det kan vara riskabelt för 
bostadsrättshavarna med höga privata lån, då en lagändring kan ske snabbt och minska 
bostadsrättshavarnas möjlighet till skatteavdrag. 
 

5.2 Risker med lån 

Samtliga företag ser risker med lån i kapitalstrukturen i bostadsrättsföreningar. Hasselström 
på Veidekke förklarar att höga lån kan ge en mer oförutsägbar ekonomi för en 
bostadsrättsförening vilket ökar den finansiella risken. Det kan leda till att en oro kan skapas 
bland bostadsrättshavarna och att efterfrågan på bostadsrätterna sänks. Matenda på Skanska 
menar även att höga lån innebär högre risker för bankerna, vilket innebär att de kan kräva 
högre räntor av bostadsrättsföreningen. När bindningstiden för lånen tar slut och lånens 
räntesatser ska omförhandlas av den nya styrelsen, finns det en risk enligt samtliga företag att 
räntekostnaderna blir högre än vad de var förut. Vilket innebär att kostnaderna för 
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bostadsrättsföreningen ökar. Riskerna som beskrivs kan liknas med de risker en finansiell oro 
kan leda till. Vilka enligt Frank och Goyal (2008) är att ägare lämnar företaget och att banken 
kräver omförhandling av räntor och amorteringar. 
 
När en bostadsrättsförening har höga lån ökar risken för banken som då kräver högre 
räntesatser enligt Hasselström och Matenda. Matenda menar även att om det i framtiden 
behövs ytterligare lån för en investering, kan bostadsrättsföreningar med höga lån tvingas ta 
topplån som innebär en högre räntesats än vanliga lån. När ett företag ökar lånen, ökar även 
risken att gå i konkurs vilket kan innebära att ägarna vill minska förlusten på sin investering. 
Kostnaderna som det innebär kallas för agentkostnader enligt Kraus och Litzenberger (1973).  
 
För bostadsrättshavarna blir kostnaden om bostadsrättsföreningen går i konkurs väldigt hög, 
då banken kräver både bostadsrätten och eventuell överbliven skuld av bostadsrättshavarna 
enligt Rudhag på Peab. Under fastighetskraschen 1991 tvingades Rudhag råda 
bostadsrättshavare att sälja bostadsrätter för endast en krona när bostadsrättsföreningen var på 
väg mot konkurs för att minska förlusten. Det kan liknas med vad Kraus och Litzenberger 
(1973) kallar konkurskostnader. Konkurskostnader är kostnader som uppstår i samband med 
att ett företag försätts i konkurs (Kraus & Litzenberger, 1973).  
 
Marknadsvärdet i bostadsrättsföreningens fastighet är bankens säkerhet, det i förhållandet till 
storleken på lånen avgör hur stor risk banken tar enligt Hasselström på Veidekke. Frank och 
Goyal (2008) förklarar att belåningsgraden beror på vilken säkerhet företaget har för lånet, 
fastighetsbranschen som har stora materiella tillgångar som säkerhet har höga lån. Trots 
säkerheten tenderar bankerna ge bostadsrättshavarna bättre lånevillkor än 
bostadsrättsföreningen, vilket kan vara ytterligare en anledning att förflytta lånen från 
bostadsrättsföreningen till bostadsrättshavarna enligt Rudhag på Peab. 
 

5.3 Prioritering av kapitalalternativ 

Bostadsrättsföreningar finansieras vid bildandet av lånat kapital eller eget kapital. Alla tre 
företagen använder differentierade insatser för att få in bostadsrättsföreningarnas egna kapital 
och ger genom upplåtelseavgifterna en möjlighet att öka det egna kapitalet. Veidekke ger 
genom sina upplåtelseavgifter en möjlighet för bostadsrättsföreningen att finansieras med 
enbart eget kapital. Till skillnad från Veidekke kan Peab och Skanskas bostadsrättsföreningar 
inte finansieras med enbart eget kapital på grund av lånestrukturen med två lån. Myers (1984) 
hävdar att ett sätt för företag att öka det egna kapitalet är att öka det externt. Att genom 
insatserna få in det egna kapitalet kan liknas med att externt öka det egna kapitalet, vilket 
Myers (1984) förklarar som att nya ägare bidrar med kapital genom att köpa en del av 
företaget. 

Rudhag, Hasselström och Matenda ser inga risker med eget kapital i bostadsrättsföreningar 
utan enbart fördelar. Rudhag på Peab menar dock att riskerna som det egna kapitalet innebär 
för bostadsrättshavarna måste tas i beaktning. Myers (1984) förklarar att det finns nackdelar 
med externt eget kapital, bland annat att det är ett osäkert kapitalalternativ som innebär risker. 
Likt de amerikanska företag som Frank och Goyal (2003) undersökte prioriterar 
bostadsrättsföreningar inte lån över externt eget kapital vilket Myers (1984) förklarar att 
företag bör göra.  
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Enligt både Hasselström och Matenda är den enda kapitalkostnaden för bostadsrättsföreningar 
räntekostnaden som lånet innebär. Bostadsrättshavarna som lägger insatserna och skapar det 
egna kapitalet får ingen avkastning på insatserna. Det externa egna kapitalet innebär därmed 
till i motsats mot Myers (1984) ingen kapitalkostnad. Bostadsrättsföreningar kommer under 
förutsättningen att det egna kapitalet inte innebär någon kapitalkostnad att nå den lägsta 
kapitalkostnaden om de finansieras med enbart eget kapital. Enligt Brealey, Myers och Allen 
(2011) strävar företag vanligtvis efter att nå en låg kapitalkostnad utan att ta för stora 
ekonomiska risker. 

5.4 Val av kapitalstruktur 

Något som är gemensamt för samtliga företags bostadsrättsföreningar är att de använder 70-
80 procent eget kapital och 20-30 procent lånat kapital vid fördelningen av kapitalstrukturen. I 
motsats till Modigliani och Miller (1963) som hävdar att företag bör låna sitt kapital har 
bostadsrättsföreningarna en hög andel eget kapital i förhållande till lånat kapital. Både 
Hasselström och Matenda anser att det teoretiskt sett skulle vara optimalt med 100 procent 
eget kapital, men att marknaden inte tillåter det då de inte har möjlighet att betala insatser som 
täcker hela byggentreprenaden. Företagen är överens om att lån krävs för att 
bostadsrättsföreningar ska klara finansieringen, likt REIT som enligt Feng, Ghosh och 
Sirmans (2007) lånar kapital trots att de inte har någon fördel med lån. 

Det egna kapitalet innebär inte några risker för bostadsrättsföreningar enligt Matenda på 
Skanska. Bostadsrättsföreningar har som nämnt i tidigare analysdelar enbart risker med lån 
och inga fördelar. Utan skatteavdrag som är fördelen med lån spelar fördelningen i 
kapitalstrukturen ingen roll enligt Modigliani och Miller (1958) medan Kraus och 
Litzenberger (1973) hävdar att den optimala kapitalstrukturen uppnås när fördelarna och 
nackdelarna med lånen är lika stora. Då det egna kapitalet enligt Matenda är riskfritt slipper 
bostadsrättsföreningar risker om de finansieras med enbart eget kapital. Enligt Matenda beror 
kapitalstrukturen på vad marknaden är villig att betala och att den uppnås när bostadsrätterna 
säljs till rätt pris. Även Hasselström på Veidekke anser att marknaden styr kapitalstrukturen 
då de genom insatserna styr hur mycket egna kapitalet bostadsrättsföreningen får in.   
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6. Slutsats och diskussion 
 
Våra slutsatser är baserade på de undersökta företagen och deras intervjuobjekt. Därför går 
inte slutsatserna applicera på andra företags bostadsrättsföreningar. 

6.1 Diskussion 

Vi har i uppsatsen upptäckt att de undersökta företagens bostadsrättsföreningar föredrar det 
riskfria egna kapitalet framför lån i sin finansiering. Bostadsrättsföreningens egna kapital 
kommer från bostadsrättshavarna. Det kan vara deras sparade pengar, men består vanligtvis 
till största del av banklån. När bostadsrättshavaren tar banklån innebär det att lånen förflyttas 
från bostadsrättsföreningen till bostadsrättshavaren. För banken kan det vara positivt eftersom 
de sprider sina risker på flera bostadsrättshavare istället för på enbart bostadsrättsföreningen. 
Vi anser att det kan leda till att bostadsrättshavarna får lägre och förmånligare räntor än vad 
bostadsrättsföreningen skulle fått. Bostadsrättshavarna har även möjlighet till skatteavdrag 
och kan genom det minska sina räntekostnader.  
 
Att förflytta lånen till bostadsrättshavarna innebär även att risker följer med. Skatteavdrag är 
en diskuterad fråga politiskt. Konsekvenserna av en lagändring rörande skatteavdragen kan bli 
förödande för bostadsrättshavare med höga lån om skatteavdraget sänks. Får 
bostadsrättshavarna dålig privatekonomi på grund av höga lån kan det i slutändan drabba 
bostadsrättsföreningen. Om bostadsrättshavaren inte kan betala månadsavgiften så missar 
bostadsrättsföreningen intäkter och om bostadsrättshavaren försöker sälja lägenheten är det 
inte säkert att den blir såld då andrahandsmarknaden inte fullt ut förstått fördelarna med 
differentierade insatser och inte vill betala mer än marknadsvärdet för bostadsrätten. 
 
Den optimala kapitalstrukturen för de undersökta företagens bostadsrättsföreningar borde vara 
100 procent eget kapital för att undvika de risker som lån innebär och få en så riskfri 
kapitalstruktur som möjligt. Dock är verkligheten mer komplex än så. Marknaden är i 
dagsläget inte villig att betala för hela byggentreprenaden, vilket innebär att 100 procent eget 
kapital är svårt att nå. De undersökta företagens byggentreprenadkostnader är idag större än 
marknadsvärdet på bostadsrätterna vilket innebär att bostadsrättsföreningarna tvingas låna. 
För att bostadsrättsföreningarna skulle slippa låna behöver bostadsrättshavarna betala mer än 
marknadsvärdet för bostadsrätterna. Om bostadsrättsföreningar finansierar med banklån kan 
det vara svårt att få banken att acceptera det då banken inte lär vara villig att låna ut mer än de 
har som säkerhet i bostadsrätten.  
 
Riskerna för bostadsrättshavarna och bankerna är den mest troliga anledningen till att 
marknaden idag enbart väljer att lägga cirka 70 procent eget kapital i insatser och 
bostadsrättföreningarna tvingas låna resterande del för att ha råd med byggentreprenaden. Om 
byggentreprenadskostnaden kan minskas och närma sig marknadsvärdet på bostadsrätterna 
kommer det öka mängden eget kapital i bostadsrättsföreningarnas kapitalstruktur och föra den 
närmare den optimala kapitalstrukturen på 100 procent eget kapital. Samt blir risken mindre 
för bostadsrättshavarna och bankerna om lånen minskar. 
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6.2 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå hur byggmästarbildade bostadsrättsföreningar 
använder sig av differentierade insatser för att styra sin kapitalstruktur. Samt förstå hur 
byggmästarbildade bostadsrättsföreningar resonerar vid valet av kapitalstruktur. 

 

”Vad påverkar valet av kapitalstruktur i en byggmästarbildad bostadsrättsförening?” 

 

Vi kom fram till att de påverkande faktorerna för bostadsrättsföreningarna i vår uppsats är: 
 

– Ingen möjlighet till skatteavdrag för räntekostnader 

En påverkande faktor är att bostadsrättsföreningar inte kan göra skatteavdrag på sina 
räntekostnader. De tappar därmed möjligheten att minska kapitalkostnaden för sina lån. Det 
innebär att bostadsrättsföreningarna i vår uppsats inte har någon fördel att finansieras med lån.  

 
– Risker som lån innebär 

Att finansieras med lån innebär risker för bostadsrättsföreningarna i vår uppsats. Räntorna på 
lånen innebär en kapitalkostnad för bostadsrättsföreningen. Ökar lånen innebär det att 
bankens risker ökar och de kräver en högre räntesats, vilket ökar kapitalkostnaden. Lån kan 
även innebära en mer oförutsägbar ekonomi och kan leda till att efterfrågan på bostadsrätterna 
sänks.  

 

– Riskfritt med eget kapital 

Det egna kapitalet innebär inga risker för bostadsrättsföreningarna i vår uppsats. Eget kapital 
orsakar inte någon kapitalkostnad för bostadsrättsföreningen. Att finansieras med eget kapital 
innebär även att risken med lånen minskas. Då det inte finns några risker att finansieras av 
eget kapital innebär det enbart fördelar. 

 
 

– Marknaden styr det egna kapitalets storlek 

Marknaden avgör hur mycket eget kapital bostadsrättsföreningarna får in. Differentierade 
insatser ger marknaden möjlighet att öka det egna kapitalet, men det är fortfarande vad 
marknaden är villig att betala som styr det egna kapitalets storlek och därmed även 
kapitalstrukturens fördelning enligt vår uppsats.  
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6.3 Förslag till framtida forskning  

– Undersöka hur marknaden kan få en djupare förståelse över fördelarna med differentierade 
insatser, vilket är nödvändigt för att användandet ska öka. 
 
– Undersöka vilka möjligheter det finns att minska byggentreprenadkostnaden. För att se om 
det är möjligt att bygga fastigheter med bostadsrätter för marknadsvärdet. 
 
– Undersöka om köpare som med upplåtelseavgifter betalt mer än marknadsvärde för sin 
bostadsrätt, får tillbaka inköpspriset när bostadsrätterna säljs igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Litteraturförteckning  
 
Affärsvärlden. (den 19 9 2011). Hämtat från Bli en vinnare på köparens marknad: 
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3264672.ece den 31 1 2014  
 
Alvesson, M., & Deetz, S. (2000). Kritisk Samhällsvetenskaplig Metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilisofi och 
kvalitativ metod upplaga 2.5. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bolagsverket. (den 4 3 2013). Hämtat från Ekonomisk plan - Bostadsrättsförening: 
http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/ekonomisk-1.1859 
den 19 2 2014  
 
Boverket. (05 2013). Hämtat från ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH 
BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS:  
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/Indikatorer-maj-2013.pdf 
 
Brealey, R., Myers, S., & Allen, F. (2011). Principles of corporate financing.  
 
Carpentier, C. (2006). The valuation effects of long-term changes in capital structure. 
International Journal of Managerial Finance Vol. 2 No. 1 , 4-18. 
 
DeAngelo, H., & Masulis, R. W. (1980). Leverage and Dividend Irrelevancy Under Corporate 
and Personal Taxation. The Journal of Finance , 453-464. 
 
Feng, Z., Ghosh, C., & Sirmans, C. F. (2007). On the Capital Structure of Real Estate 
Investment. J Real Estate Finan Econ (2007) 34 , 81–105. 
 
Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2003). Testing the pecking order theory of capital. Journal of 
Financial Economics 67 , 217–248. 
 
Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2008). Trade-off and pecking order theories of debt. i E. 
Eckbo, Handbook of Corporate Finance (ss. 136-171). Amsterdam: North-Holland. 
 
Jacobsen, D. I. (2002). Vad,hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jensen, M., & Mecklin, W. (1976). Theory of the Firm: Menagerial Behaviour, Agency Costs 
and Ownership structure. Journal of Finance Economics 3 , 305 - 360 . 
 
Julius, H., Nilsson Hjort, B., & Uggla, I. (2005). Bostadsrättslagen en kommentar. 
Stockholm: Nordstedts Juridik. 
 
Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial 
Leverage. The Journal of Finance, Vol. 28, No. 4 , 911-922. 
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 



30 
 

Lundén, B., & Svensson, U. (2008). Bostadsrätts ekonomi, skatt och juridik för föreningen 
och medlemmarna. Vällingby. 
 
Mäklarstatistik. (den 16 01 2014). Hämtat från 
http://www.maklarstatistik.se/pressmeddelande/pm-2014-01-16-aarsbokslut.aspx den 16 02 
2014 
  
Modigliani, F., & Miller, M. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A 
Correction. The American Economic Reveiw , 433-443. 
 
Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory 
of Investment. The American Economic Reveiw, Vol 48, No 3 , 261-297. 
 
Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, Vol. 39, No. 3 , 
575-592. 
 
Ott, S. H., Riddiough, T. J., & Yi, H.-C. (2005). Finance, Investment and Investment 
Performance: Evidence from the REIT Sector. REAL ESTATE ECONOMICS V33 1: pp. , 
203–235. 
 
PROP. 2006/07:1. (u.d.). Hämtat från Regeringen: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/96/26/68a5ce28.pdf den 17 2 2014  
 
Shyam-Sunder, L., & Myers, S. C. (1999). Testing static tradeoff against pecking order 
models of capital structure. Journal of Financial Economics 51 (1999) , 219-244. 
 
Skanska. (u.d.). Hämtat från Att bo i bostadsrätt, så här går det till: 
http://bostad.skanska.se/Att-kopa-nybyggt/Att-kopa-bostadsratt/ 
 
Skatteverket. (2 2013). Hämtat från Skatteregler för bostadsrättsföreningar: 
http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b56327/1360747974344/37809.
pdf den 18 2 2014  
 
Skatteverket. (2014). Hämtat från Avdragslexikon för privatpersoner - Inkomstår 2013 och 
2014: 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/avdragslexikon/r.4.5fc8c94513259a4
ba1d800042806.html den 19 2 2014  
 
Svenska dagbladets näringsliv. (den 31 1 2014). Hämtat från Nytt prissättnings-fenomen på 
bostadsrätter: http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/nytt-fenomen-pa-
bostadsratter_8947210.svd den 19 2 2014  
 
 
 
 
 



31 
 

 
Bilaga 1  
Intervjuguide 
 
Grundfrågor 
Namn på intervjuperson? 
 
Vilket företag arbetar du på? 
 
Befattning på företaget? 
 
Beskriv arbetsuppgifter? 
 
Erfarenhet? 
 
Kapitalstruktur 
 
Eget kapital 
Differentierade insatser, hur beräknas dem? 
 
Finns det några regler att följa vid beslutandet av storleken på insatserna? 
 
Vilka risker finns det med höga insatser? Vilka fördelar finns? 
 
Förväntar sig de boende någon form av avkastning på insatserna? 
 
Lånat kapital 
Finns det någon möjlighet att göra skatteavdrag för räntekostnaderna för 
bostadsrättsföreningar? 
 
Tar ert företag hänsyn till skatteavdrag vid beslutandet av storleken på lånen? 
  
Finns det några risker med banklån? Finns det några fördelar?  
– Påverkar storleken på lånen räntesatsen? 
– Påverkar storleken på lånen efterfrågan på lägenheterna? 
 
Om det finns risker, hur minimeras riskerna? 
 
Hur arbetar ni för att minimera räntekostnaderna som lånen innebär?  
 
Övergripande om bostadsrättsföreningars kapitalstruktur 
Vilken form av finansiering prioriteras i förstahand?  
 
Hur påverkar kapitalstrukturen fastighetens marknadsvärde?  
 
Finns det någon optimal kapitalstruktur att sträva mot vid bildningen av 
bostadsrättsföreningen?  



32 
 

 
Arbetar ni utifrån några modeller/riktlinjer för kapitalstrukturens fördelning? 
 
Skiljer sig kapitalstrukturen mellan olika bostadsrättsföreningar?  
 
Vilka faktorer styr kapitalstrukturen? 
– Kan läget på fastighet påverka kapitalstrukturen? 
– Storlek på bostadsrättsförening? 
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Bilaga 2 

  



34 
 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 

 
 


