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Sammanfattning 

 

Att köpa ett hus eller bostadsrätt är en stor affär i en människas liv. Det är en 

känslomässig process där många funderingar uppstår samt många val och beslut 

som måste tas. Vägen är inte alltid så självklar och lätt. Då vi båda snart kommer 

att jobba som fastighetsmäklare skulle det vara intressant att veta hur de vinnande 

budgivarna gått till väga i budgivningen. Hade de någon speciell strategi? Hur 

tänker de psykologiskt i en köpprocess och vad styrs de av i valet av strategin i 

budgivningen? 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att ta reda på hur de vinnande budgivarna gått 

till väga i budgivningen. Hade de någon speciell strategi och blev de påverkade av 

något eller någon av valet av strategin eller något annat under budgivningens 

gång? Som bisyfte vill vi ta reda på vad de vinnande budgivarna hade för 

förtroende i budgivningsprocessen och om de upplevde att de fått tillräckligt med 

information om hur budgivningen fungerade och skulle gå till.  

 

För att uppnå vårt syfte och besvara vår problemformulering har vi valt att 

använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Genom att använda 

oss av båda dessa metoder får vi en bättre helhetsbild samt bredare 

information/statistik om det undersökande fenomenet. Inom den kvalitativa 

metoden valde vi att samla data med hjälp av intervjuer. Vi har intervjuat 

slumpvis valda vinnande budgivare/köpare från Mäklarhuset i Linköping och 

Fastighetsbyrån i Torsby. När vi intervjuade de vinnande budgivarna valde vi att 

intervjua dem via telefonintervjuer. Inom den kvantitativa metoden valde vi att 

samla data dels med hjälp av budgivningshistorik (totalt 24 stycken slumpmässigt 

valda) från både Mäklarhuset i Linköping och Fastighetsbyrån i Torsby och dels 

med hjälp av teori hämtat från olika böcker och vetenskapliga publikationer. 

 

Undersökningen visar på att det inte finns en enda vinnande strategi som de 

vinnande budgivarna använder sig av men däremot finns det olika typer av 

strategier. Undersökningen visar även att det finns många olika faktorer som 

spelar roll i valet av en strategi. Genom att intervjua budgivarna har vi även sett 

att budgivarna överlag känner förtroende för processen och de tycker även att de 

fått bra information om budgivningen innan. 
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1. Inledning 

I inledningen redogör vi för uppsatsens bakgrund och vårt valda ämne. Vi 

beskriver vår problemformulering som uppsatsen byggs på. Avslutningsvis 

beskrivs uppsatsens syfte. 
 

1.1. Bakgrund 

Att köpa ett hus eller bostadsrätt är en stor affär i en människas liv. Det är en 

känslomässig process där många funderingar uppstår samt många val och beslut 

som måste tas. Vägen är inte alltid så självklar och lätt. Vi båda kommer snart att 

jobba som fastighetsmäklare och därför skulle det vara intressant att veta hur de 

vinnande budgivarna gått till väga i budgivningen. Hade de någon speciell 

strategi? Hur tänker de psykologiskt i en köpprocess och vad styrs de av då de 

väljer strategi i budgivningen? De flesta mäklarna kanske inte är medvetna om hur 

en potentiell köpare tänker i en budgivning vad gäller dess strategi. Mäklarna 

kanske inte lägger så mycket kraft vid att förstå budgivarnas beteenden i en 

budgivning. Både mäklare och andra budgivare kan dra nytta av varför 

budgivarna agerar som de gör i en budgivning. 

1.2. Problemformulering 

En budgivning är en psykologisk process. Många personer som är med i en 

budgivning kanske inte vet eller tänker på att de borde ha en utstakad strategi. Vi 

vill med denna undersökning försöka komma fram till vilken/vilka strategier de 

vinnande budgivarna använt sig av vid en fastighetsaffär. Vår problemformulering 

är därför: 

 

Vad har den vinnande budgivaren för strategi i budgivningen i en fastighetsaffär?  

 

1.3. Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att ta reda på hur de vinnande budgivarna gått 

till väga i budgivningen. Hade de någon speciell strategi? Blev de påverkade av 

något eller någon vid valet av strategin eller något annat under budgivningens 

gång? Som bisyfte vill vi undersöka vad de vinnande budgivarna hade för 

förtroende för budgivningsprocessen och fastighetsmäklaren. Samt att undersöka 

om budgivarna upplevde att de fått tillräckligt med information om hur 

budgivningen fungerade och skulle gå till. Detta för att öka förståelsen hos 

fastighetsmäklaren och de öriga inblandade i budgivningsprocessen. 
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1.4. Avgränsning 

 

Psykologisk forskning om människans förmåga att samla in och bearbeta 

information har på senare år visat att människan inte har kapacitet att samla in all 

relevant information som behövs. Vi kommer alltid, både medvetet och 

omedvetet, att göra avgränsningar av informationen vi får in (Schott 1991). 

Vi har valt att avgränsa undersökningen på fler olika sätt. För det första valde vi 

att intervjua vinnande budgivare från städer av olika storlek, Linköping och 

Torsby. Vi valde att intervjua budgivarna från två olika fastighetsmäklarföretag, 

Mäklarhuset och Fastighetsbyrån. Dessutom valde vi att avgränsa oss endast mot 

de vinnande budgivarna istället för att ta budgivare generellt från budgivningen.   
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2. Metod 

Detta avsnitt beskriver vår ansats, datainsamling och tillvägagångssättet för hur 

vi praktiskt gjorde vår undersökning för att kunna uppnå vårt syfte.      

2.1. Metodansats 

För att uppnå vårt syfte och besvara vår problemformulering har vi valt att 

använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Genom att använda 

oss av båda dessa metoder får vi en bättre helhetsbild samt bredare 

information/statistik om det undersökande fenomenet. Den kvalitativa metoden 

bör användas vid undersökning av hur människor uppfattar en situation eller 

problemställning och när det är viktigt att få en ökad förståelse för ett område. 

Öppenhet är ett ord som förknippas med denna ansats, det menas att den som 

intervjuar i förväg vet vad som eftersöks. Metoden innebär också att datan är 

nyanserande vilket betyder att de som intervjuas diskuterar sina tolkningar och 

åsikter (Jacobsen 2002).  

 

Den kvantitativa metoden bör istället användas för att ta reda på omfattningen 

eller frekvensen av ett fenomen. I jämförelse med den kvalitativa metoden fås 

relativa exakta förhållanden och denna ansats gör det lättare att strukturera data 

och få fram huvuddragen och det typiska för det insamlade. I vårt fall samlades 

data istället in med hjälp av bland annat budgivningshistorik. Med den 

kvantitativa metoden standardiseras även informationen som lätt kan behandlas 

med till exempel datorer (Jacobsen 2002). 

 

Fler forskare har på den senaste tiden hävdat att det inte är så stor skillnad mellan 

en kvalitativ och en kvantitativ metodansats (Jacobsen 2002). Thorsvik (2000) har 

skrivit om det ontologiska synsättet som Karl Popper förespråkar och som ligger 

till grund för detta. Popper anser vidare att man observerar händelser i sociala 

system som upprepar sig regelbundet och menar att han inte tror på att ”om A 

förekommer inträffar också B”. Popper förkastar antagandet att allt är unikt och 

menar istället att ”om A förekommer ökar sannolikheten för att B inträffar”.  

 

Vilken metod som är den bästa metoden har det länge förekommit diskussioner 

om. Davey et al (2010) skriver i sin artikel att vissa forskare förespråkar den 

kvalitativa ansatsen före den kvantitativa ansatsen. De anser att den kvalitativa 

metoden är flexibel, induktiv samt mångsidig/allsidig i jämförelse med den 

kvantitativa metoden som är orubblig och fixerad.  



8 

 

2.2. Datainsamling 

Huvudtyperna av insamlad data är primär- och sekundärdata. Inom den kvalitativa 

metoden är det primära data den viktigaste och den inhämtas i form av ord, 

meningar och berättelser. Det är dessutom forskaren själv som samlar in 

informationen med syftet att klarlägga ett specifikt problem. Det sekundära data 

består bland annat av teorier från till exempel litteraturer och är istället insamlad 

av andra än forskaren själv (Jacobsen 2002). 

2.2.1. Primärdata 

Inom den kvalitativa metoden valde vi att samla data med hjälp av intervjuer. Vi 

har intervjuat slumpvis valda vinnande budgivare från Mäklarhuset i Linköping 

och Fastighetsbyrån i Torsby. När vi intervjuade de vinnande budgivarna valde vi 

att intervjua dem via telefonintervjuer. Detta lämpade sig bättre rent praktiskt 

eftersom vi intervjuade totalt 10 stycken budgivare. Kvaliteten blir bättre och 

bortfallen blir mindre med telefonintervjuer än vid enkäter. Dessutom kan 

frågorna förklaras bättre om den intervjuade inte förstår dem. En nackdel med 

denna typ av intervju är att vi inte kan observera reaktioner som exempel 

kroppsspråk för den intervjuade men vi tycker inte att sådana observationer har 

någon större betydelse i denna typ av undersökning. Telefonintervjuerna är även 

mer tidskrävande (Jacobsen 2002).  

2.2.2.  Sekundärdata 

Inom den kvantitativa metoden valde vi att samla data dels med hjälp av 

budgivningshistorik (totalt 24 stycken slumpmässigt valda) från både Mäklarhuset 

i Linköping och Fastighetsbyrån i Torsby och dels med hjälp av teori hämtat från 

olika böcker och vetenskapliga publikationer. Det har varit svårt att hitta lämplig 

teori om budgivning vid fastighetsaffärer. Detta har medfört att vi samlat mer 

information från mäklarföretagen, Fastighetsmäklarnämnden och 

Mäklarsamfundet gällande budgivningen samt psykologiska aspekter. Vi har med 

hjälp av listor från budgivningshistorik försökt att se samband och strategier som 

de vinnande budgivarna har använt sig av. En nackdel med denna typ av metod är 

att informationen blir mer ytlig och det är svårt att gå på djupet. Genom att 

använda sig av budgivningshistoriken får vi fram huvuddragen, det typiska och 

det vanligaste sättet att lägga buden. Med detta sätt får vi alltså inte fram varför ett 

visst bud lades eller på vilket sätt (Jacobsen 2002). 
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2.2.3. Undersökningens validitet och reliabilitet 

Med begreppet validitet menas giltigheten och relevansen för undersökningen. 

Denna kan delas in i både intern och extern validitet. Med intern validitet menas 

att det vi verkligen mäter är det vi tänker/ska mäta. Vi vill undersöka om resultatet 

från ett område kan generaliseras till att gälla även i andra sammanhang handlar 

det om extern validitet (Jacobsen, 2002). 

För att få en så hög intern giltighet som möjligt har vi noggrant studerat hur vi 

skulle genomföra intervjuerna. Vi har noggrant tänkt igenom frågorna vi ställt så 

det är relevant till undersökningen och för att detta skulle besvara både vår 

problemformulering och vårt syfte.  

Beroende på vad för slags frågor som ställs till den som intervjuas finns en risk att 

de svarar på måfå. En slutsats som forskare kommit fram till visar att konkreta 

frågor om till exempel ålder, kön eller hur ofta den intervjuade gått på bio den 

senaste månaden orsakas av färre problem och svar på måfå än vad de frågor där 

vi ber den intervjuade att ge åsikter. De sist nämnda kan vara frågor om till 

exempel kvalitet eller service (Jacobsen 1999). 

För att få en så hög extern giltighet som möjligt valde vi att intervjua 10 vinnande 

budgivare från två olika stora orter. Om detta räcker för att kunna generalisera 

underökningen till att gälla för alla vinnande budgivare i hela Sverige är svårt att 

säga. Vi anser ändå att vi fick ut bra och utförliga svar under intervjuerna för att 

kunna se om vi hittade några samband och likheter mellan budgivarnas strategier. 

Eftersom vi även har studerat budgivningsstatistik så har vi även rent statistiskt 

fått fram generella svar och kunna säkerhetsställa det vi ville undersöka. 

Med undersökningens reliabilitet menas tillförlitligheten och trovärdigheten i 

undersökningen, med andra ord om det går att lita på det som undersökts. Högre 

reliabilitet menas att flera undersökningar ska kunna ge lika resultat (Jacobsen 

2002). Vi valde att intervjua de vinnande budgivarna via telefon istället för till 

exempel att skicka ut enkäter för att få så ärliga och utförliga svar som möjligt 

samt för att inte några missuppfattningar vad gäller frågorna skulle uppkomma. 
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3. Referensram  

I detta avsnitt beskrivs relevanta teorier för vår undersökning. 

3.1. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) 

Fastighetsmäklarnämnden är en statlig tillsyns myndighet. De sköter frågor 

rörande bland annat registrering. För att yrkesmässigt få förmedla fastigheter 

måste fastighetsmäklaren vara registrerad hos fastighetsmäklarnämnden. De 

sköter också tillsynen över fastighetsmäklarens verksamhet, samt hanterar 

disciplinära åtgärder och informerar om god fastighetsmäklarsed 

(Fastighetsmäklarnämnden 2009).  

Fastighetsmäklarnämndens information till spekulanter angående mäklarens 

ansvar för budgivningen sammanfattas i tio punkter, dessa är:   

1. bud är inte bindande för någon, inte heller för dig  

2. du kan fritt höja - eller sänka - ditt bud  

3. du kan själv ange villkor för ditt bud, t.ex. en tidsbegränsning  

4. förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon 

spekulant drar sig ur eller nya spekulanter tillkommer  

5. det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand  

6. det inte är en rättighet att få återkomma med ett högre bud  

7. det är säljaren som bestämmer när och med vem denne vill göra affär  

8. även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta 

affären med  

9. det inte är möjligt att muntligt avtala om köp av fastighet eller bostadsrätt  

10. även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för 

kontraktskrivning kan budgivningen fortsätta (Fastighetsmäklarnämnden 2009). 

 

Budgivningen och processen vid en fastighetsaffär är inte reglerad i lagen och kan 

därför se lite olika ut. En budgivning uppstår oftast när det finns flera spekulanter 

på ett objekt. Enligt Fastighetsmäklarnämnden finns det två typer av budgivning, 

sluten och öppen budgivning. I en sluten budgivning lämnar budgivarna sina bud 

vanligtvis skriftligen under en viss bestämd tid. Buden redovisas därefter av 

mäklaren endast för säljaren, det vill säga, buden redovisas inte för spekulanterna. 

Vid en öppen budgivning redovisar mäklaren löpande det högsta budet som 

kommer in, för både säljaren och spekulanterna. Detta ger spekulanterna 

möjlighet till att fritt bjuda över varandra (Fastighetsmäklarnämnden 2009). 
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Mäklarens roll regleras däremot enligt lag, där framgår det att denna ska tillvarata 

både säljarens och köparens intresse och att mäklaren inte får företräda säljaren 

eller köparen som ombud i fastighetsaffären (Lärobok i fastighetsförmedling 

2005).  

Det är säljaren som bestämmer om det ska var någon budgivning och hur den ska 

gå till. Trots detta är inte säljaren juridiskt bunden utan kan ändra sig under 

budgivningens gång eller avbryta den.  Trots säljarens bestämmanderätt över 

budgivningen ska mäklaren informera spekulanterna om hur budgivningen 

kommer gå till, vilka förutsättningar som gäller och om det finns villkor för 

försäljningen. Säljaren och köparen är inte bunden vid köpet förrän de båda 

undertecknat ett skriftligt köpeavtal. Inga krav kan därför ställas på motparten 

innan dess (Fastighetsmäklarnämnden 2009). 

Säljarens bestämmanderätt sträcker sig längre än så. Utöver det som nämnts ovan 

bestämmer även säljaren till vem av spekulanterna han kommer sälja, detta 

innebär alltså att den spekulant som lagt högsta budet inte alltid blir den som 

vinner budgivningen och får köpa fastigheten. Detta är en av de saker mäklaren 

ska upplysa spekulanterna om. Mäklaren kan råda säljaren i val av spekulant men 

det är alltså inte mäklaren som i slutändan bestämmer vem som ska få köpa 

objektet, utan säljaren. En spekulant har i detta läge endast rätt att få vet om 

han/hon får köpa eller inte.  Alla bud som kommer in måste framföras till säljaren 

av mäklaren trots att de inkommit sent eller i annan form än den som bestämts, det 

är därefter upp till säljaren om något bud ska väljas bort. Detta gäller fram till att 

köpekontraktet är undertecknat. En spekulant har inte ovillkorlig rätt att bjuda 

över ett annat bud på grund av att det är säjaren som bestämmer över 

budgivningen, men detta brukar inte vara några problem eftersom säljaren oftast 

vill att budgivarna bjuder över varandra. Det pris som angetts i annonsen eller 

objektsbeskrivningen gör heller inte säljaren juridiskt bunden att sälja till det pris 

som angetts. Innan köpekontraktet skrivits på kan säljaren när som helst ångra sig 

och dra sig ur en försäljning. Inte ens ett skriftligt löfte om försäljning kan binda 

säljaren juridiskt innan köpekontrakt skrivits. Detta gäller även trots att mäklare 

blandats in i affären (Fastighetsmäklarnämnden 2009). 

Spekulantens rättigheter under budgivningen enligt Fastighetsmäklarnämnden 

(2009) är: 

1. Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt. Mäklaren och säljaren 

kan dock kräva att budet preciseras till ett bestämt belopp. 

2. Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte honom eller henne någon 

rätt att få köpa. 

3. En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika villkor. 
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4. Den som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det; inte ens om 

det lämnats skriftligen. 

5. En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om 

hur budgivningen och försäljningen fortskrider. 

6. En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud 

som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter. 

3.2. Mäklarsamfundet 

Mäklarsamfundet bildades 1919 och är en branschorganisation för 

fastighetsmäklare. Ungefär 70 % av alla registrerade fastighetsmäklare är anslutna 

till samfundet. Mäklarsamfundets uppgifter är bland annat driva medlemmars 

intressefrågor, ge rådgivning, försäkringar, erbjuda vidareutbildning, stöd och 

hjälp i juridiska frågor samt att utveckla god mäklarsed (Mäklarsamfundet). 

 

Mäklarsamfundet har minimiregler för sina medlemmar vid en 

budgivningsprocess. Dessa är att en förteckning över angivna bud ska upprättas, 

en så kallad budgivningslista. Utöver budet i kronor, tidpunkten när det 

lades/mäklaren mottagit det och objektet det avser ska det av förteckningen också 

framgå för- och efternamn, telefonnummer eller adress. Andra eventuella 

erbjudanden av spekulanten ska även framgå. På begäran av säljaren ska mäklaren 

lämna förteckningen till honom. De spekulanter som lagt de tre högsta buden kan 

också på begäran kräva att mäklaren lämnar en förteckning till dem, efter att 

bindande köpekontrakt eller överlåtelseavtal undertecknats. Det kan innebära att 

det endast är två spekulanter som har rätt att begära detta om de budat mot 

varandra och det är de två som lagt de tre högsta buden. Till skillnad från säljaren 

som ska få en förteckning över samtliga bud får spekulanterna endast en lista över 

de tio senast lagda buden innehållande endast initialer för de spekulanter som lagt 

buden. Dessa minimiregler hindrar inte mäklaren från att utforma eller erbjuda 

säljaren eller köparen bättre villkor (Mäklarsamfundet).  

 

Buden anges i kronor med det kan också finnas andra viktiga villkor med från 

spekulantens sida, som till exempel ett snabbt tillträdesdatum. För att ett bud ska 

bli bindande krävs skriftligt avtal i form av ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal 

mellan köparen och säljaren, detta framgår av formkraven i Jordabalken och 

bostadsrättslagen. Detta innebär att säljaren kan ha accepterat ett bud men att det 

därefter inkommer ett nytt bud som säljaren kan bestämma att acceptera istället. 

Mäklaren har skyldighet att framföra alla bud som inkommer till säljaren. Säljaren 

bestämmer: vem han ska sälja till, när han ska sälja och till viket pris han ska 

sälja. Detta bestämmer vanligtvis säljaren tillsammans med hjälp av 

fastighetsmäklaren (Mäklarsamfundet). 
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Redovisas budgivningen på Internet, på mäklarens webbplats, ska alla lagda bud 

finnas med. Detta är mäklarens skyldighet. Alla spekulanter ska informeras om 

hur budgivningen går till, vilka förutsättningar som gäller om det finns villkor 

från säljarens sida. Mäklaren ska också informera spekulanterna om att det inte är 

han som bestämmer vem som blir den slutliga köparen utan att det är säljarens 

beslut. Som spekulant och budgivare har du endast rätt att, efter avslutad 

försäljning, få veta om du blev den slutliga köparen eller inte (Mäklarsamfundet). 

3.3. Torsby 

Torsby, en tätort i Värmland och en centralort i Torsby kommun ligger belägen i 

norra änden av sjön Övre Fryken.  Torsby tätort hade år 2008 totalt 4 027 invånare 

och Torsby Kommun hade år 2009 totalt 12 508 invånare. Torsby är bland annat 

känt för att ha Sveriges första och enda skidtunnel som invigdes år 2006 (Torsby 

Kommun 2010). 

3.4. Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyrån startades av Sparbanken år 1966 och är idag Sveriges ledande 

mäklarkedja med cirka 240 kontor och mer än 1 200 medarbetare över hela landet. 

Fastighetsbyrån förmedlar drygt en fjärdedel av alla bostadsaffärer som görs i 

Sverige. Fastighetsbyrån i Torsby startades av mäklaren och franchisetagaren Åsa 

Karlsson år 2006 som sedan år 2003 varit verksam inom yrket. Fastighetsbyrån är 

ett litet kontor med för tillfället en mäklare och två assistenter (Swedbank 

Fastighetsbyrå AB). 

 

3.4.1. Kvalitetssäkrad budgivning 

Oftast vid köp av en fastighet bestäms det slutliga priset på fastigheten med hjälp 

av en budgivning. Detta speglar det marknadsmässiga värdet för fastigheten. 

Fastighetsbyrån använder sig av en så kallad kvalitetssäkrad budgivning, där alla 

budgivningar inom Fastighetsbyrån dokumenteras. Detta för att både budgivarna 

och säljaren ska känna sig trygga och att budgivningen går rätt till. De bud som 

kommer in under en budgivning dokumenteras och redovisas efter budgivningen 

till både köparen och säljaren. Känner sig någon av parterna osäkra efteråt kan en 

så kallad granskningsman granska budgivningen (Fastighetsbyråns Faktablad 

Kvalitetssäkrad budgivning).     

 

Fastighetsbyrån följer Fastighetsmäklarnämndens och Mäklarsamfundets regler 

och råd. Fastighetsbyrån anser att det är viktigt att mäklaren, innan budgivningen, 

informerar spekulanterna hur en budgivning fungerar. Alla ska få veta de 
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förutsättningar som finns och om säljaren har ställt några speciella villkor.  I den 

öppna budgivning lämnas buden till mäklaren som i sin tur redovisar vidare buden 

till både säljaren och de spekulanter som är intresserade av budgivningen. Buden 

registreras och redovisas via SMS, på kontorets hemsida samt muntligt när 

mäklaren/mäklarassistenten ringer vidare till nästa spekulant för att få in ett nytt 

bud. I både den öppna och slutna budgivningen får köparen och säljaren ta del av 

en så kallad budgivningshistorik, efter att kontrakt undertecknats. 

Budgivningshistoriken gör budgivningen tryggare och efteråt kan budgivarna och 

dess bud kontrolleras på ett säkert sätt (Fastighetsbyråns Faktablad 

Kvalitetssäkrad budgivning). 

 

Fastighetsbyrån använder sig av en tjänst som heter Bud-on-line. Det innebär att 

både budgivarna och säljaren kan följa budgivningen dels via SMS till mobilen 

och även på det aktuella kontorets hemsida. Buden redovisas alltså öppet där alla 

bud kan ses. Antalet budgivare samt när och om någon budgivare avstår att 

fortsätta i budgivningen redovisas. Namnen på budgivarna syns inte utan 

budgivarna är anonym för alla utom mäklaren (Fastighetsbyrån Faktablad Bud-

on-line). 

3.5. Linköping 

Linköping är Sveriges femte största stad med ungefär 145 000 invånare. 

Linköping expanderar med en positiv befolkningsutveckling och har ett nära 

samarbete med grannstaden Norrköping. Linköping kännetecknas av bland annat 

sitt universitet med cirka 26 000 studenter. I närheten av universitetet ligger 

Mjärdevi Science Park som är den näst största teknikparken i Sverige. Där finns 

mer än 250 företag som sysselsätter 6000 anställda (Linköpings kommun 2010).  

3.6. Mäklarhuset 

Mäklarhuset Gomér & Andersson är ett stort fristående auktions- och 

mäklarföretag. Företaget startades 1929 och har sedan dess varit i samma familjs 

ägo (Mäklarhuset a). Företaget tillhör sedan 1998 den rikstäckande kedjan 

Mäklarhuset som bildades 1973. Kedjan är den tredje största i Sverige och består 

av över 140 kontor (Mäklarhuset b).  

 

Mäklarhuset följer Fastighetsmäklarnämndens och Mäklarsamfundets regler 

och råd. För att skapa trygghet och minska den oro som kan uppstå för både 

säljaren och köparen har mäklarhuset, enligt dem, utöver detta förbättrat sättet 

som budgivningen genomförs på. Efter att bindande kontrakt undertecknats av 

båda parter får den vinnande budgivaren och säljaren en komplett 
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budgivningslista. Vad som skiljer informationen på denna budgivningslista åt är 

beroende på om budgivaren väljer att vara öppen budgivare eller anonym 

budgivare. Som öppen budgivare lämnar du samtycke till att visa namn och 

telefonnummer, detta innebär att alla öppna budgivare ser varandras namn och 

telefonnummer på budgivningslistan. Som anonym budgivare får du inte tillgång 

till de övriga öppna budgivarnas namn och telefonnummer, utan får endast se 

buden och vilken tid de lades. Trygghet skapas också genom att budgivningen 

kan följas på nätet, detta är dock beroende av om säljaren samtycker till detta. 

Allt detta ska enligt mäklarhuset skapa en tryggare och öppnare budgivning för 

både köpare/ spekulanter och säljare (Mäklarhuset c).   

Ofta är känslor inblandade i budgivningsprocessen och det är därför viktigt att 

mäklaren redogör tydligt för vad som gäller för både säljaren och spekulanterna. 

Eftersom budgivningen inte har någon trygghet i lagen anser mäklarna på 

Mäklarhuset att tryggheten ökas genom tydlig information och att de frågar 

samtliga spekulanter om deras medgivande till att få redovisa deras bud i en så 

kallad öppen budgivning (Mäklarhuset c). 

3.6.1. Budgivningens gång 

Under visningen av objektet tar mäklaren upp intresseanmälan bestående av namn 

och telefonnummer av de spekulanter som är intresserade av objektet. Efter den 

andra och vanligtvis sista visningen ringer mäklaren runt till de som lämnat en 

intresseanmälan och frågar dem om de fortfarande är intresserade och om de vill 

lämna något bud. Om de vill lämna bud sker det efter mäklarens instruktioner. Det 

är viktigt att de som tänker lägga bud har sin finansiering hos banken klar. En 

självklar förutsättning för att det ska bli budgivning är att det finns fler än en 

budgivare. De lämnade buden noteras på en budgivningslista. På listan noteras 

belopp, tid, datum och namn samt om det finns villkor förenade med budet. När 

ett bud är lagt får alla som deltar i budgivningsprocessen ett sms om det senast 

lagda budet. Budgivarna kan också följa budgivningen på Mäklarhusets hemsida 

men där är budgivarnas namn ersatta med koder. Mäklaren ringer till budgivarna 

igen, framför allt när budgivningen börjar närma sig slutet, samt informerar 

säljaren regelbundet om de lagda buden. Detta kan ske via telefon, sms eller mail. 

När ingen budgivare vill lägga ett högre bud avslutas budgivningen. Vanligtvis 

blir den som lagt det högsta budet köparen av objektet. Kontrakt undertecknas 

därefter så fort som möjligt av båda parter. Mäklaren måste enligt lag framföra 

sena bud till säljaren trots att datum för kontrakt har bestämts. Detta kan medföra 

att säljaren väljer en ny köpare. Även den tänkta köparen har fram till att 

kontraktet skrivs, rätt att dra sig ur. Vid kontraktskrivningen får köparen och 

säljaren ta del av budgivningslistan och dess uppgifter, med undantag för de 
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budgivare som valt att vara anonyma. När köpekontrakt undertecknats anses 

budgivningsprocessen var över (Mäklarhuset d). 

3.7. Fastighetsköpet 

Att köpa en fastighet är en stor affär, antagligen den största som görs i livet. Det 

är mycket känslor inblandade, känslor som till exempel glädje och sorg.  I en 

fastighetsaffär uppstår det många nya termer och begrepp en köpare måste förstå 

och sätta sig in i. För att det ska bli en så lyckad affär som möjligt är det mycket 

att sätta sig in i som köpare, både ekonomiska och känslomässiga faktorer ska tas 

hänsyn till (Stangendahl 1994). 

 

Enligt Zacharias (2001) anser mäklare att en förmedling av ett objekt ska gå 

snabbt för att efter avslutad affär få tid att förmedla ytterligare objekt. Ligger ett 

objekt ute för länge på marknaden kan det få effekten av att folk inte lägger bud i 

den prisnivå som är tänkt för objektet, eftersom en för lång marknadsföring gör att 

objektet tappar attraktionskraft. Det kan uppstå problem i en budgivningsprocess, 

mäklaren kanske inte håller kontakten med alla spekulanter och ringer tillbaka 

som han ska efter att till exempel någon har bjudit över någon annans bud. En 

spekulant kan på grund av det uppleva att han inte fick en rättvis chans i 

budgivningen. Eftersom köpet inte är bindande förrän köpekontraktet är 

undertecknat av båda parter kan det uppstå problem med oseriösa bud eller 

budgivare som budar på flera objekt samtidigt. Detta får konsekvenser för säljaren 

som tillexempel får en utdragen förmedlingsprocess, men även för andra 

budgivare. Det föreligger även en ökad risk med att en budgivare kan dra sig ur 

om kontraktsskrivningen ligger längre fram i tiden (Zacharias 2001).    

 

I en öppen budgivning sker löpande kontakt och kommunikation mellan mäklaren 

och budgivarna, samt säljaren. Budgivarnas agerande styrs av både finansiella och 

psykologiska aspekter. De psykologiska aspekterna delas enligt Zacharias (2001) 

in i subjektiva underfaktorer, det vill säga hur budgivarna uppfattar situationen 

och objektiva underfaktorer är bland annat informationen som lämnas om objektet 

och hur budgivningen genomförs (Zacharias 2001).  

 

Det är inte upp till mäklaren att göra ett urval bland spekulanterna genom att till 

exempel endast ringa till vissa. Mäklaren får inte välja de han anser är mest 

intresserade eller kapitalstarka. För att bevisa att budgivningen gått rätt till väga 

lämnar mäklaren i många fall en budgivningslista (Zacharias 2001).  

 

Eftersom det är säljaren/ uppdragsgivaren som bestämmer vem av budgivarna 

som ska få köpa objektet kan säljaren beroende på vissa omständigheter välja en 
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annan spekulant än den som bjuder högst. Olika anledningar till valet av köparen 

kan till exempel vara att köparen vill ha en snabbt avklarad affär med snabbt 

tillträde, friskriva sig från något eller få så hög köpeskilling som möjligt. Många 

budgivare kan komma att bjuda över varandra i en budgivning där inga andra 

villkor spelar in annat än att det är det högsta budet som avgör vem som blir den 

slutliga köparen. Köpet är dock inte bindande trots att ett muntligt eller skriftligt 

avtal har ingåtts, eller att ett bud har lagts. Avtalet är först efter att ett formalavtal 

enligt jordabalken (när det gäller försäljning av fast egendom) undertecknats som 

köpet blir bindande. Detta är något som mäklaren tydligt måste informera om så 

att det inte ska uppstå några missförstånd. Om inte tydlig information ges innan en 

budgivning startar kan spekulanterna lätt bli irriterade över att de inte fick köpa 

trots att de lagt det högsta budet. En spekulant kan också känna missnöje efter en 

budgivning genom att han upplever att han inte fick tillfälle att ge ett så högt bud 

han hade tänkt eller att budgivaren hade känslan av att det var en simulerad 

budgivare som bjöd mot honom (Lärobok i fastighetsförmedling 2005). 

 

För att köpare och säljare ska känna sig trygga är kontraktets utformning viktigt. 

Detta är extra viktigt när det är sämre tider på fastighetsmarknaden och få vågar 

investera på grund av den ökade risken. För att köpare och även säljare ska kunna 

känna förtroende och tillit ska kontraktet vara utformat tydligt så att inga 

missförstånd uppstår (Middle East Monitor 2009).  

 

Det är viktigt att en spekulant tar tid på sig och tänka igenom affären noga. Även 

om det dyker upp ett hus en spekulant väldigt gärna vill ha är detta viktigt för att 

undvika att spekulanten kastar sig in i affären och bjuder mer en tänkt och har råd 

med. En spekulant ska vara medveten om att ett husköp tar tid och att det dyker 

upp flera hus även om det första huset går förlorat. Med detta tankesätt kan en 

spekulant undvika att bjuda för mycket. Om intresse uppstår för ett hus är det 

bästa om neutrala känslor visas i förhållande till säljaren. Om spekulanten verkar 

för entusiastisk och angelägen om att köpa kan han få betala mer än om detta inte 

visats öppet eller inte talat om hur angelägen han är att köpa huset (Stangendahl 

1994).  

 

Nästan alla bostäder idag säljs genom en budgivning och oftast till ett pris som är 

högre än utgångspriset. Att det slutliga priset oftast blir högre än utgångspriset gör 

det svårare för en spekulant. En budgivare kan därför inte veta redan innan 

budgivningen startar om objektet han/ hon tittat på kommer att bli för dyrt. Som 

spekulant kan oftast en viss procent läggas på utgångspriset för att komma upp i 

det ”rätta” marknadspriset. Därefter kan ställning tas till om objektet är för dyrt 

eller inte (Isacson 2006).  
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Enligt Isacson (2006) blir det relativa slutliga priset högre ju lägre utgångspriset 

det är. Tempot i en budgivning kan vara mycket högt men ur budgivarens 

perspektiv är det bra om tempot kan sänkas lite. Budgivaren kan be om en paus 

för att få tänka och diskutera igenom budet med till exempel sin partner innan 

nästa bud läggs. En budgivning kan var tidskrävande och pågår ofta i flera dagar. 

När mycket fokus läggs på detta kan andra viktiga frågor glömmas bort. Efter att 

budgivningen avslutats och innan kontraktet skrivs är det viktigt att ta reda på all 

den information som spekulanten inte hunnit ta reda på innan. Ju längre fram 

datum för kontraktsskrivning ligger i tiden ju längre tid finns för att ta reda på 

information eller utföra en besiktning. Risken med detta är att en ny budgivare 

lägger ett högre bud och att säljaren istället väljer den nya (Isacson 2006).  

 

Inga moment rörande budgivningen är juridiskt bindande. En spekulant är fri att 

lägga vilket bud han vill i en budgivning, både över eller under utgångspriset. Hur 

en spekulant väljer att lägga sina bud beror på vilket taktik som används och hur 

många som är intresserade av objektet. Reglerna för budgivningen kan komma att 

ändras under budgivningens gång. En öppen budgivning kan ändras till en sluten 

om till exempel två budgivare är så ihärdiga att det drar ut för länge på tiden.  

Detta är dock inte så vanligt. En budgivning avslutas enligt Isacson (2006) 

vanligtvis inom några dagar till en vecka. Hur lång tid budgivningen tar beror dels 

på hur marknaden ser ut. Sker det många transaktioner på marknaden till bra 

priser avslutas oftast budgivningen fortare till skillnaden om marknaden är ”trög” 

(Isacson 2006).  

 

Säljaren har fri prövningsrätt när det gäller val av köpare, det vill säga han väljer 

fritt vem av budgivarna som ska få köpa objektet. Säljaren är inte juridiskt buden 

av ett löfte att sälja. Budgivarna är heller inte skyldiga att stå vid sitt bud. En 

spekulant eller budgivare kan uppleva att mäklaren fejkar bud. Detta kan vara 

svårt att kontrollera eftersom budgivaren inte har någon rätt att få veta vilka de 

övriga budgivarna är. För att undvika detta kan mäklaren öppet visa buden och 

vilka som lagt dem (Isacson 2006).  Ett bud kan oftast läggas via e-bud, det 

innebär att budgivaren själv lägger ett bud via sms eller mejl. Därefter får skickas 

buden ut till mäklaren, säljaren och samtliga budgivare (Isacson 2006). 

3.8. Budgivningsstrategier 

Enligt Isacson (2006) finns det två taktiker i en budgivning, dessa är:  

 

 Bromsa: Fastighetsmäklarna vill oftast ha ett högt tempo i budgivningen. 

De anser att intresset annars svalnar och i värsta fall att affären rinner ut i 

sanden. Mäklaren vill därför att budgivarna höjer sina bud i stora steg. 
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Helst ska budgivningen vara färdig veckan efter att huvudvisningen har 

hållits. För budgivaren anser Isacson (2006) att det gynnar honom att 

processen drar ut på tiden. När budgivaren ska lägga sitt nästa bud bör han 

därför ta god tid på sig och endast höja sitt bud lite i taget för att få de 

andra budgivarna att hoppa av. 

 Gasa: För att skrämma bort de andra budgivarna är en taktik att göra en 

markant höjning i början som förhoppningsvis säljaren anser vara ett bra 

bud som han accepterar. En större höjning av budet i slutet av 

budgivningen kan vara en taktik för att skrämma bort den andra 

budgivaren om det endast är två budgivare kvar (Isacson 2006).      

När budgivningen är igång vill fastighetsmäklaren försöka hålla ett så högt tempo 

som möjligt, det gäller att ”smida medan järnet är varmt”. Nedan beskrivs fem 

olika typer av budgivningsstrategier: 

 

Turtle and snail 

Med denna strategi vill budgivaren inte lägga onödigt höga bud för att undvika att 

buda över sig själv. Till exempel genom att höja med tiotusen per gång. Denna typ 

av strategi passar när budgivaren hittat sitt drömhus och SKA ha huset. Strategin 

fungerar bra när budgivaren medvetet vill att budgivningen ska dra ut på tiden och 

få andra att lägga sig i budgivningen på grund av att nya likadana objekt är på 

gång ut till salu (Köpabostadsrätt.se/DenEast AB 2008).  

 

Loch Ness 

Strategin är att be mäklaren ringa när det närmar sig slutet eller när det enbart är 

en budgivare kvar. Budgivaren får därefter ta ställning till om det är värt att lägga 

ett nytt bud, över det som ligger högst. Anledningen till att lägga ett bud mot 

slutet är att den andre budgivaren redan tror att den vunnit budgivningen men när 

den nye kommer in tros budgivningen att dra igång igen och den som förut var 

högst i budgivningen stannar på grund av att den rent psykologiskt inte orkar med 

(Köpabostadsrätt.se/DenEast AB 2008).  

 

Peak of Mount Everest 

Med denna strategi ska budgivaren lägga det bud som han maximalt kan tänka sig 

att betala för fastigheten. Detta ska helst göras direkt som första budgivare eller 

tidigt i budgivningsprocessen. Budgivaren vill försöka undvika att övriga 

budgivare går högre i budgivningen än de tänkt/har råd till 

(Köpabostadsrätt.se/DenEast AB 2008). 
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Before the whistle 

Direkt fastigheten lagts ut på Internet för försäljning tar intressenten kontakt med 

fastighetsmäklaren för att diskutera vilket pris säljaren kan tänka sig att sälja 

fastigheten för. Om säljarens nivå är rimlig för intressenten försöker denne att få 

en visning direkt med säljaren/mäklaren. På så sätt kan en budgivning undvikas 

och säljaren kan ändå få det pris han vill ha. Dessutom kan en eventuell trög 

budgivning undvikas. På grund av detta kan även säljaren få betala mindre 

mäklararvode om kostnader för till exempel annonsering i tidningar inte behövs 

samt att fastighetsmäklaren får mindre jobb med att sälja fastigheten 

(Köpabostadsrätt.se/DenEast AB 2008).   

 

Escalating bids 

I början av budgivningen höjer budgivaren sina bud försiktigt, med till exempel 

20 000 kronor. Budgivaren ska hela tiden vara aktiv i budgivningen och 

allteftersom budgivningen går blir det aggressivare bud och det läggs högre bud. 

Från till exempel 20 000 kronor till 50 000 kronor åt gången. Ju fler småhöjningar 

från de andra desto högre bud läggs från den ene. Med detta vill budgivaren visa 

att fastigheten ska bli dennes. Denna typ av strategi kan vara lämplig när det 

förutspås att fastigheten kommer att bli dyrare än vad budgivaren har råd med. 

Det spekulanten vill åstadkomma är att de andra budgivarna ska känna sig 

underlägsna och lägga sig tidigare i budgivningen än vad de tänkt från början 

(Köpabostadsrätt.se/DenEast AB 2008). 

3.9. Psykologiskt påverkande faktorer i budgivningsprocessen 

För att fatta ett beslut använder vi oss av olika typer av principer som påverkar 

oss. Vi människor kan ta hänsyn till en mängd information när vi ska fatta beslut 

men för att effektivt kunna göra ett val går vi ifrån vår förmåga att använda all 

relevant och tillgänglig information i en situation. Istället koncentrera vi oss på 

vad vi anser vara en relevant del när vi ska fatta beslut och oftast blir detta 

beslutet det rätta. De olika principerna hjälper oss att fatta beslut, oftast blir detta 

beslut det rätta. Principer används också för att påverka oss i en viss riktning och 

beskrivs nedan (Cialdini 2005). 

3.9.1. Auktoritet 

Vi människor lär oss redan i tidig ålder att lyda auktoriteter och vi känner oftast 

en pliktkänsla för högre auktoriteter och oftast följer vi auktoriteter utan något 

medvetet övervägande om rätt och fel. Vi samtycker med dem och följer deras råd 

på grund av att vi tror att de vet mer är vanligt. Detta ger oss genvägar till beslut i 

en viss situation, oftast blir dessa besluten rätt. I en sådan beslutssituation tänker 

vi ofta inte utan vi reagerar snarare på ett obetänksamt sätt mot auktoritetslydnad. 
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Chansen att vi ska samtycka eller gå till mötes ökar med titlar, kläder och yttre 

prakt. Dessa faktorer påverkar våra handlingar till samtycke. I klädväg är kostym 

en effektiv symbol för auktoritet. Yttre prakt som bilar, smycken och dyra kläder 

påverkar oss också. Auktoriteter är oftast experter inom sitt område vilket gör att 

vi oftast inte ifrågasätter till exempel deras ställningstagande i en viss situation. I 

och med detta borde vi därför oftast förlita oss på deras bedömningar, göra som de 

tycker och bedömer, dock inte i alla lägen (Cialdini 2005).  

3.9.2. Sociala bevis 

För att bedöma och fastställa om ett viss beteenden är korrekt eller inte tittar vi 

människor på andra människor, vi tittar på vad de gör i en viss situation för att 

bedöma om vårt eget uppförande eller beteende är rätt. Detta är en genväg för att 

avgöra hur vi ska bete oss, genom denna typ av påverkan reagerar vi automatiskt 

och obetänksamt i en situation vi inte har fullständig information i. På grund av 

denna princip slipper vi att undersöka alla beslut, denna princip underlättar om vi 

känner oss vilsna eller osäkra i situationen. Ett automatiskt reaktionsmönster sätts 

igång, en så kallat klick snurr reaktion när vi ser andra göra på ett visst sätt. I en 

svårtolkad situation där vi är osäkra på oss själva blir denna princip ännu starkare 

(Cialdini 2005).  

Vi tittar på människor runt omkring och vanligtvis är deras beteende rätt när flera 

gör på ett visst sätt. Bevis baserade på många människors handlande fungerar 

bättre än om bara några få har utfört en viss handling. Varav försäljare till 

exempel kan dra nytta av att tala om att redan många andra har köpt produkten 

eller att bartendern lägger sedlar i dricksburken så att det ska se ut som att många 

före har lagt sedlar och att det är det rätta. Även de pålagda skratten på tv serierna 

är sociala bevis som vi reagera på. För att undvika att agera utifrån felaktig 

information är det viktigt att som enskild individ vara uppmärksam på utsatta 

situationer och att till exempel marknadsförare kan använda sig av falska sociala 

bevis för att få oss till samtycke (Cialdini 2005).   

3.9.3. Kommunikation 

Vi påverkas ständigt av vår omgivning och människorna runt oss, både medvetet 

och omedvetet. Detta är inte något negativt om vi inte påverkas av fel syfte det 

vill säga genom att vi manipuleras. Kommunikation kan delas in efter att det sker 

i två olika syften, att påverka eller manipulera. Den som använder sig av 

manipulation vill få som den vill utan hänsyn till att andra kanske har olika 

åsikter. Den manipulerande sätter sin egen vinning i fokus och kan ljuga för att få 

sin vilja eller åsikt igenom. Påverkan ska heller inte under rätta förhållanden ske 

med hjälp av övertalan genom att försöka övertala någon trots att denna visar på 

motstånd (Dent & Brent 2009). 
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För att vara bra på att påverka behövs egenskaper som att, kunna lägga fram sina 

åsikter på ett sätt så att andra känner benägenhet att ta till sig åsikterna, på ett 

naturligt sätt kunna anpassa sitt kommunikationssätt efter motparten och att få 

motparten övertygad utan att denna känner sig tvingad. För att en människa ska 

kunna påverka en annan människa är även faktorer som självsäkerhet, 

trovärdighet, gott rykte, lyhördhet, entusiasm och övertygelse av väsentlig 

betydelse. Det är även viktigt att tänka på vad som sägs till kunden och framförallt 

hur det sägs. Får kunden för mycket information på en gång blir kunden förvirrad 

och har svårt att komma ihåg. Får kunden däremot för lite information blir denne 

istället osäker (Blomqvist et al, 2004).  

 

Kommunikationen mellan mäklaren och budgivaren sker genom en så kallad 

relationskommunikation. I det första skedet när en spekulant letar objekt sker 

kommunikationen genom masskommunikation via till exempel reklam och 

annonser. Därefter övergår det till relationskommunikation. I detta skede vet 

mäklaren mera om kunden och kan skicka mer djupa budskap. Genom denna typ 

av kommunikation får mäklaren information om spekulanten och dess önskemål. 

Denna typ av kommunikation sker också till mycket färre antal personer 

(Dahlqvist & Linde 2002). 

3.9.4. Word of mouth 

Word of mouth innebär att en konsument för vidare ett budskap till en annan 

konsument. Ett företag som anser detta vara viktigt kan se till att konsumenterna 

talar bra om företaget eller tjänsten genom att göra kunderna nöjda. Denna typ av 

marknadsföring innebär att konsumenterna delar med sig av sina erfarenheter och 

bygger på kommunikation mellan människor och deras kundnöjdhet. Människor 

söker råd från varandra genom denna typ av påverkans metod.  Det konsumenter 

berättar om förtaget eller produkten blir också en ny definition av varumärket eller 

reklamen. Mun till mun metoden är speciellt effektiv och viktig i situationer när 

produktkunskapen är låg, vid köp där det är svårt att utvärdera, när det handlar om 

tjänster, när kostnaden är hög och när det kan innebära en finansiell risk. Detta 

gäller också komplexa produkter och produkter som inte kan provas innan köp. 

Negativ mun till mun metod sprider sig snabbare än positiv. Vi är snabba med att 

anta att den negativa informationen är sann, vilket påverkar vårt beteende och 

attityd (Womma 2007). 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) sker Word of mouth automatiskt när en 

kund sprider vidare sina erfarenheter. Det kan vara både negativa och positiva 

erfarenheter och de menar att det är mänskligt att vi vill dela med oss av våra 

erfarenheter och upplevelser till andra (Echeverri & Edvardsson 2002). 
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3.9.5. Förtroende 

Det är viktigt att kunden känner sig trygg med valet av sin fastighetsmäklare och 

kontakten med denne. Samtidigt är det viktigt att fastighetsmäklaren ska kunna 

skapa det förtroende som denne vill. Förtroende byggs upp genom fakta och 

upplevelser. Därför är ofta första intrycket väldigt viktigt och avgörande. Ibland 

ges inte en andra chans om första intrycket misslyckas. Även genom 

kroppsspråket kan fastighetsmäklaren visas trovärdig och seriös. (Hallström 

1992). 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras våra undersökningar. Här beskrivs och sammanställs 

de svar vi fått vid intervjuerna med de vinnande budgivarna samt den information 

vi fick fram av budgivningslistorna.  

4.1. Intervjuer 

Vi valde att intervjua 10 slumpvis valda vinnande budgivare från Mäklarhuset i 

Linköping och Fastighetsbyrån i Torsby (fem budgivare från respektive kontor). 

Vi valde att intervjua dem via telefonintervju. Alla budgivare var anonyma i 

undersökningen. 

 

Fråga 1. Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Alla tio budgivare uppgav att de hade fått bra information om 

budgivningsprocessen och tillvägagångssättet. Några av budgivarna hade sedan 

tidigare bra information om hur budgivningen skulle gå till eftersom de varit med 

i processen förut. 

Fråga 2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Alla tio budgivare uppgav att de innan budgivningen satt en högsta nivå på hur 

högt de tänkte gå i budgivningen. Sju av budgivningarna överskred ändå sin 

tänkta max nivå. 

Fråga 3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Sju av de tio budgivarna uppgav att de hade en uttänkt strategi för budgivningen. 

Fyra av de sju budgivarna berättade att de var mer avvaktande i början av 

budgivningen och väntade mot slutet av budgivningen med att lägga buden.  

Fråga 4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom mäklaren 

innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, internet? 

Sex av de tio budgivarna hade diskuterat med vänner, bekanta eller någon 

familjemedlem om tips angående budgivningen samt hur de skulle gå till väga. En 

av de sex budgivarna hade även sökt information på Internet.  
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Fråga 5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Sex av de tio budgivarna uppgav att innan de lade buden, tittade hur de övriga gått 

tillväga och rättade sig därefter. Antingen la de samma bud eller så funderade de 

ut en taktik för att ”skrämma iväg” de övriga intressenterna. Fyra av de sex lade 

inte sina bud efter hur de övriga lagt buden.  

Fråga 6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under 

budgivningens gång? 

Åtta av tio budgivare kände sig mycket säkra i budgivningen och hade förtroende 

för hur det gick till. Två av tio kände förtroende men var ändå osäkra under 

budgivningens gång. Anledningen för båda två var att nya budgivare dök upp när 

de trodde att budgivningen i stort sett var avslutad.  

Fråga 7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era 

bud? 

Ingen av de tio budgivarna kände att de blivit påverkade av mäklaren angående 

hur de skulle lägga sina bud.  

Fråga 8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Nio av tio budgivare hade lagt det högsta budet i budgivningen. En av tio hade 

inte lagt det högsta budet men blev vald ändå. Säljaren ville hellre sälja till dem 

eftersom den högstbjudande budgivaren inte hade varit på visning och undersökt 

fastigheten.  

 

Fråga 9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

 

Ingen av de tio budgivarna hade ett villkorat bud.  

 

Fråga 10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

 

Alla tio budgivare hade blivit bra informerade och underrättade om alla bud som 

lades under budgivningens gång. Både via SMS, Internet samt via telefonsamtal 

med mäklaren. 
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Fråga 11. Upplevde ni att budgivningen var snabbat avklarad? 

 

Tre av tio budgivare upplevde att budgivningen drog ut på tiden och pågick för 

länge. Övriga sju budgivare tyckte att budgivningen hade en lagom längd eller var 

snabbat avslutad.  

 

4.2. Budgivningslistor 

I denna del valde vi att undersöka om det fanns någon skillnad i höjningen av 

buden för dem som vann en budgivning i jämförelse med de övriga budgivarna. 

Vi valde att bortse från budgivningar där det endast hade lagts ett bud på grund av 

att detta inte tillförde vår undersökning någon information angående höjningar av 

bud. 

 

Undersökningen består av budgivningshistorik från 24 slumpvis valda 

budgivningar från Fastighetsbyrån i Torsby och Mäklarhuset i Linköping. 111 

budgivare har deltagit i budgivningarna och totalt har 335 bud lagts. Av dessa var 

114 stycken av buden från vinnarna och 221 från övriga budgivare. 

Vår undersökning visar att de vinnande budgivarna generellt inte tillämpar ett 

tillvägagångssätt för storleken av höjningen av budet som skiljer sig från de 

övriga budgivarna. Om varje enskild budgivning granskas separat förekommer 

några olika strategier som har beskrivits i teorin och som också har framkommit i 

några av intervjuerna som har gjorts med vinnande budgivare. 

 

Nedan ses ett diagram som visar andelen av alla bud fördelat på olika procentuella 

höjningar. Diagrammet har delats upp för vinnande budgivare och övriga 

budgivare. Som diagrammet visar så följer de båda kurvorna varandra. I 

diagrammet syns det också att de vanligaste budhöjningarna för både vinnare och 

övriga budgivare ligger på cirka 1-2% (31 % av buden från vinnarna och 33 % av 

buden från övriga).   
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Nedanstående diagram visar den ackumulerade procentuella andelen av alla bud 

fördelade på den vinnande budgivaren och de övriga budgivarna. Diagrammet 

visar också tydligt att vinnande budgivare generellt inte tillämpar ett 

tillvägagångssätt för storleken av höjningen av budet som skiljer sig från de 

övriga budgivarna.  Ur diagrammet samt bifogad bilaga över beräkningen kan vi 

se att cirka 82 % av alla bud understiger en höjning av 4 %.   
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5. Analys 

I detta avsnitt analyserar vi svaren vi fått fram från intervjuerna samt 

statistiken/informationen vi fick fram från budgivningslistorna. Vi utgår även från 

vår frågeställning i problemformuleringen. 

5.1. Intervjuer 

5.1.1. Fastighetsköpet (Fråga 2, 3) 

Enligt Isacson (2006) finns det två typer av taktik i en budgivning, varav den ena 

är att ”gasa” för att på det sättet skrämma bort de andra budgivarna. Budgivaren 

väljer antingen att lägga ett högt bud i början för att säljaren förhoppningsvis vill 

acceptera detta och göra en snabb affär, eller så väljer budgivaren att höja budet i 

slutet av budgivningen för att skrämma i väg de andra budgivarna. Denna typ av 

strategi kallas även Loch Ness (Köpabostadsrätt.se/DenEast AB 2008). Fem av de 

tio budgivarna uppgav att de hade använt sig av denna typ av taktik.  

Budgivare 1: ” Vi tittade på hur mycket de andra höjde och höjde mera för att vi 

på det sättet trodde att vi skulle bli av med de andra budgivarna”. 

 

Budgivare 5: ”Vi lade mera än vad de andra gjorde för att visa att vi verkligen 

ville ha objektet, för att försöka skrämma iväg de andra”. 

Budgivare 8: ” Vi var väldigt avvaktande under budgivningen i början. Vi la inga 

bud utan avvaktade tills det började närmade sig slutet. Då la vi in vårt 

maxbelopp direkt”. 

 

Budgivare 9: ” I början höjde vi med något lägre belopp, ca 10 000 åt gången. 

Sen mot slutet ökade vi buden med ca 20 000 åt gången. Det sista budet vi lade 

ökade vi med 100 000 för att försöka skrämma iväg de övriga”. 

 

Budgivare 10: ”Vi avvaktade i början för att se hur budgivningen gick vidare och 

hur många som var med. Sen när vi såg att fler och fler stannade i budgivningen 

och när det endast var en kvar så ringde vi in och la ett bud”. 

 

Vi har funnit att många budgivare använder sig av taktiken att avvakta i början av 

budgivningen för att sedan komma in med ett bud när han märker att fler hoppar 

av budgivningen. Vi har dessutom funnit att detta är en ganska effektiv taktik men 

dock är den lite ”ful gjort” eftersom de övriga budgivarna blir osäkra, irriterade 

och tycker att budgivningen känns olustig när det kommer in en ny budgivare helt 

plötsligt. En risk med att inte lägga in något bud förrän senare är ifall säljaren 
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väljer att sälja fastigheten till någon annan än den högstbjudande. Intressenten har 

i så fall avvaktat för länge utan att ha lagt in något bud och får kanske inte 

chansen att lägga något.  

 

Budgivare 6: ”Jag kände efter lite på hur den andra budgivaren la sina bud och 

hur den agerade. Lade den andra budgivaren ett lågt bud så lade jag ett högre 

bud och tvärt om”. 

 

Denna typ av strategi kallas för Escalating bids (Köpabostadsrätt.se/DenEast AB 

2008) och budgivaren vill med denna strategi få andra budgivare att känna sig 

underlägsna och lägga sig tidigare än tänkt. Vi har funnit att denna typ av strategi 

inte är lika vanlig men att den förekommer.  

 

Budgivare nummer fyra uppgav att de bjöd mer än vad de hade tänkt från början. 

Detta kan hända om budgivaren inte tar sig tid och tänker igenom affären innan 

eller om han känner sig entusiastisk över husköpet och låter sig ryckas med 

(Stangendahl 1994). Vi har funnit att detta är en vanlig situation i en budgivning. 

Därför är det viktigt att tillsammans med banken sätter en gräns som är rimligt att 

max bjuda till. Sju av det totalt tio budgivningarna som vi intervjuade överskred 

ändå sin tänkta maxnivå. 

 

Budgivare 4: ”Vi hade satt ett högsta tak. Vi översteg den gränsen lite, det blev 

lätt att vi rycktes med när de andra budade”. 

”Vi kände oss väldigt påverkade av budgivningen, det var det enda som gällde de 

dagarna den pågick”. 

 

Trots att budgivarna väldigt gärna vill ha huset, är det viktigt att de tar sig tid och 

inser att det kommer dyka upp flera hus än detta (Stangendahl 1994). Hade de 

tänkt i dessa banor hade de förmodligen inte bjudit över det tak de från början 

hade satt. 

5.1.2. Auktoritet (Fråga 7) 

Av de tio intervjuade budgivarna var det ingen som kände att de blev påverkad 

av mäklaren angående hur de skulle lägga sina bud, samtliga tio svarade alltså 

nej på denna fråga. Vi tycker att detta speglar bra hur det fungerar generellt i 

budgivningar. Vi tycker inte att mäklaren försöker styra kunden till att lägga ett 

visst bud och vi tycker heller inte att budgivarna ”viker ner sig” just för att det är 

en fastighetsmäklare. Däremot har vi funnit att många mäklare ger 

rekommendationer och råd om hur de bör eller kan lägga buden. Men det är 



30 

 

viktigt att mäklaren tillvaratar både köparen och säljarens intresse, enligt 

Fastighetsmäklarlagen (SFS 1995:400). 

Vi människor känner oftast en pliktkänsla för auktoriteter. Oftast följer vi 

auktoriteter och samtycker med deras ställningstagande eller råd, detta dels på 

grund av att de oftast tror att de vet mer. Detta ger oss genvägar till besluten vi tar 

i en viss situation, oftast blir dessa beslut också rätt (Cialdini 2005).  

 

Sex av de tio intervjuade vinnande budgivarna tittade i någon utsträckning på hur 

de andra i budgivningen agerade och lade därefter ett eget bud. För att bedöma om 

vårt agerande är rätt tittar vi ofta på andra i samma situation. Detta är extra vanligt 

om vi känner oss osäkra i situationen och om vi finner situationen svårtolkad. Ser 

vi dessutom att andra gör på samma sätt ökar sannolikheten för att deras beteende 

är det rätta (Cialdini 2005). Att vara med i en budgivning kan uppfattas som en 

svårtolkad situation där de deltagande inte riktigt vet hur de ska agera utan tittar 

på andra.  

 

Budgivare 4: ”Vi kände oss väldigt påverkade av budgivningen, det var det enda 

som gällde de dagarna den pågick. Vi följde med de andra och tittade hur de 

lade sina bud sen tänkte vi ut efter hand hur vi skulle lägga våra bud och med 

hur mycket vi skulle höja beroende på vad de andra höjt med”.  

 

De flesta budgivarna tittade på hur de andra agerade i budgivningen och lade ett 

eget bud efter hur mycket de andra hade höjt sitt mer eller mera än det. De 

budgivare som lade mera än de andra uppgav att de gjorde detta för att verkligen 

visa att de ville ha objektet eller för att försöka skrämma iväg de andra. 

Principen om sociala bevis menar att beteendet att titta på hur andra agerar i en 

situation blir starkare i en svårtolkad situation där vi är osäkra på oss själva 

(Cialdini 2005). Undersökningen har visat att en av anledningarna till att 

budgivarna valde att höja mera än de andra kan vara att de inte kände sig osäkra i 

situationen utan visste vad de ville och visste hur processen skulle gå till. 

Budgivare 3 uppgav att de var väl pålästa innan budgivningen började och att de 

inte tittade något på hur de andra lade sina bud för att avgöra för hur de själva 

skulle lägga buden. Undersökningen har visat att de inte kände sig osäkra eller 

att de inte upplevde situationen som svårtolkad.   

 

Budgivare 5: ”Vi lade mera än vad de andra gjorde för att visa att vi verkligen 

ville ha objektet, för att försöka skrämma iväg de andra”. 

Budgivare 6: ”Jag hade läst en del om budgivning sen innan och jag funderade 

hur jag skulle gå vidare vid varje bud. Samtidigt kände jag efter lite på hur den 
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andra budgivaren la sina bud och hur den agerade. Lade den andra budgivaren 

ett lågt bud så lade jag ett högre bud och tvärt om”. 

 

Denna typ av påverkan kan göra att vi reagerar automatiskt och obetänksamt. 

När vi ser andra agera på ett visst sätt, startar ett automatiskt reaktionsmönster 

igång (Cialdini 2005). Undersökningen har visat att detta är en anledning till att 

budgivarna bjöd över det tak de från början hade satt.  

 

Budgivare 4: ”Ja, vi hade satt ett högsta tak. Vi översteg den gränsen lite, det 

blev lätt att vi rycktes med när de andra budade”. 

5.1.3. Kommunikation (Fråga 1) 

Kommunikationen anser vi funkat bra överlag mellan mäklarna och budgivarna, 

vilket är väldigt viktigt. Även här kände de flesta att de fått den information de 

behövde. Alla tio budgivarna uppgav att de fått bra information om 

budgivningsprocessen. 

Budgivare 1: ”Vi fick information om budgivningen och informerades om att det 

är säljaren som i slutändan väljer köpare”. 

 

Budgivare 10: ”Ja, mycket bra information. Jag hade aldrig varit med i en 

budgivning förut så jag fick svar på alla mina frågor och funderingar”.  

Mäklarnas kommunikation med budgivarna har skett i det syfte att informera och 

budgivarna kände inte att mäklarna försökte manipulera dem på något sätt. 

Kommunikation genom manipulation sker genom att den manipulerande sätter sin 

egen vinning i fokus utan hänsyn till den andres åsikter (Dent & Brent 2009). Vi 

har funnit att det är viktigt att alla budgivare blir riktigt informerade om hur en 

budgivningsprocess går till. Det är framför allt viktigt att trycka på att det inte är 

mäklaren som bestämmer om budgivningen eller vem som får köpa fastigheten 

utan att det är säljaren. Det är också viktigt att meddela dem att det inte alltid blir 

den högstbjudande i alla lägen som får köpa fastigheten. Vi har funnit att det 

förekommer och är lätt hänt att mäklare missar att upplysa vissa delar i 

budgivningen. 

5.1.4. Word of mouth (Fråga 4) 

Sex av de tio intervjuade budgivarna hade diskuterat hur de skulle lägga sina bud 

och eller hur högt de skulle gå i budgivningen med familj eller vänner vilket 

bevisar om att vi hämtar mycket information från andra. Enligt mun- till- mun 

metoden påverkas vi mycket av denna metod, extra mycket i situationer där det 

handlar om tjänster, där det är svårt att utvärdera köpet innan, när kostnaden är 
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hög eller när det kan innebära en finansiell risk. Enligt Cialdini (2005) gäller detta 

till exempel också komplexa produkter och produkter som inte kan provas innan 

köp.  

 

Anledningen till att så många av de tillfrågade pratade med vänner och familj har 

vi funnit beror på att dessa kriterier stämmer väl överens med mäklartjänsten. Vi 

har även funnit att i och med att detta är en så pass psykiskt påfrestande process så 

vill budgivarna vara väl förberedda på hur budgivningen kommer att gå tillväga 

men samtidigt vill de få hjälp och bekräftelse på att det budet de valt är en bra 

nivå. 

 

Budgivare 5: ”Vi diskuterade väldigt mycket med kompisar både innan 

budgivningen och under budgivningens gång angående hur och när vi skulle 

lägga våra bud, men även hur högt vi borde gå”. 

 

Budgivare 6: ”Ja, jag hade läst lite på Internet om olika strategier. Sen 

diskuterade jag även lite med bekanta och fick tips från dem. Men gick lite på 

magkänslan också”.  

 

En förklaring till varför vissa budgivare inte sökte information hos sin familj och 

sina vänner har vi funnit beror på att de redan hade bra förkunskap om 

budgivningsprocessen. Budgivare nummer två uppgav att de brukar sätta ett 

högsta tak innan de ger sig in i en budgivning. Vi antar att deras vana att ha varit 

med förut gör att de inte behöver söka lika mycket information hos bekanta. 

Samma budgivare uppgav också att de inte kände några oklarheter inför 

processen.  

 

Budgivare 2: ”Vi brukar sätta ett högsta tak innan vi ger oss in i en budgivning 

men den här gången hade vi inte gjort det. Det blev nog att vi tänjde på gränsen 

lite”. 

5.1.5. Förtroende (Fråga 6) 

En av budgivarna upplevde att förtroendet för mäklaren rubbades på grund av att 

det inkom ett sent bud efter att mäklaren förklarat att budgivningen var avklarad. 

Enligt FMN är det mäklarens skyldighet att informera budgivarna om att det är 

säljaren som i slutändan bestämmer vem som ska bli den slutliga köparen av 

objektet.  Det är också mäklarens skyldighet att framföra sent inkomna bud till 

säljaren. Enligt lag framgår det dessutom att mäklaren ska tillvarata både säljaren 

och köparens intresse. På frågan om de kände förtroende för mäklaren och 

processen under budgivningens gång svarade budgivare 2 enligt nedan:   
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Budgivare 2: ”Sådär, mäklaren talade om för oss att budgivningen var avklarad 

men efter helgen kom en helt ny budgivare in i budgivningen och lade ett bud. 

Det gjorde att vi blev tvungna att lägga ett nytt bud för att få objektet. Detta 

gjorde att förtroendet sjönk lite”.  

 

Budgivare 8 kände förtroende för mäklaren under processen men diskuterade 

vidare: ”Ja fast vi blev lite osäker när det helt plötsligt kom in en ny budgivare 

mot slutet när vi trodde att det skulle avslutas och vi var högst”. 

 

Att förutsättningarna snabbt kan ändras till exempel genom att en ny spekulant 

kommer in sent i budgivningen, till och med så sent så att de andra spekulanterna 

kan ha uppfattat budgivningen som avslutad är något som kan hända. Detta visar 

på att andra människor i budgivningen har andra strategier för hur de ska lägga 

sina bud. Ett köp är inte bindande förrän köpekontraktet undertecknats av båda 

parter. Mäklaren kanske inte informerade om detta så pass ingående att 

budgivaren var införstådd med att ett sådant scenario kunde uppstå. Samtidigt 

svarade samma budgivare att ”de inte kände några oklarheter inför processen”.  

Detta tolkar vi som att de har fått information och är införstådda i detta. Enligt 

Mäklarhuset Gomer & Andersson framgår också att mäklaren ska informera 

budgivarna om detta. Fram till att kontraktet undertecknats har även budgivaren 

rätt att dra sig ur fastighetsaffären.      

5.2. Budgivningslistor 

Av de 24 slumpmässigt valda budgivarna som studerades från Mäklarhuset i 

Linköping och Fastighetsbyrån i Torsby blev samtliga budgivare som lagt det 

högsta budet de slutliga köparna. Orsaken till att de flesta säljarna oftast väljer de 

högstbjudande beror troligtvis på att de ville ha ut den högsta möjliga 

köpeskillingen eller att de bud som lades inte förenades med något villkor som var 

av betydelse för säljare.  

 

Det var endast tre av de tjugofyra vinnande budgivarna som lade öppningsbudet 

och på så sätt startade budgivningsprocessen. Hur effektiva de varit i 

budgivningen har varierat. Många gånger har budgivarna, som även framkommit 

genom intervjuerna, avvaktat till slutet av budgivningen innan de lagt ett bud. 

Samtidig så har vissa vinnande budgivare varit mycket effektiva med sina bud och 

har i princip lagt ett nytt bud så fort något lagt över. 

 

Undersökningen visar att vilket tillvägagångssätt/strategi en budgivare väljer i 

budgivningen kan bero på många olika faktorer. Det kan till exempel vara faktorer 
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som av hur många budgivare som är med och deltar i budgivningen, hur mycket 

pengar budgivaren har samt hur högt lånelöftet är beviljat till.  

 

 
 

 

Detta diagram visar att den vanligaste höjningen på buden från både de vinnande 

budgivarna och de övriga budgivarna ligger på cirka 1-2%. Det skiljer alltså inte 

budgivarnas tillvägagångssätt i höjningen av buden så mycket åt utan de ligger 

ungefär på samma nivåer. Det som kanske kan anas och diskuteras är att 

budhöjningarna kanske ligger på 1-2 % och runt denna nivå ett längre tag när 

budgivningen varit igång en stund när många är med och bjuder. I detta skede 

kanske budgivarna är mer avvaktande för att ”känna på varandra” och se hur 

budgivningen fortlöper. Sedan när det närmar sig två till tre budgivare kvar har vi 

funnit att höjningarna på buden kan komma och öka något och det är även i detta 

skede att de extrema höjningarna kommer, just för att skaka av sig och skrämma 

iväg de övriga budgivarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

6. Slutsats 

I detta avsnitt diskuterar vi slutsatserna vi kommit fram till genom våra intervjuer 

samt budgivningslistorna. 

 

Generellt kan sägas att det finns en hel del olika strategier de vinnande budgivarna 

i en budgivning av en fastighet använder sig av. Vi har kommit fram till att det 

inte finns en enda lösning och strategi som är den vinnande utan budgivarna har 

olika typer av strategier. Undersökningen har visat att det finns många faktorer 

som spelar in i valet av en strategi. Det kan vara till exempel hur många budgivare 

som är med och bjuder, hur de andra budgivarna lägger sina bud, hur högt 

budgivaren har satt sin högsta nivå utifrån till exempel lånelöftet och vad andra 

(vänner och bekanta) säger om och påverkar beslutet.   

 

Däremot har vi kommit fram till att många av budgivarna vi har intervjuat 

använder sig av någon typ av strategi. Sju av de totalt tio vinnande budgivarna 

hade en uttänkt strategi och framförallt, fyra av de sju budgivarna valde en strategi 

där de avvaktade i början av budgivningen för att sedan när de märkte att fler 

stannade i budgivningen lägga in ett bud. Undersökningen har visat att det är en 

vanlig strategi hos de vinnande budgivarna men samtidigt tycker vi att det är en 

väldigt ”elak” och orättvis strategi.  

 

Vi har funnit att de vinnande budgivarna påverkas mycket av hur de andra 

budgivarna går till väga i budgivningen när de väljer hur de själva ska gå vidare 

strategiskt. Många budgivare ”törs” inte att gå en egen väg utan blir mer 

tillbakadragna och ”följer strömmen”. Detta skiljer sig från budgivare till 

budgivare men har de väl bestämt sig för att de ska ha en fastighet så kan de ta till 

olika metoder och strategier för att komma dit. 

 

Vi kan inte säga säkert att det enbart finns en strategi under budgivningens gång 

som är det vinnande konceptet utan det kan kanske vara en blandning av flera 

strategier under en och samma budgivning. Budgivarna kanske byter taktik och 

strategi under budgivningens gång på grund av fler orsaker. 

 

När vi studerat budgivningsstatistiken har vi även där kommit fram till att det inte 

finns en specifik strategi i hur höjningen av buden går till. De vinnande och de 

övriga budgivarna har i stort sett samma procentsatser i hur buden höjs.  

 

Vad gäller förtroendet för budgivningen så visar undersökningen överlag på att 

budgivarna kände sig säkra med hur processen gick till. Det fanns däremot två av 

de budgivarna som ändå kände sig osäkra. En budgivning är en känslomässig 
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process och många känner lite tveksamhet till hur en budgivning går till. 

Budgivningar har tagits upp många gånger i media och ofta är det i negativa 

syften. Detta kan leda till att budgivarna blir påverkade av det som sagts i media 

och har det i åtanke.  

 

Undersökningen visar på att de intervjuade budgivarna tycker att de fått bra 

information av mäklaren om hur processen skulle gå till innan/när budgivningen 

började. Som vi tidigare nämnt så är fastighetsköpet en stor affär i en människas 

liv och därför är det viktigt att de känner sig trygga och säkra i hur budgivningen 

fungerar. 

Slutsatsen blir att det inte finns en enda vinnande strategi som de vinnande 

budgivarna använder sig av i en fastighetsaffär men däremot har vi med detta 

kommit fram till att det finns olika typer av strategier och vi har fått en bättre 

förståelse för hur kunderna tänker. 
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Bilagor 

 

Intervjuer vinnande budgivare (Mäklarhuset, Linköping) 

Frågor till budgivare 1: 

1. Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja, vi fick information om budgivningen och informerades om att det är 

säljaren som i slutändan väljer köpare. 

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja, och den gränsen översteg vi inte utan vi landade mitt på det bud vi 

innan hade satt som högsta gräns.  

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Nej inte när vi gick in i budgivningen men vi tänkte ut efter hand. Vi valde 

att vänta på att någon annan lade öppningsbudet och gick in rätt sent i 

budgivningen. 

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, internet? 

Vi diskuterade med vår son som nyligen själv hade köpt hus. Vi 

diskuterade bland annat hur vi skulle lägga våra bud och vad vi borde sätta 

som högsta tak. 

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Ja vi tittade på hur mycket de andra höjde och höjde mera för att vi på det 

sättet trodde att vi skulle bli av med de andra budgivarna.  

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja vi kände förtroende, vi fick namnen på de som bjöd emot. 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Ja vi lade det högsta budet. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja han höll oss kontinuerligt underrättade. 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Nej vi upplevde inte att budgivningen gick för fort, men jag bad om lite 

extra tid för att få tänka.  



 

Frågor till budgivare 2: 

1. Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja, vi kände inga oklarheter inför processen. 

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Vi brukar sätta ett högsta tak innan vi ger oss in i en budgivning men den 

här gången hade vi inte gjort det. Det blev nog att vi tänjde på gränsen lite. 

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Nja, det var vi som lade öppningsbudet, sedan tittade vi på hur de andra 

lade sina bud och höjde med ungefär lika högt belopp.  

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, internet? 

Nej. 

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Ja, se fråga 3. 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Sådär, mäklaren talade om för oss att budgivningen var avklarad men 

efter helgen kom en helt ny budgivare in i budgivningen och lade ett bud. 

Det gjorde att vi blev tvungna att lägga ett nytt bud för att få objektet. 

Detta gjorde att förtroendet sjönk lite.  

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Ja vi lade det högsta budet. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja det gjorde han, det kändes som att vi hade full koll under budgivningens 

gång. Vi hölls underrättade genom telefon och sms. 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

 Vi upplevde den som att den var ganska kvickt avklarad, men det var bra.    

 

 

 

 

 



 

Frågor till budgivare 3: 

 

1. Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Nej inte innan direkt, men vi var själva ganska pålästa och frågade heller 

inte. 

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja vi satte ett högsta tak för oss själva, vi rådfrågade inte med banken 

något speciellt men det klart att det spelade in. Vi översteg det bud vi 

bestämt oss för innan skulle vara det högsta på grund av att den andra 

budgivaren lade exakt det bud vi skulle lägga som vårt sista, därför lade 

vi ett till.  

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Nej. 

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, internet? 

Vi diskuterade med vår familj. 

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Nej inte direkt. 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja. 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Vi lade det högsta budet. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej, men säljarna hade vissa villkor som vi rättade oss efter. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja, via sms och mail, han ringde också nästan varje kväll. 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Vi kände att den snarare tog för lång tid och blev utdragen. Alla väntade ut 

varandra och bad att få tänka till exempel över helgen. Jag tror det tog 

nästan 2 veckor. 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor till budgivare 4: 

 

1. Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Den information vi fick var skriftlig. 

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja, vi hade satt ett högsta tak. Vi översteg den gränsen lite, det blev lätt att 

vi rycktes med när de andra budade. 

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Nej vi hade inte direkt någon strategi, vi kände bara att vi ville vara med 

och gick därför med i budgivningen direkt. Vi kände att vi ville vara 

aktiva i budgivningen.  

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, internet? 

Nej, jag och min sambo diskuterade bara med varandra. 

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Vi kände oss väldigt påverkade av budgivningen, det var det enda som 

gällde de dagarna den pågick. Vi följde med de andra och tittade hur de 

lade sina bud sen tänkte vi ut efter hand hur vi skulle lägga våra bud och 

med hur mycket vi skulle höja beroende på vad de andra höjt med.  

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja. 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Vi lade det högsta budet och i samband med detta informerade mäklaren 

om att det var säljaren som valde vem som skulle bli den slutliga köparen. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja, främst via sms men i slutet ringde han. 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Det gick lagom snabbt. Vi fick den tid vi behövde.   

 

 

 

 

 



 

Frågor till budgivare 5: 

 

1. Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja, jag tycker vi fick den information vi behövde. 

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja, till största del hade vi satt ett tak för hur långt vi tänkte gå i 

budgivningen och det översteg vi inte.  

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Ja, det kan jag väl säga. Vi valde att inte vara de som gick in i 

budgivningen först men när vi väl lagt vårt första bud var vi väldigt aktiva 

i budgivningen.  

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, internet? 

Vi diskuterade väldigt mycket med kompisar både innan budgivningen 

och under budgivningens gång angående hur och när vi skulle lägga våra 

bud, men även hur högt vi borde gå. 

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Ja det gjorde vi, vi lade mera än vad de andra gjorde för att visa att vi 

verkligen ville ha objektet, för att försöka skrämma iväg de andra. 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja det tycker jag. 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Vi lade det högsta budet. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej, vårt bud var inte förenat med något villkor under budgivningens 

gång. Efter att budgivningen var klar kom vi däremot tillsamman med 

mäklaren och säljaren överens om att sänka köpeskillingen och därmed det 

bud vi lagt på grund av ett fel som upptäcktes i objektet.    

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja, främst via sms men även via telefon, men detta först mot slutet av 

budgivningsprocessen 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Ja, men vi tyckte det var ett lagom tempo.  

 

 

 



 

Intervjuer vinnande budgivare (Fastighetsbyrån, Torsby) 

Frågor till budgivare 6: 

 

1. Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja, vi fick bra med information om budgivningen innan den började. 

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja jag hade satt ett tak först innan budgivningen där jag tyckte att priset 

skulle vara rimligt. Men jag översteg den nivån. 

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Ja det hade jag. Jag hade läst en del om budgivning sen innan och jag 

funderade hur jag skulle gå vidare vid varje bud. Samtidigt kände jag efter 

lite på hur den andra budgivaren la sina bud och hur den agerade. Lade 

den andra budgivaren ett lågt bud så lade jag ett högre bud och tvärt om. 

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, Internet? 

Ja, jag hade läst lite på Internet om olika strategier. Sen diskuterade jag 

även lite med bekanta och fick tips från dem. Men gick lite på magkänslan 

också.  

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Ja jag tittade lite på hur den andra budgivaren hade lagt sitt föregående 

bud. 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja det var inga konstigheter och det kändes inte olustigt på något vis. 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Ja jag la det högsta budet 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja, både via SMS på mobilen, via Internet och telefon. 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Jo det gick väl ganska fort. Det var en paus under helgen men annars gick 

det fort och det var tätt mellan buden. 

 

 

 



 

Frågor till budgivare 7: 

 

1.   Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja det fick jag väl. Jag har varit med i en del budgivningar sen förut så jag 

visste hur det skulle gå till. Men jag fick den information jag behövde. 

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja det hade jag och jag överskred den mot slutet av budgivningen. 

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Nej ingen speciell mer än att jag höjde med lika stort belopp i alla bud. 

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, Internet? 

Nej, inte direkt. Men med tanke på att vi var ett företag som köpte så 

diskuterade vi innan hur långt vi skulle gå i budgivningen.  

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Nej 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Jag la det högsta budet 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja, jag hade bra koll på alla buden via SMS. 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Nja, det drog väl ut lite på tiden. Alla hade inte fått klart med lånelöften 

från bank osv. Men sista dagen gick det snabbt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor till budgivare 8: 

 

1.   Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja fast vi visste hur det skulle gå till väga med tanke på att vi själva köpt 

och sålt hus sen tidigare.  

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja det hade vi och vi gick högre än vad vi hade tänkt. 

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Ja det hade vi till en början. Men det ändrade sig under budgivningens 

gång. Först lade vi ett bud under utgångspriset för att se hur intresset 

verkade och för att se om säljaren var tänkt att sälja under utgångspriset. 

Men med tanke på att nästa budgivare la över utgångspriset direkt var det 

meningslöst. Sedan var vi väldigt avvaktande under budgivningen i början. 

Vi la inga bud utan avvaktade tills det började närmade sig slutet. Då la vi 

in vårt maxbelopp direkt. 

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, Internet? 

Nej, vi har bjudit på fastigheter sen tidigare så vi gick mer efter det än att 

diskutera med andra om det.  

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Nej egen strategi 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja fast jag blev lite osäker när det helt plötsligt kom in en ny budgivare 

mot slutet när vi trodde att det skulle avslutas och vi var högst. Men det 

kanske har att göra med att det är ett fritidshus och ingen gemensam 

visning?! 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. Men när vi la det första budet långt under utgångspriset så tyckte 

mäklaren att det var ett skambud. Men med tanke på att vi aldrig varit med 

i en budgivning förut på fritidshus i Värmland så visste inte vi riktigt hur 

marknaden såg ut så vi ville testa. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Vi lade inte det högsta budet, utan blev valda ändå. Säljaren ville hellre 

sälja till oss än till de högstbjudande eftersom vi hade varit på visning och 

inte de andra. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja, via SMS, mycket bra! Samt Internet.  



 

 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Nej det var en utdragen process! Fast återigen det kanske blir så när det 

är ett fritidshus där det inte är en gemensam visning. Men vi tyckte ändå 

att det tog lång tid mot vad vi har varit med om förut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor till budgivare 9: 

 

1.   Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja det tyckte vi att vi fick.  

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja det hade vi och vi överskred den gränsen något. 

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Ja delvis. I början höjde vi med något lägre belopp, ca 10 000 åt gången. 

Sen mot slutet ökade vi buden med ca 20 000 åt gången. Det sista budet vi 

lade ökade vi med 100 000 för att försöka skrämma iväg de övriga. 

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, Internet? 

Ja, med min kusin som precis varit med i en budgivning.  

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Vi tittade lite på hur de lade sina bud men vi varierade oss i nivån på våra 

bud mot slutet. (Se fråga 3). 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja. 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej, inte mer än att det var bra om lägsta nivån på buden var 5 000 kr åt 

gången.  

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Ja vi hade det högsta budet och blev valda. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja. 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Ja det tycker vi! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor till budgivare 10: 

 

1.   Fick ni information från mäklaren angående budgivningsprocessen 

innan? 

Ja, mycket bra information. Jag hade aldrig varit med i en budgivning 

förut så jag fick svar på alla mina frågor och funderingar.  

2. Hade ni satt något högsta tak för er själva innan? 

Ja det hade jag men jag översteg aldrig min gräns. 

3. Hade ni någon uttänkt strategi för hur och när ni skulle lägga era 

bud? 

Ja, vi avvaktade i början för att se hur budgivningen gick vidare och hur 

många som var med. Sen när vi såg att fler och fler stannade i 

budgivningen och när det endast var en kvar så ringde vi in och la ett bud.  

4. Hade ni diskuterat med andra eller sökt information om 

budgivningen om hur ni skulle gå till väga på annat håll än genom 

mäklaren innan/under budgivningen? T.ex. familj, bekanta, Internet? 

Ja, vi hade pratat lite med andra vänner. 

5. Tittade ni något på hur de andra lade sina bud och rättade er efter 

det?  

Nej 

6. Kände ni förtroende för mäklaren och processen under budgivningens 

gång? 

Ja, inga konstigheter. 

7. Blev ni påverkade av mäklaren angående hur ni skulle lägga era bud? 

Nej. 

8. Var det ni som lade det högsta budet i budgivningen eller blev ni 

valda ändå?  

Vi lade det högsta budet. 

9. Var ditt bud förenat med något villkor?  

Nej. 

10. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades? 

Ja! 

11. Upplevde ni att budgivningen var snabbt avklarad? 

Ja, budgivningen hade ett bra tempo. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 Budgivning 1   

Vinnarens bud Bud tkr   

 65   

X 100 53,8%  

 110 10,0%  

 125 13,6%  

 140 12,0%  

 150 7,1%  

 155 3,3%  

 160 3,2%  

 165 3,1%  

 170 3,0%  

 175 2,9%  

X 195 11,4%  

 200 2,6%  

 205 2,5%  

 215 4,9%  

X 250 16,3%  

 265 6,0%  

X 270 1,9%  

 280 3,7%  

X 295 5,4%  

 300 1,7%  

X 305 1,7%  

    

Antal ökningsbud st 21  

Genomsnittlig ökning 6,42%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 8,85%  

Genomsnitt bud/person 3,5  

Antal bud vinnaren 6 st = 6  

Kvot   1,71  

Utgångspris  125  

Förhållande utgångspris/slutpris 144%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 2   

Vinnarens bud Bud tkr   

 375   

 400 6,7%  

X 495 23,8%  

 505 2,0%  

 535 5,9%  

X 550 2,8%  

 560 1,8%  

X 575 2,7%  

X 585 1,7%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 8  

Genomsnittlig ökning 5,72%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 6,52%  

Genomsnitt bud/person 1/5 1,6  

Antal bud vinnaren 4 st = 4  

Kvot   2,50  

Utgångspris  495  

Förhållande utgångspris/slutpris 18%  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Budgivning 3 

Vinnarens 
bud Bud tkr   

 1750   

 1800 2,9%  

X 1850 2,8%  

 1900 2,7%  

 2000 5,3%  

X 2100 5,0%  

 2200 4,8%  

X 2250 2,3%  

 2300 2,2%  

X 2350 2,2%  

 2400 2,1%  

X 2450 2,1%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 11  

Genomsnittlig ökning 3,11%  
Vinnarens genomsnittliga 
ökning 2,80%  

Genomsnitt bud/person 1/5 2,2  

Antal bud vinnaren 5 st = 5  

Kvot   2,27  

Utgångspris  1750  
Förhållande 
utgångspris/slutpris 40%  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 4   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1000   

 1005 0,5%  

X 1010 0,5%  

 1100 8,9%  

 1110 0,9%  

 1115 0,5%  

X 1200 7,6%  

 1210 0,8%  

 1225 1,2%  

 1250 2,0%  

 1275 2,0%  

 1300 2,0%  

 1350 3,8%  

X 1400 3,7%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 13  

Genomsnittlig ökning 2,62%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 4,03%  

Genomsnitt bud/person 1/6 2,166667  

Antal bud vinnaren 3 st = 3  

Kvot   1,38  

Utgångspris  1250  

Förhållande utgångspris/slutpris 12%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 5   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1250   

 1270 1,6%  

X 1300 2,4%  

 1350 3,8%  

 1360 0,7%  

X 1400 2,9%  

 1410 0,7%  

X 1450 2,8%  

 1470 1,4%  

X 1500 2,0%  

 1530 2,0%  

X 1550 1,3%  

 1560 0,6%  

X 1580 1,3%  

 1590 0,6%  

X 1610 1,3%  

 1620 0,6%  

X 1650 1,9%  

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 17  

Genomsnittlig ökning 1,39%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 1,95%  

Genomsnitt bud/person 1/3 5,666667  

Antal bud vinnaren 8 st = 8  

Kvot   1,41  

Utgångspris  1250  

Förhållande utgångspris/slutpris 32%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 6   

Vinnarens bud Bud tkr   

 320   

 450 40,6%  

X 500 11,1%  

 550 10,0%  

X 560 1,8%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 4  

Genomsnittlig ökning 15,02%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 6,00%  

Genomsnitt bud/person 1/4 1  

Antal bud vinnaren 2 st = 2  

Kvot   2,00  

Utgångspris  375  

Förhållande utgångspris/slutpris 49%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 7   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1200   

 1250 4,2%  

X 1300 4,0%  

 1350 3,8%  

 1400 3,7%  

 1450 3,6%  

X 1525 5,2%  

 1530 0,3%  

 1600 4,6%  

X 1625 1,6%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 9  

Genomsnittlig ökning 3,42%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 3,49%  

Genomsnitt bud/person 1/3 3  

Antal bud vinnaren 3 st = 3  

Kvot   1,00  

Utgångspris  1450  

Förhållande utgångspris/slutpris 12%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 8   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1350   

 1375 1,9%  

 1380 0,4%  

 1405 1,8%  

 1430 1,8%  

 1455 1,7%  

 1460 0,3%  

 1485 1,7%  

 1500 1,0%  

 1525 1,7%  

 1530 0,3%  

 1545 1,0%  

X 1625 5,2%  

 1650 1,5%  

X 1675 1,5%  

 1700 1,5%  

X 1725 1,5%  

 1750 1,4%  

X 1800 2,9%  

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 18  

Genomsnittlig ökning 1,60%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 2,71%  

Genomsnitt bud/person 1/4 4,5  

Antal bud vinnaren 4 st = 4  

Kvot   0,89  

Utgångspris  1250  

Förhållande utgångspris/slutpris 44%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 9   

Vinnarens bud Bud tkr   

 300   

 310 3,3%  

 325 4,8%  

 330 1,5%  

 350 6,1%  

 365 4,3%  

 370 1,4%  

 400 8,1%  

 405 1,3%  

 415 2,5%  

 420 1,2%  

 430 2,4%  

 435 1,2%  

 450 3,4%  

 455 1,1%  

 460 1,1%  

 465 1,1%  

 475 2,2%  

 480 1,1%  

X 500 4,2%  

    

    

    

Antal ökningsbud st 19  

Genomsnittlig ökning 2,74%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 4,17%  

Genomsnitt bud/person  3,166667  

Antal bud vinnaren 1 st 1  

Kvot   0,32  

Utgångspris  295  

Förhållande utgångspris/slutpris 69%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 10   

Vinnarens bud Bud tkr   

 595   

X 600 0,8%  

 610 1,7%  

X 620 1,6%  

 625 0,8%  

X 635 1,6%  

 645 1,6%  

X 655 1,6%  

 665 1,5%  

X 675 1,5%  

 685 1,5%  

X 695 1,5%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 11  

Genomsnittlig ökning 1,42%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 1,44%  

Genomsnitt bud/person 3,6666667  

Antal bud vinnaren 6 st = 6  

Kvot   1,64  

Utgångspris  595  

Förhållande utgångspris/slutpris 17%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 11   

Vinnarens bud Bud tkr   

 595   

 625 5,0%  

 650 4,0%  

 670 3,1%  

 720 7,5%  

 800 11,1%  

 810 1,3%  

 850 4,9%  

 880 3,5%  

 890 1,1%  

 900 1,1%  

 925 2,8%  

X 950 2,7%  

 1000 5,3%  

X 1050 5,0%  

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 14  

Genomsnittlig ökning 4,14%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 3,90%  

Genomsnitt bud/person 1,4  

Antal bud vinnaren 2 st = 2  

Kvot   1,43  

Utgångspris  595  

Förhållande utgångspris/slutpris 76%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 12   

Vinnarens bud Bud tkr   

 150   

 175 16,7%  

X 180 2,9%  

 185 2,8%  

 188 1,6%  

 200 6,4%  

 210 5,0%  

 215 2,4%  

 220 2,3%  

X 225 2,3%  

 227 0,9%  

 250 10,1%  

 251 0,4%  

X 252 0,4%  

 255 1,2%  

 256 0,4%  

 275 7,4%  

 276 0,4%  

X 278 0,7%  

 280 0,7%  

 300 7,1%  

X 310 3,3%  

 312 0,6%  

 340 9,0%  

X 350 2,9%  

 375 7,1%  

X 390 4,0%  

 400 2,6%  

X 405 1,3%  

    

Antal ökningsbud st 28  

Genomsnittlig ökning 3,61%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 2,27%  

Genomsnitt bud/person 4  

Antal bud vinnaren 8 st = 8  

Kvot   2,00  

Utgångspris  175  

Förhållande utgångspris/slutpris 46%  

    

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 13   

Vinnarens bud Bud tkr   

 975   

 985 1,0%  

 1000 1,5%  

 1025 2,5%  

 1050 2,4%  

 1065 1,4%  

 1150 8,0%  

X 1200 4,3%  

 1215 1,3%  

 1230 1,2%  

X 1300 5,7%  

 1350 3,8%  

 1400 3,7%  

 1500 7,1%  

X 1525 1,7%  

 1540 1,0%  

 1550 0,6%  

 1600 3,2%  

X 1625 1,6%  

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 18  

Genomsnittlig ökning 2,89%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 3,10%  

Genomsnitt bud/person 3,6  

Antal bud vinnaren 4 st = 4  

Kvot   1,11  

Utgångspris  975  

Förhållande utgångspris/slutpris 56%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 14   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1750   

 1800 2,9%  

X 1820 1,1%  

 1840 1,1%  

 1850 0,5%  

X 1860 0,5%  

 1900 2,2%  

X 1901 0,1%  

 1905 0,2%  

 1910 0,3%  

X 1911 0,1%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 10  

Genomsnittlig ökning 0,88%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 0,43%  

Genomsnitt bud/person 2  

Antal bud vinnaren 4 st = 4  

Kvot   2,00  

Utgångspris  1750  

Förhållande utgångspris/slutpris 9%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 15   

Vinnarens bud Bud tkr   

X 2500   

 2550 2,0%  

 2610 2,4%  

X 2650 1,5%  

 2675 0,9%  

X 2700 0,9%  

 2730 1,1%  

X 2750 0,7%  

 2800 1,8%  

X 2850 1,8%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 9  

Genomsnittlig ökning 1,47%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 1,25%  

Genomsnitt bud/person 3  

Antal bud vinnaren 5 st = 5  

Kvot   1,67  

Utgångspris  2650  

Förhållande utgångspris/slutpris 8%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 16   

Vinnarens bud Bud tkr   

X 1500   

 1575 5,0%  

X 1590 1,0%  

 1620 1,9%  

X 1640 1,2%  

 1670 1,8%  

X 1700 1,8%  

 1730 1,8%  

X 1800 4,0%  

 1820 1,1%  

X 1850 1,6%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 10  

Genomsnittlig ökning 2,09%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 1,96%  

Genomsnitt bud/person 1/5 5  

Antal bud vinnaren 6 st = 6  

Kvot   1,20  

Utgångspris  1575  

Förhållande utgångspris/slutpris 17%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 17   

Vinnarens bud Bud tkr   

 800   

X 850 6,3%  

 875 2,9%  

X 900 2,9%  

 925 2,8%  

X 950 2,7%  

 975 2,6%  

X 1000 2,6%  

 1050 5,0%  

X 1075 2,4%  

 1100 2,3%  

X 1150 4,5%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 11  

Genomsnittlig ökning 3,35%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 3,49%  

Genomsnitt bud/person 1/5 5,5  

Antal bud vinnaren 6 st = 6  

Kvot   1,09  

Utgångspris  1375  

Förhållande utgångspris/slutpris -16%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 18   

Vinnarens bud Bud tkr   

 2375   

 2500 5,3%  

 2550 2,0%  

 2575 1,0%  

 2600 1,0%  

 2625 1,0%  

 2650 1,0%  

X 2750 3,8%  

 2800 1,8%  

X 2850 1,8%  

 2900 1,8%  

X 3000 3,4%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 11  

Genomsnittlig ökning 2,15%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 2,99%  

Genomsnitt bud/person 1/6 3,666667  

Antal bud vinnaren 3 st = 3  

Kvot   0,82  

Utgångspris  2750  

Förhållande utgångspris/slutpris 9%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 19   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1300   

 1325 1,9%  

X 1350 1,9%  

 1380 2,2%  

 1400 1,4%  

X 1410 0,7%  

 1420 0,7%  

X 1550 9,2%  

 1575 1,6%  

X 1650 4,8%  

 1660 0,6%  

X 1700 2,4%  

 1710 0,6%  

X 1720 0,6%  

 1750 1,7%  

X 1760 0,6%  

 1800 2,3%  

X 1850 2,8%  

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 17  

Genomsnittlig ökning 2,01%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 2,77%  

Genomsnitt bud/person 17/7 2,428571  

Antal bud vinnaren 8 st = 8  

Kvot   3,29  

Utgångspris  1400  

Förhållande utgångspris/slutpris 32%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 20   

Vinnarens bud Bud tkr   

X 2550   

 2560 0,4%  

 2570 0,4%  

 2580 0,4%  

X 2600 0,8%  

 2610 0,4%  

X 2630 0,8%  

 2650 0,8%  

X 2670 0,8%  

 2680 0,4%  

X 2700 0,7%  

 2730 1,1%  

X 2750 0,7%  

 2780 1,1%  

X 2800 0,7%  

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 14  

Genomsnittlig ökning 0,67%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 0,75%  

Genomsnitt bud/person  3,5  

Antal bud vinnaren= 7 7  

Kvot   2,00  

Utgångspris  2750  

Förhållande utgångspris/slutpris 2%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 21   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1750   

 1760 0,6%  

 1800 2,3%  

 1810 0,6%  

 1820 0,6%  

 1830 0,5%  

 1850 1,1%  

 1870 1,1%  

 1900 1,6%  

 1920 1,1%  

 1950 1,6%  

 1960 0,5%  

 1975 0,8%  

 2000 1,3%  

 2010 0,5%  

 2020 0,5%  

 2030 0,5%  

X 2100 3,4%  

 2110 0,5%  

 2150 1,9%  

 2160 0,5%  

X 2200 1,9%  

 2210 0,5%  

 2230 0,9%  

X 2250 0,9%  

 2260 0,4%  

X 2270 0,4%  

 2280 0,4%  

X 2290 0,4%  

 2300 0,4%  

X 2320 0,9%  

 2330 0,4%  

X 2340 0,4%  

 2350 0,4%  

X 2360 0,4%  

 2450 3,8%  

X 2460 0,4%  

 2495 1,4%  

X 2505 0,4%  

    

Antal ökningsbud st 38  

Genomsnittlig ökning 0,95%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 0,92%  

Genomsnitt bud/person 38/9 4,222222  

Antal bud vinnaren 10 st = 10  

Kvot   2,37  

Utgångspris  1750  

Förhållande utgångspris/slutpris 43%  

    

 



 

 Budgivning 22   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1975   

 2000 1,3%  

X 2050 2,5%  

 2075 1,2%  

X 2085 0,5%  

 2095 0,5%  

X 2105 0,5%  

 2115 0,5%  

X 2125 0,5%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 8  

Genomsnittlig ökning 0,92%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 0,97%  

Genomsnitt bud/person 8/3 2,666667  

Antal bud vinnaren 4 st = 4  

Kvot   1,50  

Utgångspris  1975  

Förhållande utgångspris/slutpris 8%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 22   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1975   

 2000 1,3%  

X 2050 2,5%  

 2075 1,2%  

X 2085 0,5%  

 2095 0,5%  

X 2105 0,5%  

 2115 0,5%  

X 2125 0,5%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 8  

Genomsnittlig ökning 0,92%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 0,97%  

Genomsnitt bud/person 8/3 2,666667  

Antal bud vinnaren 4 st = 4  

Kvot   1,50  

Utgångspris  1975  

Förhållande utgångspris/slutpris 8%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Budgivning 23   

Vinnarens bud Bud tkr   

 2250   

X 2280 1,3%  

 2290 0,4%  

X 2320 1,3%  

 2350 1,3%  

X 2410 2,6%  

 2500 3,7%  

X 2520 0,8%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 7  

Genomsnittlig ökning 1,63%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 1,49%  

Genomsnitt bud/person  2,333333  

Antal bud vinnaren 4 st = 4  

Kvot   1,71  

Utgångspris  2500  

Förhållande utgångspris/slutpris 1%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Budgivning 24   

Vinnarens bud Bud tkr   

 1900   

X 2000 5,3%  

 2020 1,0%  

X 2050 1,5%  

 2070 1,0%  

X 2100 1,4%  

 2150 2,4%  

X 2175 1,2%  

 2200 1,1%  

 2225 1,1%  

X 2250 1,1%  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Antal ökningsbud st 10  

Genomsnittlig ökning 1,67%  

Vinnarens genomsnittliga ökning 2,03%  

Genomsnitt bud/person 3,3333333  

Antal bud vinnaren= 5 5  

Kvot   1,50  

Utgångspris  2100  

Förhållande utgångspris/slutpris 7%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Övriga 
ökning 

% av 
total Tot  

Vinnarens 
ökning 

% av 
total Tot 

0  55 24,9% 0  30 26,3% 0 

1  73 33,0% 73  35 30,7% 35 

2  35 15,8% 70  23 20,2% 46 

3  19 8,6% 57  5 4,4% 15 

4  8 3,6% 32  7 6,1% 28 

5  8 3,6% 40  7 6,1% 35 

6  4 1,8% 24  1 0,9% 6 

7  6 2,7% 42  1 0,9% 7 

8  3 1,4% 24  0 0,0% 0 

9  1 0,5% 9  1 0,9% 9 

10  3 1,4% 30  0 0,0% 0 

11  1 0,5% 11  2 1,8% 22 

12  1 0,5% 12  0 0,0% 0 

13  1 0,5% 13  0 0,0% 0 

14  0 0,0% 0  0 0,0% 0 

15  0 0,0% 0  0 0,0% 0 

16  1 0,5% 16  1 0,9% 16 

17  0 0,0% 0  0 0,0% 0 

18  0 0,0% 0  0 0,0% 0 

19  0 0,0% 0  0 0,0% 0 

20  0 0,0% 0  0 0,0% 0 

HÖGRE än 20 % 2 0,9% 453  1 0,9% 219 

Totalt antal bud 221    114   

         

 Median vid 110,5    57   

 Median 1,76%    1,77%   

 Medelvärde 2,05%    1,92%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ökning 
% Övriga  Vinnaren  

Ökning 
% 

Ack. 
Övriga 

Ack. 
vinnaren 

0 24,9% 26,3%  0 24,9% 26,3% 

1 33,0% 30,7%  1 57,9% 57,0% 

2 15,8% 20,2%  2 73,8% 77,2% 

3 8,6% 4,4%  3 82,4% 81,6% 

4 3,6% 6,1%  4 86,0% 87,7% 

5 3,6% 6,1%  5 89,6% 93,9% 

6 1,8% 0,9%  6 91,4% 94,7% 

7 2,7% 0,9%  7 94,1% 95,6% 

8 1,4% 0,0%  8 95,5% 95,6% 

9 0,5% 0,9%  9 95,9% 96,5% 

10 1,4% 0,0%  10 97,3% 96,5% 

11 0,5% 1,8%  11 97,7% 98,2% 

12 0,5% 0,0%  12 98,2% 98,2% 

13 0,5% 0,0%  13 98,6% 98,2% 

14 0,0% 0,0%  14 98,6% 98,2% 

15 0,0% 0,0%  15 98,6% 98,2% 

16 0,5% 0,9%  16 99,1% 99,1% 

17 0,0% 0,0%  17 99,1% 99,1% 

18 0,0% 0,0%  18 99,1% 99,1% 

19 0,0% 0,0%  19 99,1% 99,1% 

20 0,0% 0,0%  20 99,1% 99,1% 

Högre 0,9% 0,9%  Högre 100,0% 100,0% 

Kontroll 100,0% 100,0%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


