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1 Inledning 

1.1 Översikt  

Hybridinstrument som vinst- och kapitalandelslån har funnits på den svenska finansmarknaden 

sedan slutet på 1920-talet. Ur ett skatteperspektiv har de existerat i gråzonen mellan skuld och eget 

kapital men det dröjde fram tills 1970-talet för skatterreglerna att kodifieras i lag. 

Kapitalandelslånet ansågs vara alltför riskabelt och förbjöds medan vinstandelsräntan blev, med 

vissa undantag, skattemässigt avdragsgill. Även om lagstiftarens avsikt med vinstandelslån var att 

möjliggöra för alternativa finanseringsformer på den svenska finansmarknaden har detta syfte dock 

inte kommit att förverkligas. Försöken att förhindra att vinstandelslån skulle användas för att 

undvika ekonomisk dubbelbeskattning ledde istället till att domstolarna började anamma ett uttalat 

substans-över-form-perspektiv genom att fokusera på rättshandlingars verkliga innebörd. Detta har 

lett till att vinstandelslån förblivit ett relativt oanvänt instrument på den svenska finansmarknaden.  

 

År 2006 återfick bolag möjligheten att emittera kapitalandelslån, dock har dess likhet med 

delägarrätter och höga riskbenägenhet lett till att de i likhet med vinstandelslån förblivit relativt 

oanvända på den svenska finansmarknaden. Lagstiftningen kring kapitalandelslån är i dagsläget 

bristfällig, men en diskussion pågår om att introducera en skattelagstiftning som liknar dagens 

lagstiftning för vinstandelslån. Därmed kan det antas att även då kommer domstolarna bruka 

substans-över-form-perspektivet för att se igenom artificiella strukturer.  

 

På den internationella finansmarknaden finns ett stort antal islamiska finansinstrument som i likhet 

med vinst- och kapitalandelslån befinner sig i gråzonen mellan skuld och eget kapital. Den moderna 

islamiska finansindustrin uppstod på 1960-talet och kom på 1980-talet att växa kraftigt i länderna 

kring Persiska viken. Under 1990-talet kom islamiska finansinstrument till Europa och har växt 

stadigt sedan dess. Ett av de största problemen för islamiska instrument i Europa är den skatterisk 

som ligger i det att de inte har skatteneutralitet i jämförelse med konventionell finansiering, vilket 

har inneburit att islamiskt investeringskapital haft svårt att nå den europeiska finansmarknaden. Ett 

annat problem är den shariarisk som uppstår pga. av shariaarbitrage och fatwashopping.  

 

Detta arbete kommer att utforska möjligheterna för den islamiska finansieringsformen mudaraba att 

bli klassificerad som kapitalandelslån och därmed ta en ”genväg” in på den svenska 

finansmarknaden. För att detta ska vara attraktivt för islamiska investerare krävs dock 

skatteneutralitet med konventionell finansiering, vilket i dag hindras av två faktorer: skillnaden i 



 

7 
 

skattereglerna mellan kapitalandelslån och vinstandelslån, samt HFD:s bruk av substans-över-form-

perspektivet med fokus på rättshandlingens verkliga innebörd.   

 

Arbetet kommer nå den slutsatsen att det finns många likheter mellan kapitalandelslån och 

mudaraba, samt att den bristfälliga legaldefinitionen av kapitalandelslån kan möjliggöra skapandet 

av ”shariavänliga kapitalandelslån”. För att dessa instrument ska vara attraktiva för islamiska 

investerare krävs dock skatteneutralitet mellan kapitalandelslån och konventionell finansiering. Om 

reglerna som gäller för vinstandelslån överförs på kapitalandelslån, kommer islamiska strukturer 

inte drabbas av HFD:s substans-över-form-perspektiv i samma utsträckning som vinstandelslån. 

Detta pga. att shariavänlighet bestäms ur ett form-över-substans-perspektiv och de flesta islamiska 

finansieringsformer står i sin substans nära räntelån. Även om skatterisken med islamiska 

instrument kan hanteras kommer dock shariarisken att kvarstå, vilket kräver speciell hantering.  

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med arbetet är att vidga debatten om kapitalandelslån genom att utforska dess likheter med 

den islamiska finansieringsformen ”mudaraba”. Med detta ämnar jag öppna upp för en diskussion 

om islamisk finans i Sverige samt bidra till debatten om en tydligare skattelagstiftning för 

kapitalandelslån.  

 

Kunskap om shariavänliga instrument och strukturer har funnits inom svenskt näringsliv och 

statliga departement sedan sent 1990-tal. Debatten kring dessa instrument har dock ofta skett i 

diskretion, mest med anledning av de negativa associationer som ord som ”sharia” kan väcka hos 

allmänheten. Det är dock viktigt att betona att islamisk finans är en verklighet i dagens globala 

finansindustri och att ord som ”Islamic banking”, ”sharia compliance”, ”sharia boards” och 

”fatwa shopping” används dagligen av investmentbanker och advokatbyråer. Då den islamiska 

finansindustrin förväntas ha en fortsatt tillväxt under de närmaste åren, är det rimligt att även 

intresset tilltar på den svenska finansmarknaden.  

 

Jag vill med detta arbete utforska möjligheterna att i ett slag lösa två problem genom att:  

 

(1) Utforska ett nytt användningsområde för kapitalandelslån genom vilken den kan uppnå 

sin fulla potential som en alternativ finansieringsform mellan skuld och eget kapital och 
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(2) Utforska möjligheterna för den islamiska finansieringsformen ”mudaraba” att klassas 

som kapitalandelslån på den svenska finansmarknaden och därmed uppnå den 

skatteneutralitet som islamiska instrument eftersträvar.  

 

I fall det är möjligt att skapa shariavänliga kapitalandelslån kan detta skapa en ”genväg” för 

islamiskt investeringskapital att nå den svenska finansmarknaden, vilket skulle vara till bådas 

fördel.  

 

1.2 Problemformuleringar 

 

Detta arbete analyserar följande problemformuleringar: 

 

 Kan den islamiska finansieringsformen ”mudaraba” klassificeras som ett 

kapitalandelslån?  

 Vilka är de två huvudriskerna med islamiska instrument och hur kan de hanteras?  

 Vad är konsekvensen om det substans-över-form-perspektiv som HFD applicerar på 

vinstandelslån skulle appliceras på ett shariavänligt kapitalandelslån?  

 

1.3 Metod och Material 

1.3.1 Vinst- och kapitalandelslån 

 

Då användningen av vinst- och kapitalandelslån varit begränsad är det relativt svårt att finna bra 

litteratur om ämnet. Även förarbetena kan förefalla vara relativt bristfälliga vilket även reflekteras i 

både den bolagsrättsliga samt skatterättsliga lagstiftningen. I min tolkning av lagstiftningen har jag 

använt mig av en rättsdogmatisk metod och därmed använt följande av rättskällelärans traditionella 

källor: lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Vad gäller doktrinen har jag främst använt 

mig av Mattias Dahlbergs ”Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen 

särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital” (2011) 

som är en relativt ny och djupgående studie av vinstandelslån och kapitalandelslån. Jag har även 

använt mig av Carl Borgströms ”Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer - 

Några aktiebolagsrättsliga synpunkter” samt Nils Mattssons ”Aktiebolagens finansieringsformer – 

en undersökning om reglerna om realisationsvinst” vilka båda är från 1970-talet men som ändå är 

viktiga källor. Vad gäller praxis och förarbeten har jag pga. brist på material fått använda mig av 
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äldre fall och propositioner, ibland ända tillbaka till 1930-talet. Utöver detta har jag även använt 

mig av två relativt nya examensarbeten gällande kapitalandelslån som jag ansett hålla en hög 

standard.  

 

1.3.2 Islamisk finans 

 

I jämförelsen mellan svenska kapitalandelslån och mudaraba har jag använt mig av en komparativ 

metodologi för att lyfta fram idén om en fusion av de två instrumenten i vad jag kallar för ett 

”shariavänligt kapitalandelslån”.  

 

Avsaknaden av kodifierad islamisk rätt har lett mig till att grunda min analys i den soft-law som 

finns i de sharianormer som publiceras av ”Accounting and Auditing Organisation for Islamic 

Financial Organisations” (AAOIFI). Under arbetets gång försökte jag, utan att lyckas, att få 

tillgång till den senaste upplagan av AAOIFI:s sharianormer (2015). Jag har därmed begränsats till 

att använda mig av 2008 års upplaga som jag har tillgång till i bokform.   

  

En ytterligare viktig källa rörande islamisk finans har varit böcker författade av ansedda akademiker 

i islamisk finansrätt. Mina huvudkällor är det klassiska verket av Frank Vogel och Samuel Hayes 

”Islamic Law and Finance – Religion, Risk and Return” (1998), samt den nypublicerade ”The 

Transformation of Islamic Law in Global Financial Markets” av Jonathan Ercanbrack (2015). Jag 

har även använt en artikel av Kilian Bälz ”Sharia Risk? How Islamic Finance has Transformed 

Islamic Contract Law” (2008).  

 

Vidare har jag även använt mig av klassiska verk inom islamisk rätt, som Joseph Schachts ”An 

Introduction to Islamic Law” (1982) samt Abraham Udovics ”Partnership and Profit in Medieval 

Islam” (1970).  

 

Kvalitativa svenska källor om islamisk finans har varit svårt att finna. Religionsvetaren Jan Hjärpes 

”Sharia: gudomlig lag i en värld i förändring” tillägnar ett antal sidor åt den islamiska 

finansindustrin men även om Hjärpe på ett bra sätt lyckas fånga finansindustrins roll i den allmänna 

debatten om sharians förnyelse så behandlas ämnet ur ett religionsfilosofiskt perspektiv. Bristen på 

svensk juridisk litteratur rörande sharian har därmed lett till att jag i min analys av islamisk finans i 

första hand har förlitat mig på utländsk juridisk doktrin.  
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I diskussionen kring mudarabasukok har jag använt artikeln ”Islamic Finance: The Impact of the 

AAOIFI Resolution on Equity-Based Sukuk Structures” av Omar Salah. Då den elektroniska kopian 

av arbetet saknar sidnummer har jag i mina källhänvisningar använt mig av numreringen som anges 

i PDF-dokumentet.  

 

Jag är medveten om att boken ”Avtalsrätten – en introduktion” av Christina och Jan Ramberg 

(2007) är en äldre lärobok. Jag baserar dock inte några slutsatser på materialet, utan behövde endast 

en bok som redogjorde för grundläggande koncept i den svenska avtalsrätten så att jag för läsaren 

kunde göra pedagogiska jämförelser mellan islamisk och svensk avtalsrätt.  

 

1.4 Avgränsningar 

De tämligen breda ämnen som berörs i detta arbete kan lätt få en att gå ifrån huvudämnet. Jag har 

därmed försökt begränsa mig så gott det går, samtidigt som jag ändå varit tvungen att förklara 

många grundläggande koncept i den islamiska finansindustrin som t.ex. ränteförbudet. 

 

Vidare har jag valt att inte gå in på de skillnader som finns mellan olika islamiska lagskolor utan 

har försökt att inta en mer generell hållning. Vad gäller finansieringsformer har jag endast nämnt 

mudaraba som en islamisk finansieringsform och undvikit att diskutera andra islamiska 

finansieringsformer då detta inte varit relevant till frågeställningen. Detsamma gäller förklaringen 

av förbudet mot ränta, där jag främst fokuserat på riskargumentet och aristotelisk teori om räntans 

onaturlighet. Detta var främst för att ge en bakgrund till det islamiska förbudet mot ränta och jag 

har avsiktligen undvikit att inkludera motargument, som t.ex. pengars tidsvärde, eftersom syftet 

endast är att kortfattat upplysa om olika skäl till varför ränta är förbjudet, inte att diskutera 

ränteförbudet i sig.  

 

Vidare har jag även inte utvärderat hur stort intresset på den islamiska finansmarknaden kan vara 

för shariavänliga kapitalandelslån. Jag kommer heller inte föreslå exakt hur ett shariavänligt 

kapitalandelsbevis kan se ut, då fokus ligger på att ställa olika perspektiv mot varandra i en 

komparativ analys.  

   

Den skatterättsliga behandlingen av vinstandelslån har jag hållit översiktlig p.g.a. dess komplexitet 

och faktumet att fokus ligger på kapitalandelslån. Det som främst relaterar till frågeställningen är 

vinstandelsräntans grundläggande möjlighet till skatteavdrag och HFD:s bruk av substans-över-

form-perspektivet. Meningen är att jag ska ställa HFD:s substans-över-form-metod mot sharians 
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form-över-substans-metod vad gäller ett shariavänligt kapitalandelslån. För att kunna göra detta gör 

jag antagandet att de regler som i dag gäller för vinstandelslån har förts över på kapitalandelslån.  

Jag gör även antagandet att det shariavänliga kapitalandelslånet emitteras på den allmänna 

marknaden av ett bolag som inte är ett FÅAB (enl. IL 24 kap. 6 §). I ett sådant fall skulle den 

shariavänliga kapitalandelsförlusten vara skattemässigt avdragsgill men ändå kan HFD komma att 

granska den med substans-över-form-metoden. Detta är scenariot som jag ämnar diskutera.  

 

Vad gäller kapitalandelslån kommer jag inte att gå in på vilka skattekonsekvenserna är för 

långivaren vid återköpet i slutet av löptiden för kapitalandelslånet. Jag vill i stället ha fokus ligger 

på ränte- och utdelningsflödet från låntagare till långivare och frågan om huruvida låntagaren (dvs. 

emittenten av det shariavänliga kapitalandelsbeviset) får skatteavdrag för finansieringskostnaden (i 

detta fall en kapitalandelsförlust).  

 

I arbetet har jag heller inte inkluderat internationella skattefrågor och skatterättsliga konsekvenser 

av gränsöverskridande transaktioner. Vidare förutsätter jag även att kapitalandelsbeviset är utställt i 

svenska kronor och på så vis är en delägarrätt enligt IL 48 kap. 2 och 4 §§.  

 

Det bör även nämnas att den grundläggande förutsättningen för att ett bolag ska kunna vara aktivt 

på den islamiska finansmarknaden är att dess verksamhet är tillåten (”halal”) enlig islamisk rätt. Ett 

bolag vars verksamhet är handel med alkohol eller spelverksamhet kan exempelvis inte emittera 

shariavänliga instrument. Med tanke på att även konventionell finansverksamhet och 

försäkringsverksamhet är förbjudna enligt islamiska regler uppstår dock den mer komplexa frågan 

om vad som gäller då bolag har en blandad verksamhet. Exempelvis kan ett bolag som producerar 

personbilar också vara aktiv i bilförsäkringsindustrin eller ett bolag som säljer möbler kan också 

driva bankverksamhet. I sådana fall graderas ”otillåtenheten” i bolaget enligt specifika regler satta 

av AAOIFI. Även om detta regelverk är betydelsefullt för förståelsen av den islamiska 

finansindustrin, kommer det inte inkluderas i detta arbete då det inte är en del av frågeställningen.    

 

Slutligen har jag även valt att fokusera på två huvudrisker med islamiska instrument: skatterisken 

och shariarisken. Dessa två risker har varit de största hindren för den islamiska finansindustrins 

försök att etablera sig på den västerländska finansmarknaden. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 är en traditionell inledning med översikt, syfte, problemformuleringar, metod och 

material, avgränsning, disposition, terminologi, nyckelord och målgrupper.  
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Delen om terminologi inkluderades för att förklara de språkliga friheter jag tagit under arbetets 

gång. En av de största utmaningarna med detta arbete har varit att uttrycka ord och fackuttryck från 

den islamiska finansvärlden på svenska. Många av dessa uttryck har skapats under arbetets gång 

och jag behövde på något sätt gå bortom ordlistan på slutet för att ge en bakgrund till vissa av de 

terminologiska konstruktioner som använts i arbetet. Förutom att ge en djupare förklaring av de 

uttryck som används hoppas jag även att avsnittet kommer vara till hjälp för efterkommande 

författare som avser skriva om den islamiska finansindustrin på svenska.  

 

Kapitel 2 handlar om vinst- och kapitalandelslån i allmänhet. Jag börjar med att i del 2.1 kort 

redogöra för historiken med participating debentures, kodifieringen i lag samt kapitalandelslånets 

återkomst. Efter detta går jag i del 2.2 först igenom den allmänna skatteproblematiken kring 

hybridinstrument för att sedan gå djupare in på vinstandelslånets och kapitalandelslånets 

skatteregler och de problem som uppstår. Jag har valt att avsiktligen inte dras in i vinstandelslånets 

skatteregler och dess myriad av undantag från huvudregeln om vinstandelsräntans rätt till 

skatteavdrag. Det viktigaste för mig är endast det att möjligheten till skatteavdrag finns och att HFD 

brukar substans-över-form-perspektivet i sina domslut. Det är dessa två koncept jag bygger vidare 

på i arbetet.  

 

Stycke 2.2.4 är av stor betydelse då jag har tänkt mig att den bör användas som en "brygga" mellan 

kapitel 2 om vinst- och kapitalandelslån och kapitel 3 om islamisk finans. Steget mellan de två är 

stort och därmed ville jag ha ett stycke som tog läsaren igenom mina tankeprocesser och hur jag tog 

mig från kapitalandelslånets problematik till den islamiska finansindustrins potentiella lösning.  

 

Kapitel 3 handlar allmänt om islamisk finans. Eftersom jag förutsätter att den jurist som läser 

arbetet har en begränsad kunskap i ämnet har jag avsiktligen gjort denna del aningen större än den 

föregående. Jag börjar med att kortfattat redogöra för den islamiska finansindustrins historik och 

dess återkomst i modern tid. Sedan förklarar jag AAOIFI:s roll som normgivande organ eftersom 

dess normer kommer spela en viktig roll i min vidare analys av ämnet. Jag förklarar också islamisk 

rättsvetenskap och ett par särdrag hos den klassiska islamiska avtalsrätten, inom vilken det mesta av 

den islamiska ”finansrätten” ryms. Slutligen kommer jag kort beskriva shariaplanering och för att 

underlätta för läsaren gör jag avsiktliga jämförelser med skatterättsliga termer.     

 

Kapitel 4 är där huvuddelen av komparativa analysen sker. Jag börjar med att i 4.1 redogöra för 

mudaraba för att sedan i 4.2 göra en komparativ analys med kapitalandelslånet. Anledningen till att 
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jag valde att inte inkludera mudaraba i den allmänna delen om islamisk finans (kap. 3) var att jag 

ville förklara mudaraba precis innan den komparativa analysen så att den var färsk i minnet på 

läsaren. Arbetet berör ett stort antal främmande termer och koncept och jag ville inte att den 

allmänna beskrivningen av islamisk finans skulle få läsaren att tappa tråden innan den komparativa 

analysen. I stycke 4.2.3 har jag även lagt till en sammanfattning där jag klargör resultatet av 

analysen.   

 

Stycke 4.3.1 redogör för hur bruket av ett shariavänligt kapitalandelslån skulle påverka den 

islamiska skatterisken. Här lyfter jag fram islams form-över-substans-perspektiv i händelse av att 

vinstandelslånets skatteregler överförs på kapitalandelslån och spekulerar sedan i hur HFD:s 

substans-över-form-perspektiv kan komma att betrakta islamiska strukturer. I stycke 4.3.2 

behandlar jag kort hur ett shariavänligt kapitalandelslån skulle inverka på shariarisken och möjliga 

lösningar. 

 

Kapitel 5 är slutsatsen där jag försöker binda samman arbetets olika delar samtidigt som jag 

presenterar mina slutsatser.  

 

Kapitel 6 innehåller källförteckningen. Källförteckningen har för tydighetens skull delats upp i tre 

delar: en rörande vinst- och kapitalandelslån, en rörande islamisk finans och en för övriga källor. 

Detta var nödvändigt för att göra det lätt för läsaren att navigera bland källorna.  

 

Kapitel 7 består av illustrationer och diagram. Det komplexa ämnesvalet fick mig att som stöd för 

läsaren skapa ett antal illustrationer och scheman som bör vara läsaren till hjälp.  

 

Kapitel 8 består av en ordlista med de främmande termer som förekommer i arbetet. Jag har 

avsiktligen lagt den längst bak i texten för att den ska vara lättillgänglig för läsaren.   

1.6 Terminologi 

Jag har i arbetet använt ett antal nya ord och uttryck som jag redogör för nedan. 

 

Från engelskan översatta fackuttryck rörande islamisk finans: 

 

”corporate sukuk” – ”företagssukok” (jfr ”företagsobligationer”) 

”fatwa shopping” – ”fatwashopping” (jfr ”treatyshopping”) 

”government sukuk” – ”statssukok” (jfr ”statsobligationer”) 
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”Islamic finance” – ”islamisk finans” 

”sharia advisor” – ”shariarådgivare”  

”sharia arbitrage” – ”shariaarbitrage” (jfr ”skattearbitrage”) 

”sharia board” – ”shariastyrelse” 

”sharia compliance” – ”shariavänlighet” 

”sharia risk” – ”shariarisk” (jfr ”skatterisk”) 

”sukuk” – ”sukok” 

 

Jag har översatt det i den engelska finansindustrin vanliga ordet ”sharia compliance” och ”sharia 

compliant” som ”shariavänlighet” och ”shariavänlig”. Detta för att ordet ”shariavänlighet” 

fångar vad som menas med ordet och har en naturlig rytm som gör det enkelt att sammanfoga med 

andra ord. Jag är medveten om att det i Sverige har förekommit uttryck som ”shariakompatibel” 

och ”shariakompatibilitet”, men jag anser att de uttrycken gör texten alltför osmidig. Det engelska 

uttrycket ”a sharia-compliant structure” kan således översättas som ”en shariavänlig struktur”. 

Enligt min mening bör ordet uttrycka en aspekt av någonting och avsikten är att den ska ställas mot 

ordet ”shariaenlig”. Som exempel kan vi nämna att ett avtal som sluts enligt islamisk rätt är 

shariaenligt, men ett avtal som sluts enligt engelsk rätt är shariavänligt men inte shariaenligt (så 

länge den inte bryter mot sharian).  

 

Jag har valt att bokstavera det arabiska ordet ”sakk” i plural som ”sukok” och inte som det stavas 

på engelska (”sukuk”). Detta pga. att det svenska uttalet av ”sukok” med ett ”o” (uttalas som i ordet 

”koka”), står det ursprungliga arabiska uttalet närmare än den engelska stavningen.  

 

Ordet ”shariaplanering” är mitt eget uttryck och jag har inte påträffat den innan. Anledningen till 

att jag valde att skapa ordet var inspirationen från en rad i Frank Vogels bok som jämför 

hiyalstrukturer med skatteplanering.1 Då hiyalstrukturer endast är en av flera former av planering 

runt sharians bokstav, ville jag ha ett övergripande uttryck liknande ”skatteplanering” för all 

planering som avser att i substansen undvika sharians regler, inklusive bruk av analogisk tolkning, 

nödlagstiftning och selektiv kodifiering osv.. Ordet ”shariaplanering” gick inte att finna i en 

google-sökning på internet (gjord 12 mars 2016). 

 

                                                 
1 Vogel, F E & Hayes, S L, Islamic Law and Finance – Religion, Risk and Return, Kluwer Law International, 1 uppl., 

1998, s. 40. 
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Jag har även översatt skatteplaneringsformen ”circular step-transaction” som ”cirkulär 

etapptransaktion”. Jag är inte medveten om detta har använts förut på svenska och detta uttryck går 

inte att finna i en google-sökning på internet (gjord 12 mars 2016).  

 

Med ”Västvärlden” menar jag Nordamerika och Europa. Med ”Gulfstater” menar jag de staterna 

kring Persiska viken som ingår i organisationen GCC.  

 

Jag har slutligen även lånat orden ”legaldefinition” och ”kapitalandelsförlust” från Mattias 

Dahlbergs bok. 

 

1.7 Nyckelord 

 

Kapitalandelslån, participating debentures, vinstandelslån, islam, islamisk finans, sharia, 

shariavänlig, mudaraba, hybridinstrument, lånedebentures, delägardebentures, finansiering, 

investering, sukok, värdepapperisering, eget kapital, lånekapital, skuld, ränta. 

 

1.8 Målgrupper 

Finansdepartementet och Riksgälden kan vara intresserade av möjligheten att ge ut statssukok 

(islamiskt substitut för statsobligationer) baserade på mudaraba i skepnaden av shariavänliga 

kapitalandelslån.  

 

Bolag baserade i Sverige skulle kunna finansiera sin allmänna verksamhet eller specifika projekt 

genom emission av shariavänliga kapitalandelslån. De skulle också kunna ge ut ”företagssukok” 

som är baserade på shariavänliga kapitalandelslån.   

 

Riskkapitalbolag kan finna det intressant att attrahera islamiskt investeringskapital till sin 

verksamhet genom att emittera shariavänliga kapitalandelslån länkade till specifika 

investeringsprojekt.  

 

Kännedom om dessa möjligheter skulle möjligtvis också intressera Svensk Exportkredit (SEK), 

Business Sweden, investmentbanker, advokatbyråer och revisionsbyråer. 
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Även statliga aktörer i Gulfstaterna, som exempelvis ADIA (”Abu Dhabi Investment Authority”) 

och SAMA (”Saudi-Arabian Monetary Agency”) kan vara intresserade. Detsamma gäller islamiska 

banker, islamiska investmentbanker och privata islamiska investerare.    
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2 Allmänt om vinst- och kapitalandelslån  

 

 

I det följande avsnittet beskrivs vinst- och kapitalandelslån, dess ursprung under 1920-talet, 

Kreugerkraschen på 1930-talet och de problem som sedan dess kommit att begränsa dess 

användning på den svenska finansmarknaden. Avsnittet kommer även att behandla bakgrunden till 

förbudet mot kapitalandelslån på 1970-talet och dess återkomst år 2006, samt skillnaderna i 

skattelagstiftningen för vinst- och kapitalandelslån. Den ämnar även belysa problemet med den 

begränsade användning kapitalandelslån, samt den potential som finns i dess oklara definition och 

stora likhet med delägarrätter.   

 

 

2.1 Historik  

2.1.1 Participating debentures 

 

Ursprunget till dagens vinst- och kapitalandelslån går att finna i de ”participating debentures” som 

förekom på den svenska finansmarknaden på 1920-talet.2 Dessa går att definiera som skuldebrev där 

innehavaren har en andel i bolagets vinst.3  

 

Bland de första participating debentures som utgavs i Sverige fanns den som emitterades av 

Aktiebolaget Kreuger & Toll mellan åren 1928 och 1929 och karakteriserades av att 

räntebetalningen var uppdelad i två delar, en fast del och en rörlig del som knöts till bolagets 

vinstutveckling. Utöver den årliga avkastningen uppstod även frågan om till vilket värde själva 

skuldebrevet inlöses då dess löptid upphört. Värdet på skuldebrevet är grundkapitalet i 

transaktionen och konventionella skuldebrev har ofta en kort löptid och inlöses ofta till pari av det 

emitterande bolaget.4 Detta gällde dock inte participating debentures där även värdet på själva 

skuldebrevet (dvs. grundkapitalet), vid inlösen knöts till en viss marknadskurs med en lång löptid, 

                                                 
2 Prop. 1976/77:93 Om beskattning av ränta på vinstandelslån, m.m., s. 20.  

   Borgström, C, Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer - Några aktiebolagsrättsliga synpunkter; 

P.A. Norstedts & Söners Förlag; 1 uppl., 1970, s. 80 ff. 
3 Mattsson, N; Aktiebolagens finansieringsformer – en undersökning om reglerna om realisationsvinst, Norstedts, 1 

uppl., 1977, s. 177. 
4 Mattsson, a.a. s. 179. 
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vilket gjorde att dessa instrument i dess substans mer kom att lika aktier än skuldebrev. Därmed 

kunde innehavare av participating debentures vid likvidation förlora hela grundkapitalet utan att få 

företrädesrätt (som borgenärer) eller få delta i bolagets styrning (som aktieägare). På många sätt 

liknade den tidiga formen av participating debentures det som i dag kallas för kapitalandelslån, 

vilket även gjorde dem mer riskabla än andra finansieringsinstrument.5 Detta kom senare också att 

visa sig i de rättsfall som under 1930-talet följde på Kreugerkraschens efterverkningar.  

 

Den viktigaste domen rörande participating debentures var NJA 1935 s 270. Fallet gällde 

konkursboet i Kreuger & Toll, då ett antal debentureinnehavare ansåg sig svikligen förledda och 

yrkade skadestånd för förlusten de åsamkats genom bolagets likvidation. HD:s dom kom dock att 

likställa innehavarna av participating debentures med aktieägare.6 Som en konsekvens av detta kom 

innehav av participating debentures inte att berättiga förtur i utdelningen av bolagets tillgångar vid 

en likvidation. Detta betonade den stora risken ett innehav av participating debentures utgjorde, 

vilket hade som en direkt effekt att intresset för participating debentures minskade drastiskt på den 

svenska finansmarknaden.7  

 

Utöver HD:s dom bör man även nämna två tidigare skatterättsliga domar i vilka RegR hade 

jämställt behandlingen av participating debentures med behandlingen av aktier: RÅ 1930 ref 60 och 

RÅ 1931 ref 37.   

 

RÅ 1930 ref 60 gällde om rätten att teckna debentures i Kreuger & Toll ur ett skatteperspektiv 

skulle klassas som en beskattningsbar utdelning. Då värdet på rätten att teckna debentures var 

relaterat till börskursen och då inget kapital uttagits ur bolaget, valde RegR att följa samma regler 

som gällde för emission av aktier. Således ansågs att värdet på teckningsrätterna inte kunde vara en 

skattepliktig inkomst.8  RÅ 1931 ref 37 gällande beskattningen av den kapitalvinst som uppstod vid 

försäljningen av participating debentures. Även i detta fall valde RegR att följa de regler som gällde 

för aktier.9 

 

                                                 
5 Mattsson, a.a. s. 193. 
6 Mattsson, a.a. s. 181 f.  

   Borgström, a.a. s. 84 ff.  

   Dahlberg, M, Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen särskilt vad gäller finansiella 

instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital, Iustus Förlag, 1 uppl., 2011, s. 674 f. 
7 Berggren, K & Lindhé, C & Moberg, Z; Kapitalandelslån – en studie av ett nytt kapitalanskaffningsinstrument; 

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet; 2007, s. 45. 
8 Mattsson, a.a. s. 200. 
9 Mattsson, a.a. s. 200 f. 
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Med tiden kom participating debentures att delas upp i två huvudformer: ”vinstandelslån” och 

”kapitalandelslån”.10 Grundskillnaden mellan de två formerna låg i inlösenskursen på själva 

skuldebrevet.11 Vinstandelslån (alt. lånedebentures) avsåg lån med kort löptid där 

vinstandelsbeviset inlöstes till parivärdet medan vinstandelsräntan fluktuerade med bolagets 

vinstutveckling. 12  Kapitalandelslån (alt. delägardebentures) avsåg däremot lån med längre löptid 

där ”utdelningen” var den kapitalförlust (från låntagarens perspektiv) som orsakats vid återköp av 

ett skuldebrev som har ökat i värde i takt med vinstutvecklingen.13  

 

2.1.2 Kodifiering – tillåtande av vinstandelslån och förbud mot kapitalandelslån 

 

Det var först år 1977 som distinktionen mellan vinst- och kapitalandelslån kom att kodifieras i 

ABL. I ett försök att isolera den höga riskexponeringen i de gamla participating debentures förbjöds 

kapitalandelslånet medan vinstandelslånet fick en fördelaktig skattebehandling i det att 

vinstandelsräntan blev skattemässigt avdragsgill. Skattereglerna för vinstandelslån kom dock att 

omfattas av komplicerade undantag för att förhindra att den ekonomiska dubbelbeskattningen 

undergrävdes genom att vinstandelsränta användes som förtäckt utdelning.14  

 

Lagstiftarens ursprungliga avsikt med att skapa en alternativ finansieringsform hade varit var att 

göra det möjligt för utländska investerare att investera i svenska bolag utan att bolagens ägare 

behövde ge upp sitt inflytande över bolagens verksamhet.15 För att kunna uppnå detta betonade 

lagstiftaren skatteneutralitet mellan vinstandelslån och konventionella finansieringsformer samt en 

avsiktlig flexibilitet i definitionen av vinstandelslån.16 Trots den nya lagstiftningen blev dock inte 

vinstandelslånet under de följande decennierna den alternativa finansieringsform som ursprungligen 

avsetts. Istället ledde de komplexa skattereglerna samt associationerna med Kreugerkraschen till ett 

fortsatt svagt intresse på den svenska finansmarknaden.17  

 

2.1.3 Kapitalandelslånets återkomst  

 

                                                 
10 Mattsson, a.a. s. 182. 
11 Mattsson, a.a. s. 182. 
12 Mattsson, a.a. s. 182, s. 198. 
13 Mattsson, a.a. s. 182, s. 198. 
14 Dahlberg, a.a. s. 622, s. 714.  

    Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 14.  

    Mattsson, a.a. s. 192. 
15 Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 20. 
16 Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 21.  
17 Berggren m.fl., a.a. s. 47. 
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Från den 1 januari 2006 upphävdes förbudet mot kapitalandelslån och instrumentet 

återintroducerades på den svenska finansmarknaden. Som grund för upphävandet låg ett 

marknadsliberalt resonemang om att även om instrumentet utgjorde en risk för innehavaren, så var 

finansmarknaden kapabel att på eget bevåg sätta ett lämpligt pris på instrumentet.18 År 2007 gjordes 

även fler ändringar i ABL vilket ledde till att benämningarna ”vinstandelslån” och 

”kapitalandelslån” till viss mån har urholkades och ledde till att fokus skiftade till rättshandlingens 

verkliga innebörd.19  

 

I den nuvarande formen av ABL nämns varken vinst- eller kapitalandelslån vid namn. Det som 

närmast liknar en definition är ABL 11 kap. 11 § som gör gällande att en bolagsstämma måste 

besluta om lån där “... storleken av den ränta som skall löpa på lånet eller det belopp som skall 

återbetalas skall öka om bolagets vinst eller utdelningen till aktieägarna ökar.”   

 

Bristen på en definition i ABL har dock en mindre inverkan på vinstandelslån än på 

kapitalandelslån, då vinstandelslån definieras enl. IL 24 kap. 5 §.20 Även i förarbetena måste man gå 

tillbaka till propositionen 2004/2005:85 för att finna en detaljerad beskrivning, som lyder som 

följer:  

 

”Ett vinstandelslån är ett lån där räntan är helt eller delvis beroende av utdelningen till aktieägare 

i bolaget, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. 

Ett kapitalandelslån är ett lån där kapitalbeloppet som skall återbetalas är knutet till någon av 

dessa faktorer.”21 

 

I doktrinen går det att finna ytterligare definitioner av kapitalandelslån som lån där det är ”lånets 

kapitalbelopp som varierar med hänsyn till det låntagande företagets vinst”.22 Oklarheterna kring 

legaldefinitionen av kapitalandelslån har sedan dess återkomst visat sig vara ett betydande hinder 

för att den ska kunna leva upp till rollen som en alternativ finansieringsform.23 

 

 

                                                 
18 Dahlberg, a.a. s. 676.  

    Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 368. 
19 Dahlberg, a.a. s. 678 f. 
20 Skatteverket, Hybridsituationer inom bolagssektorn - gränsöverskridande och särskilt i samband med finansiering, 

Rapport 23-04-2012, Dnr 131-183077-12/1211, s. 82. 
21 Prop. 2004/2005:85 s. 664. 
22 Dahlberg, a.a. s. 672. 
23 Dahlberg, a.a. s. 603, s. 672 ff. Dahlberg kallar det även en ”betydande brist” s. 603 n. 313.  
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2.2 Skatteproblematiken  

 

2.2.1 Allmän skatteproblematik för hybridinstrument  

 

Bortsett från riskerandet av grundkapitalet, var en ytterligare komplikation med de ursprungliga 

participating debentures hur räntan skulle beskattas. Detta berodde på den mer grundläggande 

frågan om beskattning av finansieringskostnaden för skuld och eget kapital.  

 

Finansieringen av ett företag kan ske på två olika sätt: antingen genom skuld eller genom eget 

kapital. Kostnaden för skuld är ränta och kostnaden för eget kapital är utdelning. En integral del av 

det klassiska skattesystemet är den s.k. ekonomiska dubbelbeskattningen, dvs. att samma inkomst 

beskattas två gånger, först på bolagsnivå som beskattning på ”vinst” och sedan hos aktieägarna som 

”utdelning”.24 Som en följd av denna ekonomiska dubbelbeskattning skiljer sig även beskattningen 

av ränta med beskattningen av utdelning. Ett bolags räntebetalningar till innehavare av 

fordringsrätter är vanligtvis skattemässigt avdragsgilla, men betalningar av utdelningar till 

innehavare av delägarrätter är icke-avdragsgilla. Detta pga. att en sådan avdragsrätt skulle minska 

effekten av den ekonomiska dubbelbeskattningen och därmed även underminera det klassiska 

skattesystemet.  

 

Frånvaron av skatteneutralitet mellan vinst och utdelning kan även motiveras med andra argument, 

som t.ex. att räntebetalningar bör vara avdragsgilla eftersom de ofta ses som en kostnad på ett lån 

som tagits ut från tredje part, vilket gör att storleken på räntan står utanför låntagarens kontroll och 

risken för skatteplanering är liten. Långivarens kontroll över räntan på en skuld gör det även enkelt 

att i fall av skattehöjningar överföra kostnaderna på låntagaren. Som exempel kan nämnas att en 

alltför hög beskattning av räntebetalningar genom t.ex. kupongskatt, kan få långivare att öka 

räntorna på lånen för att försvara sina vinstmarginaler, vilket i längden även kan påverka 

inflationen.25 Pga. detta bör låntagare få skatteavdrag för sina räntekostnader.  

                                                 
24 IBFD International Tax Glossary; IBFD, 6 uppl., 2009, s. 142.  

    Dahlberg, a.a. s. 714.  

    Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 14. 
25 Harris, P & Oliver, D, International Commercial Tax; Cambridge Tax Law Series; 1 uppl., 2010, s. 199. 



 

22 
 

 

Vad gäller utdelningar till aktieägarens är aktieägarnas kontroll över utdelningen av central 

betydelse. I detta fall är det bolagsstyrelsen som beslutar om utdelning, vilket gör det möjligt att 

justera utdelningen för att optimera en eventuell beskattning. Om utdelningar hade varit fullt 

avdragsgilla, hade det varit möjligt för ett bolag att ge en utdelning som är lika stor som dess 

resultat före skatt och utdelningar. På så sätt skull ett bolag enkelt kunna reducera sin 

beskattningsbara vinst till noll. Pga. detta kan inte utdelningar vara fullt skattemässigt avdragsgilla.  

 

På grund av ovanstående resonemang och viljan att upprätthålla det klassiska skattesystemet tillåter 

skattelagstiftningar ofta avdrag för kostnaden för ett lån (ränta) men inte för kostnaden för eget 

kapital (utdelning). Således skapar klassiska skattesystem ett incitament för skattebetalaren att 

planera runt den ekonomiska dubbelbeskattningen genom att omvandla icke-avdragsgill utdelning 

till en avdragsgill räntebetalning. Hybridinstrument som ligger i gråzonen mellan skuld och eget 

kapital blir därmed nyttiga verktyg för skatteplanering, då de kan omvandla utdelningar till 

räntebetalningar. 

 

2.2.2 Vinstandelslånets skatteproblematik  

 

Det skattemässiga grundproblemet för vinstandelslån är huruvida vinstandelsränta klassas som ränta 

eller utdelning och om det därmed är skattemässigt avdragsgillt eller inte. Risken med ett 

vinstandelsbevis vars ränta kopplas till bolagets vinstutveckling är att den avdragsgilla 

vinstandelsräntan kan komma att tjäna som ett substitut för ett verkligt aktieinnehav med en icke-

avdragsgill utdelning.26 

Den skattelagstiftning som infördes på 1970-talet och som återfinns i IL 24 kap. 5-10 §§, är ett 

komplext regelverk som hade som syfte att skapa skatteneutralitet mellan vinstandelslån och 

konventionella lån, samtidigt som den avsåg att förhindra försök att planera runt ekonomisk 

dubbelbeskattning.27  

Lagstiftningen i IL 24 kap. delar i IL 24 kap. 6 § 1 st. upp en emittering i det som emitteras på en 

allmän marknad och det som är en riktad emission. Om emissionen har skett på den allmänna 

marknaden gäller grundregeln att vinstandelsräntan är avdragsgill enligt IL 24 kap. 6 § 1 st. Den är 

dock icke-avdragsgill om det är ett FÅAB och emissionen skett till bl.a. andelsägare, företagsledare 

                                                 
26 Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 22. 
27 Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 21 f.  

    Dahlberg, a.a. s. 608.  

    HFD 2012 Ref 13 s. 88. 



 

23 
 

eller närstående enligt IL 24 kap. 6 § 1 st. 1-4 p. För riktade emissioner gäller andra regler i IL 24 

kap. 7-10 §§ som efter ett antal komplexa undantag rörande huruvida emissionen skett av ett 

FÅAB, om vinstandelsbevisen upptagits på en reglerad marknad och om lånevillkoren är på 

affärsmässig grund, även de möjliggör skatteavdrag. 28 

För detta arbete är det dock inte relevant att på djupet diskutera dessa undantag, utan vad gäller 

vinstandelslån kommer fokus ligga på det faktum att ett skatteavdrag för vinstandelsränta har 

möjliggjorts av lagstiftaren med syftet att skapa skatteneutralitet med konventionella 

finansinstrument.  

Förutom de komplexa undantagen i lagstiftningen har även HFD på senare tid använt ett substans-

över-form-perspektiv som fokuserar på rättshandlingens verkliga innebörd.29 Denna hållning styrks 

även av den generella skatteflyktsregeln i Skatteflyktslagens 2 §.   

 

I gränsdragningen mellan ränta och utdelning är det betalningens dynamik som står i fokus, dvs. om 

vinstandelsräntan är fastställd och periodisk (som ränta) eller rörliga och osäker (som utdelningar). 

Denna dynamik förklaras i förarbetena där vinstandelslån betecknas som ett lån där det finns en viss 

grad av rörlighet, något som också kom att reflekteras i legaldefinitionen av vinstandelsränta i IL 24 

kap. 5 § 2 st.30 Denna lyder som följer:  

 

”Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning 

eller vinst och med vinstandelslån avses ett lån med ränta som helt eller delvis är 

vinstandelsränta.” 31 

 

Bland de rättsfall som betonar substans-över-form-perspektivet är RÅ 1987 Ref 78 av betydelse. 

Fallet gällde ett avtal som betecknats som ett lån där låntagaren förbundit sig att betala 99 procent i 

ränta för vilken även skatteavdrag yrkades. Ett skatteavdrag vägrades dock av domstolen som slog 

fast att lånet skapats av skatteplaneringsskäl och eftersom räntan inte kunde anses vara en 

”ersättning för kredit” skulle tillämpningen av skatteregler bedömas enligt avtalets ”egentliga 

innebörd” (dvs. substans-över-form). Innebörden av denna dom var att det krävdes en viss koppling 

med den konventionella räntesatsen för att ett skatteavdrag skulle beviljas.32 

                                                 
28 Dahlberg, a.a. s. 610 ff. 
29 Ekström, M; Eget eller främmande kapital? Klassificering av kapitalandelslånet mot bakgrund av Skatteverkets 

rapport om hybridsituationer inom företagssektorn, Juridiska Institutionen, Uppsala Universitet, 2014, s. 26. 
30 Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 8 f. 
31 IL 24 kap. 5 § 2 st. 
32 RÅ 1987 Ref 78 s. 246. 
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Ett annat fall var RÅ 2010 Ref 51, en typisk cirkulär etapptransaktion gällande vem som skulle 

beskattas för en uppkommen kapitalvinst vid ett bolags avyttring av aktier.33 Aktierna i bolaget som 

gjorde avyttringen var tillgångar i en utländsk kapitalförsäkring vars ägare var en anställd i bolaget 

vars aktier avyttrats. RegR fastställde att i enlighet med skatteflyktslagen bör den anställde 

individen beskattas därför att ”beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga 

innebörd, oavsett den beteckning avtalet åsatts”.34  

 

De två ovannämnda fallen utgjorde en del av HFD:s resonemang i domen HFD 2012 Ref 13. Denna 

dom fastslog substans-över-form-perspektivet genom att framhålla att skatteavdrag inte kan medges 

om räntevillkoren är utformade på ett för långivaren förmånligt sätt och detta beror på förhållanden 

som inte är kopplade till lånet.35 På så sätt är det rättshandlingens verkliga innebörd (dvs. substans) 

som avgör huruvida skatteavdrag beviljas vinstandelsräntan. HFD fastställer därmed att om 

räntevillkoren är förmånliga för långivaren bör detta förhållande vara kopplat till lånet (dvs. inte 

vara artificiellt) för att ett skatteavdrag ska beviljas. Genom att bekräfta att möjligheten finns för att 

skatteavdrag kan beviljas förmånliga räntevillkor, bekräftas även att skatteavdrag bör beviljas 

räntevillkor som är mindre förmånliga för att de står i nära förhållande med den konventionella 

räntesatsen. Detta kommer att vara vår utgångspunkt i den senare diskussionen om vinstandelslånets 

skatteregler i förhållande till ett shariavänligt kapitalandelslån (se 4.3.1).  

   

Även om appliceringen av HFD:s substans-över-form-perspektiv utgör ett effektivt medel mot 

skatteplanering med vinstandelslån, försvagar den ytterligare låntagarens incitament att vilja ge ut 

vinstandelsbevis. Från en låntagares perspektiv har kostanden för eget kapital (dvs. en utdelning) 

fördelen att den är rörlig och rör sig med ett bolags vinstutveckling. Detta betyder att om bolaget 

inte har en vinst behöver den inte heller göra en utdelning. Detta är inte fallet med kostanden för 

skuld (dvs. ränta) som är en fast betalning oavsett om bolaget går med vinst eller förlust. Vad gäller 

vinstandelsräntan ”fryser” dock skattebehandlingen dess rörlighet då den kräver att lånevillkoren 

för vinstandelsbeviset (och därmed vinstandelsräntan) bör vara på ”affärsmässig grund” och 

jämförbar med konventionell ränta.  

 

Denna process leder dock till ett konceptuellt problem som kan sammanfattas i följande 

frågeställning: varför skulle en låntagare vilja ge ut ett vinstandelsbevis som till formen genererar 

                                                 
33 För definitionen av ”circular step-transaction”, se IBFD, a.a. s. 401. 
34 RÅ 2010 Ref 51 s. 353. 
35 HFD 2012 Ref 13 s. 88.  

    Ekström, a.a. s. 26. 
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“utdelning” men som i substansen är “ränta”, då han lika gärna kan utfärda räntebärande 

skuldsedlar som även garanterar borgenärsskydd vid likvidation?  

 

2.2.3 Kapitalandelslånets skatteproblematik   

   

Även om vinst- och kapitalandelslån har ett gemensamt ursprung, skiljer de sig avsevärt ur ett 

beskattningsperspektiv.36 Kapitalandelslån mer gemensamt med de ursprungliga participating 

debentures än vinstandelslån, då kostnaden för ett kapitalandelslån inte består av ett periodiskt 

ränteflöde från låntagare till långivare, utan sker endast i en betalning vid återköpet av 

kapitalandelsbeviset. Ytterligare skillnader är att genom kapitalandelslånet länkas själva 

grundkapitalet till projektets utgång. Genom att det är grundkapitalet som riskeras, exponeras 

innehavaren av ett kapitalandelsbevis för en större risk än innehavaren av ett vinstandelsbevis.  

 

Innan vi går in på en förklaring av skattebehandlingen av kapitaldelslån bör vi förklara den 

komplexa fördelningen av vinst och förlust i ett sådant förhållande. Om kapitalandelslånet är 

kopplat till ett företags vinstutveckling och bolaget går med vinst, ökar värdet på 

kapitalandelsbeviset medan det är i långivarens innehav. Det betyder att vid återköpet i slutet av 

löptiden för kapitalandelslånet skapas det en kapitalförlust hos låntagaren. Låntagaren gör en 

förlust eftersom kapitalandelsbeviset nu köps tillbaka till ett högre pris än summan som erhölls då 

beviset överläts. Kapitalandelslånets motsvarighet till vinstandelsräntan kallas därmed för en 

”kapitalandelsförlust”.37 Detsamma gäller i omvänd ordning om bolaget går med förlust. Då gör 

låntagaren en vinst eftersom kapitalandelsbeviset nu köps tillbaka för ett lägre pris än summan som 

erhölls då beviset överläts. 

 

Skattereglerna för kapitalandelslån saknar vinstandelslånets struktur i IL 24 kap. 

Kapitalandelsbeviset är visserligen omnämnt i IL 48 kap. 28§ 2 st. som fastställer att då en 

kapitalförlust uppkommer vid inlösen av ett kapitalandelsbevis ska detta inte vara avdragsgillt. På 

samma sätt förklarar IL 48 kap. 6b§ att en kapitalvinst som uppkommer vid inlösen av ett 

kapitalandelsbevis inte ska beskattas. Reciprociteten för dessa regler återfinns i IL 44 kap. 2§ (se 

Fig. 7.1).38  

 

                                                 
36 Dahlberg, a.a. s. 672. 
37 Uttrycket ”kapitalandelsförlust” kommer från Dahlberg, a.a. s. 715. 
38 Dahlberg, a.a. s. 707 ff. 
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Faktumet att den kapitalandelsförlust (dvs. finansieringskostnad) som tillfaller låntagaren ifall 

bolaget går med vinst inte är skattemässigt avdragsgill står i stark kontrast till vinstandelsräntans 

rätt till skatteavdrag. Förklaringen till detta är att kapitalandelslån anses stå delägarrätter nära och 

att de därmed borde ha skatteregler som liknar återköp av egna aktier.39   

 

Skillnaden i beskattningen av kapitalandelsförlust och vinstandelsränta är har kritiserats i doktrinen 

och det har föreslagits att skattereglerna för vinstandelslån bör överföras till kapitalandelslån.40 

Grundtanken med alternativa finansieringsformer var att göra dem skatteneutrala i jämförelse med 

konventionell finansiering och om inte skattereglerna för kapitalandelslån förbättras kommer de 

sakna attraktionskraft på finansmarknaden.41  Ett argument mot en överföring av reglerna kan dock 

vara att skattereglerna för vinstandelslån i sig inte visat sig vara optimala och i dag på många sätt 

satts ur spel av HFD:s substans-över-form-perspektiv. Följden har blivit att vinstandelslån praktiskt 

taget blivit obrukbara på den svenska finansmarknaden, vilket även skulle vara fallet för 

kapitalandelslån ifall reglerna överfördes.     

 

2.2.4 Reflektioner kring lösningen på kapitalandelslånets problematik  

 

Grundtanken med skapandet av alternativa finansieringsformer mellan skuld och eget kapital var att 

erbjuda den svenska finansmarknaden alternativ bortom skuld och eget kapital.  Denna avsikt har 

inte uppnåtts, utan lagstiftarens strävan att förhindra att instrumenten används för undvikandet av 

ekonomisk dubbelbeskattning har lett till ett komplext och oklart skatteläge som fått den svenska 

finansmarknaden att underskatta instrumentens underliggande potential.  

 

Diskussionen kring vinst- och kapitalandelslån har hittills bortsett från att en av förarbetenas 

ursprungliga avsikter med att tillåta hybridinstrument var att locka utländska investeringar till 

Sverige.42 Denna idé går att använda i vårt resonerande kring en lösning på problemet, samtidigt 

som vi även lyfter fram kapitalandelslånet stora likhet med delägarrätter.43 Man kan även konstatera 

är att debatten sedan 1930-talet haft en viss ”tunnelvision” i det att den förmodat att köparna av 

svenska kapitalandelsbevis bör finnas på den svenska finansmarknaden. Enligt min mening bör 

dock den verkliga målgruppen gå att finna på en utländsk finansmarknad – kanske även bortom 

Västvärlden. Dessa aktörer borde föredra delägarrätter framför fordringsrätter till en sådan grad, att 

                                                 
39 Dahlberg, a.a. s. 709 f.  

    Prop. 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m., s. 31. 
40 Dahlberg, a.a. s. 710 ff. 
41 Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 21. 
42 Prop. 1976/77:93, a.prop. s. 20. 
43 Det bör noteras att detta inte gäller vinstandelslån, som främst ses som en fordringsrätt.  
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de är benägna att ta en högre ekonomisk risk för att uppnå detta. Men då uppstår frågan om vilka 

andra ekonomiska faktorer skulle kunna kompensera dessa finansiärer för den extra ekonomiska 

risken?  

 

Svaret är vi måste bryta oss loss från att endast tänka i horisontala, världsliga termer – då en 

kompensation inte nödvändigtvis behöver vara i fysisk-pekuniär form – utan även kan vara 

bortomvärldslig och metafysisk. För att kunna dra den slutsatsen måste vi först skifta den 

”metaekonomiska” värdegrunden som definierar vad vi i Västvärlden menar med ekonomisk ”risk”, 

”vinst” och ”förlust”. Det som skulle kunna ändra denna metaekonomiska värdegrund är, enligt den 

brittiske nationalekonomen E.F. Schumacher, religiös övertygelse.44 Genom att anamma ett 

religiöst perspektiv, kan vi således få alternativa tolkningar av grundläggande koncept som vi länge 

tagit för givet och på så sätt även få svar på länge obesvarade frågeställningar.  

 

Genom sitt förbud mot räntebaserad lånefinansiering föredrar den islamiska finansmarknaden 

delägarrätt framför fordringsrätt, samtidigt som en viss grad av risktagande anses vara nödvändig 

för att uppnå shariavänlighet. Det är därmed på den islamiska finansmarknaden, som de mest 

lämpade köparna av svenska kapitalandelsbevis bör eftersökas.  

                                                 
44 Schumacher, E F, Small is beautiful – a study of economics as if people mattered, Vintage Books Random House, 1 

uppl., 1993, s. 36 f. 
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3 Allmänt om islamisk finans 

 

 

I det följande avsnittet beskrivs den islamiska finansindustrins uppkomst och utveckling i dess 

klassiska och moderna skepnad. Det ges också en introduktion till islamisk rätt och hur dess 

speciella särdrag spelar in i dess unika syn på form, ränta och risk. Avsnittet behandlar även de 

risker som präglar den islamiska finansindustrin i den konventionella finansvärlden.   

 

 

3.1 Historik  

3.1.1 Den islamiska finansindustrins ursprung och återkomst   

 

Ursprunget till de moderna finansieringsformer som i dag går under benämningen ”islamisk finans” 

går att finna i de handelstraditioner som fanns på den Arabiska halvön långt före islams uppkomst 

och som sedan kom att inkorporeras i islamisk ekonomisk teori. Under kolonialiseringen av den 

muslimska världen kom västerländska finansieringsformer att dominera de islamiska marknaderna 

och trängde undan de traditionella formerna. Först efter de muslimska staternas självständighet på 

1960-talet kom nya versioner av islamiska finansieringsformer att introduceras som ett modernt 

alternativ till den konventionella finansindustrin, då främst i Gulfstaterna. På 1990-talet kom 

islamiska finansinstrument till London som i dag blivit ett ledande centrum för islamisk finans i 

Europa. Sedan dess har tillväxten tilltagit stadigt med en genomsnittlig tillväxttakt på 17 % per år 

(från år 2009 till 2013) och år 2019 uppskattas de globala islamiska banktillgångarna att uppgå till 

USD 1,8 biljoner dollar.45 

 

3.1.2 IFA och AAOIFI:s roller som normgivande organ 

 

Den internationella samarbetsorganisationen ”Organisation of Islamic Cooperation” (”OIC”) 

grundades år 1967 för att öka samarbetet mellan muslimska stater. Samma år skapades under OIC:s 

översyn ”Islamic Fiqh Academy” (”IFA”). IFA är en akademi med säte i Jedda i Saudiarabien för 

rättslärda från OIC:s medlemsstater som periodvis ger ut normgivande påbud rörande nya 

frågeställningar.46  

                                                 
45 EY World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-15, s. 19, s. 26. 
46 Vogel m.fl., a.a. s. 48. 
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”Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions” (”AAOIFI”) grundades 

1991 och agerar även den under OIC:s översyn för att skapa enhetliga normer för den islamiska 

finansindustrin. Sedan 1998 har den gett ut en samling kodifierade sharianormer som ger en 

normativ vägledning för olika islamiska finansinstrument. Även om AAOIFI:s soft-law inte har 

skapat en enhetlig standardisering i den islamiska finansindustrin, så har dess sharianormer ändå till 

viss mån lyckats skapa en gemensam värdegrund för industrins olika aktörer.47  

 

3.1.3 Att vara ett alternativ eller en anpassning – den islamiska finansindustrins 

identitetskris  

 

Den moderna islamiska finansindustrin tenderar att frodas i jurisdiktioner som är marknadsliberala 

och stabila och där det råder en åtskillnad mellan religion och rättsväsende, som exempelvis 

London, Kuala Lumpur och Dubai.48 Istället för att betraktas som en ”islamisering” av gällande 

rätt, är dagens islamiska finansindustri snarare en strävan att applicera islamisk etik på transaktioner 

i jurisdiktioner där islamisk rätt inte gäller.49 Därmed har den moderna islamiska finansindustrin 

alltid stått inför två alternativ: att antingen erbjuda finansieringsformer som utgör ett alternativ till 

den konventionella finansindustrin eller att söka skapa finansieringsformer som imiterar de 

konventionella finansinstrumenten.50 Även om många aktörer skulle hävda att dagens industri utgör 

kärnan till en ny alternativ finansindustri, är realiteten den att industrin på många håll inte lyckats 

stå emot trycket att regelbundet skapa instrument vars substans står nära räntebärande instrument.51  

 

I sin strävan efter att skapa praktiska alternativ till konventionella finansinstrument har den 

islamiska finansindustrin ofta brukat de dynamiska verktyg som finns inom islamisk rättsvetenskap 

för att kodifiera och planera runt traditionella koncept. Strävan efter pragmatism har stundom lett 

till en aggressiv shariaplanering och ”fatwashopping” som bl.a. har motiverats med syftet att 

uppfylla sharians ”yttersta syfte” (se 3.2.2). Denna process har framtvingat en debatt bland 

muslimska rättslärda om sharians dynamiska sida, samtidigt som den islamiska rätten i sin helhet 

                                                 
47 Ercanbrack, J, The Transformation of Islamic Law in Global Financial Markets, Cambridge University Press, 1 uppl., 

2015, s. 115 f.  
48 Bälz, K, Sharia Risk? How Islamic Finance has Transformed Islamic Contract Law, Islamic Legal Studies Program 

(ILSP), Harvard Law School, 2008, s. 7 ff.  

    Vogel m.fl., a.a. s. 50 f.  
49 Bälz, a.a. s. 7. 
50 Hjärpe, J, Sharia – Gudomlig lag i en värld i förändring, Norstedts förlag, 1 uppl., 2005, s. 167 ff. Till Hjärpes 

beskrivning av islamiska bankverksamhet kan man lägga till att även om den islamiska finansindustrin till en början må 

ha haft den islamiska uppväckelsen på 1970-talet som drivkraft, så har den i dag starka ekonomiska och juridiska 

kopplingar utanför den islamiska världen. Detta återspeglar hur den med tiden har kommit att distansera sig från sina 

ursprungliga rötter.  
51 Bälz, a.a. s. 24. 
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befinner sig i en krissituation då många viktiga traditionella koncept gått förlorade i de moderna 

nationalstaternas centraliserade rättssystem.  

 

Debatten om shariaplaneringen liknar på många sätt den rörande skatteplanering, där allmänheten 

ifrågasätter de bolag som i vinstsyfte använder juridiska rådgivare för att undvika gällande 

skatteregler.52 I vissa fall av en alltför aggressiv shariaplanering har även enskilda rättslärda och 

internationella organ som AAOIFI och IFA kommit med kritiska påbud (se 4.1.3).     

 

3.2 Islamisk rättsvetenskap och tolkningslära  

 

3.2.1 Sharia och fiqh - mellan fiktion och verklighet 

 

Enlig den historiska skolan är ett lagsystem en dynamisk organism som befinner sig i ständig 

utveckling och är alltjämt påverkad av den rådande folkandan och det historiskt förflutna. I den 

bemärkelsen är det islamiska rättssystem inte annorlunda. Islamisk rättsvetenskap var från första 

början ytterst dynamisk och kom tidigt att bli influerad, inte bara av andra rättssystem, utan även av 

aristotelisk filosofi och logik.  

  

Islamisk rätt baseras på två källor: uppenbarelsen, som manifesteras i ”sharia”, och förnuftet, som 

manifesteras i ”fiqh”, den islamiska rättsvetenskapen.53 Sharian innefattar två källor; den heliga 

skriften Koranen (”al Qur’an”) och profeten Muhammeds sed (”sunnah”). Den första källan, 

Koranen, innehåller relativt få juridiska föreskrifter och kompletteras av den andra källan, sunnah. 

Sharian (dvs. Koranen och sunnah) anses vara fullkomlig och omvandlas till positiv rätt (”fiqh”) 

genom de tolkningar som görs av islamiska rättslärda (”ulama”).54 

 

3.2.2 Islamiska rättskällor och konceptet av sharians ”yttersta syfte”  

 

I sin rättsskapande roll kan de rättslärda inte enbart förlita sig på sharians föreskrifter, då ett 

dynamiskt rättssystem alltid måste möjliggöra en anpassning till nya tider och förhållanden. I den 

mån en fråga inte kan besvaras av sharian, används således en deduktiv metodologi (”ijtihad”) 

genom vilken ny positiv rätt (dvs. ”fiqh”) kan skapas. Ijtihad består generellt sett av användandet av 

                                                 
52 Exempel på detta är den nuvarande debatten om multinationella bolags skatteplanering i Storbritannien samt OECD:s 

BEPS initiativ.  
53 Kamali, M H, Shari’ah – An Introduction, Oneworld Publications, 2 uppl., 2008, s. 40 f. 
54 Vogel m.fl., a.a. s. 23 f. 
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följande sex rättskällor och tolkningsmetodologier (”usool al fiqh”): analogisk tolkning (”qiyas”), 

samstämmighet (”ijma”), sedvänja (”urf”), bevarandet av status quo (”istihsab”), personligt 

omdöme (”istihsan”) och konceptet om det allmänna goda (”maslaha”).55 Dessa ”usool” kom till 

under de första århundradena efter profeten Muhammeds bortgång och många kan härledas till bl.a. 

persisk, romersk och judisk rätt.56   

 

Vilken metodologi som sedan brukas i skapandet av ny islamisk rätt genom ijtihad skiljer sig 

beroende på vilken lagskola som följs. Inom sunni-islam som helhet, finns fyra huvudsakliga 

lagskolor: hanafi, maliki, shafii och hanbali. Ur dessa fyra skolor är hanafiskolan den mest 

dynamiska då den prioriterar användandet av förnuftsbaserade tolkningsmetoder som gör den mer 

lämpad än de andra för den islamiska finansindustrins behov av nyskapande. I utförandet av ijtihad, 

betonar hanafiskolan speciellt den sistnämnda rättskällan maslaha (”det allmänna goda”) och ny 

islamisk rätt skapas med avsikten att främja sharians ”yttersta syfte” (”maqasid al sharia”). Vad 

som utgör det ”allmänna goda” är omdebatterat, men det råder samstämmighet rörande fem 

grundkoncept som sharian strävar efter att upprätthålla: religion, liv, förnuft, egendom och ätt.57 Om 

den nya positiva rätten som skapas genom ijtihad befinner sig inom detta ramverk, så anses den 

vara för allmänhetens bästa och bör därmed tillåtas.58 Både maslaha och konceptet av maqasid al 

sharia bär på tydliga influenser från aristotelisk teleologi och kan i viss mån jämföras med den 

lycka (”eudaimonia”) som uppnås genom fullgörandet av dygder (”arete”). 

 

Diskussionen kring sharians ”yttersta syfte” och det ”allmänna goda” är av stor betydelse i den 

islamiska finansindustrin, då denna industri berör tre av de fem kriterierna, varav två ställs mot en: 

hur långt kan strävan efter att bevara ”liv” och ”egendom” gå, på bekostnad av strävan att bevara 

”religion”? I detta spänningsfält ligger grunden till det som kallas för ”shariaarbitrage” och som 

öppnar för shariaplanering kring religiösa koncept med motiveringen att vilja uppfylla sharians 

”yttersta syfte”. 59 Denna planering, som bl.a. kan ske genom ”fatwashopping” ger även upphov till 

den transaktionsrisk som kallas för ”shariarisk” (se 3.5.3).  

 

 

 

                                                 
55 Schacht, J, An Introduction to Islamic Law, Oxford University Press, 2 uppl., 1982, s. 59 ff. 

    Ercanbrack, a.a. s. 28 f. 
56 Schacht, a.a. s. 21.  
57 Ercanbrack, a.a. s. 132 f; Kamali, a.a. s. 54 f.   
58 Vogel m.fl., a.a. s. 36. 
59 Uttrycket “shariaarbitrage” kommer från Ercanbrack, a.a. s. 135. 
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3.2.3 Det islamiska konceptet av form-över-substans  

 

Den positiva islamiska rätten (”fiqh”) delas vanligtvis upp i två huvudgrenar: fiqh rörande 

människans rituella relation till Gud (“fiqh al ibada”) och fiqh rörande människans relation till 

andra människor (“fiqh al muammalah”). Då fiqh al muammalah rör pliktförhållandet människor 

emellan och inte den rituella plikten gentemot Gud, är den mer dynamisk än fiqh al ibadah.60 I detta 

arbete kommer vår analys till stor del avse fiqh al muammalah, vilken man till viss mån kan 

beteckna som ”islamisk civilrätt”.  

 

Inom fiqh al muammalah råder en ytterligare skillnad mellan de olika lagskolorna, vilket är rollen 

som spelas av en intention (“niyah”). I hanafitisk fiqh al muammalah är intention inte nödvändig för 

att en civilrättslig handling ska anses vara juridiskt bindande. Detta betyder att ur ett hanafitiskt 

perspektiv står (i mellanmänskliga relationer) handling (form) över intention (substans) vilket leder 

till ett form-över-substans-perspektiv.61  

 

Denna syn på form och substans pekar på en större dualism som alltid existerat i det muslimska 

samhället mellan religiöst ideal och sekulär verklighet.62 Detta är ett fenomen där islamisk fiqh mest 

tjänar som ett fiktivt ideal som i den praktiska verkligheten sällan uppnås.63 Bruket av fiqh i det 

verkliga livet tjänar ett mer teoretiskt än praktiskt syfte, vilket gör att den inte kan karakteriseras 

som “lag” i konventionell mening, utan snarare som en ”pliktlära”.64 Därmed har det alltid 

uppmuntrats till meningsskiljaktigheter (“ikhtilaaf”) inom fiqh där rättslärda från olika skolor i 

öppen debatt kan argumentera för sina ståndpunkter.  

 

Här bör vi även påpeka att frånvaron i islam av ett prästerskap och en sammanbindande religiös 

auktoritet har haft en betydande effekt på fiqh och hur den skapas. En ”fatwa” är endast ett religiöst 

påbud av en rättslärd individ, ofta som ett svar på en direkt fråga från en frågeställare. Denna 

frågeställare är aldrig bunden till svaret som ges, utan är alltid fri att söka upp en annan rättslärd om 

svaret inte är tillfredställande. Fiqh är därmed en samling av fatwan på ”mikronivå” där det är den 

individuelle frågeställaren som avgör vilken fatwa som ska följas.65 I det traditionella islamiska 

samhället förlitade sig de rättslärda på att samhällets sekulära maktstruktur drev igenom 

                                                 
60 Kamali, a.a. s. 43 ff., s. 64. 
61 Kamali, a.a. s. 64.  

    Ercanbrack, a.a. s. 53. 
62 Schacht, a.a. s. 84. 
63 Udovic, A, Partnership and Profit in Medieval Islam, Princeton University Press, 1 uppl., 1970, s. 4 ff. 
64 Udovic, a.a. s. 4 ff.  

    Kamali, a.a. s. 49. 
65 Vogel m.fl., a.a. s. 30.  
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”mikropolicyn” på ”makronivå”, i ett system som kallades för ”siyasat al sharia”. Då 

verkställbarheten av de religiösa påbuden låg hos domstolar som lydde under den sekulära makten 

skapades även en viss balans mellan nitisk religiositet och sansad praktikalitet.66  

 

De fatwan som förekommer inom islamisk finans är också de på mikronivå, vilket öppnar upp för 

shariaplanering genom s.k. ”fatwashopping” (se 3.4.3). Det förekommer också att fatwan kommer 

från shariastyrelser i IFA eller AAOIFI, vilka har en mer normgivande makrokaraktär, men i 

slutändan utgör även de en vägledande soft-law utan någon befogenhet eller mekanism för dess 

verkställbarhet.  

 

3.3 Klassisk islamisk avtalsrätt – de finansiella reglerna  

 

Inom islamisk rätt saknas allmänna och kodifierade avtalsrättsliga föreskrifter, utan varje 

avtalsform har istället ett eget avtalsrättsligt förfarande enligt en specifik avtalstradition.67 Ett annat 

särdrag är att avtalsfrihet inte har en direkt motsvarighet i islam då ett avtal alltid måste hålla sig 

inom sharians gränser.68 Den typ av avtal som i detta arbete avses med termen ”avtalsrätt” är den 

som gäller för köpeavtal (”bay”).69 I denna gren av den islamiska avtalsrätten ryms regleringen av 

handel, vilket omfattar ett allmänt förbud mot ”orättfärdigt berikande”.70 Det är under detta förbud 

som man finner förbudet mot ränta samt kravet på ekonomiskt risktagande.71  

   

Det bör dock nämnas att den klassiska islamiska avtalsrätten skiljer sig från den avtalsrätt som i dag 

brukas i den moderna islamiska finansindustrin. Vissa bedömare har även hävdat att den islamiska 

finnsindustrins bruk av avtal är på väg att skapa en semi-autonom gren av den islamiska 

avtalsrätten, vilket kommer diskuteras vidare i avsnittet om shariarisk (se 3.5.3).72  

 

 

 

 

 

                                                 
66 Schacht, a.a. s. 86 f.  
67 Vogel m.fl., a.a. s. 97. 
68 Schacht, a.a. s. 144.  

    Vogel m.fl., a.a. s. 97. 
69 Vogel m.fl., a.a. s. 97. 
70 Vogel m.fl., a.a. s. 58 f. 
71 Det bör noteras att förbudet mot ränta endast återfinns i den islamiska avtalsrätten och inte i den islamiska straffrätten 

(”hudud”).   
72 Bälz, a.a. s. 24. 
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3.3.1 Islams förbud mot ränta och preferens av delägarrätter 

 

Islamisk rätt anser att rättshandlingar som grundar sig på ränta (”riba”) är ogiltiga. Även om det 

islamiska förbudet mot ränta har uttryckts i både Koranen och sunnah, är den inte unik för just 

islam. Förbud mot ränta förekom långt innan islam i både judendom och kristendom, samt 

förespråkades av filosofer som t.ex. Aristoteles. Den aristoteliska kritiken mot ränta kom även 

genom den muslimska filosofen Ibn Rushd (”Averroes”) att bli en del av diskursen kring de 

underliggande motiven till sharians förbud.73   

 

Den aristoteliska synen på ränta grundar sig i tanken att pengar endast är till för att värdera 

förhållanden mellan olika tillgångar och förenkla transaktioner av varor. Då pengar alltid måste 

vara sammankopplade med andra tillgångar för att ha ett värde, utgör ränta enligt Aristoteles ett 

onaturligt inslag, då den tillför ett värde till pengar som sådant.74 

 

Som exempel kan nämnas att om man lånar ut 10 guldmynt i dag och kräver tillbaka 12 guldmynt i 

morgon, utan någon koppling till vinst eller förlust, så är det att tillskriva kapitalet ett värde i dess 

egen substans (dvs. 2 guldmynt). Detta är ologiskt eftersom ingen handel har bedrivits med andra 

tillgångar. Faktumet att ränta tillskriver pengar ett värde i sig och inte erkänner att pengar endast är 

till för att förenkla transaktioner av varor, leder till räntans onaturlighet.  

 

Förbudet mot ränta är stipulerat i ett antal verser i Koranen, varav en är av speciell betydelse i vår 

diskussion om islams syn på delägarrätter: 

  

“… de [som leva av ocker] säga: ’Köpenskap är detsamma som ocker.’ 

Men Gud tillåter dock köpenskapen och förbjuder ockret.” 75 

 

Koranens gränsdragning mellan ”köpenskap” och ”ocker” framhåller tydligt islams preferens för ett 

aktivt deltagande i en handelsverksamhet (delägarrätt) framför ett passivt givande av ett räntelån 

(fordringsrätt).  

 

 

 

                                                 
73 Vogel m.fl., a.a. s. 78 f. 
74 Blomqvist, K, Aristoteles – Politiken - översättning med inledning och kommentar, Paul Åströms förlag, 2 uppl., 

2003, s. 25 (Politiken, Bok I, Kapitel X)  
75 Zetterstéen, K V, Koranen – KV Zetterstéens oförkortade översättning, Wahlström & Widstrand, 3 uppl., 1979. 

Koranen 2:275 (i Zetterstéens översättning har versen numret 2:276). 
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3.3.2 Islams finansiella riskbenägenhet   

 

Den som finansierar ett bolag genom eget kapital (t.ex. köp av aktier), betraktas som en delägare 

och aktivt deltagande i bolagets handelsverksamhet, vilket är tillåtet eftersom en utdelning erhålls 

endast om bolaget går med vinst.76 Den som finansierar ett bolag genom skuld (dvs. lån i utbyte mot 

skuldebrev eller köp av obligationer) har dock ingen delägarrätt, utan får i stället samma ränta 

oavsett om bolaget går med vinst eller förlust. Detta anses vara en orättvis riskeliminering från 

finansiärens sida. En innehavare av en fordringsrätt har därmed ett mindre intresse av att bolaget 

går med vinst än en innehavare av en delägarrätt – vilket även leder till att investerare i 

fordringsrätter utsätter ekonomin i sin helhet för större risker genom att de i jämförelse med 

verkliga delägare är beredda att finansiera mer riskabla projekt.77 

 

Till skillnad från en innehavare av en fordringsrätt, tar en delägare på sig mer av företagets 

ekonomiska risker och får i gengäld även ta del av dess styrning. På så vis lever en delägare upp till 

det arabiska maximet ”al kharaj bil daman” (”med vinsten följer förlustansvaret”), dvs. endast den 

som tar del av risken får ta del av vinsten.78 Koranens förespråkande av handel och dess förbud mot 

ränta betyder därmed att sharian aktivt uppmanar innehavaren av kapital (dvs. finansiären) att ta en 

högre risk genom en delägarrätt, än en lägre risk genom en fordringsrätt.  

 

Ansvarsfördelningen mellan parterna vad gäller risken för objekt som ingår i ett avtal är av stor 

betydelse i islamisk finans. Den part som kontrollerar objektet kan endast ta en av två typer av 

riskansvar: som garant (”damin”) eller som förvaltare (”amin”). Om parten anses vara en förvaltare, 

kan han inte hållas ekonomiskt ansvarig för en förlust av objektet, såvida han inte har agerat 

vårdslöst.79   

 

3.3.3 Islams syn på avtalsrättslig bundenhet  

 

Ett ytterligare särdrag inom islamisk avtalsrätt är att avtalsrättslig bundenhet endast uppstår vid 

tradition, förstörelse av egendom eller avläggande av en formell ed. Alldagliga löften leder inte till 

avtalsrättslig bundenhet och har därmed inte heller någon rättslig verkan.80 

 

                                                 
76 AAOIFI kap. 21:3/1-2. 
77 Vogel m.fl., a.a. s. 83, s. 113.  
78 Vogel m.fl, a.a. s. 83. 
79 Vogel m.fl., a.a. s. 112-114 ff. 
80 Vogel m.fl. a.a. s. 125. 
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I Sverige uppstår bundenhet genom löftesprincipen, dvs. det räcker med ett löfte för att en avtalspart 

ensidigt ska anses vara bunden till anbud eller accept.81 Anbudsgivarens bundenhet till anbudet och 

acceptantens bundenhet till accepten kan därmed ske vid två separata tillfällen. Islamisk rätt, å 

andra sidan, skiljer sig från detta då ett anbud (”ijaz”) och accept (”qabul”) endast anses vara 

bindande vid tillfället för själva traditionen.82 Detta kan i viss mån jämföras med det i svensk 

avtalsrätt förekommande konceptet ”konkludent handling”.83 Den svenska avtalsrättens 

konkludenta handling gäller dock transaktioner där parterna kommunicerar med varandra genom 

”handlingar” i stället för i tal och skrift. Inom islamisk rätt, å andra sidan, kan en handling föregås 

av kommunikation i tal och skrift, men det är dock endast vid tidpunkten för den ”traderande” 

handlingen som avtalsrättslig bundenhet uppstår.  

  

I detta sammanhang bör det även nämnas att sharian förvisso förespråkar en moralisk skyldighet att 

uppfylla löften, men att dessa moraliska förmaningar varken skapar en juridisk bundenhet eller ett 

direkt skadeståndsansvar.84     

 

3.3.4 Kodifieringen av islamisk rätt 

 

För att uppnå en ökad juridisk effektivitet genomgick under 1800-talet många rättssystem på den 

europeiska kontinenten en modernisering som innebar att lagar kodifierades och rättsprocesser 

centraliserades. Denna strävan reflekterades även i det Ottomanska Riket, där ett ambitiöst 

kodifieringsprojekt av islamisk fiqh påbörjades under 1800-talets senare hälft och gavs ut år 1877 i 

vad som kallades för ”Mejelle”.  

 

Det ottomanska Mejelle bestod mestadels av lagkoder från hanafitisk fiqh men hade även mindre 

inslag från andra sunnitiska lagskolor.85 Efter det Ottomanska Rikets upplösning avskaffades 

Mejelle i Turkiet och ersattes med den schweiziska civilkoden.86 Mejelle överlevde dock i 

fragmentarisk form i flera gamla ottomanska provinser, som t.ex. Palestina, Egypten och Irak, där 

de sammanfogades med de främmande civilkoder som kom med de nya koloniala 

administrationerna.  

 

                                                 
81 Ramberg, C & Ramberg, J, Avtalsrätten – en introduktion, Norstedts, 3:e uppl., 2007, s. 51. 
82 Vogel m.fl., a.a. s. 125. 
83 Ramberg, a.a. s. 58. 
84 Vogel m.fl., a.a. s. 66 f.  
85 Ercanbrack, a.a. s. 134. 
86 Schacht, a.a. s. 92, Kamali, a.a. s. 153. 



 

37 
 

I det ottomanska Mejelle och de efterkommande kodifieringarna av islamisk fiqh användes ett brett 

urval av olika fiqhtolkningar ur vilka man tog de lagkoder som fanns vara de mest lämpliga. Denna 

eklektiska kodifieringsmetod kallas för ”urval” (”takhayyur”).87 Takhayyur kan beskrivas närmare 

som att man ur reglerna A, B och C väljer ut en av dessa för kodifiering, t.ex. regeln B. En 

subkategori till takhayyur kallas ordagrant för ”ihop-lappning” (”talfiq”). 88 Talfiq kan beskrivas 

som att man ur reglerna A, B och C väljer ut A och C, som förenas och skapar den helt nya 

fristående regeln Y för kodifiering.89 Kodifieringen av islamisk lag bidrog därmed till att man i de 

nya nationalstaterna genom takhayyur och talfiq skapade ”lapptäcken” av islamiska lagkoder vilket 

har lett till att traditionen av konformitet till de fyra lagskolorna (”taqlid”) i dag spelat ut sin roll i 

det islamiska samhället.90   

 

3.4 Shariaplanering  

 

3.4.1 Bakgrunden till shariaplanering  

 

Strävan efter att undvika en kollision mellan sharians teori och dess praktiska implementering 

skapade med tiden transaktioner som till formen respekterade sharians bokstav, men som i sin 

substans planerade runt dess regler. Ursprunget till dessa strategier låg i den handel som bedrevs 

över kulturella och religiösa gränser.91 En tidig fråga inom islamisk rätt var hur sharians regler 

skulle appliceras i de fall då de hindrade muslimska köpmän från att verka på samma villkor som 

deras icke-muslimska konkurrenter, som inte omfattades av sharians restriktioner.92  

 

I dessa fall blev bruket av ijtihad genom det allmänna goda (”maslaha”) nödvändigt för att 

garantera det muslimska samhällets ekonomiska överlevnad och sharians yttersta syfte att 

upprätthålla liv och förmögenhet. Detta ledde till skapandet av fyra metoder som kan användas för 

att planera runt sharians substans:93 

 

 

                                                 
87 Ercanbrack, a.a. s. 134. 
88 Coulson, N J, A History of Islamic Law, Edinburgh University Press, 1 uppl., 1964 s. 197 f, Ercanbrack, a.a. s. 134, 

Schacht, a.a. s. 106. 
89 Vogel m.fl., a.a. s. 37. 
90 Coulson, a.a. s. 201.  

    Vogel m.fl., a.a. s. 34. 
91 Schacht, a.a. s. 78 ff. 
92 Schacht, a.a. s. 80. 
93 Vogel m.fl., a.a. s. 34 ff. 

    Ercanbrack, a.a. s. 133 ff. 
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1. Nytolkning av befintlig text (”qiyas”),  

2. Urval och fusion av befintlig rätt (”talfiq”),  

3. Implementeringen av nödlagar (”darura”) och  

4. Skapandet av artificiella strategier (”hiyal”).  

 

Till dessa fyra lägger jag även till ”fatwashopping” som en femte planeringsmetod. Då 

shariaplanering genom ijtihad, talfiq och darura faller utanför arbetets problemformulering kommer 

vi att fortsättningsvis fokusera på hiyalstrategier och fatwashopping.  

 

3.4.2 Planering med hiyalstrategier  

 

Planering genom användandet av (”hiyal”) var ett tidig förekommande fenomen som av 

orientalisten Joseph Schacht beskrivs som ett ”modus vivendi”, ett maximum av praktisk 

verkställbarhet och ett minimum av vad som är religiöst godtagbart.94 Ett av de mest kända 

exemplen på en hiyalstrategi är en metod som kallas för ”bay al inah” och som fungerar på följande 

vis:   

 

A behöver 80 kr i kontanter från B utan att B kan ge A ett räntelån. B säljer i stället en vara till A 

för 100 kr på kredit och köper sedan genast tillbaka samma vara till ett underpris på 80 kr i 

kontanter. Därmed ger B 80 kr i kontanter till A mot en framtida skuld på 100 kr. Marginalen på 20 

kr utgör en artificiell kapitalförlust för A. Till formen, är detta endast en försäljning och återköp av 

en vara (dvs. handel) mellan B och A, men i substansen är det en ränteliknande utlåning av pengar 

(80kr) mot en fast avgift (20kr).95 Det bör även betonas att till skillnad från konventionell ränta är 

avgiften fast och ökar inte ad infinitum om lånet förblir obetalt.   

 

Bland de sunni-muslimska lagskolorna är den hanafitiska skolan den som är mest öppen för 

hiyalstrategier.96 De andra skolorna intar visserligen en skeptisk hållning men även de erkänner ofta 

hiyalstrukturernas juridiska giltighet.97 Det bör även påpekas att hiyalstrategier inte är ett unikt 

islamiskt koncept, utan liknande strukturer går även att finna inom judendom och kristendom.98  

 

Metodologin bakom hiyal står konceptmässigt nära de metoder som används för skatteplanering.99 

Båda metoderna går ut på att till formen hålla sig inom ett visst regelverk samtidigt som den 

                                                 
94 Schacht, a.a. s. 80. 
95 Exemplet är baserat på Udovic, a.a. s. 11 f och Kamali, a.a. s. 48.  
96 Schacht, a.a. s. 81; Udovic, a.a. s. 63 f; Ercanbrack, a.a. s. 37 ff. 
97 Schacht, a.a. s. 81. 
98 Även en kristen form av bay al inah kallad “mohatra” användes i Europa under medeltiden. Se Ercanbrack, a.a. s. 

39. 
99 Vogel m.fl., a.a. s. 40. 
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undviks i substansen. Skillnaden mellan shariaplanering och skatteplanering ligger i att skatteflykt 

effektivt kan motverkas av domstolar genom bruket av metoder som t.ex. substans-över-form-

perspektivet. Denna metodologi kommer dock att sakna effekt på islamiska finansinstrument, vars 

artificiella struktur beror på shariaplanering och inte på skatteplanering.        

 

 

3.4.3 Planering med fatwashopping 

 

Bristen på en enhetlig kodifiering leder till skillnader mellan olika shariatolkningar, vilket kallas för 

”shariaarbitrage”.100 I likhet med skattearbitrage mellan olika skattejurisdiktioner, ger även 

shariaarbitrage upphov till planeringsmöjligheter, främst genom ”fatwashopping” (se Fig. 7.2). 

Fatwashopping betyder att olika aktörer kan välja ut de religiösa påbud som passar den 

övergripande strategin bäst. 

 

Även om den islamiska finansindustrin använder sig av AAOIFI:s sharianormer, är detta i slutändan 

endast en soft-law utan någon verkställbarhet, vilket öppnar upp för meningsskiljaktigheter och en 

ny form av risk för islamiska transaktioner, s.k. ”shariarisk”.  

 

3.5 Hinder för islamiska finansiella instrument  

3.5.1 Allmänt om hindren för islamiska finansiella instrument  

 

En utredning om islamisk finans av den brittiska regeringen har identifierat ett antal hinder för 

islamiska instrument på den brittiska marknaden:101 

 

(1) beskattning och regelverk,  

(2) standardisering,  

(3) kännedom om den islamiska finansindustrin och  

(4) utvecklingen av relevant industrirelaterad kompetens.  

 

I detta arbete kommer att fokusera på de två första hindren, som jag även omtolkar på följande vis: 

(1) Skatteproblematiken: problemet med avsaknaden av skatteneutralitet mellan islamiska och 

konventionella finansieringsformer, samt (2) Shariarisken: shariaplaneringens transaktionsrisk.  

                                                 
100 Ercanbrack, a.a. s. 135 f.  
101 Ercanbrack, a.a. s. 155. 
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3.5.2 Skatterisk – bristen på skatteneutralitet för islamiska finansinstrument 

 

Som jag har förklarat ovan främjar det klassiska skattesystemet kostnaden för skuld (dvs. ränta) 

framför kostnaden för eget kapital (dvs. utdelning). Vi har samtidigt klarlagt hur sharian föredrar 

eget kapital över skuld, där utdelning är tillåtet medan räntebetalning är förbjudet. Förbudet i 

Koranen går dock att till viss mån att undvika genom shariaplanering då sharians form-över-

substans-perspektiv öppnar för instrument som till formen liknar en utdelning men som i substansen 

är en räntebetalning. 

 

Detta betyder att i likhet med konventionella hybridinstrument (som vinst- och kapitalandelslån), 

hamnar även islamiska instrument i gråzonen mellan skuld och eget kapital (se Fig. 7.3). Skillnaden 

mellan de två ligger dock i att de konventionella hybridinstrumenten i substansen ofta är 

delägarrätter som strävar efter att klassificeras som fordringsrätter, medan de islamiska 

instrumenten i substansen är fordringsrätter som pga. shariaplanering till formen liknar 

delägarrätter. Man kan även beskriva situation som att de konventionella hybridinstrumenten 

existerar i gråzonen pga. deras genuint dubbla egenskaper som både delägarrätter och 

fordringsrätter, medan de islamiska finansinstrumenten i substansen vill vara fordringsrätter, men 

”ofrivilligt” har hamnat i gråzonen, då kraven på shariavänlighet tvingar dem att till formen vara 

delägarrätter. Det är även viktigt att konstatera att huvudsyftet med islamiska finansinstrument inte 

är att undvika den ekonomiska dubbelbeskattningen, utan att undvika sharians restriktioner.    

 

Västerländska skattemyndigheters substans-över-form-perspektiv skulle möjligtvis se igenom 

shariaplaneringen och tillåta skatteavdrag för utdelningar på islamiska instrument. Dock skulle detta 

inte ske per automatik, vilket är anledningen till att det inte råder skatteneutralitet mellan islamiska 

finansieringsformer och konventionella fordringsrätter. Denna brist på skatteneutralitet utgör ett 

hinder för emitteringen av islamiska instrument på västerländska marknader, då avsaknaden av ett 

automatiskt skatteavdrag för betalningen gör den till en ytterst kostsam finansieringsform för 

låntagaren. För att kunna lösa problemet med skatteneutraliteten måste västerländska skattesystem 

därmed anpassa sig till de islamiska instrumentens behov, vilket har visat sig vara ett svåruppnåeligt 

krav.  

 

Ett av de mest betydande exemplen på en lyckad strategi är Storbritannien. År 2005 infördes en 

skattelagstiftning som var speciellt utformad för islamiska finansinstrument, dock utan att använda 
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islamisk terminologi.102 Detta är ett komplicerat förfarande som inte bara kräver en hög 

kunskapsnivå om islamisk finans inom myndigheter och departement, utan också en politisk vision 

som gör det möjligt att anpassa landets skattelagar till det främmande element som sharian ändå 

utgör. I Storbritannien möjliggjordes detta bl.a. av Londons position som ett internationellt 

finansiellt centrum samt den historia av samexistens som brittisk rätt historiskt sett har haft med 

sharian, t.ex. i det koloniala Anglo-Muhammedanska rättssystemet.103 Det är just förmågan att 

kunna gå islamiska investerare till mötes som är huvudanledningen till att London idag är ett 

världsledande centrum för islamisk finans. Den brittiska metoden har dock varit svår att följa för 

andra västerländska länder som saknar de nämnda förutsättningar för att kunna skapa en 

skatteneutral miljö i vilken de islamiska instrumenten kan frodas.    

 

3.5.3 Shariarisk – shariaplaneringens transaktionsrisk 

 

Shariarisk är den transaktionsrisk som uppstår då det råder osäkerhet rörande appliceringen av 

islamisk rätt dvs. risken att en transaktion som har ansetts vara shariavänlig av en rättslärd kan 

ifrågasättas av en annan.104 Det går att göra en direkt jämförelse mellan shariarisk och den 

konventionella skatterisken som uppstår i en skatteplanering och i det att båda ökar i takt med 

planeringens aggressivitet.105  

 

En viktig observation vad gäller shariarisk i relation till en konventionell skatterisk är att då en 

skattejurist granskar en konventionell skatteplanering och bekräftar att den faller inom gällande 

lagregler, minskar detta dess transaktionsrisk.106 Detta står i kontrast till en rättslärds granskning av 

en shariaplanering. Då en fatwa från en rättslärd gör gällande att en shariaplanering faller inom 

gällande shariaregler (dvs. är shariavänlig) är detta endast ett individuellt utlåtande på 

”mikronivå”.107 Utlåtandet leder visserligen till en minskning av transaktionsrisken, men i brist på 

en kodifiering av islamisk rätt på ”makronivå”, ger fatwan även upphov till en ny typ av 

transaktionsrisk (dvs. shariarisk). Shariarisken utgörs av faktumet att andra rättslärda alltid kan 

ifrågasätta den gällande fatwan.108 Visserligen kan även en konventionell skattejurist bli ifrågasatt 

av andra jurister, men förekomsten av en effektiv kodifiering, en harmoniserad juristutbildning och 

                                                 
102 Ercanbrack, a.a. s. 154 ff.  

     Amin, M & Suleman, I, Islamic finance: the tax adviser’s role, Tax Adviser Magazine, September 2008, s. 19 ff. 
103 Ercanbrack, a.a. s. 2.  
104 Bälz, a.a. s. 23. 
105 Vogel m.fl., a.a. s. 40,  

      Elgood, T & Fulton, T & Schutzman, M, Tax Function Effectiveness – the vision for tomorrow’s tax function, 

Pricewaterhousecoopers CCH, 1 uppl., 2008, § 11.05. 
106 Bälz, a.a. s. 23. 
107 Vogel m.fl., a.a. s. 30. 
108 Bälz, a.a. s. 23. 
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bruket av samma rättskällor gör ändå att de delar samma juridiska värdegrund. Detta är dock inte 

fallet i den globala islamiska finansindustrin, där det kan råda stora skillnader på en fatwa från 

Malaysia och en från Förenade Arabemiraten.109   

 

Det är även viktigt att påpeka att de flesta avtal som sluts i den islamiska finansindustrin inte gör 

gällande att avtalet bör följa islamisk rätt, utan ofta innehåller de en lagvalsklausul som fastställer 

att en framtida tvist ska avgöras enligt engelsk rätt.110 Kopplingen till den islamiska rätten blir 

istället ett vagt ”sharia-löfte” som garanterar avtalets shariavänlighet. Den islamiska 

finansindustrin reducerar därmed islamisk rätt till endast en ”etisk komponent” i ett avtal vars 

verkställbarhet garanteras av en främmande rättsordning.111 Shariarisk hanteras till en viss grad 

genom att lägga till en s.k. ”waiver of sharia defence”, en klausul i avtalet som fråntar 

avtalsparterna rätten att ifrågasätta avtalets shariavänlighet i en framtida tvist.112  

                                                 
109 Bälz, a.a. s. 19.  
110 Bälz, a.a. s. 13. 
111 Bälz, a.a. s. 12 f. 
112 Bälz, a.a. s. 23. Två konkreta exempel på shariarisk går att finna i de engelska rättsfallen Shamil Bank of Bahrain v 

Beximco Pharmaceuticals Ltd [2004] (Ercanbrack, a.a. s. 227 ff.) och Investment Dar Company KSCC v. Blom 

Development Bank SAL [2009] (Ercanbrack, a.a. s. 233 ff.). 
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4 Kapitalandelslån och mudaraba  

 

 

I det följande avsnittet utforskas huruvida ett islamiskt mudaraba som koncept kan överlappa med 

ett svenskt kapitalandelslån. En historisk beskrivning kommer även att ges av den klassiska 

islamiska användningen av mudaraba, samt dess samtida användning i den islamiska 

finansindustrin. I jämförelsen mellan mudaraba och kapitalandelslån kommer detta avsnitt även att 

diskutera hur en liknande skattelagstiftning och rättspraxis som för närvarande gäller för 

vinstandelslån skulle påverka ett shariavänligt kapitalandelslån. Detta med fokus på en jämförelse 

mellan HFD:s substans-över-form-perspektiv och den islamiska rättens form-över-substans-

perspektiv.  

 

 

4.1 Mudaraba – kommissionärsbaserat delägarskap med begränsad 

ansvarighet 

4.1.1 Bakgrund 

 

En islamiska finansieringsform som till viss mån liknar kapitalandelslån går under benämningen 

mudaraba. Ursprunget till mudaraba går att finna i de delägarrätter som använts för finansiering på 

den Arabiska halvön långt innan islams uppkomst. Eftersom islam föredrar delägarrätt framför 

fordringsrätt kom den att godta mudaraba bland ett antal redan existerande finansieringsformer som 

alternativ till lånefinansiering.  

 

Huvudformen av finansiering genom delägarskap sker genom ett islamiskt handelsbolag 

(”musharaka”), där vinst och förlust fördelas mellan de olika delägarna som också var finansiärer. 

Dock går det inte att i alla lägen förvänta sig att en delägare vare sig vill eller kan ta del av den 

direkta styrningen av de projekt som finansieras. Exempel på detta kan vara då en styrning är 

fysiskt omöjligt, som t.ex. då projekt verkställs över långa avstånd i tid och rum, eller då projekt 

måste styras av en sakkunnig som har en viss detaljkunskap.113 Historiskt sett uppstod detta 

                                                 
113 Udovic, a.a. s. 171. 
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problem ofta i finansieringen av handelskaravaner, då det var omöjligt för finansiären att ha en 

daglig insyn i verksamheten och där styrningen ofta överläts till en erfaren karavanförare.114  

 

Detta behov av en alternativ finansieringsform för långväga handel uppfylldes därmed av en 

specifik form av delägarskap kallad för ”mudaraba”. Innan vi går vidare i vår förklaring av 

mudarabans struktur, är det viktigt att återigen påpeka att mudaraba på intet vis var enbart en 

islamisk finansieringsform. Liknande finansieringsformer hade långt före islams uppkomst använts 

av handelsmän i Medelhavsområdet, såsom det judiska ”isqa”, det babyloniska ”tapputum” och 

det bysantiska ”chreokoinonia”.115 I det medeltida Venedig kallades mudaraba för ”commenda” 

och användes för finansieringen av långväga sjöhandel.116   

 

4.1.2 Grundformen av en mudaraba 

 

Grundformen för en mudaraba är ett skriftligt avtal mellan två delägare, en finansiär-delägare 

(“rabb al maal”) som investerar sitt kapital och en specifik typ av kommissionär-delägare 

(“mudarib”) som investerar sin tid och energi.117 Båda får en viss andel av vinsten som kommer ur 

den bedrivna verksamheten. Det som främst särskiljer mudaraba från andra finansieringsformer är 

sammanlänkningen av två koncept: 

 

1.  Avkastningen på kapitalet går inte att fastställa på förhand utan måste vara en andel av 

vinsten.   

2.  Endast den som är rabb al maal (dvs. finansiären) kan stå för den ekonomiska risken i 

projektet, dock inte utöver det investerade kapitalet.118  

 

En mudaraba kan därmed sägas vara en blandning av ett delägarskap, ett kommissionärsförhållande 

och ett låneförhållande. Likheten med ett delägarskap ligger i det att avkastningen på det 

investerade kapitalet styrs av verksamhetens vinst. Likheten med ett kommissionärsförhållande 

ligger i det att en mudarib utför allt arbete på uppdrag av den som är rabb al maal.  Likheten med ett 

låneförhållande ligger i det att en rabb al maal inte tar del i styrningen av verksamheten och att hans 

ansvar begränsas till det investerade kapitalet.119   

                                                 
114 Udovic, a.a. s. 172. 
115 Udovic, a.a. s. 172 n. 6. 
116 Udovic, a.a. s. 171 f. 
117 Udovic, a.a. s. 196.  

      AAOIFI kap. 13:2. 
118 Vogel m.fl., a.a. s. 130. 
119 Udovic, a.a. s. 171, Vogel m.fl., a.a. s. 130. 
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En mudarib får därmed en andel av vinsten i verksamheten utan att behöva ta en direkt ekonomisk 

risk. Detta anses inte vara orättvist, då en mudarib istället har tagit en personlig risk genom att 

investera sin tid och energi i verksamheten (s.k. ”sweat equity”).120 Varken en rabb al maal eller en 

mudarib får ta emot fasta utdelningar, utan alla utdelningar måste vara förutbestämda andelar av 

vinsten i verksamheten (se Fig. 7.4).121     

 

Som kapital föredras likvida medel då det underlättar beräkningen av vinstandelen.122 Andelen bör 

vanligtvis betalas i en transaktion vid slutet av mudarabans löptid, men betalningar kan även göras i 

regelbundna förskott genom preliminära utdelningar.123   

 

Vidare finns det två former av mudaraba: en där en mudarib har ett obegränsat mandat och en där 

han har ett begränsat mandat. Obegränsad mudaraba betyder att en mudarib ges obegränsade 

befogenheter att investera kapitalet, vilket inte är fallet med en begränsad mudaraba då kapitalet 

endast kan investeras enligt fastställda villkor.124  

 

En mudarib kan även ge ut flera mudarabacertifikat länkade till likadana andelar i samma 

verksamhet. Dessa certifikat kan begränsas till en viss löptid eller till ett projekts fullbordan, samt 

säljas vidare av en rabb al maal till tredje part på en reglerad marknad.125 På så vis kan en mudaraba 

struktureras så att mudarabacertifikaten liknar röstlösa delägarrätter i en verksamhet. 

 

En viktig aspekt är att en mudarib endast anses vara en förvaltare (”amin”) av det investerade 

kapitalet och inte en garant (”damin”), med konsekvensen att som förvaltare kan han inte hållas 

ekonomiskt ansvarig om projektet går med förlust, såvida han inte har överskridit sina befogenheter 

eller varit vårdslös.126  

 

                                                 
120 Udovic, a.a. s. 171; uttrycket ”sweat equity” kommer från Vogel m.fl., a.a. s. 194. 
121 Udovic, a.a. s. 190 f. 
122 Udovic, a.a. s. 180 ff. 

     AAOIFI kap. 13:7/1. 
123 AAOIFI kap. 13:8/8. 
124 Udovic, a.a. s. 204 f.  

     AAOIFI kap. 13:5.  
125 IFA Resolutions and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy 1985-2000, Islamic 

Development Bank, 2000, s. 62 (Resolution No. 30 [5/4]). 
126 Vogel m.fl., a.a. s. 112 ff., Udovic, a.a. s. 203 f., AAOIFI kap. 13:4/4, kap. 13:8/7. 
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En ytterligare aspekt av en mudaraba är att bundenheten till mudarabaavtalet uppstår endast då 

verksamheten påbörjas av mudariben. Fram tills dess, har båda parter rätten att säga upp avtalet.127  

 

 

4.1.3 Mudarabasukok – användning av mudaraba som substitut för obligationer  

 

Mudaraba kan även användas i ”sukok”, shariavänliga värdepapperiseringar som fungerar som 

substitut för konventionella obligationer. Dessa kan emitteras som statssukok eller företagssukok 

och har sedan sin tillkomst på 1990-talet väckt stort intresse i Västvärlden på grund av dess 

potential som ett alternativt finansieringsinstrument.128  

 

Sukok kan utformas på många olika sätt och den mest populära formen är ”ijarasukok”, som 

baseras på ett islamiskt leasingförhållande. Fram till år 2008 var även mudarabasukok populära på 

den globala finansmarknaden. På den tiden tilläts det finansierade bolaget köpa tillbaka 

mudarabaandelar till ett pris som garanterade parivärdet av mudarabasukoken plus obetalade 

vinstandelar upp till en överenskommen benchmark enligt LIBOR.  Denna “purchase undertaking” 

av den som var mudarib garanterades genom ett löfte att den som var rabb al maal inte skulle 

exponeras för den ekonomiska risken som annars måste förekomma i en mudaraba.   

 

Då ett fullständigt skydd mot risken för en rabb al maal i grunden gick emot ”amin” och ”damin” 

konceptet (se 3.3.2), utfärdade AAOIFI:s shariastyrelse i februari 2008 en fatwa där den dittills 

gällande strukturen för mudarabasukok ogiltigförklarades.129 I stället rekommenderade AAOIFI att 

nya strukturer skapas där LIBOR benchmarken baseras på ett reservsystem.130 Utbetalningarna sker 

då upp till ett visst tak som benchmarkas efter LIBOR. Ifall utdelningen överskrider taket, hålls 

överskottet av vinsten i reserv för att i ett senare skede jämna ut utdelningarna vid ett eventuellt 

underskott.131 Denna shariaplanering som applicerar form-över-substans-perspektivet innebär att 

även om avkastningen på det investerade kapitalet till formen är ett förskott på en utdelning, håller 

den sig i sin substans så nära nivån på en räntebetalning som är praktiskt möjligt. För att 

shariavänligheten ska behållas krävs dock att en viss grad av risk kvarstår för den som är rabb al 

maal, som blir tvungen att ta en förlust om reserven inte kan täcka ett eventuellt underskott.   

                                                 
127 AAOIFI kap. 13:4/3. 
128 För en mer detaljerad beskrivning av mudarabasukok, se Dubai International Financial Centre (DIFC) Sukuk 

Guidebook, Clifford Chance, November 2009, s.28 ff. 
129 Salah, O, Islamic Finance: The Impact of the AAOIFI Resolution on Equity-Based Sukuk Structures, TISCO 

Working Paper Series on Banking, Finance and Services No. 02/2011, Tilburg University, s. 22.  

Se även Bi, F, AAOIFI Statement on Sukuk and its implications, September 2008 (hemsida). 
130 Bi, a.a. (hemsida). 
131 AAOIFI kap. 13:8/8. 



 

47 
 

 

AAOIFI:s kritiska fatwa resulterade i att intresset för mudarabasukok drastiskt minskade, men år 

2010 emitterade Saudi-Hollandi Bank (”SHB”) en ny form av mudarabasukok som även 

inkorporerade reservsystemet i sin struktur.132 Emitteringen av SHB visar att AAOIFI:s 

rekommendationer är möjliga att verkställa i praktiken och att det är för tidigt att helt döma ut 

mudarabasukok som ett praktiskt alternativ till andra sukokformer. 

                                                 
132 Salah, a.a. s. 23 ff. 
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4.2 En komparativ analys av mudaraba och kapitalandelslån 

 

4.2.1 Likheter – styrningen och delägarrätten 

 

Kapitalandelslånets bristfälliga legaldefinition har lett till att dess enda krav är att ett lån knyts till 

ett bolags resultat som får den att öka om bolagets vinst eller utdelning ökar. Denna 

definitionsmässiga brist gör det dock möjligt för en mudaraba att falla in under samma beteckning 

då grundkapitalet i en mudaraba alltid måste följa verksamhetens resultat.  

 

Vad gäller styrningen av projektet, ger inte innehavet av ett kapitalandelsbevis rösträtt på 

bolagsstämman. Samma restriktion gäller i en mudaraba, där en finansiär inte får ta del av den 

dagliga styrningen av verksamheten.  

 

Närhet till delägarrätter är en ytterligare likhet mellan de två instrumenten. Vad gäller 

kapitalandelslån har innehavaren en andelsrätt i bolagets förmögenhet.133 En islamisk definition av 

vad som utgör en delägarrätt går att finna i AAOIFI:s regler rörande ”jouissance shares”.134 

”Jouissance shares” är instrument som ger innehavaren vissa rättigheter i t.ex. ett bolags vinst utan 

att de exponeras för samma risker som en aktieägare.135 AAOIFI:s sharianormer förbjuder 

emittering av ”jouissance shares” med motiveringen att de i händelse av likvidation inte likställer 

innehavaren med en aktieägare, då de inte har andelsrätter i bolagets tillgångar.136 Denna förklaring 

av AAOIFI kan användas för att styrka kapitalandelslånets karaktär som delägarrätt.  

 

En ytterligare likhet är fördelningen av den ekonomiska risken. I båda fallen ligger risken på 

finansiären ifall verksamheten går med förlust. För ett kapitalandelslån är det finansiären som 

kommer att stå för förlusten genom att den dras av grundkapitalet medan utdelningen uteblir. På 

samma vis är det i en mudaraba den som är rabb al maal som står för hela den ekonomiska risken 

(dvs. förlusten), medan den som är mudarib anses ha riskerat (dvs. förlorat) sin tid och energi.  

 

                                                 
133 Dahlberg, a.a. s. 673 f.  

      NJA 1935 s. 270.  

      Prop. 1975:103 Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m., s. 221. 
134AAOIFI kap. 21: 2/7. 
135 IBFD, a.a. s. 255. 
136AAOIFI kap. 21: 2/7. 
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Vad gäller omsättningen av kapitalandelsbevis och mudarabacertifikat kan båda säljas till tredje-

part. Detta är viktigt då det möjliggör att de kan säljas på en reglerad marknad.  

 

Både mudaraba och kapitalandelslån kan även vara speciellt intressanta för riskkapitalbolag då de 

enkelt kan knytas till specifika projekt. Dessa bolag kan tänkas ge ut shariavänliga 

kapitalandelsbevis och på så sätt samla in kapital för investeringar i shariavänliga projekt.137  

 

4.2.2 Skillnader – förbjuden affärsverksamhet och bundenheten till avtalet 

 

Kapitalandelslån kan emitteras av alla bolag i Sverige. Detta skiljer sig från en islamisk mudaraba 

som endast kan brukas av bolag vars verksamhet anses vara tillåten (”halal”) enligt islamiska 

regler. Ett bolag vars verksamhet består av handel med alkohol eller spelverksamhet kan 

exempelvis inte ge ut islamiska finansinstrument.   

 

Vidare gäller för kapitalandelslån att bolagsstämman eller styrelsen (efter bolagsstämmans 

bemyndigande) måste godkänna emitteringen av kapitalandelsbevis.138  Huruvida en bolagsstämma 

beslutar om en mudaraba ska emitteras eller inte, har dock ingen effekt på en mudarabas 

shariavänlighet.  

 

En ytterligare skillnad mellan de två instrumenten är tidpunkten då avtalsrättslig bundenhet anses 

uppstå. Den avtalsrättsliga bundenheten för kapitalandelslån uppstår vid avtalets ingående. Detta 

skiljer sig från bundenheten i en mudaraba, som inte uppstår vid avtalets ingående utan då 

verksamheten påbörjas av en mudarib. Skillnaden i tiden för bundenhet kan dock möjligtvis 

kringgås genom shariaplanering.  

 

4.2.3 Sammanfattning av den komparativa analysen 

 

Det finns stora likheter mellan kapitalandelslån och mudaraba. Kapitalandelslånets närhet till 

delägarrätter har länge ansetts vara en negativ faktor på den svenska marknaden, men utifrån ett 

islamiskt perspektiv är ett instruments delägarrättsliga karaktär en positiv faktor som styrker dess 

shariavänlighet. En ytterligare likhet är att finansiärerna i de båda finansieringsformerna får ta del 

av den dagliga styrningen av verksamheten men är ändå de som bär huvuddelen av den ekonomiska 

risken. 

                                                 
137 Se Berggren m.fl., a.a. s. 47, för sambandet mellan kapitalandelslån och riskkapital. Se Vogel m.fl., a.a. s. 194 samt 

Salah, a.a. s. 12 för sambandet mellan mudaraba och riskkapital.   
138 ABL 11kap. 11§ 1 st. 
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Skillnaderna utgörs av att islamiska instrument endast kan ges ut av bolag vars verksamhet är 

tillåten enligt islamiska regler, bolagsstämmans roll i en emission och tidpunkten för den 

avtalsrättsliga bundenheten.  Dessa skillnader kan möjligtvis hanteras genom shariaplanering.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns fler likheter än olikheter mellan de två 

instrumenten och kapitalandelslånets bristfälliga legaldefinition gör det mycket möjligt att en 

mudaraba ska gå att definiera som ett shariavänligt kapitalandelslån (se Fig. 7.6).  

 

4.3 Kapitalandelslån och hindren för islamiska finansiella instrument  

4.3.1 Kapitalandelslån och de islamiska finansinstrumentens skatterisk   

 

Den nuvarande skattelagstiftningen rörande kapitalandelslån skiljer sig från den som gäller för 

vinstandelslån och som är baserad på regler för återköp av aktier.139 Om ett bolag har gett ut 

kapitalandelslån som följer dess vinstutveckling går med vinst får inte emittenten av 

kapitalandelsbeviset ett skatteavdrag för det högre pris som måste betalas till låntagaren vid 

återköpet.  

 

Vad gäller ett vinstandelsbevis är processen komplicerad, men ett skatteavdrag är dock fortfarande 

möjlig så länge räntan är affärsmässig. För att komma fram till om räntan bör vara avdragsgill eller 

inte, använder sig HFD av ett substans-över-form-perspektiv, vilket har visat sig effektiv för att 

komma åt de strukturer som använder vinstandelslån i syftet att undvika den ekonomiska 

dubbelbeskattningen. Detta perspektiv baserar sig på att ränta bör vara en ersättning för kredit samt 

att beskattning sker enligt en rättshandlings egentliga innebörd, oavsett vilken beteckning den har 

(se 2.2.1). Vidare anses att om räntevillkoren är förmånliga för långivarna kan detta endast beviljas 

skatteavdrag om det är kopplat till lånets karaktär.   

  

Det har föreslagits att skattereglerna för vinstandelslån bör överföras på kapitalandelslån, men 

frågan om hur bruket av HFD:s substans-över-form-perspektivet kan komma att påverka 

kapitalandelslån kvarstår. Då islamiska finansieringsinstrument i sin substans är knutna till LIBOR 

kan den inte anses vara förmånlig för långivaren mer än ett konventionellt räntelån och borde även 

anses vara en ersättning för kredit. Faktumet att HFD anser att det är en rättshandlings verkliga 

                                                 
139 Dahlberg, a.a. s. 677. 
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innebörd som avgör om ett avdrag medges, skulle således inte ha en negativ verkan på ett 

shariavänligt kapitalandelslån.  

  

Avsikten med de islamiska instrumentens artificiella struktur är inte heller att undvika beskattning, 

utan att undvika sharians föreskrifter. I stället för att förhindra utdelningens avdragsrätt, kan HFD:s 

bruk av substans-över-form-perspektivet ha den motsatta effekten att den bekräftar avdragsrätten 

för islamiska instrument (se Fig. 7.5). Ifall skatteavdrag skulle beviljas en shariavänlig 

kapitalandelsförlust skulle således mudarabafinansiering uppnå den skatteneutralitet som länge 

eftersträvats av islamiska instrument.     

 

4.3.2 Kapitalandelslån och shariarisk  

 

Shariarisk är en svårare fråga att hantera då den på många sätt handlar om sharians brist på 

kodifiering och bristen på en gemensam värdegrund hos de rättslärda. Risken finns alltid att ett 

kapitalandelslån som ansetts vara shariavänlig av en rättslärd, kan ifrågasättas av en annan rättslärd.  

 

Förutom att finansiärens vinstandel i ett kapitalandelsbevis kan justeras för att inkorporera 

shariarisken, kan den även hanteras genom införandet av speciella klausuler i avtalet som garderar 

för ifrågasättandet av instrumentets shariastatus. Den kan också hanteras genom att anlita 

välrenommerade rättslärda vars fatwan sällan ifrågasätts av den islamiska finansindustrin.  

 

Processen kan även effektiviseras genom att mallar för shariavänliga kapitalandelsbevis skapas på 

nationell nivå av en statlig institution eller departement i samarbete med internationellt erkända 

shariarådgivare. Efter att mallarna har fått sina shariavänliga statusar godkända kan de sedan 

användas för kapitalanskaffning av både stat och näringsliv. På så sätt skulle man kunna minimera 

shariarisken, då en fullständig eliminering inte är möjlig.   

 

5 Slutsats  

 

Kapitalandelslån är ett hybridinstrument i gråzonen mellan skuld och eget kapital som kom till 

Sverige på 1920-talet. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet kom kapitalandelslånets riskbenägenhet 

att ses som en svaghet på den svenska finansmarknaden. Detta ledde till att kapitalandelslånet 

förbjöds på 1970-talet för att år 2006 återigen tillåtas. Kapitalandelslån har dock mötts med svagt 
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intresse av finansmarknaden som fortfarande anser att de är alltför riskabla för att komma till 

praktisk användning.  

 

I likhet med kapitalandelslån, befinner sig även islamiska instrument i gråzonen mellan skuld och 

eget kapital. Den islamiska finansindustrins snabba tillväxt sedan 1970-talet och dess spridning till 

Västvärlden har lett till juridiska komplikationer. Två av dessa komplikationer är en brist på 

skatteneutral behandling av islamiska finansieringsformer i jämförelse med konventionell 

finansiering och den shariarisk som skapas av bristen på kodifierad islamisk rätt.  

 

Islamisk finans förbjuder ränta samtidigt som den kräver att en finansiär tar en aktiv risk i ett 

projekt. Därmed anses en viss grad av riskbenägenhet som en nödvändighet för att ett instrument 

ska kunna anses som shariavänligt. Samtidigt intar islam en form-över-substans-metodologi för att 

öka flexibiliteten i dess handelsregler till förmån för allmänhetens bästa.  

 

Som har förklarats i detta arbete är den nuvarande lagstiftningen i ABL och IL rörande 

kapitalandelslån bristfällig och saknar bl.a. en legaldefinition av vad som utgör ett kapitalandelslån. 

Samtidigt har även domstolarna i sina bedömningar av huruvida vinstandelsränta bör beviljas 

skatteavdrag börjat använda sig av en substans-över-form-metodologi som även gör att 

benämningen av instrumenten i fråga börjat sakna relevans. Ett ytterligare problem är bristen på 

skatteneutralitet mellan vinstandelslån och kapitalandelslån, i det att finansieringskostnaden för 

vinstandelslån (dvs. vinstandelsränta) är skattemässigt avdragsgillt, medan finansieringskostnaden 

för kapitalandelslån (dvs. kapitalandelsförlust) är icke-avdragsgillt. Det har därmed i doktrinen 

föreslagits att en ny skattelagstiftning rörande kapitalandelslån bör baseras på de regler som idag 

gäller för vinstandelslån.  

 

Arbetet har även redogjort för grunderna till den islamiska finansindustrin, dess användande av ett 

form-över-substans-perspektiv och förekomsten av shariaplanering. Även de risker som associeras 

med islamiska instrument har lyfts fram, speciellt skatterisk och shariarisk.  

 

En islamisk finansieringsform som liknar kapitalandelslån är mudaraba, vilket är ett 

kommissionärsbaserat delägarskap med begränsad ansvarighet. En komparativ analys mellan 

kapitalandelslån och mudaraba har lett till slutsatsen att de två instrumenten har många liknande 

drag och att det finns möjligheter att hantera deras skillnader, främst genom shariaplanering. 

Oklarheten i legaldefinitionen av kapitalandelslån öppnar också för att skapa mudarabastrukturer 
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som samtidigt kan definieras som shariavänliga kapitalandelslån. För att dessa instrument ska vara 

attraktiva för islamiska investerare krävs dock att mudarabans skatterisk och shariarisk hanteras.  

 

En lösning på problemet med skatterisken vore att överföra skattelagstiftningen rörande 

vinstandelslån på kapitalandelslån. Ett tillåtande av skattemässiga avdrag för kapitalandelsförluster 

skulle därmed skapa den skatteneutralitet som islamiska instrument eftersträvar. Även om HFD 

skulle applicera substans-över-form-metoden i sin granskning av shariavänliga kapitalandelslån, så 

skulle det endast bekräfta deras rätt till avdrag. Detta pga. att islamiska finansinstrument till formen 

må vara utdelningar men i substansen ofta är nära kopplade till konventionella räntesatser.  

 

Vad gäller shariarisken kan denna inte fullständigt elimineras utan bör minimeras genom samarbete 

med framstående shariaexperter samt användandet av speciella avtalsklausuler för att förekomma 

framtida tvister kring avtalets shariastatus.     

 

Bruket av shariavänliga kapitalandelslån skulle öppna en ”genväg” genom vilken islamiskt kapital 

kan nå den svenska finansmarknaden utan att Sverige behöver göra omvälvande anpassningar av 

sina skattelagar till islamiska finansieringsformer. Samtidigt skulle kapitalandelslånet komma att 

uppnå sin fulla potential som en alternativ finansieringsform mellan skuld och eget kapital. Detta 

skulle vara till fördel, både för den islamiska finansindustrin samt för den svenska 

finansmarknaden.  
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7 Illustrationer och scheman 

 

7.1 Kapitalandelslånets beskattning 

 

 

7.2 Skatterisk jämfört med shariarisk 
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7.3 Venndiagram – kapitalandelslån och mudaraba 

 
 

 

7.4 Mudaraba - illustration 
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7.5 Islamiskt perspektiv jämfört med HFD:s perspektiv 
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7.6 Schematisk jämförelse mellan kapitalandelslån och mudaraba 

 KAPITALANDELSLÅN MUDARABA 

Alternativa beteckningar Delägardebenture, participating debenture  Qirad, muqarada, commenda  

Kodifiering Omnämnd indirekt i ABL och direkt i IL. 

Ingen legaldefinition av ”kapitalandelslån” 

eller ”kapitalandelsbevis”  

Kodifierad i AAOIFI:s sharianormer för 

islamiska finansiella institutioner (soft-

law) 

Låntagare Emittent av kapitalandelsbevis: endast 

juridisk person 

Mudarib: juridisk eller fysisk person   

Långivare (finansiär) Innehavare av kapitalandelsbevis: juridisk 

eller fysisk person 

Rabb al maal: juridisk eller fysisk person 

Instrument Kapitalandelsbevis Mudarabacertifikat 

Kan instrumentet säljas till tredje 

part? 

Ja Ja – så länge inte mot islamiska regler. 

Kapitalform Endast likvida medel Likvida medel föredras.  

Kapitalanvändning Inga restriktioner på användandet av 

investeringskapital 

Inga restriktioner på användandet av 

investeringskapital i en ”obegränsad” 

mudaraba. Går inte att använda för 

finansiering av verksamhet som går emot 

islamiska regler 

Styrning Innehavare (finansiären) får ingen rösträtt vid 

bolagsstämman 

Rabb al maal (finansiären) är inte tillåten 

att ha en styrande roll i den underliggande 

verksamheten 

Möjlighet till tidsbegränsning Ja Ja 

Tidpunkt för avtalsbundenhet  Vid avtalets ingående Vid verksamhetens början  

Vid vinst Utdelning av kapitalandelsvinsten. Måste 

knytas till bolagets vinst. 

Utdelning av vinstandelen. Måste utgöra 

en förutbestämd proportion av vinsten.  

 

Vid förlust Kapitalandelsförlust minskar grundkapitalet 

(icke-avdragsgillt). 

Förlust minskar grundkapitalet. All 

ekonomisk risk tillfaller rabb al maal. 

Ingen ekonomisk risk tillfaller en mudarib 

(om inte varit vårdslös). 

Vid likvidation Innehavare likställd med aktieägare vid 

likvidation (NJA 1935 s 270) 

 

För att en andel ska kvalificera som en 

shariavänlig delägarrätt bör innehavaren 

ha en andel i bolagets tillgångar vid 

likvidation. 

Ekonomisk risk Hög ekonomisk risk för både emittent och 

finansiär.  

Hög ekonomisk risk endast för rabb al 

maal. Nedlagd tid och energi utgör 

personlig risk för en mudarib. 
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8 Ordlista på främmade termer  

Beskrivningarna nedan är en blandning av mina egna definitioner och de som förekommer i Vogels, 

Ercanbracks och Hjärpes böcker. 

  

Al kharaj bil daman ”Med vinsten följer förlustansvaret” – islamiskt 

maxim 

Amin Förvaltare 

Batil  Felaktig 

Bay Köp 

Bay al inah En specifik form av shariaplanering som i 

substansen liknade ett räntelån 

Commenda Det latinska ordet för “mudaraba” 

Damin Garant 

Darura Nöd, nödvändighet. En form av 

“shariaplanering” 

Fasid Ogiltig 

Fatwa Juridiskt utlåtande från en rättslärd rörande en 

specifik frågeställning. 

Fatwashopping En form av shariaplanering där den mest 

lämpliga fatwan väljs ut. 

Fiqh Positiv islamisk rätt, islamisk rättsvetenskap 

Fiqh al ibadah Fiqh rörande människans relation till Gud 

Fiqh al muammalah Fiqh rörande mellanmänskliga relationer  

Hadith En berättelse ur profeten Muhammeds liv 

Halal Tillåtet 

Hanafi En av de fyra sunni-muslimska lagskolorna. Den 

mest använda i den islamiska finansindustrin.  

Hanbali En av de fyra sunni-muslimska lagskolorna.   

Haram Otillåtet 

Hiyal Artificiella strategier som appliceras för att 

undvika sharians bokstav. En form av 

“shariaplanering” 

Hudud Den islamiska straffrätten 

Ibadah Relationen till Gud genom t.ex. bön och fasta 

Ijab Anbud 

Ijara  Islamisk finance leasing 

Ijma Samstämmighet (en rättskälla) 

Ijtihad Förnuftbaserad deduktiv metodologi för 

skapandet av ny positiv islamisk rätt (en av 

rättskällorna) 

Ikhtilaaf Meningsskiljaktigheter mellan olika rättslärda 

Istihsab Bevarandet av status quo (en rättskälla) 

Istihsan Personligt omdöme (en rättskälla) 

Koranen Islams heliga skrift (utgör tillsammans med 

Sunnah “sharian”) 

Madhab  De islamiska lagskolorna  

Maliki En av de fyra sunni-muslimska lagskolorna 

Maqasid al sharia Sharians yttersta syfte  
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Maslaha Allmänhetens bästa (en rättskälla) 

Mejelle Den kodifierade ottomanska rätten 

Muammalah Mellanmänskliga relationer  

Mudaraba Islamisk kommissionärsbaserad delägarrätt med 

begränsad ansvarighet. 

Mudarabasukok Sukok som baseras på en mudarabastruktur. 

Mudarib Kommissionär-delägaren i ett 

mudarabaförhållande. 

Musharaka Islamiskt delägarskap. 

Niyah  Intention. 

Qabul Accept. 

Qirad Alternativ benämning på mudaraba. 

Qiyas Analogi (en rättskälla). 

Rabb al maal Finansiär-delägaren i en mudaraba. 

Riba  Ränta  

Shafii En av de fyra sunni-muslimska lagskolorna. 

Sharia  Koranen och Sunnah. 

Shariaarbitrage Den skillnad som uppstår då rättslärda ger olika 

fatwan rörande samma frågeställning.  

Shariaplanering Planering med syftet att undvika sharians regler.  

Shariarisk Den risk som uppstår då en rättslärds utlåtande 

kan ifrågasättas av en annan rättslärd. Se 

“fatwashopping”.  

Shariastyrelse En styrelse av islamiska rättslärda som överser 

ett bolags shariavänlighet och ger ut ett 

regelbundna utlåtanden (“fatwan”) om dess 

shariavänliga status. 

Shariavänlighet Den svenska motsvarigheten till engelskans 

“sharia compliance”. Ett finansiellt instrument 

är “shariavänligt” om det uppfyller de krav som 

en rättslärd ställer för att den inte ska gå emot 

sharians föreskrifter.    

Shia-islam En gren av den muslimska läran som tror på att 

profeten Muhammeds efterträdare (”kalifen”) 

bör vara en ättling till profeten genom hans 

dotter Fatima. Se även ”sunni-islam”. 

Siyasat al sharia Sharians administrativa implementering.  

Sukok Islamisk värdepapperisering - ett islamiskt 

substitut för konventionella räntebärande 

obligationer. “Sukok” kan skapas med olika 

islamiska finansieringsformer (dvs. inte bara 

med mudaraba).   

Sunnah  Profeten Muhammeds normerande sed (utgör 

tillsammans med Koranen “sharian”). 

Sunni-islam En gren av den muslimska läran som tror på att 

profeten Muhammeds efterträdare (”kalifen”) 

bör väljas genom samstämmighet. Se även 

”shia-islam”. 

Takhayyur Skapandet av ny kodifierad rätt genom att 

eklektiskt välja ut tolkningar. 
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Talfiq Skapandet av ny kodifierad rätt genom att 

sammanfoga olika tolkningar. 

Taqlid Juridisk konformitet  

Ulama Individer som anses vara lärda inom islamisk 

rätt (rättslärda).  

Urf Sedvänja 

Usool al fiqh Islamiska rättskällor för skapandet av ny positiv 

rätt 

Wa'd  Löfte 

 

 

 


