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Abstract 
 
 
The lack of interest-free financing options in Sweden and a failed attempt to implement 
Islamic banking in the country, has contributed to many Muslims today have limited 
opportunities to purchase condominiums, villas or similar accommodations. The reason for 
this is the condemnation of charging interest in the belief of Islam. 
  
In this essay, three interest-free financing models invented by the author will be presented. 
The primary purpose of this paper is to investigate how the announced financing models are 
perceived by various people from different categories. Then on the basis of respondents' 
views determine what or which models are the most realistic scenario. All models consist of a 
financier whose purpose is to buy on the behalf of the stakeholders’ and resell for a higher 
price. The financing models can be briefly described as follows: 
 

• Model 1 - Acquisitions of single condominium funded by an intermediary who buys 
and then sells on to the prospect of interest-free installments. 

• Model 2 - Formation of the condominium association in order to acquire land and 
build house in order to sell to stakeholders of interest-free loans with an interest-free 
installment plan. 

• Model 3 - Acquisition of newly built condominium project to then sell on to the 
stakeholders of interest-free mortgage with an interest-free payment plan. 

 
A qualitative study will be the basis of empirical data regarding the perception of the 
financing models. A number of people from various construction companies, researchers and 
potential investors have been interviewed, to give their opinions on the models. Furthermore, 
an investment calculation regarding the profitability of model 3 been conducted. 
 
Based on the respondents and the report it is possible to conclude that model 2 is the most 
realistic scenario. Thus Model 1 is regarded a possible realistic scenario, however, Model 3 
was excluded by the majority of respondents. 

 
 

Furthermore, it was found that an investment by the procedure of Model 3, with a yield of 
4.5%, resulted a net present value as large as one-third of the initial investment. 
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Sammanfattning 
 
Bristen på räntefria finansieringsalternativ i Sverige och ett misslyckat försök att 
implementera islamisk bank i landet, har bidragit till att många muslimer idag har begränsade 
möjligheter att köpa bostadsrätter, villor eller liknande boendeformer. Anledningen till detta 
är fördömandet av att ta ut ränta inom islam. 
 
I denna uppsats kommer tre stycken räntefria finansieringsmodeller som framställts av 
författaren att presenteras. Primära syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida de 
presenterade finansieringsmodellerna uppfattas av diverse personer från olika kategorier. 
Utifrån deras synpunkter kommer sedan slutsatser kunna dras om vilken eller vilka modeller 
som är mest realistiska att verkställa. Samtliga modeller består av en finansiär vars syfte är att 
köpa å intressentens vägnar för att sedan sälja vidare till ett högre pris. 
Finansieringsmodellerna kan kort beskrivas på följande sätt: 
 

• Modell 1 - Förvärv av enstaka bostadsrätt som finansieras av en mellanhand som 
köper för att sedan sälja vidare till intressenten med räntefri avbetalning. 

• Modell 2 - Bildandet av en bostadsrättförening i syfte att förvärva mark och uppföra 
hus genom beställning av byggentreprenad. Detta för att därefter sälja till intressenter 
av räntefrialån med räntefri avbetalningsplan. 

• Modell 3 – Uppköp av nyproducerade bostadsrättsprojekt för att sedan sälja vidare till 
intressenter av räntefria bolån med en räntefri avbetalningsplan. 
 

 
En kvalitativ undersökning kommer att ligga till grund för empirin gällande uppfattningen av 
finansieringsmodellerna. Ett antal personer från diverse byggbolag, forskare och en potentiell 
investerare har intervjuats, för att ge sina synpunkter på modellerna. Vidare har en 
investeringskalkyl beträffande lönsamheten i modell 3 utförts.  
 
Utifrån respondenterna och rapporten är det möjligt att konstatera att modell 2 är mest 
realistisk att verkställa. Även Modell 1 bedömdes vara ett realistiskt scenario, däremot 
uteslöts modell 3 av majoriteten av respondenterna.  
 
Vidare visade det sig att en investering enligt förfarandet i modell 3, med ett avkastningskrav 
på 4,5 %, renderade ett nettonuvärde som var lika stort som en tredjedel av 
grundinvesteringen. 
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Begreppsdefinitioner 
 
Avkastningskrav är den lägsta vinstnivån angiven i en procentsats som ägare kräver av en 
viss investering 
 
Fysisk person är en privatperson till skillnad från en juridisk person, t.ex. ett bolag 
 
Hasardspel är som spel baserat på slumpen 
 
Ijara är islamskt leasingavtal 
 
Istisna är en finansieringsmetod som islamiska banker använder finansiering av nybyggnation 
eller tillverkning av annan produkt åt en kund 
 
Konventionell bank avser en traditionell räntebaserad bank  
 
Murabaha är det kontrakt som upprätas mellan kund och bank där banken köper objekt på 
begäran av kunden för att sedan sälja vidare till ett högre pris med avbetalning 
 
Riba är den ränta som ges vid utlåning av pengar (ocker) 
 
Sharia är islamisk rätt 
 
Ägarlägenheter är en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en 
enda bostadslägenhet (SFS 1970:994) 
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1. Inledning 
 
Detta inledande kapitel innehåller en beskrivning av bakgrunden till varför arbetet genomförs, 
arbetets syfte, en presentation av de frågeställningar som ska besvaras samt arbetets 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med en genomgång av arbetets disposition.  

1.1 Bakgrund 
 
Sverige har idag en stabil och diversifierad finansmarknad med ett flertal aktörer som hjälper 
bland annat privatpersoner att finansiera ett bostadsköp. Det framgår enligt statistik att 70 % 
av de svenska hushållen äger sin egen bostad och utav dessa är 881 % finansierade via bolån 
från konventionella banker. Detta ger en klar bild av att möjligheten att kunna teckna 
räntebärande lån är en viktig förutsättning för att kunna bli ägare av sin bostad. Trots den 
välutvecklade finansmarknaden samt att dagens banker når en allt större kundkrets hamnar en 
starkt växande och potentiell kundgrupp utanför vad banker lyckas fånga in, nämligen de som 
av olika skäl vill undvika lån med räntor, exempelvis troende muslimer. 
 
 
Det finns ingen statistik över antalet muslimer i landet men det uppskattas att det bor drygt en 
halv miljon muslimer i Sverige.2 Denna målgrupp har, likväl som resterande målgrupper, 
behov av en bostad. Som nämndes inledningsvis var möjligheten att tillförskaffas sig en egen 
bostad starkt beroende av att kunna teckna räntebärande lån. Viktigt att lyfta fram är att ingen 
individ i landet hindras av att teckna ett räntebärande lån på grund av ens religionstillhörighet. 
Det är snarare tvärtom, det vill säga att ens tro hindrar en från att teckna räntebärande lån då 
det kan strida mot religionens lagar och traditioner, som exempelvis ränteförbudet inom 
Islam.  Fördömandet av ränta sker inte bara inom islam och bland muslimer, utan det finns 
exempelvis idag medlemsbanken JAK - Jord Arbete Kapital som arbetar med räntefri 
långivning. Medlemmarna i organisationen anser att ränta är skadlig för ekonomin och man är 
emot att kunna tjäna pengar på att enbart ha pengar.3 JAK är således ett alternativ till det 
konventionella banksystemet för den som vill låna pengar utan ränta. Detta kommer dock inte 
att undersökas i uppsatsen.  
 

1.1.1 Islamisk finans 
 
Det islamiska finansiella systemet drivs av köp och sälj av tillgångar och grundas på det 
ramverk som sharia (islamisk rätt) ger uttryck för. Det konventionella och islamistiska 
synsättet kan särskiljas utifrån tre huvudförbud; riba, hasardspel samt investeringar i 
produkter och tjänster som strider mot sharia. Det förstnämnda grundas på det argument att 
pengar inte får generera mer pengar utan att det investeras i en tillgång eller produkt som 
medför ett risktagande, det vill säga att lån av pengar inte får ske mot en högre 
återbetalningssumma än vad gäldenären fått initialt i besittning. Däremot utesluts inte 
avkastning på tillgångsbaserade investeringar vilket utnyttjas av de islamiska bankerna som 
finns runt om i världen idag.4 Beträffande investeringar får detta inte göras om de strider mot 
de etiska normerna inom islam som exempelvis pornografi, alkohol och droger.5  
                                                
 
1 Bolånemarknaden i Sverige, september 2015  
2 Cooperman, A, O’Connel, E &  Stencel, S., Januari 2011 
3 www.jak.se se, JAK:s värdegrund och definition av ränta. 
4 www.islamguiden.se, se Därför är räntan förbjuden i islam. 
5 Warde s.33 
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1.1.2 Nuvarande juridiska hinder för implementering av islamisk bankverksamhet  
 
Finansinspektionen (FI) konstaterade i en promemoria 2008 att det generellt inte finns några 
legala hinder för att kunna implementera islamisk bankverksamhet i Sverige. Detta inbegriper 
dock inte de metoder som islamiska banker använder för att finansiera räntefria fastighetslån 
åt sina kunder. Till exempel metoderna murabaha och ijara som islamiska banker använder 
vid fastighetsbelåning innebär att banken äger fastigheten under såväl kort som för en längre 
tid.6 Detta strider mot det som stadgas i svensk lagstiftning om att banker inte får äga 
fastigheter för annat än eget bruk.7 Dessa metoder går således inte att realisera av banker som 
vill införa fastighetsfinansieringsmetoder som går i linje med de islamiska grundsatserna. 
Ijara-metoden innebär att ett hyreskontrakt upprättas mellan banken och kunden. 
Hyreskontraktet kan komma tillstånd genom uthyrning enligt 12 kap. jordabalken 
(hyreslagen)8 . I detta fall kan hyresgästen begära villkorsändring och prövning om hyrans 
storlek och därigenom få nedsatt hyra. En sådan situation kan sätta käppar i hjulet för 
uppgörelsen eftersom banken inte kan säkerställa att den initialt överenskomna hyran kommer 
att betalas av kunden under hela hyresförhållandet.  

1.1.3 Efterfrågan  
 
I Pew Researchs studie ”The future of the global muslim population9” gör författarna 
uppskattningen att det kommer att bo omkring en miljon muslimer i Sverige år 2030. Detta 
innebär att approximativt tio procent av den svenska befolkningen kommer att ha en 
muslimsk religionstillhörighet. Detta är en stark indikation på att efterfrågan på sharia-
kompatibla banktjänster kan komma att öka markant i framtiden. Den svenska banksektorn 
står med nuvarande lagstiftning inför utmaningar för att kunna implementera sharia-
kompatibla banktjänster.  
 
Enligt KPMG10:s studie ”Islamic Banking in Sweden- is it possible?” uppskattas antalet 
muslimer under 2013, vilket är det datum studien är utförd, till cirka 500 000 personer. Denna 
studie bygger på en enkätundersökning som skickats ut till medlemmar i muslimska 
föreningar med ett deltagande av 800 personer.11  
 
Det framgår i enkätundersökningen att en övervägande majoritet (95%) av respondenterna var  
medlem hos en konventionell bank. En högst sannolik förklaring till detta är att man som 
anställd i Sverige är beroende av ett bankkonto för att få sina löneutbetalningar. I diagrammet 
nedan visas fördelningen av vilka produkter och tjänster respondenterna använder som 
bankkund.  

                                                
 
6 se avsnitt 3.1-2 
7 Finansinspektionens promemoria, 2008 
8 Justitiedepartementet. Faktablad. Januari 2013 
9 Cooperman, A, O’Connel, E &  Stencel, S. (Januari 2011) 
10 KPMG är ett internationellt revisions-och rådgivningsbolag 
11 Waller, L & Lee, K (November 2013) 
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Figur 1: Illustrerar vilka tjänster som respondenterna i enkätundersökningen nyttjar hos sin bank. 
Källa: KPMG, (2014). Blickpunkt: Bank – till dig som arbetar inom banksektorn. Nr 1. Sid 9. 

  
Inledningsvis i uppsatsen nämndes att av de som äger sin bostad i Sverige har 88 % av dessa 
finansierats via bolån. I kontrast till detta visar enkätundersökningen att endast ringa 8 % av 
respondenterna har tecknat räntebärande bolån. Detta visar på att det möjligtvis finns en 
underliggande faktor till att endast en klar minoritet använder sig av bankens räntebärande 
tjänster - nämligen förbudet mot riba. Det som understryker detta ännu tydligare är att av de 
tillfrågade svarade 80 % att de avstår att teckna bolån eftersom det som erbjuds på marknaden 
idag inte går i linje med islamiska principer. Enkätundersökningen visar också på att 95 % av 
de som har ett bankkonto skulle kunna tänka sig att byta bank om det fanns en sharia-förenlig 
bank i landet. Drygt 80 % är dessutom villiga att betala mer för sina banktjänster om dessa 
skulle vara förenliga med deras tro. Vidare undersöks inte respondenternas priskänslighet i 
frågan.   
 
Denna studie visar tydligt att det finns en intressant målgrupp som efterfrågar sharia-
anpassade produkter. Ännu finns det inga sådana alternativ på den svenska finansmarknaden. 
Med anledning av den ökande muslimska populationen i Sverige bör finanssektorn undersöka 
denna marknad då den kan visa sig bli lukrativ.12 

1.2 Syfte & frågeställning 
 
Primära ändamålet med denna uppsats är att undersöka huruvida de framtagna 
finansieringsmodellerna13 uppfattas av diverse personer från olika kategorier. Utifrån deras 
synpunkter kommer sedan slutsatser kunna dras om vilken eller vilka modeller som är mest 
realistiska att verkställa.. Studien syftar till att göra detta ur både byggbolagens perspektiv 
men även ur en potentiell investerares samt en professors synvinkel. Undersökningens resultat 
ska sedan framleda till att följande frågeställningar besvaras: 
 

- Vad är byggbolagens ställningstagande till de relevanta modellerna? 
- Vilken modell är den mest realistiska finansieringsmetoden? 

 
                                                
 
12 Leif, Avanza, 2013-12-12   
13 Finansieringsmodellerna är frambringade av författaren till denna studie.  
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Vidare kommer en investeringskalkyl att göras baserad på ett befintligt nyproduktionsprojekt. 
Syftet med kalkylen är endast att konkretisera modellen som presenteras avsnitt 6.3 samt ge 
en indikation på lönsamheten i en sådan investering.  

1.3 Avgränsning  
 
Eftersom studien utförts under ett begränsat tidsintervall har det bidragit till att en del 
avgränsningar anses nödvändiga för att bidra till en djupare vetenskaplig studie.  
 
I uppsatsen kommer det att presenteras tre förslag på hur en eventuell räntefri finansiering av 
bostadsrätter skulle kunna appliceras i praktiken. På grund av begränsning i både tid och 
uppsatsens omfattning kommer arbetet huvudsakligen avgränsa sig till 
finansieringsmodellerna som presenteras i avsnitt 6.2 samt 6.3. Angående modell 1 (se avsnitt 
6.1) kommer intervjun med den potentiella investeraren och Hans Lind att ligga till grund för 
empirin. Anledningen till detta är att i samband med intervjun med Hans Lind ansågs 
prövandet av modellen erfordra en djupare vetenskaplig undersökning, vilket inte är möjligt i 
detta arbete på grund av tidsbegränsningen.  
 
I investeringskalkylen kommer ett antal förenklingar och antaganden att göras. I kalkylen tas 
ingen hänsyn till skatter och avgifter. Anledningen till dessa förenklingar är för att underlätta 
för kalkylen då ändamålet med beräkningen endast ät att uppskatta lönsamheten i en 
investering enligt modell 3. 
 
De juridiska aspekterna kommer inte utredas grundligt utan i denna uppsats kommer dessa 
behandlas på ett övergripande plan. Hur islamiska banker fungerar i andra europeiska länder 
kommer enbart att beskrivas överskådligt. Endast de vanligaste fastighetsfinansiella 
metoderna som bankerna tillämpar kommer att tas upp.  
 

1.4 Disposition  
 
Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i respektive kapitel: 
 

• Kapitel 1 – Inledning; i detta kapitel förklaras den bakomliggande orsaken till detta 
arbete, samt uppskattningen av den sannolika marknaden för sharia-kompatibla 
tjänster och produkter i Sverige.  

• Kapitel 2 – Metod; i metodkapitlet förklaras vilken metod som tillämpats för att 
besvara frågeställningarna. 

• Kapitel 3-5 – Teori; i detta kapitel redovisas de teoretiska kunskaperna som krävs för 
att erhålla en förståelse för uppsatsens problemformulering samt de framtagna idéerna.  

• Kapitel 6 – Alternativa finansieringsmodeller; i denna del av uppsatsen presenteras de 
modeller som testas i uppsatsen, vilka bygger på en räntefri fastighetsfinansiering.  

• Kapitel 7 – Resultat; i resultatdelen sammanställs insamlad data som framkommit via 
intervjuerna.  

• Kapitel 8 – Analys; i detta kapitel görs en analys och tolkning av resultatdelen. 
• Kapitel 9 – Slutsats; i detta kapitel besvaras studiens syfte och förslag på framtida 

forskning ges.  
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2. Metod & tillvägagångsätt  
 
I detta avsnitt redogörs vilken metod som har legat till grund för arbetet samt hur 
arbetsgången för uppsatsen har sett ut. Vidare avslutas kapitlet med metod och källkritik. 
 

2.1 Tillvägagångsätt 
 
Figuren nedan ger en överskådlig beskrivning av hur arbetsgången för denna uppsats har sett 
ut.  
 

 
Figur 2: Illustrerar arbetsgången för denna uppsats. 

 
Ämnesvalet kom till efter diskussioner om islamska bankers fastighetsfinansieringsmetoder 
och de juridiska hindren som finns idag för implementering av dessa. Därefter diskuterades 
föreställningen om att finansiären inte behöver utgöras av bank och således inte begränsas av 
lagstiftningen beträffande innehav av fastigheter för annat än eget bruk. 
 
Efter detta framställdes tre förslag på hur räntefri finansiering vid köp av bostadsrätter skulle 
kunna utföras i praktiken i fallet Sverige, som huvudsakligen bygger på islamiska bankers 
finanseringsmetoder avseende fastigheter. 
  

2.2 Metod 
 
För att kunna undersöka de olika finansieringsmodellerna har en kvalitativ studie ansetts vara 
mest lämplig. Då dessa modeller är obeprövade i detta fält, med varken förstudier eller data 
som kan ligga till grund för prövandet av modellerna uteslöts den kvantitativa metodiken. 
 

2.2.1 Urval 
 
För att testa idéerna och dess möjlighet att kunna realiseras i Sverige behövdes respondenter 
från diverse nyckelpositioner och kategorier. Implementering av idéer i modell 2 och 3 
erfordrar att det finns en villig byggherre, byggentreprenad, investerare och givetvis 
intressenter av räntefria bolån. I detta arbete antas efterfrågan av intressenterna av KPMG:s 
studie och därför valdes endast respondenter från byggsektorn och investerarsidan med 
undantag för Hans Lind, professor inom fastighetsekonomi. Från byggsektorn intervjuades 
fyra bolag, varav två av dessa tillhör Sveriges ledande byggbolag, följt av en medelstor 
respektive ett mindre byggbolag. Anledningen till spridning av bolagens storlek var för att 
fånga in ett helhetsperspektiv. På investerarsidan gjordes en intervju med en person med goda 
kapitaltillgångar Personen i fråga är själv muslim och således har väl kännedom för 
problematiken kring ränteförbudet. 

Val	  av	  
ämne	  

Utveckla	  
modeller	  

Testa	  
modellerna	   Analys	   Slutsats	  
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Tabell 1: Illustrerar respondenterna i undersökningen. Samtliga deltagare kommer att benämnas med 
den beteckning som tabellen visar. 
Deltagare Antal Antalet anställda Beteckning  
Ledande byggbolag  2 >2000  L1-L2 
Medelstort byggbolag 1 <1000 M1 
Mindre byggbolag 1 <200 S1 
Potentiell investerare 1 - INV 
Hans Lind F.d. 
forskare  

- - - 

2.2.2 Intervjuförfarande 
 
Semistrukturerade telefonintervjuer har genomförts i syfte att testa idéerna som framförs i 
uppsatsen. Valet av intervjumetoden motiveras av flera skäl. I syfte att undersöka hur idéerna 
uppfattas av personer från olika positioner, är det mest lämpade tillvägagångsättet att använda 
sig av intervjuer. En semistrukturerad intervju kan ge upphov till att en mer subjektiv 
datainsamling erhålls 14  eftersom personerna i intervjun inte är begränsade av strikta 
frågeställningar utan det finns utrymme för en mer naturlig dialog. En del forskare påstår att 
telefonintervjuer är den enklaste formen av kvalitativ datainsamling och således bidrar till att 
en tillräckligt stor grupp av informanter kan stå till grund för en gedigen empirisk förankring. 
Det som ytterligare kan motivera telefonintervjuer som förfaringssätt, jämfört med personliga 
möten, är att den inte är lika kostnad -och tidskrävande och således bidrar till att fler relevanta 
personer kan ställa upp på en intervju.15 På grund av dessa argument har samtliga intervjuer i 
detta arbete har gjorts via telefonsamtal.  
 
 
Respondenterna kontaktades först via mejl med en sammanfattad beskrivning av de koncept 
som testas i uppsatsen. Sedan bokades en 20-30 minuter lång telefonintervju. Samtliga 
intervjuer ägde rum under perioden 2016-04-28- 2016-05-13 och längden på intervjuerna 
kunde avvika från vad som initialt planerats. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. 
Det som är väsentligast för uppsatsen presenteras i Resultatkapitelet, se avsnitt 7.  
 
Vidare är det av stor vikt att de deltagande är väl medvetna om att intervjuaren är noga med 
deras frivillighet, integritet och anonymitet.16  Samtliga deltagare med undantag för Hans 
Lind kommer att hållas anonyma i detta arbete. Anonymitet kan i dessa sammanhang vara en 
trygghet för informanter eftersom deras deltagande inte äventyrar deras position i företaget 
eller skadar varumärket för det företag man representerar. Detta leder förhoppningsvis till att 
en mer tillförlitlig empiri kan erhållas för studien.  

 
2.3 Metodkritik & källkritik 
 
Svaghet med kvalitativ metod är att olikheter och variationer kan skapa ett delvis tunt material 
gällande empirin. Svårigheter finns också med frågorna som ställs i intervjun och hur de 
tolkas och förstås av mottagaren.17 

                                                
 
14 Dalen, 2013 
15 Sverke, 2013 ss. 47-70 
16 Bryman 2011 
17 Bryman 2011 
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Beträffande telefonintervjuerna brister detta förfaringssätt i möjligheten att analysera fysiska 
responsen samt att möjligheten att förtydliga idéerna och frågorna begränsades. Den fysiska 
responsen har dock ansetts obetydlig för ändamålet av intervjuaren.  
 
I uppsatsen baseras efterfrågan av sharia-kompatibla produkter och tjänster i Sverige av 
KPMG:s studie gällande möjligheten att implementera islamisk bank i landet. Studien som 
bygger på en enkätundersökning med 800 respondenter kan ge en skev bild av den faktiska 
efterfrågan av sharia-kompatibla finansieringstjänster. Detta på grund av två huvudsakliga 
anledningar. Ena är att enkätundersökningen skickades till muslimska föreningar i landet. 
Problematiken med detta kan vara att man når ut till ett urval av muslimer som kan ha en mer 
sträng tolkning av islam, i förhållande till hela landets muslimer. Vidare kan de som svarat på 
enkätundersökningen ha ett större intresse och behov av sharia-kompatibla tjänster än för 
svarande som inte är det.  
 
De senaste åren har oroligheter i mellanöstern förorsakat till en stor flyktingström över 
Europa och Sverige. Det faktum att studien av Pew Research gjordes 2011 har således inte 
uppskattningen av immigranter gjort i lika stor omfattning, och därav kan ha påverkat utfallet 
av deras uppskattning på andelen muslimer i Sverige år 2030.  
 
 
3. Sharia-kompatibla fastighetsfinansieringsmodeller 
 
För att kunna möjliggöra finansiering av ett bostadsköp utan riba har lett till en rad 
innovationer inom det islamiska bankväsendet såsom murabaha, ijara och istnish -metoden. I 
efterföljande delavsnitt kommer de tre finansieringsmetoder som islamiska banker tillämpar 
för att handskas med ränteförbudet inom islam.  

3.1 Murabaha 
 
Den mest relevanta och flitigt använda finansiella teknik hos islamiska banker är murabaha-
metoden (kostnad + vinst). Murabaha innebär att ett köpekontrakt upprättas mellan banken 
och dess kund till ett pris som inkluderar fastighetens köpeskilling samt ett vinstpåslag. Den 
totala summan betalas sedan av enligt en förutbestämd och schemalagd uppskjuten 
avbetalning. Banken köper fastigheten å kundens vägnar och det sker sedan en direkt 
vidareförsäljning av fastigheten till kunden. Detta betyder att banken äger fastigheten under 
oftast en mycket kort tidsperiod, som egentligen är av symboliskt värde, och innehar således 
risken för fastigheten till dess ett köpekontrakt med kunden har kommit till stånd. 
Händelseförloppet kan beskrivas på följande sätt18: 

1. Köpare(Bankens kund) och säljare av fastigheten kommer överens om köpeskilling för 
den aktuella fastigheten. 

2. Köparen meddelar banken om fastigheten och agerar efter löfte sinsemellan som 
ombud vid förvärvet. 

3. Banken förvärvar fastigheten via sitt ombud, det vill säga sin kund. 
4. Banken erlägger köpeskillingen för fastigheten till säljaren. 
5. Banken säljer härefter fastigheten omgående till sin kund för ett pris motsvarande den 

erlagda köpeskillingen samt ett påslag för vad denne kräver för avkastning utav 

                                                
 
18 Iqbal & Mirakhor, ss. 83-84 
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affären. Här ingås det så kallade murabaha-kontraktet och således överförs 
äganderätten för fastigheten från banken till köparen. 

6. Den nya köpeskillingen betalas av mot uppskjuten avbetalning med bestämd 
tidsperiod i enighet murabaha-kontraktets beskaffenhet. 

Det är ytterst vitalt att det i förfarandet sker två transaktioner, det vill säga från ursprungliga 
säljaren till banken och sedan till köparen.  Uppfylls inte detta kommer det att betraktas som 
utlåning med ränta och inte som handel. Vidare får banken inte juridisk binda upp kunden för 
att köpa vad den bedyrat, utan detta är en risk som banken får räkna med. Banken står även 
för risken för fastigheten till dess att äganderätten överförs till kunden. Banken får dessutom 
inte kräva ersättning för dröjsmål gällande avbetalningen med dröjsmålsränta eller någon 
annan avgift19. Det banken får göra för att skydda sig mot kunder som släpar efter med 
betalningar är att kräva att en tillgång ställs som säkerhet, ifall dröjsmål eller utebliven 
betalning blir aktuellt.  Helst ska tillgången vara sådan som inte är finansierad via ett 
murabaha-kontrakt, men om sådan inte existerar tas den aktuella fastigheten som säkerhet.20 

3.2 Ijara wa iqtina 
 
Ijara wa iqtina betyder ”leasing och förvärv21” och är en metod som används av diverse 
islamiska banker. Vid tillämpning av denna metod upprättas två separata kontrakt, ena 
avseende leasingen och andra gällande överlåtandet av fastigheten. Ett leasingavtal för den 
fastighet som banken förvärvar å kundens räkning. Under hyresförhållandet kommer kunden 
att betala regelbundna hyror i enighet med det hyresavtal som inrättats. Vidare tecknas ett 
separat avtal där banken binder sig till löftet att överlåta fastigheten till kunden när sista 
avbetalningssumman är betald. När kunden har betalat av alla omgångar kan banken via 
försäljning eller ”gåva22” överlåta fastigheten till kunden som därigenom övertar äganderätten 
för fastigheten. Detta medför att banken står för ansvaret samt risken som förvärvet 
medbringar fram till dess fastigheten överlåtits till kunden.  
 
För att ett ijara wa iqtina ska vara giltigt måste följande villkor vara uppfyllda:  
 

• Leasing- och överföringskontraktet ska vara separata och oberoende av varandra, det 
vill säga att undertecknandet av leasingavtalet inte bör vara en förutsättning för 
överlåtelsen av fastigheten när sista betalning är erlagd.  

• Löftet om överlåtelse av fastigheten skall vara ensidigt till kundens förmån. Alltså 
kunden kan efter hyresförhållandets upphörande vägra förvärva fastigheten. 

•  Hyresförhållandet måste anges i kontraktet eftersom uthyrning på obestämd tid strider 
mot sharia.23 

 

3.3 Istisna   
 
Istisna betyder på arabiska ” be någon att tillverka”24, metoden aktualiseras då en bankkund 
begär att banken ska finansiera tillverkningen av en produkt eller exempelvis uppförandet av 

                                                
 
19 Samuelsson, J, ss. 58-59 
20 Iqbal & Mirakhor  ss. 84-85 
21 Thomas, A , s.8 
22 Iqbal & Mirakhor  s.83 
23 Ayub, M, s.280 
24 https://www.islamicbanker.com, se istisna 



 17 

en byggnad. Ett villkor för att ett istisna-kontrakt ska få komma till stånd är att objektet i 
fråga inte existerar och således måste tillverkas. Förfarandet vid istisna-kontraktet är 
exempelvis om kunden äger en fastighet och vill uppföra ett hus som denne inte har råd med. 
Uppförandet av huset kräver ett entreprenadavtal, i detta skede kontaktar kunden banken, som 
å kundens vägnar beställer ett entreprenadavtal för uppförande av huset. I samband med detta 
ingås istisna-kontraktet mellan kunden och banken. I kontraktet måste priset för tjänsten vara 
fastställt, däremot råder det frihet för parterna att komma överens om hur avbetalningen ska 
ske, och således inga krav på förskottsbetalning eller förutbestämda avbetalningssummer 
erfordras. Bundenhet till kontraktet uppstår vid den tidpunkt då tillverkaren påbörjat 
uppförandet av huset. Efter det att entreprenad påbörjat byggprocessen kan varken 
bankkunden eller banken frånträda avtalet ensidigt25, under förutsättningen att avtalsvillkoren 
efterföljs av parterna.  Uppgörelsen om leveranstiden är flexibelt och kan avtalas fritt mellan 
banken och kunden. Däremot uppstår dröjsmål när huset skall vara färdigbyggt, har kunden 
rätt att frånträda avtalet. Banken står även för risken gällande uppförandet av huset och allt 
som rör dess säkerhet fram till dess att byggnaden har levererats till kunden. Parterna kan 
dock avtala om när fel- och underhållsansvar övergår från banken till kunden.26 Vidare kan 
banken begära att kunden pantsätter en tillgång för att skydda sig mot eventuella dröjsmål 
eller utebliven betalning från kunden.  
 

4. Bostadsrättsförening  
 
I Sverige finns det idag drygt 30 400 registrerade bostadsrättsföreningar och av dessa är 
ungefär 24 500 aktiva det vill säga bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera 
fastigheter.27 En bostadsrättsförening är en sorts ekonomisk förening av typen kooperativ som 
har till syfte att främja medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i 
vilken medlemmarna deltar.28 Vidare är huvuduppgiften för en förening att upplåta lägenheter 
med bostadsrätter utan tidsbegränsning på det hus som föreningen äger.29  Verksamheten 
regleras i huvudsak genom Bostadsrättslagen (1991:647) och är till största del tvingande till 
bostadrättshavarens fördel och är således en typ av skyddslagstiftning. En 
bostadsrättsförening måste minst ha tre medlemmar som genom sitt medlemskap äger en viss 
andel i föreningen.30  Andelen i föreningen ger en nyttjanderätt av en viss yta av en byggnad 
(hus eller del av hus) på obestämd tid, nämligen en bostadsrättslägenhet. Bostadsrättsförening 
kan delas upp tre organ, föreningsstämman, styrelse och revisorn, vilka medlemmarna i 
föreningen utövar sin bestämmanderätt. Föreningsstämman är det högst beslutande organet 
och det är här varje enskild medlem främst kan utöva sitt inflytande.31 Vidare väljs en styrelse 
samt minst en revisor som är kapabel att utföra de åtaganden som krävs under 
föreningsstämman. 
 
Medlemskap i en bostadsrättsförening medför både rättigheter och skyldigheter. En av dessa 
rättigheter är som nämnt nyttjanderätten av en lägenhet under obegränsad tid.  Dock har man 
som bostadsrättshavare skyldighet att betala den månadsavgift som föreningen erfordrar för 
att täcka de gemensamma kostnaderna såsom skötsel av fastigheten och lån i föreningen. 

                                                
 
25 Ayub, M s.266 
26 Abdulkader, T  s.27 
27  Fakta om bostadsrättsföreningar. 
28 Victorin & Flodin, Bostadsrätt s.56 
29 1 kap 1§ Brl 
30 1 kap 2§ Brl 
31 Victorin & Flodin, Bostadsrätt s.77 
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Dessutom finns det stadgar i en förening som varje medlem måste följa för att kunna behålla 
sitt medlemskap i föreningen.  

4.1 Nyproduktion av bostadsrätter 
 
Vid nyproduktion av bostadsrätter är en sannolik tillvägagångssätt att en entreprenör 
registrerar en bostadsrättsförening och tillsätter en styrelse samt medlemmar ur sin egen 
bemanning. Det är ytterst ovanligt att människor bildar en bostadsrättsförening för att 
gemensamt uppföra en byggnad.32 Det mest sannolika förfarandet vid nyproduktion av 
bostadsrätter är att entreprenören och bostadsrättsföreningen ingår ett entreprenadavtal om 
uppförandet av en byggnad på den fastighet som bostadsrättsföreningen förvärvat av 
entreprenören. Mestadels sker försäljningen av fastigheten genom att föreningen får köpa ett 
aktiebolag som äger fastigheten för att sedan köpa ut fastigheten ur bolaget.33 Syftet med detta 
handlingssätt är av skattemässiga skäl då försäljning av aktier är skattebefriade, så kallad 
paketering. Priset för aktierna, fastigheten och entreprenaden justeras så att insatserna för 
bostadsrätterna blir lika med dess marknadsvärde. Försäljningspriset för aktierna inbegriper 
även den vinst som projektet genererar eftersom försäljningen av aktierna inte belastas med 
bolagsskatt eller moms.  
 
Nyproducerade bostadsrätter säljs oftast av föreningen innan byggnaden är färdigbyggd. Detta 
verkställs genom att teckna förhandsavtal med intressenterna. Den slutliga kostnaden behöver 
inte vara känd vid förhandsavtal. Däremot måste den vara känd vid upplåtelse Under vissa 
omständigheter har dock entreprenaden rätt att tilläggsfakturera. Ett sätt att skydda sig mot 
detta är att entreprenaden i avtalet förbinder sig att stå för risken vid de situationer som 
renderar till högre kostnader än det fasta priset. Vidare tecknas oftast en försäkring för 
färdigställandet av byggnaden, om det skulle visa sig att entreprenören försätts i konkurs och 
således inte kan fullfölja entreprenadavtalet. När byggnaden är uppförd och intressenterna kan 
flytta in i bostadsrätterna, avgår entreprenörens anställda i föreningen och de nya 
bostadsrättshavarna tar över kontrollen för föreningen.  

4.2 Föravtal avseende överlåtelse av bostadsrätt  
 
Överlåtelseavtal gällande bostadsrätter är inte bindande om formkraven enligt 6 kap 4§ 
bostadsrättslagen (BRL) inte är uppfyllda. Formkraven för överlåtelsen innebär att avtalet 
upprättas skriftligen samt att säljare och köpare undertecknar avtalet. Vidare ska den lägenhet 
överlåtelsen avser anges i avtalet samt ett pris för lägenheten. Köpehandling som inte 
uppfyller dessa krav är ogiltiga. Förebilden för formkraven i bostadsrättslagen är det som 
stadgas i jordabalken 4 kap 1§ vilket aktualiseras vid överlåtelse av fast egendom.34 
 
Utfästelser om framtida försäljning av fast egendom är inte bindande enligt lag. Vidare 
betraktas en bostadsrätt som en lös egendom och således kan utfästelse om framtida 
försäljning eller köp vara bindande.35 Denna bundenhet kommer till stånd genom upprättandet 
av ett föravtal. I ett föravtal avtalar parterna om att i framtiden sälja eller köpa en vis 
egendom. 36   Detta avtal i sig är redan ett bindande avtal och har således samma 
rättsverkningar som andra avtal. Huvudändamålet med ett föravtal är att berörda parter kan 
                                                
 
32 Fastighetsnomenklatur s.433 
33 Fastighetsnomenklatur s.433 
34 Victorin & Flodin Bostadsrätt s.167 
35 NJA 1992 s.66. Gör HD skillnaden på fast egendom och bostadsrätt vilket är en lös egendom och således kan bundenhet av 
framtida försäljning och köp slutas. 
36 Victorin & Flodin, Bostadsrätt s.167 
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försäkra sig om att huvudavtalet kommer att ingås. Det innebär följaktligen att parterna 
förbinder sig att ingå ett huvudavtal med samma beskaffenhet som föravtalet. Bundenheten i 
ett sådant avtal avgörs först när formen har iakttagits.37 Vidare kan ett föravtal binda både 
parterna eller ensidigt, så att den ena parten kan själv besluta om den ska ingå det slutgiltiga 
avtalet eller avstå.38 I det sistnämnda fallet talas det oftast om ett optionsavtal.  
 
Vid nyproduktionsprojekt ingås oftast ett förhandsavtal, vilket är en typ av föravtal. Precis 
som vid upplåtelse ska förhandsavtalet vara skriftligt och innehålla uppgifter om parternas 
namn, vilken lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för 
upplåtelsen samt i förekommande fall det belopp som lämnas i förskott.39 Avgifterna för 
bostadsrätten ska grundas på en kalkyl över kostnaderna för projektet det vill säga en 
förenklad ekonomisk plan.40 Denna kalkyl ska granskas av intygsgivare som har till uppgift 
att intyga att den ekonomiska planen vilar på tillförlitliga grunder. Kalkylen och intyget skall 
vidare hållas av styrelsen och ska vara tillgängliga för förhandstecknaren innan avtalet 
ingåtts.41 
 
Om ett föravtal inte fullföljs kan den drabbade parten vända sig till domstol för att få 
huvudavtalets verkställande. För att föravtalet ska anses vara bindande måste samtliga parters 
skyldigheter vara tydligt definierade i föravtalet. Ett exempel är om det slutgiltiga avtalet är 
upprättandet av köpekontrakt, är det i det fallet ytterst vitalt att köpeskillingen är väl 
formulerad. Detta förutsätter emellertid inte ett fast belopp men det ska med en enkel 
beräkning kunna fastställa köpeskillingen.  
 
Vad gäller förhandsavtal finns det dock ett antal förutsättningar som gör förhandstecknaren 
befogad att frånträda avtalet efter uppsägning. Dessa förutsättningar stadgas i 5 kap. 8§ BRL 
och utgörs av tre fall. Första fallet är om lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid 
inflyttningen, eller upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid 
efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. Det sistnämnda fallet kan åberopas om de 
faktiska avgifter för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angavs vid tecknandet av 
förhandsavtalet. Vidare finns det inga lagreglerade fall där föreningen får möjlighet att 
frånträda avtalet.42 
 

4.3 Hyresreglering  
 
Hyreslagstiftningen även kallad hyreslagen stadgas i 12 kap. jordabalken och reglerar både 
lokalhyra och hyra av bostadslägenheter.43 Bestämmelserna enligt denna lag är till största del 
tvingande till hyresgästens fördel44 vilket innebär att avtalade hyresvillkor som är mindre 
förmånliga än det som stadgas i hyreslagen är att anse som ogiltiga. Hyresregleringens 
primära syfte är således att fungera som ett skyddsnät för hyresgästen vid eventuella tvister 
rörande hyresnivån samt att trygga hyresgästens behov av bostad. I lagtexten finns det 
principiellt inget hinder för hyresvärden att vid tecknande av hyreskontrakt kunna fritt välja 
den hyresnivå som önskas. Den fria hyressättningen är dock av en kortsiktigt förfarande. 

                                                
 
37 Victorin & Flodin, Bostadsrätt s.167 
38 Victorin & Flodin, Bostadsrätt s.167 
39 5 kap 3§ BRL 
40 Victorin & Flodin, Bostadsrätt s.120 
41 5 kap 3§ 3st BRL 
42 Victorin § Flodin, Bostadsrätt s.121 
43 SFS 1970:1994 
44 12 kap 1§ 5st JB  
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Hyreslagstiftning gör sig vid detta tillfälle påmind eftersom bestämmelserna i hyreslagen ger 
hyresgästen rätten att kunna få sin hyra prövad hos hyresnämnden om vederbörande anser att 
den aktuella hyran är för hög. 
 
 Enligt 12 kap. jordabalken 55§ skall hyran fastställas till ett ”skäligt belopp”. Hyran är inte 
skälig om den är påtagligt högre än hyran för andra lägenheter som har ett likvärdigt 
bruksvärde45. Detta ger uttryck för den så kallade bruksvärdesprincipen och är ett sätt att 
kunna avgöra lägenhetens praktiska värde ur hyresgästens synvinkel. 46 Bruksvärdet för 
respektive lägenhet är beroende av flera parametrar såsom lägenhetens storlek, läge, skick och 
planlösning men även förmåner som är knutna till lägenheten. Exempel på dessa förmåner är 
tillgången till tvättstuga, garage och dylikt. Tillsammans utgör alla dessa egenskaper 
bruksvärdet, det vill säga vilken hyra som anses skäligt att kräva för lägenheten.47 
 
 
 
5. Lönsamhetsbedömning  
 
För att kunna avgöra lönsamheten i en investering finns det flertal investeringsmodeller som 
är lämpade beroende på vilken verksamhet investeringen ska göras inom. Det som kommer att 
tillämpas i detta arbete är nettonuvärdemetoden där intäkterna är månatliga återkommande 
belopp. 
 

5.1 Kalkylränta  
 
Kalkylränta även kallad för diskonteringsränta är den räntesats som ger uttryck för 
kapitalplaceringens förräntningskrav. 48  Kalkylräntans storlek består av en rad 
situationsspecifika förhållanden av såväl samhälleligt som subjekt- och objektsrelaterad 
natur.49  Det finns således flera sätt bestämma kalkylräntas storlek. Ett sätt är att räntan 
återspeglar avkastningen på bästa alternativa placering. Kalkylräntans storlek brukar även 
inbegripa summan av tre delar. Ena delen är den så kallade riskfria räntan vilket baseras på 
avkastningen av en säker investering till exempel en real statsobligation med kort löptid, 
eftersom räntan är specificerad i förväg. Fördelen med en kortsiktig obligation kan vara att 
den inte påverkas av inflationen i samma utsträckning som en statsobligation med längre 
löptid. Vidare är det rekommenderat att välja en statsobligation som motsvarar investerings 
livslängd.50 Nästa del består av den risk investeringen medför, så kallad riskpremie, och 
slutligen adderas kompensation för inflationen.  Vidare har Kalkylräntan två huvudfunktioner, 
dels att diskontera investeringens kassaflöde till löptidens början samt spegla finansiärens 
avkastningskrav.51 
 

                                                
 
45 12 kap 55§ 1st JB 
46 http://www.hyresnamnden.se, se bruksvärde 
47 Hyresnämnden, Bruksvärde, 2013 
48 Bejrum & Lundström 1993, s.100 
49 Fastighetesnomenuklatur, sid.356  
50 Grinblatt, M & Titman, S (2002) 
51 Löfsten Hans s.63 (2002)  
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5.2 Nettonuvärdesmetoden 
 
Nettonuvärdesmetoden definieras som ”investeringens nuvärde beräknat genom en 
summering av diskonterade betalningsöverskott och restvärde. Då grundinvesteringen 
subtraheras från nuvärdet erhålls investeringens resultat i form av ett kapitalvärde”.52 Vid 
värdering enligt nettonuvärdesmetoden diskonteras alla framtida kassaflöden till en 
gemensam referenspunkt som vanligtvis brukar kallas år noll och är hänförd till den dag 
grundinvesteringen gjorts.  
 
För att kunna bedöma lönsamhet enligt denna metod utgår man från tre kriterier. Ett kriterium 
är att nettonuvärdet (NNV) är större än noll vilket innebär att de framtida in – och 
utbetalningar medbringar större kapital än det initialt investerade kapitalet och således 
uttrycker kriteriet för en lönsam investering. I det andra kriteriet är nettonuvärdet lika med 
noll vilket betyder att investeringen varken är lönsam eller förlustbringande. Det sistnämna 
kriteriet ger uttryck för fallet då nettonuvärdet är mindre än noll vilket innebär att 
grundinvesteringen kostar mer än vad nettonuvärdet av framtida kassaflöden medbringar. 
Därav är ett nettonuvärde mindre än noll en olönsam investering. I vissa fall där det 
förekommer flera investeringsalternativ där samtliga alternativ har samma placeringshorisont 
och diskonteringsränta ska det alternativ med högst nettonuvärde väljas.53 
 
Nettonuvärdet beräknas genom följande formel54: 
 
   

𝑁𝑁𝑉 =   −𝐼! + 𝑁𝑉 = −𝐼! +
𝐶!

(1+ 𝑟)!

!

!!!

 

 
I0     = Grundinvestering   Ct = Kassaflödet år t 
t    = Antalet år från investeringspunkten    r   = Diskonteringsräntan  
NV = Nuvärdet av framtida kassaflöden.  n  = Ekonomiska livslängden 

5.3 Annuitetslån  
 
Annuitetslån är den låneform där gäldenären periodiskt erlägger ett konstant årligen 
återkommande belopp, det vill säga en annuitet eller ett annuitetsbelopp. Annuitetsbeloppet 
inbegriper både ränta och amortering. Beräkningen av annuitetslåtslån kan endast genomföras 
vid fast ränta och fastställd löptid. Annuiteten beräknas genom följande formel:55 
 
 
 

 𝐴 = 𝐿0 ∗   
𝑟∗(1+𝑟)𝑛

1+𝑟 𝑛−1
 

 
 

                                                
 
52 Greve, 2003 s.124 
53 Grubbström & Lundquist 1996 
54 Löfsten Hans (s.32, 2002) ��� 
55 Lind, H, Samhällsbyggnadsekonomi s.15 

A= Annuiteten  
L0 = lånebeloppet 
r = Årsräntan. för månatliga delas denna ränta med 
antalet betalningsperioder, det vill säga 12. 
n = löptid, vid månatliga multipliceras n med 12. 
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Formeln gäller för betalning vid slutet av varje period. Om betalningen erläggs vid början av 
året, kommer den endast inbegripa amorteringen. I denna uppsats kommer formeln att 
modifieras till månatliga betalningar för att kunna spegla intressenternas månatliga 
avbetalning.  
 
 
 
6. Alternativa finansieringsmetoder  
 
I detta kapitel presenteras tre stycken alternativa finansieringsmodeller för att möjliggöra en 
räntefri fastighetsfinansiering. Idéerna är frambringade av författaren och bygger på den 
litteraturstudie som har gjort i uppsatsen samt författarens bakgrundskunskaper rörande 
ämnet.  
 

6.1 Modell 1 - Förvärv av enstaka bostadsrätter  
 
När det kommer till enstaka bostadsrätter är det tänkt att förvärvet ska ske enligt samma 
metodik som murabaha-metoden. Det vill säga att en köpare och säljare kommer överens om 
en köpeskilling. Därefter kontaktar köparen en potentiell finansiär och en förhandling om vad 
den nya köpeskillingen vid vidareförsäljningen ska sättas till kan påbörjas. När en 
överenskommelse har kommit till stånd agerar köparen som ombud för finansiären och 
förvärvar bostadsrätten. Vid detta skede innehar finansiären nyttjanderätten för bostadsrätten 
och en direkt vidareförsäljning av bostadsrätten till köparen äger rum till den 
överenskommelse som gjordes innan första förvärvet.  
 
Denna metodik kan tänkas vara ett möjligt substitut för finansiering av ett räntefritt bolån. 
Dock kan förvärv enligt denna princip mötas av flertal hinder beroende på omständigheterna i 
det enskilda fallet. . Det går inte med säkerhet att fastställa om finansiären behöver ansöka om 
medlemskap i föreningen, men av försiktighetsskäl antas det att så är fallet. Ett av dessa 
hinder är beroende av huruvida finansiären är en juridisk person eller fysisk person. Vad 
gäller det förstnämnda kan det upplåtelseavtal som upprättas mellan säljaren och den juridiska 
enheten ogiltighetsförklaras i en bostadsrättsförening som inte tillåter medlemskap för 
juridiska personer.56 Om finansiären är en fysisk person kan detta komma i konflikt med det 
som föreskrivits i stadgarna i den bostadsrättsföreningen förvärvet sker inom. Ett exempel är 
att vissa föreningar endast tillåter medlemskap om förvärvaren har i avsikt att bo i 
bostadsrätten vilket inte är fallet vid första förvärvet enligt denna princip.  Följaktligen finns 
det en rad juridiska aspekter att ta hänsyn till och detta kräver en djupare utredning vilket inte 
kommer att göras i denna uppsats. 
 

6.2 Modell 2 - Bildande av bostadsrättsförening  
  
Idén bygger på att investerare bildar en bostadsrättsförening och förvärvar mark på begäran 
av intressenternas önskemål. Vidare ingår bostadsrättsföreningen ett entreprenadavtal för 
uppförande av hus där utformningen av huset sker enligt intressenternas premisser. Det som 
                                                
 
56 Enligt 6 kap 5§ BRF kan överlåtelsen vara ogiltighet om den till vilken bostadsrätten vägras medlemskap av föreningen på 
grund av det som har föreskrivits i föreningens stadgar. ”Enligt 2 kap 4§ BRF ges en förening möjligheten att kunna neka 
juridiska personer oavsett vad föreningens stadgar kan innehålla på denna punkt” 
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menas med premisser i detta fall är exempelvis antalet lägenheter och de enskilda 
intressenternas önskemål om planlösning och dylikt. Dessa premisser förutsätts vara förenliga 
med aktuella byggkrav och andra bestämmelser för att möjliggöra uppförandet av huset. När 
huset är färdigbyggt kan lägenheterna upplåtas med bostadsrätt där investerarna står som 
bostadsrättshavare till samtliga bostadsrätter. Vid detta stadie sker en direkt vidareförsäljning 
av bostadsrätterna till intressenterna och således tar intressenterna över styrelsen och 
kontrollen för föreningen eftersom investerarna utträder ur bostadsrättsföreningen när 
bostadsrätterna är sålda.  
 
För att kunna möjliggöra detta och samtidigt minimera investerarens risktagande enligt denna 
princip kommer ett antal förutsättningar att antas. Nedan kommer ett hypotetiskt 
händelseförlopp att illustreras för hur ett räntefritt köp av bostadsrätt skulle tänkas gå till 
enligt denna metodik.  
 

1. Finansiärer bildar en bostadsrättsförening, där investerarna är de enda medlemmarna i 
föreningen. 

2. Intressenter och finansiärer kommer i kontakt med varandra och parterna diskuterar 
sina villkor för att möjliggöra en eventuell affär. 

3. Intressenterna hittar en potentiell byggbar mark som stämmer överens med deras 
betalningsförmåga samt preferenser. Marken antas vara till försäljning till ett fastpris 
och är under hela händelseförloppet tillgänglig för försäljning. 

4. Intressenterna kontaktar potentiell entreprenad och ett preliminärt prisförslag på 
uppförandet av huset beräknas.  

5. Intressenterna och finansiärerna kan i det skede då priset för uppförandet av huset 
samt fastigheten är fastställt, ingå ett förhandsavtal om framtida försäljning av 
bostadsrätterna. Detta innebär att bostadsrättsföreningen förvärvar fastigheten och 
tecknar entreprenadavtal för uppförandet av huset. 

6. När huset är färdigbyggt upplåter bostadsrättsföreningen bostadsrätterna till 
intressenterna och tecknar ett upplåtelseavtal i enighet med förhandskontraktet.  

7. I detta skede är intressenterna57 bostadsrättshavare för samtliga bostadsrätter och 
därmed övertar kontrollen över bostadsrättsföreningen.  

 
För att detta ska kunna verkställas utan att medföra framtida juridiska tvister är det av stor 
vikt att överenskommelsen om köpeskillingen samt andra villkor är tydligt framförda i 
förhandsavtalet. Det faktum att det i köpekontraktet kommer erläggandet av köpeskillingen att 
ske med uppskjuten avbetalning vilket inbegriper kostnader för hela uppgörelsen samt ett 
påslag för finansiärernas av avkastningskrav. En eventuell tvist om fastställandet av 
köpesumman kan vara tidskrävande och kostsamt och således är förhandsavtalets 
beskaffenhet avgörande vad gäller intressenternas bundenhet till upprättandet av 
köpekontraktet.  Vidare förutsätts att intressenterna är medlemmar i en förening vars syfte är 
att se till att all administrativt om förhandsavtalen och förvärven går utan oklarheter och 
komplikationer för finansiärerna.  
 

6.3 Modell 3 - Uppköp av hela nyproduktionsprojekt  
 
Det är ytterst sällan eller att det överhuvudtaget sker försäljning av ett nyproduktionsprojekt 
som svenska byggherrar annonserar ut till enstaka personer. Den modell som kommer att 

                                                
 
57 Minst tre intressenter som har minst varsin bostadsrätt.  
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presenteras i detta avsnitt är att just detta fenomen ska realiseras för att kunna möjliggöra en 
räntefri fastighetsfinansiering på den svenska fastighetsmarknaden.  
 
Idén bygger på det händelseförlopp som förekommer vid tillämpning av murabaha-metoden. 
För att detta koncept ska fungera krävs det att några förutsättningar är uppfyllda: 

• Det finns en förening med medlemmar som efterfrågar räntefri finansiering av bolån. 
I denna förening skall respektive medlem ange vad denna har för betalningsförmåga 
och inom vilket område personen kan tänka sig köpa en bostadsrätt. Föreningen kan i 
denna uppsats namnges som Föreningen för räntefria bolån (FFR). 

• Det finns finansiärer som är beredd att placera sitt kapital i den här typen av 
investering. 

• Byggherrar kan tänka sig att sälja sina nyproduktionsprojekt för ändamål av detta 
slag. Vidar ska det ha bildats en bostadsrättsförening som finansiärerna kan överta vid 
förvärv av bostadsrätterna.   
 

 Nedan presenteras hur det schematiskt skulle kunna tänkas gå till: 
 

1. Byggherre X annonserar ut nyproduktionen Idyllen 1 med 20 bostadsrätter på sin 
hemsida. 

2. 20 medlemmar ur föreningen FFR är redo för att köpa varsin bostadsrätt i Idyllen 1. 
3. Investerarna anger vilket avkastningskrav de har för att tänka sig gå in som finansiärer 

i uppköp av Idyllen 1 med syftet att en direkt vidareförsäljning av respektive 
bostadsrätt sker till de 20 medlemmarna ur FFR.  

4. En representant för medlemmarna i FFR tillsammans med en representant för 
investerarna kontaktar byggherren och uppger intresset av förvärv av Idyllen 1. 

5. Byggherren går med på uppgörelsen och fastigheten Idyllen 1 överlåts till 
finansiärerna.  

6. Finansiärerna säljer därefter vidare bostadsrätterna till medlemmarna i FFR i enighet 
med den överenskommelse som skede innan finansiärerna köpte upp Idyllen 1.  

7. Respektive bostadsrättshavare betalar hädanefter en månatlig avbetalning som 
inbegriper dels den köpeskilling som finansiärerna erlagt för köpet samt ett påslag av 
den avtalade avkastning som gjordes i steg (3). Betalningen enligt denna kan jämföras 
med ett annuitetslån.  

 
I detta fall ges byggherren den drivande rollen och som medlem i FFR blir man tvungen av att 
hitta rätt nyproduktionsprojekt samt att få byggherren i det enskilda fallet att gå med på 
försäljning som går i linje med det illustrerade händelseförloppet. 
 

6.3.1 Investeringskalkyl  
 
Val av objekt 
 
För att undersöka hur en investeringskalkyl enligt principen som presenterades i avsnitt 6.3 
har nyproduktionen Brf Brovaktaren i Åkersberga valts som objekt för kalkylen. Brf 
Brovaktaren består av 57 bostadsrätter och ligger vid kanalen till infarten i Åkersberga. 
Lägenheterna är från 1-4 rok58 och storlekarna löper från 39- 99m2. Priset varierar från 1 375 
000 – 3 945 000kr beroende på lägenhet. Samtliga bostadsrätter har även en månadsavgift på 

                                                
 
58 Rum och kök 
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minst 2 385kr till högst 6 188 kr. Försäljning pågår för tillfället och Peab räknar med att 
tillträde kan ske preliminärt hösten 2017.59  
 
Kriterierna för valet av objekt är att objektet är ett nybyggnationsprojekt med bostadsrätter, 
tillgänglig prislista samt geografiskt avgränsat till inom Stockholm. Vidare var kriteriet att de 
nyproducerade lägenheterna var av lägenhetstypen med minst 3 rum och kök vilket är av 
betydelse då den amortering som förväntas beräknas fram kommer med största sannolikhet att 
kräva ett hushåll med två inkomster.60  
 
Förenklingar och antaganden 
 
De förenklingar som kommer att göras är följande; 

• Antalet lägenheter kommer att begränsas från 57 till 15 stycken 
• Endast bostadsrätter med lägenhetsstorleken 72m2 kommer att tas med i kalkylen 
• Dessa 15 lägenheter skiljer sig något i pris enligt Peab prislista beroende på 

våningsplan vilket till kalkylen kommer att justeras till ett och samma pris.  
 

Vidare antas att samtliga köpekontrakt är upprättade enligt samma villkor. 
 
Prislista  
Priset för lägenheterna är tagna från Peabs annonserade prislista för Brf Brovaktaren och 
justerats enligt förenklingarna i föregående avsnitt.  Priset fastställs till 2 300 000kr för 
respektive bostadsrätt och avgiften för bostadsrätterna är 4500 kr vardera.  
 
Kalkylränta samt vinstpålägg på köpeskilling 
Investeringar av detta slag är ännu inte förekommande på den svenska marknaden och således 
grundar sig avkastningskravet på intervjun med Hans Lind, se avsnitt 7.3 och uppskattas i 
detta fall till 4,5 %.  
 
Löptid 
Löptiden kommer i detta exempel antas vara 2061 år. Anledningen till detta är att det annars 
skulle krävas orimligt hög månatlig avbetalning om betydligt kortare löptid hade varit till 
grund för kalkylen.  
 
Kalkyleringsmetod 
För att beräkna den månatliga avbetalningen som köpet av bostadsrätten medbringar kommer 
den uppskjutna avbetalningen av köpeskillingen kunna ses som ett annuitetslån. Det faktum 
att avbetalning enligt denna princip inbegriper dels amortering för köpeskillingen samt den 
avkastning finansiärerna kräver för att investeringen skall anses lönsam gentemot alternativa 
placeringsmöjligheter.  
 
Vidare har det som tidigare belysts att annuitetsformeln valts för att uppskatta den månatliga 
betalningen för respektive bostadsrättshavare. Detta belopp blir därmed vad finansiärerna 
erhåller per månad under löptiden. Första steget blir att räkna ut försäljningspriset vilket är det 
pris respektive intressent ur FFR måste betala för sin bostadsrätt. Försäljningspriset erhålls 
genom att multiplicera inköpspriset med vinstpåslaget. 

                                                
 
59 Prislista Brf Brovaktaren, Åkersberga - Hus 9-11  
60 Medelinkomst per hushåll i Stockholms län, 45 658kr per månad för samboende med 1 barn 0-19år, 2014 (SCB)  
61 Ett antagande som grundar sig på en ”lämplig” löptid på lån av summor i den här storleken. 
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Nästa steg blir att göra ett avdrag från utpriset med den handpenning som respektive kund 
lämnar i betalning för köpet av bostadsrätten. I detta fall antas62 att alla intressenter ur FFR 
erlägger 20 % av köpeskillingen i handpenning. Det återstående beloppet motsvarar det 
lånebelopp som intressenterna blir skyldiga för köpet av bostadsrätten vilket erhålls genom 
följande uträkning: 

𝐿å𝑛𝑒𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡 = 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ (1− 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠) 

I tabellen nedan sammanställs all indata till annuitetsformeln för att kunna beräkna den 
månatliga annuiteten som intressenter måste erlägga för att köpa en bostadsrätt i brovaktaren 
Brf.  

Tabell 2: Visar en sammanställning av indata till beräkning av den månatliga annuiteten  
Inköpspris (kr) Vinstpåslag (%) Avkastningskrav 

(månatlig %) 
Löptid (månader) 

2 300 000  10   0,375 240 
 
 
För att beräkna lönsamheten i en investering av detta slag kommer det att göras en 
nuvärdesberäkning av framtida intäkter och utgifter.  I föregående avsnitt kunde det erhållas 
den månatliga betalningen som respektive bostadrättshavare behöver erlägga för köp av sin 
bostadsrätt. Denna utgift bedöms i detta fall som en månatlig intäkt. För att beräkna nuvärdet 
av alla inbetalningar och utbetalningar kommer nettonuvärdemetoden att tillämpas. Intäkterna 
diskonteras med riksbankens uppsatta inflationsmål63, nämligen 2 %. Diskonteringsräntan 
inbegriper således inte investerarnas avkastningskrav eftersom den redan tagits hänsyn till vid 
beräkning av annuiteten 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 
62 Antagandet grundar sig i att 15 % är ett minimikrav vid tecknandet av bolån och att det i detta fall bör erfordras en högre 
andel 
63 Inflationsmålet, 2012-04-11 
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7.  Resultat 
 
I detta kapitel redovisas sammanställningen av resultatet från de genomförda intervjuerna 
vilket har utgått från att samla in respektive informants synpunkter på idéerna samt resultatet 
av investeringskalkylen. Sektionen delas in i tre avsnitt där resultatet från 
investeringskalkylen kommer att presenteras i avsnitt 7.1. I efterföljande avsnitt 7.2 kommer 
intervjusvaren från byggbolagen redovisas. Slutligen kommer intervjusvaren från Hans Lind, 
samt svaren från den potentiella investeraren att presenteras i avsnitten 7.3 och 7.4. 
 

7.1 Investeringskalkyl   
 

De relevanta värdena som presenterades i Tabell 2 matas in i beräkningsformeln för 
försäljningspriset för att sedan erhålla lånebeloppet. Denna uträkning ger:  
 

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 = 2  300  000 ∗ 1,10 = 2  530  000𝑘𝑟 
 
Vidare erhålls lånebeloppet genom följande formel: 
 

𝐿å𝑛𝑒𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 = 2  530  000 ∗ 1− 0,2 =   2  024  000𝑘𝑟   
 
Nu kan annuiteten beräknas enligt formeln som presenterades i avsnitt 5.2, med modifiering 
från årliga till månatliga belopp.  De erhållna värdena matas in i annuitetsformeln vilket ger:  
 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 =   2  024  000 ∗
0,00375 ∗ 1+ 0,00375 !"#

1+ 0,00375 !"# − 1 ≈ 12  805𝑘𝑟 

 
Detta ger alltså det månatliga kassaflödet för finansiärerna. Tabellen nedan presenterar alla 
värden som krävs för att beräkna nettonuvärdet för investeringen i detta projekt. 
 

Tabell 3:	   Visar en sammanställning av indata till nettonuvärdesberäkningen. Observera att 
diskonteringsräntan endast motsvarar kompensation för inflationen, se avsnitt 6,3 

Grundinvestering64 
(kr) 

Kontantinsats65 
(kr) 

Diskonteringsränta 
(%) 

Kassaflöde66 
kr 

Kalkyllängd 
i antalet 
månader 

34 500 000 506 000 0,167 12 805 240 

 
Dessa värden matas in i nettonuvärdesmetoden vilket ger: 
 
𝑁𝑁𝑉 =   −34  500  000+ 15 ∗ (506  000+    !"  !"#

!!!,!"!"

!
!"#
!!! ) = 11  043  415  𝑘𝑟  

Detta ger alltså ett nettonuvärde på dryg 11 miljoner kronor.   

                                                
 
64 Erhålls genom att multiplicera antalet uppköpta bostadsrätter med inköpspriset  
65 Försäljningspris*(1-0,2) 
66 Månatlig 
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7. 2 Byggbolagen 
 
Finansieringsmodellerna i avsnitt 6.2 och 6.3 presenterades för byggbolagen. Förvärv av 
enstaka bostadsrätter uteblev eftersom det är irrelevant i sammanhanget. 
 
L1 och L2 som beskrevs inledningsvis är väletablerade byggföretag. Det som skiljer företagen 
åt är deras kärnverksamhet. L1 bygger och utvecklar bostäder till största del i 
entreprenadform, medan L2 har sin kärnverksamhet i att förvärva mark och bygga i egen regi.  
 
Respondenten S1 är ett mindre byggbolag i förhållande till L1 och L2. S1 utvecklar bostäder 
både i egen regi och i entreprenadform. Detsamma gäller M1, som är ett mellanstort 
fastighetsbolag.  

 7.2.1 Intervjusvar gällande modell 2 
  
I detta avsnitt presenteras huruvida företagen ställer sig till att ingå entreprenadavtal för 
uppförandet av hus för en ”Islamic Brf’”, som L1 uttryckte det. ”Islamic Brf’” syftar till en 
bostadsrättförening som bildats av investerare som sedan upplåter bostadsrätter till 
intressenter av räntefria bolån. 
 
Samtliga byggbolag konstaterar att det som de är intresserade av när ett entreprenadavtal ska 
upprättas är avtalets beskaffenhet samt att de får betalt för tjänsten.  Sedan vad beställaren har 
för ändamål med uppförandet av huset och vilken finansieringsmodell bostadsrättföreningen 
använder sig utav är irrelevant i sammanhanget. Det väsentliga i det fallet skulle vara att 
bostadsrättsföreningen använder sig av legala finansieringsmetoder.67 L1 poängterar dock att 
de inte gör någon djupare utredning kring beställarens finansieringsmetoder. Undantaget för 
om det finns fog att misstänka nyttjande av otillåtna finansieringsmetoder.  
 
I frågan om bolagen skulle agera med större försiktighet när beställaren är en så kallad 
”Islamic Brf” för att inte äventyra deras varumärke är samtliga eniga om att så är inte fallet. 
L1 och L2 hävdar dessutom att det snarare kan ha positiva effekter på deras varumärke, om 
deras projekt eller entreprenadavtal skulle leda till att flera människor får möjligheten att slå 
sig in på bostadsmarknaden.   
 
Det som skulle kunna tänkas vara ”riskfyllt” med detta entreprenadavtal är hur uppgörelsen 
mellan intressenterna och investerarna är beskaffad Ett genomförande av nybyggnation av 
detta slag kan ta flera år och om avtalet mellan dessa är bristfälligt är frågan hur 
entreprenaden kommer att påverkas av detta.68 Vidare pekar både L2 och S1 att investerarna, 
det vill säga beställaren, egentligen är helt ointresserad av uppförandet av huset och dess 
utformning och således kan detta sätta sin prägel på projektet. I och med att 
byggnationsprojekt oftast inbegriper en kontinuerlig dialog mellan byggaren och beställaren. 
Å andra sidan om det skulle finnas representanter från intressenterna som agerar som ombud 
för finansiärerna och är delaktiga under hela projektet, bör det inte i sådant fall föreligga 
några svårigheter med entreprenadavtalet.69  
 
När ett entreprenadavtal ingås med ett fast pris står byggaren för risken om projektet blir 
dyrare än beräknat. Detta bidrar till att entreprenadkontrakt till fasta priser oftast blir dyrare 
                                                
 
67 L1 (2016-05-12) 
68 M1, 2015-05-04 
69 S1 (2016-04-29) & L2 (2016-05-04) 
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än avtal med löpande räkning.70 Beställaren måste således vara tillräckligt kapitalstark för att 
byggbolagen71 ska känna sig trygga med att utföra totalentreprenad åt en okänd kund. För 
övrigt innebär inte en okänd beställare att företagen kräver högre pris för genomförandet, utan 
prissättningen sker utefter vilka tjänster och produkter kunden efterfrågar.72    

7.2.2 Intervjusvar gällande modell 3 
 
S1 och L2 delar samma uppfattning gällande försäljning av nyproduktionsprojekt. Företagen 
påpekar det faktum att försäljningen av nyproducerade bostadsrätter går väldigt framgångsrikt 
och att majoriteten av projekten blir slutsålda kort efter försäljningsstarten. Därför är behovet 
av försäljning enligt detta förfaringsätt obetydligt. Vidare påpekar deltagarna att sälja 
utannonserade nybyggnationer till några investerare som har avsikten att sälja vidare till sina 
egna kunder skulle resultera i att byggbolagens egna konsumenter blir bortprioriterade. Några 
av byggbolagen har så kallade VIP-kunder vilket innebär förtur till nyproducerade 
bostadsrätter. Dessa kunder blir dessutom kontinuerligt informerade om nya projekt, innan 
projekten publiceras för allmänheten. Försäljning av nyproduktionsprojekt som är byggt i 
egen regi missgynnar bolagens egna konsumenter, framförallt VIP-kunderna. 73  
Respondenterna förklarar att de är väldigt måna om VIP-kunder och även övriga 
konsumenter. Denna affär påverkar företagets egna potentiella konsumenter negativt och även 
om ett högre försäljningspris skulle vara möjlig i det aktuella fallet, utesluts försäljningen av 
annonserade nyproduktionsprojekt.74      
 
M1 uppger att de inte kan sälja alla bostadsrätter i en nyproduktion som är avsedda för deras 
konsumenter. Vid bildandet av bostadsrättsföreningen är upplåtelseformen gjord för 
konsumenter. Detta medför att stadgarna i föreningen skulle förhindra medlemskap av 
exempelvis juridiska enheter, vilket i detta fall är finansiärerna. Även om finansiärerna inte 
nekas medlemskap skulle detta vara en väldigt exceptionell bostadsrättförening. Detta är ännu 
ett hinder till varför M1 anser att försäljning enligt denna modell inte kommer att fungera. 
 
L1 ser egentligen inga problem med att sälja alla nyproducerade bostadsrätter till finansiärer. 
Att sälja alla bostadsrätter i ett nyproduktionsprojekt anses som fördelsaktigt för byggherren. 
Detta leder förmodligen till minskade mäklarkostnader och risken för utebliven försäljning. 
L1 förtydligar även att försäljning av detta slag aldrig tidigare har varit på agendan och 
således är vederbörande inte helt säker hur det skulle bli i ett aktuellt fall. Respondenten 
poängterar att den största delen av deras verksamhet är att bygga åt någon annan. Beträffande 
bostadsutvecklingsverksamheten i egen regi, det vill säga att köpa mark, eller redan i det 
befintliga fastighetsbeståndet bygga hus och sedan sälja till en ”Islamic brf”. Antar 
respondenten att om det skulle visa sig att byggbolaget kan erhålla högre avkastning genom 
att direkt sälja bostadsrätterna till investerarna. Då det högre avkastningskravet inte är en följd 
av att försäljningen sannolikt kommer att ske till en ”Islamic Brf”, snarare att man utesluter 
övriga kundgrupper till förmån för en specifik, skulle denna förfaringsätt vara realistiskt. 
Alternativt kan byggbolaget utveckla bostadsprojekt i marknader där det för närvarande inte 
är möjligt att bygga bostadsrätter eller ägarlägenheter på grund det geografiska läget.  
Intervjuobjektet pekar på områden där efterfrågan på dessa boendeformer inte existerar i 
samma proportion som andra områden, möjligtvis på grund av religiösa skäl såsom 

                                                
 
70 S1(2016-04-29) 
71 S1,L1 & L2 
72 L2 (2016-05-04) 
73 L2, S1 
74 L2, S1 
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ränteförbudet bland invånarna. I detta fall kan det givetvis vara tänkbart att uppföra hus i det 
befintliga fastighetsbeståndet för att sedan sälja till ”Islamic Brf”, utan att kräva högre 
avkastning än i vanliga fall.  

7.3 Intervjusvar från potentiell investerare 
 
Respondenten har en muslimsk bakgrund och följer förbudet beträffande ränta inom islam. 
INV är egenföretagare och bedriver verksamheten inom byggsektorn och således har en 
gedigen erfarenhet från branschen. 
 
I frågan om vilket alternativ som verkar mest realistiskt ur investerarperspektiv, antar INV att 
samtliga är tänkbara scenarion. Respondenten uttrycker att en finansiär endast är intresserad 
av att kapitalplaceringen genererar högre framtida avkastning. Vidare menar INV att den 
modell som personligen föredras i nuläget är att agera som mellanhand för en intressent som 
vill köpa en bostadsrätt i det befintliga beståndet. I och med att samtliga modeller är 
obeprövade är det således för riskabelt att göra en större kapitalinvestering vilket resterande 
modeller antas kräva. Beträffande modell 2 och 3 krävs en mer detaljerad beskrivning av 
händelseförloppen och framförallt hur avtalen mellan intressenterna och investerarna kommer 
att utformas. Respondenten menar att finansieringsmodellerna som presenteras i avsnitt 6.2 
och 6.3 mer efterliknar ett scenario där ”finansiärerna” är ett fastighetsbolag som bygger en 
ny variant av hyresrätter. Den enda skillnaden i dessa fall skulle vara att istället för en 
månatlig hyra, erläggs en månatlig avbetalning av köpeskillingen för ”bostadsrätten” där 
hyresgästen succesivt övertar nyttjanderätten.  
 
Informanten betonar att en avgörande faktor för att realisera finansieringsmodellerna är att det 
ska vara ”barnsligt” enkelt att placera sitt kapital i en sådan verksamhet. INV förtydligar detta 
med att det idag knappt tar några sekunder att göra diverse kapitalplaceringar världen över, 
via en smartphone. Respondenten menar att all typ av aktiv deltagande som är tidskrävande 
för finansiärer kommer att avskräcka potentiella investerare, som endast har intresse av säkra 
kapitalplaceringar.   
  
Gällande vilken part som ska ta initiativet för verkställandet av finansieringsmetoderna 
förklarar INV att det är helt beroende av vilken målgrupp på investerarsidan man avser. Den 
svarande skildrar i det här fallet två typer av potentiella ”finansiärer”, ena är personer som 
endast har intresse av förräntning av sitt kapital utan någon medverkan i den faktiska 
verksamheten. Respondenten tar exempelvis aktie- och fondplaceringar, som tidigare nämnt 
kan göras via en smartphone och således en väldigt enkel procedur. I detta fall bör 
intressenterna eller något annat bolag vara initiativtagare till verkställandet av metoderna. Ett 
sätt är att det finns aktiebolag vars verksamhet är att bilda bostadsrättsföreningar, förvärva 
mark och sedan upprätta hus som sedan säljs till intressenter. En annan typ av investerare är 
så kallade entreprenörer vilket i detta sammanhang åsyftas bildandet av byggföretag vars 
verksamhet är att bygga åt denna målgrupp.  
 
I frågan om rimligt avkastningskrav menar INV att det återigen är korrelerat till vilken typ av 
finansiärer man syftar till. Den svarande menar att angående investerare som beskrevs 
inledningsvis i föregående stycke antas avkastningskravet vara lägre än om ett fastighetsbolag 
skulle driva verksamheten. Någon exakt procentsats är tämligen svårt att förutspå men 
investeraren menar någonstans mellan tre till sju procent.  
 
Respondenten är övertygad om att verkställande av finansieringsmodellerna kommer att kräva 
att det till en början finns kapitalstarka muslimer vars intresse är att skapa ett räntefri 
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finansieringsalternativ. Han pekar på att de bankverksamheter som bildats i exempelvis 
England eller andra Europeiska länder, startade med muslimska investerare som såg en 
lukrativ marknad att tjäna pengar i och samtidigt hjälpa människor med samma 
trosuppfattning. Detta utesluter emellertid inte att finansiärer är av en annan trosuppfattning. 
Intervjuobjektet anspelar på att muslimska investerare oftast har god kännedom om 
ränteförbudet samt är i kontinuerlig kontakt med potentiella intressenter. Processen bör 
initieras med att intressenter och muslimska investerare tillsammans driver fram 
finansieringsmodellerna och anpassar dessa till deras behov och krav och därigenom 
realiserar räntefria bolån även i Sverige. Vidare tror INV att det ur ett långsiktigt perspektiv är 
finansieringsmodellen som presenteras i avsnitt 6.2 som är mest realistiskt. I modell 2 får 
intressenterna inflytande i både utformningen av huset samt läget på fastigheten. 

7.4 Intervjusvar från Hans Lind 
 
Lind tror initialt att det mest realistiska alternativet är bildandet av bostadsrättsförening som 
på begäran av intressenterna förvärvar mark och beställer entreprenad för uppförandet av hus. 
Fördelen skulle vara att intressenterna har möjligheten att påverka utformning av huset enligt 
sina egna preferenser. Detta kan leda till att en större kundkrets attraheras och därigenom 
fångar in intressenter med högre betalningsförmåga, vilket i sin tur gynnar finansiärerna. Lind 
berättar om en turkisk förening i Rotterdam som hade byggt ett flerfamiljshus för sina 
medlemmar, och att byggnaden var starkt influerad av turkiskt arkitektur och konst. 
Föreningen beslutade även vilka som tilläts medlemskap i föreningen, och förvaltade 
fastigheten på egen hand. Professorn menar att uppförandet av flerfamiljshuset mycket väl 
skulle kunna ha gått till enligt samma procedur som modell 2 (se avsnitt 6.2).  
 
Professorn pekar även på att bostadsrättsföreningens storlek i detta fall kan ha betydelse för 
att realisera konceptet. Till en början skulle bildandet av mindre bostadsrättsföreningar anses 
vara mer fördelaktigt för samtliga parter. Fördelen med mindre föreningar är att uppförandet 
av hus med ett fåtal lägenheter inte kräver komplicerade avtal och är därav enklare att 
genomföra.  
 
Gällande byggbolag och deras ställningstagande till att ingå entreprenadavtal av denna form 
tror han att större väletablerade byggbolag är mer försiktiga med att ge sig in i nya 
obeprövade projekt. De har sitt varumärke att tänka på och skulle projektet på något sätt 
innebära ett misslyckande kan följden av detta färga av sig på varumärket.  Han tror snarare 
att mindre etablerade företag skulle vara mer öppna för nya idéer som är av den här 
karaktären. Det råder redan stor konkurrens i byggsektorn och av den anledningen kan mindre 
byggbolag vara mer mottagliga för nya projekt om de anser att projektet kan leda till en ökad 
lönsamhet i bolaget genom att rikta in sig mot en ny och konkurrensfri marknad. 
 
Vidare menar respondenten att en variant kan tänkas vara att föreningen i tidigt skede ingår 
ett samarbete med ett etablerat byggbolag med god erfarenhet att driva byggprojekt från 
planeringsfasen till färdigt hus. Samarbetsavtalet skulle i det långa loppet leda till att man 
tillsammans med föreningen bygger upp en erfarenhet och således tryggar för en långsiktig 
etablering av bostadsrättsföreningar med detta ändamål.  
 
 
Beträffande förvärv av enstaka bostadsrätter tror professorn att det är ett möjligt scenario om 
finansiären är en fysisk person.  Han pekar på ett fenomen som är allt mer förekommande 
utomlands som kallas för ”microfinance”. Lind berättar att en grupp av människor går 
samman och slår ihop sina besparingar för att sedan låna ut till varandra vid behov. I detta 



 32 

sammanhang kan man istället tänka sig att det borde kunna tänkas finnas en mellanhand som 
är villig att agera som finansiär för en intressent och således upprätta ett låneavtal 
sinsemellan.  I låneavtalet kan sedan finansiären kräva sin avkastning betald i form av en fast 
avgift. Några juridiska komplikationer bör inte förekomma eftersom det råder avtalsfrihet 
mellan privatpersoner, till skillnad mot banker eller någon annan juridisk enhet. 
 
I frågan om en rimlig uppskattning av hur stort avkastningskrav finansiärerna tros kommer att 
kräva, tyder professorn på en räntesats mellan tre till fem procent. Det faktum att den låga 
räntan idag knappast ger någon avkastning vid kapitalplacering hos en bank, anser 
intervjuobjektet att den underliggande realräntan på 2 % är en bra utgångpunkt. Vidare kan 
det tänkas ett risktillägg på detta som inte bör vara högre än 3 %. Professorn poängterar också 
att om ett högre avkastningskrav skulle erfordras blir samtliga modeller absurt dyra för 
intressenterna, i förhållande till lån av en konventionell bank, där bolåneräntan idag ligger på 
knappt 2 %.   
 
 
 
8. Analys & diskussion 

 
I detta kapitel kommer en analys och diskussion av de empiriska resultaten att göras. 
Författaren kommer även att återkoppla intervjusvaren till arbetets syfte. Kapitlet är uppdelat i 
tre avsnitt, det första 8.1 utgör en analys av lönsamheten i investeringskalkylen. Vidare 
analyseras intervjusvaren gällande modellerna i efterföljande avsnitt 8.2. Kapitlet avslutas 
med avsnitt 8.3 där den potentiella finansiärens intervjusvar specifikt analyseras. 

 8.1 Lönsamhet 
 
Resultatet av en investering gällande uppköp av nybyggnationsprojekt ger prov på en god 
lönsamhet i förhållande till grundinvesteringen. Beräkningen visar ett nettonuvärde på 
approximativt 11 miljoner kronor vilket är drygt en tredjedel av grundinvesteringsbeloppet. 
Det som kan vara missvisande med denna uträkning är att investeringskalkylen grundar sig på 
en del antaganden och förenklingar. Skatter och avgifter har exempelvis försummats i 
kalkylen vilket resulterar i ett högre nettonuvärde än om hänsyn hade tagits till alla relevanta 
parametrar. Emellertid ger beräkningen en god indikation för potentiella finansiärer för 
lönsamheten vid investering av detta slag. Dessutom kan det månatliga kassaflödet på 12 805 
kr, vilket ger en summa på cirka 154 000 kr/år, återinvesteras i andra projekt och således 
kunna generera ytterligare avkastning. 
 
Utöver lönsamheten ur en finansiärs synvinkel, visar kalkylen även den månatliga 
avbetalningen för potentiella intressenter vid en räntefri finansiering av bostadsköp enligt 
modell 3. Enligt prislistan var månadsavgiften från bostadsföreningen på 4500 kr, vilket i 
detta fall ger en totalkostnad på 17 500kr i månaden.  En intressant aspekt är att 17 500 kr i 
förhållande till medelinkomsten för hushållen i Stockholm är en väldigt hög summa. Detta 
alternativ bör troligtvis endast lämpa sig för den övre medelklassen av intressenter, och hur 
efterfrågan bland dessa ser ut ger denna uppsats eller KPMG:s studie inget svar på. 
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8.2 Analys av intervjusvaren beträffande finansieringsmodellerna 

8.2.1 Modell 1 
 
Modell 1 diskuterades endast med Hans Lind och INV, eftersom byggbolagen inte har någon 
roll i att realisera metoden. INV och Lind ser på modellen från olika perspektiv, fastän att 
båda är överens om att denna är realiserbar. En huvudorsak till de skilda uppfattningarna av 
modellen är att Hans ser det mer från ett intressentperspektiv medan INV är fäst vid 
investerarsidan. Detta ger intressanta synvinklar, exempelvis tror Hans att intressenter kan gå 
ihop tillsammans och låna ut till varandra, om det visar sig att det inte finns någon fysisk 
person som kan agera som mellanhand. Investeraren å andra sidan tror på denna modell mer i 
ett tidigt skede av implementering av räntefria finansieringsmodeller. Anledningen till detta är 
att det inte krävs höga insatssummor för finansiärer som agerar som mellanhand för enstaka 
bostadsköp i förhållande till uppköp av nyproduktionsprojekt eller uppförandet av hus.  
   
Sammanfattningsvis är både överens om att det går att realisera modellen. Det som däremot 
inte framgår av resultatet är huruvida INV uppfattar finansiären som agerar som mellanhand. 
Lind menade att det möjligtvis är realiserbart om finansiären är en fysisk person. Detta 
framgår dock inte av INVs resonemang beträffande finansiären.  Vidare är det troligt att INV 
inte har tillräckligt med kunskap beträffande de juridiska frågorna gällande medlemskap i en 
bostadsrättsförening. INV ser detta endast från finansiärens perspektiv och ur den synvinkeln 
är det möjligt. Vidare krävs det egentligen en djupare utredning kring bostadsrättsföreningars 
inställning till medlemskap av den här typen.  

8.2.2 Modell 2  
 
Kontentan från intervjuerna visar att samtliga bolag inte ser några problem med att realisera 
finansieringsmodellen utifrån den roll byggbolagen har i verkställande av modellen.  
Företagen konstaterade att den avgörande faktorn för att realisera finansieringsmetoden från 
deras sida är att de får betalt för tjänsten. Byggbolagens inställning till entreprenadavtal är 
följaktligen oberoende av vad beställaren tillämpar för finansieringsmetod. Detta ger alltså 
möjligheten till beställningssidan att kunna implementera räntefritt finansieringsalternativ 
enligt metodiken i avsnitt 6.2. 
 
I denna modell ges inte byggbolagen den drivande rollen, vilket också kan ha påverkat deras 
ställningstagande. Det som menas med den drivande rollen är då byggbolag bygger i egen 
regi och således ansvarar för hur försäljningen av bostadsrätterna skall gå till. Försäljning 
kommer i förhållande till modell 3 inte leda till att byggbolagens egna konsumenter blir 
bortprioriterad för någon annans kunder.  
 
Beträffande risken om att ingå entreprenadavtal med en ”islamic brf” ansågs investerarens 
avsaknad av intresse för uppförande av huset som ett orosmoment. En anledning till detta är 
att ingen av respondenterna egentligen känner till hur avtalet mellan intressenterna och 
beställaren är beskaffat. Dock borde detta inte ha någon betydelse såvida beställaren är 
tillräckligt kapitalstark för att säkerställa att byggbolaget får betalt för entreprenaden. Vidare 
är det troligt att investerarna står för risken för uppförandet av huset samt att avtalsvillkoren 
med intressenterna följs. 
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I uppsatsen har ingen djupare beskrivning av avtalets beskaffenhet gjorts, dock enligt istisna-
metoden som tillämpas av islamiska banker bygger egentligen på samma händelseförlopp. 
Den modifiering som har gjorts i denna modell är att finansiären inte utgörs av en bank.  För 
att denna metod ska vara sharia-kompatibel bör avtalsförhållandet mellan intressenterna och 
finansiären baseras på förutsättningarna för istisna-metoden. Detta kräver dock en djupare 
utredning.  
 
Även Hans Lind ansåg att denna metod var mest realistisk. Hans understryker betydelsen av 
att intressenter får vara med och bestämma utformningen av lägenheterna. I 
investeringskalkylen resulterade uträkningen i en totalkostnad på 17 500kr vid köp av en 
bostadsrätt med ett värde av 2 300 000kr. Med tanke på den höga månatliga totalkostnaden 
antas friheten för intressenter gällande valet av fastighetens läge samt utformningen av huset 
vara fundamental för att fånga in intressenter med passande betalningsvilja.  

8.2.3 Modell 3  
 
Resultaten från intervjuerna visar på att byggbolagen huvudsakligen har ett 
överensstämmande ställningstagande till denna finansieringsmodell. I stort sett är 
byggbolagen ense om att försäljning av nyproduktionsprojekt till ett fåtal investerare inte är 
ett möjligt scenario. Det som nämnts i föregående avsnitt grundar sig främst i att 
nyproducerade bostadsrätter säljs till byggföretagens egna konsumenter. Därav är det väldigt 
troligt att en stor andel av byggbolagen i Sverige för samma resonemang, eftersom etablerade 
byggföretag oftast har VIP-kunder och försäljning av den här karaktären motverkar deras 
förtur. En annan intressant aspekt i detta resonemang är att VIP-kunder får information om 
nya projekt innan det når allmänheten och således kan bostadsrätter i nyproduktionsprojekt 
vara sålda när det väl når allmänheten. Detta i sin tur förhindrar eller försvårar betydligt 
möjligheten för finansiärer att köpa upp alla bostadsrätter i ett utannonserat 
nybyggnationsprojekt. Något som inte togs upp på intervjuerna är huruvida byggbolagen hade 
handlat om investerarna var VIP-kunder? 
 
M1 pekade även på att försäljning av alla bostadsrätter i en förening till investerare kan 
komma i konflikt med bostadsrättföreningens stadgar. Följaktligen har respondenten uppfattat 
finansiären som en juridisk person. Detta pekar på samma problematik som vid förvärv av 
enstaka bostadsrätter i det befintliga beståndet.  
  
Vidare kan det diskuteras vad den rådande bostadsmarknaden i Stockholm kan ha för 
inverkan på byggbolagens inställning. Enligt denna metodik skulle samtliga bostadsrätter i 
nyproduktionsprojektet bli sålda med en gång vilket borde vara tillräckligt frestande för 
byggbolag som bygger i egen regi. Det faktum att empirin visar på att försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter går framgångsrikt för de berörda byggbolagen leder det troligtvis 
till att behovet av en hastig försäljning inte har någon vidare betydelse för företagens 
lönsamhet.  
 
L1 gav ett ganska neutralt intryck till konceptet, till skillnad mot övriga. Respondenten påstod 
även att försäljning av den här modellen skulle kunna ske om det skulle medföra högre 
avkastning än i annat fall, vilket inte överensstämmer med resterande byggbolagens 
ståndpunkt i frågan. Skillnaden i deras uppfattning bör ha influerats av det faktum att alla 
intervjuade byggbolag utom L1 huvudsakligen utvecklar bostäder i egen regi, och således är 
mer försiktiga i att testa nya försäljningsförförande som går emot deras sedvanliga. 
Alternativt att de redan har byggt upp en stor kundkrets som de är väldigt måna om. Gentemot 
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L1 som har en annan målgrupp som sin kundbas, vilket är stora fastighetsbolag och fonder 
som väsentligen beställer entreprenad.   

8.3 Analys ur investerarens perspektiv  
  
För att det överhuvudtaget skall vara möjligt att realisera de presenterade 
finansieringsmodellerna måste det finns någon som är villig att bistå med kapital. INVs 
intryck av finansieringsmodellerna verkar vara att samtliga modeller är realiserbara ur en 
finansiärs synvinkel såvida kapitalinvesteringen bedöms ge högre framtida avkastning. 
Däremot särskiljer investeraren olika typer av investerare. En anledning kan vara att oavsett 
om en investering visar sig vara lönsam medför inte detta att alla kategorier på investerarsidan 
är villiga att göra en insats och agera som finansiär i någon av de presenterade modellerna. 
Följaktligen särskiljer respondenten på olika typer av investerare, där det bland annat 
understryks att kapitalstarka muslimer är den kategori som troligtvis utgör den mest 
potentiella kategorin.  Anledningen är att dessa har god kännedom för ränteförbudet och att 
dessa grupper av människor kontinuerligt kommer i kontakt med varandra. Det som 
författaren tolkar av detta är att utöver ränteförbudet finns det en rad andra aspekter som 
gynnas om parterna har samma trosuppfattning. En utgångspunkt skulle exempelvis vara att 
det förutom ränteförbudet finns en rad andra faktorer att ta hänsyn till för att det ska vara 
sharia-kompatibelt. Detta redovisas exempelvis i teoriavsnittet angående islamiska bankers 
finansieringsmodeller (se avsnitt 3.1) där banken inte har rätt till ersättning för eventuellt 
dröjsmål eller utebliven betalning i form av ränta. Vidare pekar respondenten på att etablering 
av islamiska banker utomlands har gjorts av muslimska investerare och således bör detta vara 
en indikation på att om någon av dessa modeller realiseras kommer finansiärerna utgöras av 
samma målgrupp.  
 
Intervjuobjektet gör en distinktion mellan vad som är den mest realistiska modellen ur ett 
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Gällande den kortsiktigliga vilket åsyftar den modell 
som går att tillämpa redan idag och är av mindre omfång, anses modell 1 vara det mest 
realistiska scenariot. Anledningen till detta är att resterande modeller behöver en djupare 
utredning, och framförallt en större kapitalinvestering vilket gör att vikten av en detaljerad 
beskrivning av modellen är ytterst väsentligt för att göra en tillförlitlig bedömning. Utifrån det 
som presenterats för INV är modell 2 det mest realistiska scenariot ur ett långsiktigt 
perspektiv. Detta grundar sig på det faktum att i modell 2 får intressenterna vara med och 
bestämma utformningen av byggnaden samt lokaliseringen. Dessa förutsättningar pekade 
även Lind på för att modellen ska vara realiserbar. Anledningen till att friheten att utforma 
byggnaden och att bestämma läget på fastigheten är knuten till hur realiserbar modellen är 
ligger i intressenternas betalningsvilja. Dessa parametrar anses vara av stor vikt för att man 
ska locka till sig intressenter med hög betalningsvilja vilket i sin tur kan attraherar 
kapitalstarka investerare.  
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9. Slutsats 
  
Denna undersökning visar att byggbolagens ställningstagande till modell 2 och 3 skiljer sig 
väsentligt från varandra. Modell 2 ansågs vara fullt realiserbar av samtliga byggbolag. 
Däremot angående modell 3 uteslöts modellen av majoriteten av byggbolagen och således 
anses den inte vara realistisk. Utifrån den potentiella investeraren och professorn kan samma 
slutsats dras; det vill säga att modell 2 skulle vara det mest realistiska scenariot. Beträffande 
uppköp av enstaka bostadsrätter verkar även denna finansieringsmodell både ur investeraren 
och Hans Linds synvinkel vara ett möjligt scenario i Sverige.  
 
Vidare gav investeringskalkylen prov på en god lönsamhet, å andra sidan en väldigt hög 
månatlig totalkostnad för potentiella intressenter, i förhållande till medelinkomsten per 
hushåll i Stockholm. En investering enligt förfarandet i modell 3, med ett avkastningskrav på 
4,5 %, rendera ett nettonuvärde som var lika stort som en tredjedel av grundinvesteringen. 
 
 

9.1 Framtida forskningar 
 
I denna uppsats utgår efterfrågan av KPMG:s studie vilket gjordes för ett par år sedan och 
som dessutom inte var specificerad på bolån utan snarare efterfrågan av islamisk 
bankverksamhet i Sverige. En intressant aspekt är att undersöka dagens muslimers inställning 
till en icke räntebärande bolån som bygger på modell 2 i uppsatsen och att i sådant fall 
undersöka hur stor betalningsviljan är hos målgruppen. Det faktum att priskänsligheten inte 
framgick av KPMG:s studie är denna fråga ytterst vitalt för att någon av de presenterade 
modellerna överhuvudtaget ska kunna realiseras.  
 
Vidare är finansieringsmodellerna endast spetsade mot köp av bostadsrätter. Frågan man kan 
ställa sig då är huruvida andra boendeformer kan passa bättre i sammanhanget. Ett exempel 
på detta är att i modell 1 och 2 undersöka boendeformen ägarlägenheter istället för 
bostadsrätter. Byggande av ägarlägenheter har inte tagit fart ännu och kanske passar denna 
boendeform intressenterna bättre? 
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Bilagor 
 

BILAGA 1- Intervjufrågor för byggbolagen  
 
Vad anser ni om modell 2? Är detta möjligt? 
Vilka hinder finns det för att realisera detta? 
Agerar ni med mer försiktighet eftersom detta är ett obeprövat område som framförallt berör 
en just specifik målgrupp, det vill säga muslimer? 
 
Vad anser ni om modell 3? Är detta möjligt? 
Vilka hinder finns det för att realisera detta? 
Agerar ni med mer försiktighet eftersom detta är ett obeprövat område som berör en just 
specifik målgrupp, det vill säga muslimer?  

BILAGA 2- Intervjufrågor för Hans Lind 
 
Vilken eller vilka av modellerna anser du är mest realistiskt, och varför i sådant fall? 
Vad tror du om byggbolagens ställningstagande till modellerna 2 och 3? 
Vad är att anse som ett realistiskt avkastningskrav från finansiärerna för att en 
kapitalplacering ska kunna ske i projekt avseende modellerna?   
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BILAGA 3- Intervjufrågor för potentiella investeraren  
 
Vilka av dessa modeller anser du vara mest realistiskt?   
Vilka hinder skulle det finnas idag för att möjliggöra modellen (d.v.s. den du  anser är mest 
verklighetstrogen)?   
Vem ska vara initiativtagare för att realisera modellen?   
Vilket avkastningskrav ställer du/ni som investerare för du ska se det som en  möjlig 
kapitalplacering?   
Tror du att investerare med annan religionstillhörighet kan tänka sig investera?   
Du är själv muslim och har således god kännedom för problematiken kring  ränteförbudet. 
Hur tror du marknaden för räntefri fastighetsfinansiering ser ut idag? Framtiden?   
Något övrigt du vill lägga till om ämnet?  
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