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Sammanfattning 

Vad är fastighetsmäklarnas attityder till användandet utav lockpriser? Ämnet 

har på senare tid varit omdiskuterat i media, som också gett sin syn på det. Vi 

genomförde därför en undersökning i form av en enkätundersökning med 

fastighetsmäklare och djupintervjuer med branschorganisationerna för att ta 

reda på deras attityder till fenomenet. Vi ville också undersöka om attityden till 

och användandet utav lockpriser skilde sig mellan städerna Karlstad, Göteborg 

och Stockholm. Intervjuerna och enkätundersökningen omfattade också 

branschorganisationernas åsikter om oärliga bud, samt mäklarnas syn på den 

oreglerade budgivningen. Vår slutsats är att majoriteten av mäklarna och 

branschorganisationerna inte tycker att det är okej att mäklare använder 

lockpriser. Detsamma gäller branschorganisationernas syn på oärliga bud. Det 

framkom av undersökningen att en stor del av mäklarna upplevde problem 

med tanke på den oreglerade budgivningen som råder i Sverige. Utifrån vår 

bedömning av resultatet tror vi att Stockholmsprojektet med jämförelsepriser 

kommer fungera och på sikt stävja användandet utav lockpriser. Vi tror också 

att den nya regeln i Fastighetsmäklarlagen (FML) kommer minska oärliga 

budgivningar och på sikt stoppa användandet utav det. 
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Abstract 

What are real estate brokers’ attitudes towards the use of cap prices? The 

subject has recently been much debated in the media, which also has given its 

opinions in the subject. Therefore we carried out an investigation in the form 

of a survey with real estate brokers and interviews with the industry 

associations to find out their attitudes to the phenomenon. We also wanted to 

examine whether attitudes towards and the usage of cap prices differed 

between the cities of Karlstad, Gothenburg and Stockholm. The interviews 

and the survey also covered the industry associations’ opinions about 

dishonest bids, and brokers' views on the unregulated bidding. Our conclusion 

is that the majority of brokers and industry associations don’t think it’s okay 

for brokers to use cap prices. The same applies to the industry organizations’ 

views of dishonest bids. The investigation revealed that a large proportion of 

brokers experienced problems regarding the unregulated bidding prevailing in 

Sweden. Based on our assessment of the outcome, we believe that the 

Stockholm project with comparison prices will operate and eventually curb the 

use of cap prices. We also believe that the new rule in the Estate Agents Act 

will reduce dishonest bidding and eventually halt the use of it. 
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1. Inledning 

Detta kapitel innehåller en introduktion av ämnet vi valt, samt vårt syfte med uppsatsen. 

1.1. Lockpriser och oärliga budgivningar 

Lockpriser har länge varit ett omdiskuterat problem, särskilt inom media. I 

februari 2011 togs ämnet upp i Dagens Nyheter [DN], där vi kunde läsa att allt 

fler klagar över att fastighetsmäklare använder lockpriser vid förmedling av 

bostäder. Det framkom att antalet anmälningar mot mäklare fördubblats år 

2010 jämfört med 2009. I nuläget har även de första mäklarna blivit varnade av 

Fastighetsmäklarnämnden [FMN] för att ha använt lockpriser (Spängs 2011). 

Samma månad kunde vi också läsa att fastighetsmäklarbranschen under våren 

2011 kommer att vidta åtgärder för att försöka motverka lockpriser. Detta 

skulle börja som ett projekt i Stockholms innerstad för att se om det sker 

någon förändring i beteendet kring lockpriser eller ej, för att sedan genomföras 

i andra delar av landet där lockpriser förekommer (Nandorf  2011a). Projektet 

går ut på att fastighetsmäklare i Stockholm, fr.o.m. april i år fram till årets slut, 

ska använda jämförelsepriser och ha med dessa i sina objektsbeskrivningar. 

Potentiella köpare ser då vad det framtagna jämförelsepriset ligger på och vad 

mäklaren värderat bostaden till och kan då avgöra om denne vill gå in i en 

budgivning (Tidningarnas Telegrambyrå [TT] 2011). 

Ytterligare en artikel presenterades i DN samma månad angående lockpriser 

inom mäklarbranschen. Denna handlade om att människor räknar med att 

lockpriser förekommer, eftersom alla vet att priserna på bostäder ofta trissas 

upp betydligt vid budgivningar. Vi kunde läsa om ett exempel där en familj 

varit på flera visningar på olika radhus i norra Sköndal, Stockholm, och där 

slutpriset låg ca. 30 % över utgångspriset (Nandorf  2011b). 

I slutet av april i år publicerades en artikel i Aftonbladet som handlade om 

varningar och avregistreringar av fastighetsmäklares licenser som en följd av 

lockpriser, fejkade budgivningar, slarv med kontrakt och stulna 

handpenningar. I artikeln presenterades ett antal mäklare som fått sin 

registrering återkallad, samt de mäklare som innehar flest varningar i landet 

(Carlsson 2011). 
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Ovan redovisade artiklar är bara några av många artiklar som behandlar ämnet 

lockpriser inom fastighetsmäklarbranschen. Dessa artiklar beskrivs mer 

ingående i  vårt teoriavsnitt. Anledningen till att vi ville undersöka 

problemområdet kring lockpriser och oärliga budgivningar beror på att de är 

omtalade problem som är svåra att råda bot på. 

1.2. Bakgrund 

Den första lagregleringen av fastighetsmäklares yrkesförutsättningar infördes 

år 1984, som avsåg registreringsskyldighet, utbildning, samt innebörden av 

mäklarens uppdrag och ersättning. Tillsynsmyndigheten då var länsstyrelsen på 

respektive ort och de hade inte möjlighet att utöva den noggranna kontroll 

över mäklarkåren som senare kom att behövas. 1995 ändrades lagen eftersom 

mäklarrollen och samhället förändrats och då ansågs inte kraven på god 

fastighetsmäklare längre vara tillräckligt reglerad i den dåvarande lagen. Några 

av skälen till detta var en markant ökning av överlåtelser genom 

fastighetsmäklare och stigande fastighetspriser. Det ansågs främst vara dessa 

skäl som utgjorde grundförutsättningen för en lagöversyn (Grauers et. al. 

2010). 

Då tillsynsförfarandet ändrades bildades en ny myndighet, 

Fastighetsmäklarnämnden. Myndighetens uppgifter är huvudsakligen 

granskning och utveckling av praxis inom mäklarområdet och den ska 

garantera enhetlig tillämpning av lagen samt förbättrad kontroll. Utbildningen 

för fastighetsmäklare kom 1998 att bli en högskoleutbildning på akademisk 

nivå om 80 högskolepoäng och finns på flertalet högskolor runtom i landet 

(Grauers et. al. 2010). Idag finns fastighetsmäklarutbildningen utspridd i hela 

landet från Malmö i söder till Luleå i norr, och utbildningen motsvarar numera 

120 eller 180 högskolepoäng beroende på högskola/universitet och inriktning 

(Studera 2011). 

1.3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka mäklarnas och branschorganisationernas 

attityder till lockpriser och oärliga budgivningar, samt hur den oreglerade 

budgivningen påverkar fastighetsmäklarnas ekonomiska situation.  

Frågeställningar:  

 Vad är fastighetsmäklarnas och branschorganisationernas attityder till 

lockpriser och oärliga budgivningar? 
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 Vad får det för ekonomiska konsekvenser för fastighetsmäklarna att 

budgivningen är oreglerad?  

 Vilka blir de juridiska konsekvenserna av användandet utav 

lockpriser/oärliga budgivningar för fastighetsmäklare?  

 Var förekommer fenomenen och i vilken utsträckning?  

 Finns det skillnader vad gäller lockpriser mellan städerna Karlstad, 

Göteborg och Stockholm? 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras vår metod, dvs. tillvägagångssättet, samt metodteori. 

2.1. Tillvägagångssätt 

Vi valde i vår uppsats att använda oss utav både en kvantitativ och en kvalitativ 

metod, dvs. enkäter och djupintervjuer, eftersom vi ansåg att denna 

kombination av metoder lämpade sig bäst vid insamlingen av data till vår 

empiri. För definition av våra valda metoder, se avsnitt ”2.3. Metodteori”. 

Till att börja med besökte vi alla mäklarbyråer i centrala Karlstad och frågade 

fastighetsmäklarna om de ville vara med i vår enkätundersökning och i de fall 

vi fick godkännande, delade vi ut våra enkäter. Vi genomförde också vår 

enkätundersökning på fastighetsmäklare på olika mäklarbyråer i Stockholm 

och Göteborg, dessa ringde vi upp och mailade därefter ut enkäten till de 

fastighetsmäklare som ville delta. Enkäterna mailades ut p.g.a. geografiska och 

ekonomiska skäl. Då det ställts en del känsliga frågor i enkäten, valde vi att 

göra denna anonym. Därför kommer vi inte att redovisa varken de 

fastighetsmäklare eller de mäklarbyråer som deltagit i undersökningen. 

Enkätundersökningen bestod av frågor, påståenden, samt öppna frågor och 

uppgick till totalt 80 enkäter uppdelat i de tre ovannämnda städerna, varav 30 

st. för Karlstad respektive Göteborg, samt 20 st. för Stockholm. 

Svarsfrekvensen uppgick till totalt 41 enkäter för städerna. Mäklarbyråerna vi 

valde ut var till största delen slumpmässigt utvalda. I samtliga städer valde vi ut 

några av Sveriges mest välkända mäklarbyråer eftersom de har den största 

marknaden. Resterande mäklarbyråer valdes ut slumpvis och ingen hänsyn togs 

till om de var stora, små eller välkända. Detta för att få en så rättvis bild som 

möjligt av resultatet. Vi anser därför att resultatet är representativt. 

Slutligen utförde vi ett antal djupintervjuer med representanter för olika 

branschorganisationer. Dessa bestod av: Fastighetsmäklarnämnden [FMN], 

Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet [FMF] och 

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd [FRN]. Intervjuerna gjordes enligt 

den nedan nämnda öppna individuella intervjun. Intervjufrågorna var 

strukturerade, dvs. på förhand bestämda och frågorna var till största delen 

öppna. P.g.a. geografiska skäl gjordes intervjuerna via telefon och samtliga 

spelades in då vi fått representanternas godkännande till detta. Tre av 

representanterna medgav även tillåtelse att publicera deras namn. 
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Djupintervjuerna var fyra till antalet. Anledningen till att vi valde att intervjua 

FMN var att de bl.a. utövar tillsyn över fastighetsmäklare och de tar emot 

anmälningar mot mäklare samt utfärdar varningar eller avregistreringar till 

dem. Orsaken till att vi valde att intervjua Mäklarsamfundet berodde på att de 

arbetar med att utveckla och förbättra mäklartjänsten. 

Fastighetsmäklarförbundet valde vi att intervjua då de bevakar och påverkar 

händelseutvecklingen i mäklarens omvärld, och Fastighetsmarknadens 

Reklamationsnämnd intervjuade vi eftersom de prövar tvister där 

fastighetsmäklare är part. Vi uppskattade även att dessa myndigheter och 

organisationer är väl insatta i fastighetsmäklarbranschen och i de 

problemområden som vår uppsats berörde, varför de valdes. 

2.2. Metodteori 

En kvantitativ metod innebär en metod där man behöver räkna. Induktion är 

en del av den kvantitativa metoden, och induktion handlar om sannolikhet. 

Validitet och reliabilitet är två viktiga saker man måste se upp med då man gör 

kvantitativa undersökningar. Ordet validitet innebär att man verkligen har 

undersökt det man ville undersöka, och därmed ingenting annat. Ordet 

reliabilitet står för tillförlitlighet, vilket innebär att mätningarna är regelrätt 

gjorda (Thurén 2007). 

En kvalitativ metod innebär däremot att stor vikt mäts utifrån skenbart små 

detaljer och utifrån enstaka händelser (Thurén 2007). Begränsningarna är få på 

de svar en uppgiftslämnare kan ge om du använder dig utav en kvalitativ 

metod. Nyckelordet för denna ansats är öppenhet, dvs. att den som 

undersöker i ringa utsträckning i förväg bestämt vad denne ska leta efter. 

Oavsett vilka situationer som observeras eller vilka människor som intervjuas, 

är det detta som avgör vilken slags information undersökaren får in. Med 

tanke på det som tidigare nämnts kan man påstå att den kvalitativa metoden 

allt som oftast får en hög intern giltighet. Genom den kvalitativa metoden 

erhålls den ”riktiga” förståelsen av en situationen eller ett fenomen. 

Definitionen om vad den ”korrekta” förståelsen innebär fås oftast av dem man 

undersöker. Genom att observera människor och situationer under en längre 

tid eller genom långa samtal uppnås den huvudsakliga målsättningen, dvs. att 

komma under skinnet på de undersökta. Metoden är också flexibel. 

Utgångsläget är att problemställningen åskådliggörs, dock kan denna förändras 

efter hand som vi får mer information. Processen gör det möjligt att under 
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undersökningens gång gå tillbaka och ändra den datainsamlingsmetod och 

problemställning som valts (Jacobsen 2002). 

Kännetecknet för den öppna individuella intervjun är att den som undersöker 

och den undersökta för en vanlig dialog med varandra. För det mesta 

genomförs sådana intervjuer ansikte mot ansikte, ett annat alternativ är att 

genomföra telefonintervjuer och den information man får ges i form av: ord, 

meningar och berättelser. Den information som ges noteras i form av skriftliga 

anteckningar och/eller ljudinspelningar som slutligen ska analyseras. Den 

öppna individuella intervjun lämpar sig bäst när det är relativt få enheter som 

undersöks, när vi är intresserade av den enskilde individens åsikt samt när vi är 

intresserade av hur individen tolkar och uppfattar ett särskilt fenomen 

(Jacobsen 2002). 
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3. Teori 

I detta kapitel redovisas den teori vi funnit inom ämnet, däribland rättsfall och 

tidningsartiklar. Kapitlet avslutas med en introduktion av branschorganisationerna som vi 

intervjuat samt Allmänna Reklamationsnämnden som vi varit i kontakt med under 

arbetets gång. 

3.1. Definition av ”fastighetsmäklare” och dennes skyldigheter 

En fastighetsmäklare är en fysisk person som yrkesmässigt förmedlar 

fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, tomträtter, andelsrätter avseende 

lägenhet, byggnader på annans mark, hyresrätter eller arrenderätter enligt 1 § 

Fastighetsmäklarlagen [FML]. För den person som faller under definitionen 

följer en registreringsplikt, 5 § FML, därtill hör bl.a. ett utbildnings- och 

försäkringskrav enligt 6 §. Vidare har mäklaren enligt 7-8 §§ en skyldighet att 

underkasta sig FMN’s tillsyn. I 10 § följer ett straffansvar för s.k. svartmäklare, 

dvs. den som underlåtit att registrera sig men ändå verkar som 

fastighetsmäklare. I 12 § 1 st. framgår bl.a. att fastighetsmäklaren ska tillvarata 

både säljarens och köparens intresse, därmed sagt att mäklaren ska agera 

opartisk mellanman. Däremot gäller inte mäklarens opartiskhet prisfrågan. 

Tvärtom åligger det mäklaren att verka för att säljaren/uppdragsgivaren ska få 

högsta möjliga pris för fastigheten. Skyldigheten blir däremot den motsatta i 

fall då fastighetsmäklarens uppdrag inte kommer från säljaren utan från 

köparen. Då ska mäklaren istället verka för lägsta möjliga pris (Melin 2008). 

3.2. Statistik – fastighetsmäklare 

I skrivande stund finns det i Sverige 6 536 registrerade fastighetsmäklare. År 

2011 fram t.o.m. 30 april har 87 anmälningar mot fastighetsmäklare gjorts till 

Fastighetsmäklarnämnden [FMN]. 2010 anmäldes 307 mäklare och 2009 

gjordes det 272 anmälningar mot mäklare till FMN. Under den senaste 

tioårsperioden har antalet anmälningar mot fastighetsmäklare ökat med 102 st. 

Under 2010 varnades 59 mäklare och fram t.o.m. 30 april 2011 har 27 mäklare 

varnats av FMN. 2 registreringar återkallades under 2010 men än har det inte 

skett några återkallelser av registreringar för år 2011 (FMN 2011a). De varnade 

fastighetsmäklarna under 2011 utgör alltså 0,4 % av landets mäklarkår 

(27/6536=0,004). 
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Av länsrättens dom 2006 framgick det att försäljningspriset i 41 granskade 

förmedlingar, av samma mäklare, överstigit utgångspriset med upp till 53 %. 

Det handlade då inte bara om lockpriser (dvs. systematiska undervärderingar) 

utan också om systematiska felvärderingar (Grauers et. al. 2010). FMN 

utfärdade varning till mäklaren. Denne överklagade domen till länsrätten som 

avslog överklagandet, därför kvarstod FMN’s beslut (Länsrätten 2006). 

Allmänna Reklamationsnämndens [ARN] statistik visar att det år 2008 inkom 

114 st. ärenden angående fastighetsmäklare, 2009 var antalet ärenden 96 st. 

och 2010 hade de inkomna ärendena sjunkit till 78 st. Inkomna ärenden under 

första kvartalet 2011 uppgick till 18 st. Av dessa ärenden fick konsumenten rätt 

i 28 % av fallen år 2008, 13 % av fallen 2009 och 2010 fick konsumenten rätt i 

41 % av fallen. Av de inkomna ärendena under år 2008 och 2009 har 

fastighetsmäklarna följt ARN:s rekommendationer till 100 % och till 85 % vad 

gäller ärendena 2010 (ARN 2011a). 

3.3. Allmänt om lockpriser 

Melin (2008) beskriver definitionen av lockpriser enligt följande: ”Med lockpris 

menas att fastigheten bjuds ut till ett alltför lågt pris, ett pris som väsentligt 

ligger under det förväntade marknadsvärdet och som säljaren inte är beredd 

att acceptera”. Det sägs att lockpriser framförallt är ett storstadsfenomen. 

Tanken med lockpriser är att det låga utgångspriset ska attrahera en större 

grupp av spekulanter, som i sin tur ska lockas att bjuda på fastigheten. Bland 

mäklare tros metoden leda till ett högre slutpris. Mäklarsamfundet och 

Fastighetsmäklarnämnden har riktat stark kritik mot användandet utav 

lockpriser. Att det annonserade utgångspriset aldrig får understiga det lägsta 

pris som säljaren kan tänka sig att acceptera är en regel/norm som 

Mäklarsamfundet rekommenderat sina medlemmar att följa. Melin (2008) 

förklarar att: ”Kritiken mot lockpriser har motiverats med att ett lockpris är 

vilseledande och kan medföra att en spekulant ödslar tid på ett objekt som han 

inte har någon ekonomisk möjlighet att förvärva”. FMN gav under hösten 

2003 och våren 2004 mäklarbranschen en möjlighet till självsanering, en tid 

varvid FMN inte skulle vidta några åtgärder mot mäklare som använde 

lockpriser. Dock lyckades inte branschen med detta, nämnden har därför 

initierat flera tillsynsärenden (Melin 2008). 

I början av 2000-talet uppstod problemet med lockpriser. Vid tidpunkten var 

bostadsmarknaden inne i en svacka och detta bidrog till att allt fler 

fastighetsmäklare desperat försökte få fler besökare till sina bostadsvisningar. 
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Idag är det dock allmänt förekommande, samtidigt som det kan vara väldigt 

svårt att bevisa att en mäklare använt lockpriser. Sedan år 2005, då Anna-Lena 

Järvstrand tillträdde som myndighetschef i FMN, har bara enstaka ärenden 

som anmälts lett till att mäklare fällts. Det är som sagt svårt att bevisa att 

mäklare faktiskt använt lockpriser, då de ofta har förklaringar till de låga 

utgångspriserna de satt. Förklaringarna kan handla om saker som röklukt eller 

att bostaden är i dåligt skick m.m. (Tidningarnas Telegrambyrå [TT] 2011d).  

I Mäklarsamfundets etiska regler punkt 2.1 står följande: ”I syfte att kunna 

lämna allmänheten uppgifter om så rättvisande marknadspriser som möjligt 

ska fastighetsmäklaren hålla sig väl underrättad om prisutvecklingen inom sitt 

verksamhetsområde” (Mäklarsamfundet 2010). Mäklaren kan å andra sidan 

inte ansvaras för hundraprocentig precision i varje affär. Om däremot stora 

avvikelser mellan utgångs- och slutpris är regelmässigt återkommande, är det 

inte i nivå med vad man bör kunna ställa för krav på en fastighetsmäklare 

(Grauers et. al. 2010). 

3.4. Allmänt om budgivningar 

Budgivningen är oreglerad i lag. Huvudregeln är dock att säljaren helt och 

hållet beslutar om budgivningen. Det är m.a.o. säljaren som beslutar om öppen 

eller sluten budgivning ska användas, hur länge budgivningen ska pågå samt 

vilken spekulant denne i slutändan vill sälja till. Mäklaren får inte på eget 

initiativ besluta om formerna för budgivningen, inte heller får mäklaren utan 

säljarens godkännande stänga en budgivning. Vidare får mäklaren inte säga att 

en fastighet är såld innan båda parter har undertecknat ett köpekontrakt (Melin 

2008). 

Då det i lagen inte finns några bestämda regler för hur en budgivning ska gå 

till, innebär detta att budgivning kan ske på flera olika sätt. De två vanligaste 

modellerna för budgivning är s.k. sluten budgivning och s.k. öppen 

budgivning. Den förstnämnda innebär att spekulanterna lämnar sina bud 

skriftligen och inom en viss tidsram. Därefter redovisar fastighetsmäklaren 

buden för säljaren, däremot informeras inte spekulanterna om varandras bud. 

Den sistnämnda budgivningsmodellen innebär att bud lämnas till 

fastighetsmäklaren som kontinuerligt redovisar det högsta budet till både 

säljare och övriga spekulanter. På så vis får spekulanterna möjlighet att bjuda 

över varandra (FMN 2011b-c). Dock har spekulanterna som lägger bud på ett 

objekt ingen vetskap om det exakta antalet budgivare som är med i 

budgivningsprocessen (Li & Zheng 2009). 
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Om det ska vara en budgivning och hur den i så fall ska gå till bestämmer 

säljaren i samråd med fastighetsmäklaren. Säljaren är inte bunden av några 

överenskommelser vad gäller budgivningen, vilket innebär att säljaren när som 

helst kan ändra formerna för den eller t.o.m. avbryta den helt. 

Fastighetsmäklaren ska upplysa spekulanterna om hur en ev. budgivning 

kommer att gå till. Det är fastighetsmäklarens uppgift att se till att samtliga 

spekulanter får samma information. Dessa har rätt att få sakliga och korrekta 

uppgifter från fastighetsmäklaren samt få veta vilka förutsättningar som gäller. 

Fastighetsmäklaren ska skyndsamt förmedla inkomna bud till säljaren. Denne 

ska också tydligt ta avstånd från oärliga bud, dvs. s.k. fejkade bud och från att 

själv medverka till något sådant (FMN 2011b-c). Om en mäklare vid 

budgivning fabricerar bud och spekulanter för att försöka få fler att bli 

intresserade av att köpa fastigheten, skulle antagligen mäklaren avregistreras 

eftersom det anses strida mot god fastighetsmäklarsed. Dock har detta ännu 

inte lyckats beläggas i praxis (Melin 2008). 

Vid en budgivning kommer vissa köpare att underskatta värdet på objektet 

medan andra kommer att överskatta det. Eftersom det “sanna” värdet på en 

tillgång eller råvara är okänd för en presumtiv budgivare, är bud som är 

baserade på en överskattning av värdet mer sannolika att bli framgångsrika vid 

en budgivning (Tse et. al. 2011). Detta leder då till att den budgivare som 

innehar det högsta budet oftast tillhör den grupp som från början överskattade 

värdet på objektet. Därav finns en risk att ”vinnaren” betalat för mycket för 

objektet jämfört med vad det egentligen var värt. Detta kallas för ”vinnarens 

förbannelse” (InvestorWorlds 2011). 

Det är ett väl accepterat faktum att deltagare vid budgivningar utses som 

föremål för ”vinnarens förbannelse”. När det gäller budgivningsstrategier är 

det vanligen så att alltför aggressiv budgivning brukar förvärra “vinnarens 

förbannelse” (Seow Eng Ong et. al. 2003). Ofta ökar slutpriset på ett objekt i 

takt med att antalet budgivare i budgivningen ökar. Detta för att varje 

budgivare får ökad motivation att bjuda ett högre pris för att öka chansen till 

att få köpa objektet (Ooi et. al.  2006). 

Men viktigt att poängtera i sammanhanget är att säljaren inte behöver sälja till 

den spekulant som lämnat det högsta budet. Inte heller är säljaren juridiskt 

bunden att sälja sin fastighet till det pris som angetts i en annons. Vad gäller 

försäljningen får inte fastighetsmäklaren själv fatta några egna beslut. Däremot 

får fastighetsmäklaren ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter 

(FMN 2011c). 
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Fastighetsmäklare måste ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren fram 

tills dess att ett köpekontrakt är undertecknat av både säljare och köpare. Detta 

gäller även bud som inte har lämnats på det sätt som bestämts. Om ett bud av 

någon orsak ska väljas bort är upp till säljaren att bestämma och inte 

fastighetsmäklaren. Vare sig säljare eller köpare är bundna av köpet förrän 

båda parter undertecknat ett skriftligt köpeavtal, detta gäller vid köp av 

fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Innan köpekontraktet undertecknats kan 

alltså både säljare och köpare ändra sig, detta utan att motparten kan ställa 

några krav. Ett muntligt eller skriftligt bud kan vem som helst ge. Budgivaren 

är inte juridiskt bunden av ett bud även om det lämnats skriftligen. Efter 

avslutad försäljning ges spekulant som ej vunnit budgivningen, endast 

upplysningen om att denne inte fått köpa, och har därmed ingen rätt att få 

någon annan information (FMN 2011c). 

Det är vanligt att FMN får klagomål från personer som upplever att 

budgivningen inte gått rätt till. Vanligen avser kritiken fastighetsmäklarens sätt 

att sköta budgivningen, det kan t.ex. gälla bristfällig information om hur 

budgivningen går till från mäklarens sida. Ofta upplever spekulanter osäkerhet 

huruvida fastighetsmäklaren egentligen framfört deras intresse för ett objekt 

till säljaren, men även om övriga bud och budgivare verkligen existerar. 

Fastighetsmäklarnämnden rekommenderar därför att mäklaren tillämpar så 

stor öppenhet som möjligt vid budgivningen. För att uppnå en sådan 

öppenhet kan fastighetsmäklaren exempelvis redovisa samtliga budgivare och 

bud i en s.k. budgivningslista. Denna överlämnas till både säljaren och köparen 

i samband med kontraktsskrivning. Av listan bör samtliga budgivares namn, 

bud och telefonnummer framgå. Syftet med listan är att ge både säljare och 

köpare tillfälle att kontrollera budgivningens gång samt att de ska känna sig 

trygga med att budgivningen gått rätt till. Det krävs dock ett godkännande av 

budgivarna för att dessa uppgifter ska lämnas till köparen. Detta sker därför i 

samband med budstarten och lämpligen skriftligt. Skulle en budgivare motsätta 

sig ett godkännande till detta är fastighetsmäklaren skyldig att respektera detta 

enligt personuppgiftslagens regler om behandling av personuppgifter (FMN 

2011b). 

I den nya Fastighetsmäklarlagen [FML] som träder i kraft den 1 juli 2011 

måste mäklarna alltid upprätta budgivningslistor. I dessa listor ska namn, 

kontaktuppgifter, vilket belopp som bjudits samt tidpunkten för budet framgå. 

Det ska även framgå om budgivaren lämnat något villkor i samband med sitt 

bud. När förmedlingsuppdraget slutförts ska mäklaren överlämna denna 
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dokumentation till sin uppdragsgivare, vare sig det är säljaren eller köparen. 

Detta framgår av 20 § i den nya FML (Riksdagen 2011). 

Information, sökprocess, och transaktionskostnad är alla mycket viktiga 

element i en väl fungerande bostadsmarknad. Wilhelmsson menar att det 

däremot är överraskande att köpare med erfarenhet jämfört med köpare utan 

erfarenhet, från budgivningsprocesser, hamnar i en generellt sett svagare 

förhandlingsposition vid en budgivning (Wilhelmsson 2008). 

3.5. Rättsfall angående lockpriser 

Ett ärende som inkom till ARN under 2010 handlade om ett par som skulle 

sälja sin bostad och anlitade en mäklare, som de senare anmälde för att denne 

använt lockpriser. Utgångspriset som sattes på 2 995 000 kr var att anse som 

ett uppenbart lockpris, då liknande bostäder i området hade sålts för minst 4 

miljoner kronor. Säljarna ville ha ett högre utgångspris än det som mäklaren 

satte, men denne tyckte av erfarenhet att det var bra att sätta ett mycket lågt 

utgångspris. Detta för att fler skulle vara intresserade av att komma på visning 

för bostaden. Det kom en spekulant som såg att det var fråga om ett lockpris 

och istället ville ha direkt kontakt med säljarna, men mäklaren vägrade lämna 

ut deras telefonnummer. Säljarna tyckte därför att mäklaren verkade för att 

motverka försäljningen av bostaden och de ville säga upp avtalet om 

förmedling med denne. De sa upp avtalet och sålde sedan själva bostaden till 

spekulanten. Men sju månader därefter kom en faktura från mäklaren om att 

denne ville ha provision för att denne medverkat till försäljningen, då mäklaren 

visat säljarna att denne spekulant fanns. ARN ansåg, såsom FMN, att mäklaren 

handlat i strid med god fastighetsmäklarsed och att en nedsättning av 

ersättningen med 5 000 kr skulle betalas av mäklaren till säljarna. Det säljarna 

yrkade på om lockpris ansåg ARN inte ha tillräcklig bevisning, och avslog 

detta (ARN 2010). 

3.6. Rättsfall angående oärliga budgivningar 

En fastighetsmäklare verksam i Täby, Stockholm, avregistrerades i december 

2007. Anledningen till att denne fick sin registrering återkallad berodde på att 

denne hade avslöjats med att använda en och samma person som ”budgivare” 

på åtta olika objekt. Budgivningslistorna hade raderats, men sedan en 

granskning hade inletts kunde dessa återupprättas. I maj 2008 återfick 

mäklaren sin registrering efter överklagan om beslut i länsrätten (Carlsson 

2011). 
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3.7. Tidningsartiklar 

3.7.1. Dagens Nyheter 

I DN’s artikel ”Lockpriser upprör köpare” den 3:e februari 2011 kunde vi läsa 

att bostadsköpare under de senaste åren alltmer börjat klaga över lockpriser 

som mäklarna sätter som utgångspris på bostäder. Året 2010 hade det skett en 

fördubbling, jämfört med 2009, av anmälningarna till 

Fastighetsmäklarnämnden mot mäklare som använt lockpriser. Nu har även de 

allra första mäklarna i Sverige blivit varnade för att de använt lockpriser vid 

bostadsförmedlingar. Detta skedde i november 2010, då FMN’s diciplinnämnd 

utfärdade en varning till en mäklare som använt lockpriser. Även ett annat fall 

från 2010 är avgjort och domen kom i januari 2011. Här var det en mäklare 

som varnades för lockpriser, då denne haft ett spann på 54 % mellan 

utgångspris och köpeskilling. Det framkom dessutom att mäklaren i tre andra 

fall har haft liknande skillnader i priserna, dock inte lika mycket som 54 %. 

Det rörde sig då mellan 17-23 % skillnad i de tre fallen (Spängs 2011). 

Under 2009 skedde 25 anmälningar mot fastighetsmäklare som ansågs ha 

använt lockpriser. Under 2010 ökade dessa anmälningar till 53 st., detta då 

mäklare för att få igång budgivning på bostäder använt lockpriser för att få fler 

spekulanter till visningarna och eventuellt vara med i budgivningen. FMN har, 

i 25 av de anmälda fallen 2010, inlett utredningar för att se om mäklarna 

faktiskt använt lockpriser. För att vara säkra på sin sak har FMN även gått 

igenom mellan 20-25 av de anmälda mäklarnas tidigare förmedlingsuppdrag. 

De kan då se om förekomsten av lockpriser hos respektive mäklare har funnits 

en tid eller om det bara var en engångsföreteelse. Kravet de satt när det gäller 

att avgöra om det är ett lockpris eller inte är att se på utgångspris och 

marknadspris. Helst ska utgångspriset ligga så nära det verkliga, 

marknadsmässiga priset som möjligt för att det inte ska anses som ett lockpris 

(Spängs 2011). 

I en annan artikel som var publicerad samma dag (3 februari 2011) kunde vi 

läsa att Jeanette Gustafsdotter, VD på Mäklarsamfundet, uttalat att 

fastighetsmäklarbranschen i vår ska vidta vissa åtgärder för att försöka minska 

utbredningen av lockpriser i landet. Lockpriser är ett fenomen som länge varit 

ett problem i storstäderna, eftersom utgångspriserna sätts så lågt att säljarna 

inte egentligen är beredda att gå med på dessa ifall de bara skulle få det priset 

vid en budgivning. Man ser främst att det utvecklats till en slags kultur i 

Stockholms innerstad, vilket är synd då det inte alls ska förekomma. Det är 
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ofta därför som mäklarna har ”svårt” att sätta ett högre utgångspris på en 

lägenhet än sina konkurrenter, då denne kanske inte får lägenheten såld inom 

en viss tid. Dock är det inte mäklaren som väljer vilket utgångspris som ska 

gälla, utan det är säljaren som bestämmer detta. Ofta kan det vara så att 

säljaren vill ha ett så lågt pris i annonsen som möjligt för att denne vet att 

priset kommer att gå upp vid budgivningen, trots att mäklaren avrått säljaren 

från detta låga pris som utgångspris. Den närmaste tiden kommer 

mäklarbranschen att genomföra jämförelsepriser som ett projekt i Stockholms 

innerstad, i ett försök att minska förekomsten av lockpriser. Det som kommer 

att göras är att de spekulanter som kommer på visningar av objekt kommer att 

erbjudas en aktuell värdering av detta, med hänsyn tagen till vissa specifika 

saker såsom ekonomin i bostadsrättsföreningen m.m. (Nandorf 2011a).  

I en tredje artikel i DN (3 februari 2011) framgick det att lockpris är ett 

fenomen som de allra flesta människor räknar med vid bostadsförmedlingar, 

då alla vet att priset oftast trissas upp när det blir budgivning. I artikeln gavs 

ett exempel på en familj som tittat på hus i norra Sköndal, Stockholm, innan 

de flyttade till sin nuvarande bostad. De såg då att utgångspriset låg på ungefär 

3,5 miljoner kronor för de radhus de tittade på. En av budgivningarna slutade 

på 4 miljoner kronor. Men de minns särskilt en budgivning där slutpriset låg 

ca. 30 % över utgångspriset för radhuset. Den gången hade priset stigit från 

3,5 till 4,5 miljoner kronor. Förutom denna stora skillnad i utgångs- och 

slutpris hade köparen ändå minst 500 000 kr i renoveringskostnader, då huset 

var vattenskadat. Familjen, som så många andra, vill se att utgångspriset i 

allmänhet sätts närmare det marknadsvärde man tror sig sälja bostaden för. 

Det kan annars ses som ett uppenbart lockpris, men familjen i artikeln tror 

inte att det skulle ske någon skillnad i slutpris även om utgångspriset sattes 

närmare marknadsvärdet (Nandorf 2011b). 

En fjärde artikel (3 februari 2011), även denna från DN, behandlade hur man 

ska försöka åtgärda lockpriserna runtom i landet. Fr.o.m. 1 april 2011 ska 

mäklare i Stockholm testa att använda jämförelsepriser, i ett led att försöka få 

bort lockpriserna från bostadsmarknaden. VD på Mäklarsamfundet, Jeanette 

Gustafsdotter, hoppas att det i framtiden kommer gå att göra systemet 

permanent. Detta för att försöka slå ut fenomenet lockpriser i landet genom 

att införa systemet i andra städer så småningom, om det får positiva effekter i 

Stockholm. Hon nämnde i artikeln att Göteborg och Lund är exempel på 

städer där lockpriser uppmärksammats som problem och där detta system 

skulle kunna införas om det lyckas i Stockholm. Dock är nog problemet allra 
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störst i Stockholms innerstad. Enligt Mäklarsamfundet är det drygt 80 % av 

alla fastighetsmäklare i Stockholm som deltar i projektet som pågår mellan 

april-december 2011. Under perioden ska mäklarna som deltar i projektet 

redovisa det jämförelsepris de fått fram i sina objektsbeskrivningar. 

Jämförelsepriset ska tas fram av ett utomstående företag som inte har någon 

koppling till mäklaren, där hänsyn tas till statistik utifrån genomförda 

försäljningar av motsvarande bostäder, men hänsyn tas även till bl.a. område, 

storlek, månadsavgift samt vilken förening bostaden ligger i. Det sistnämnda 

då det handlar om bostadsrätt (Tidningarnas Telegrambyrå [TT] 2011). 

3.7.2. Aftonbladet 

Så sent som 24 april 2011 kunde vi i Aftonbladet läsa om att förtroendet för 

mäklarkåren är rekordlåga 5 %. I artikeln presenterades 9 st. fastighetsmäklare 

som fått sin registrering återkallad, varav 4 av dessa sedan återfått den. 

Artikeln presenterade även 6 st. av landets mest varnade fastighetsmäklare. 

Dessa mäklare har fått minst 3 och upp till 5 varningar. Sedan år 1997 har 

Fastighetsmäklarnämnden varnat 682 fastighetsmäklare och 74 mäklare har 

stängts av, dvs. avregistrerats. Under 2000-talet har för närvarande 10 

registrerade fastighetsmäklare fått 3 eller fler varningar. Årligen vänder sig 

hundratals svenskar, för att klaga på sin mäklare, till FMN. Klagomålen gäller 

bl.a. handpenningar som inte betalats ut, ogiltiga kontrakt, lockpriser och 

riggade budgivningar m.m. Då nämnden saknar egna utredningsmöjligheter, 

innebär det att de grövsta misstankarna nästan aldrig blir utredda om det inte 

finns skriftliga bevis. Aftonbladet har sett en tydlig trend då de granskat en 

mängd beslut som FMN gjort. Trenden visar att anmälningar med grova 

anklagelser som inkommit till nämnden, som exempelvis handlar om riggade 

budgivningar, lämnas utan påföljd. Andra misstag som mäklaren gjort och som 

varit enkla att bevisa, varnas denne för istället. Totalt har 21 fastighetsmäklare 

varnats under de första månaderna 2011. År 2010 varnades 13 mäklare under 

samma period. Fastighetsmäklarnämnden har gjort en särskild satsning på 

lockpriser, vilket har bidragit till ökningen av varningar. Nämndens beslut är 

offentliga, vilket innebär att allmänheten kan ta del av dem. Allmänheten kan 

dessutom lätt kontrollera om en fastighetsmäklare är registrerad eller har 

varnats, genom att kontakta nämnden (Carlsson 2011).  
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3.8. Introduktion av branschorganisationerna och ARN 

3.8.1. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) 

Fastighetsmäklarnämnden är en central förvaltningsmyndighet, och alla 

fastighetsmäklare ska vara registrerade hos nämnden. Nämnden har till uppgift 

att utöva tillsyn över fastighetsmäklare, med andra ord se till att mäklarna 

iakttar sina skyldigheter enligt lagen i sin verksamhet. Fr.o.m. 1 oktober 1995 

tog Fastighetsmäklarnämnden över alla registrerings- och tillsynsuppgifter från 

länsstyrelserna (Mäklarsamfundet 2008). FMN beslutar även om 

utbildningskrav för den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare. 

Nämnden besvarar också frågor från allmänheten rörande god 

fastighetsmäklarsed. Om nämnden misstänker svartmäklare ska den anmäla 

detta till åklagare (Melin 2008). Fastighetsmäklarnämnden kan på eget initiativ 

granska en mäklare. Någon gång under en femårsperiod kontrollerar den 

dessutom varje mäklare (FMN 2011d).  

Uppfyller fastighetsmäklaren inte längre de krav som ställs i lagen, gällande 

registrering eller verksamhet, kan FMN återkalla fastighetsmäklarens 

registrering med omedelbar verkan (Mäklarsamfundet 2008). Om 

privatpersoner anser att en mäklare brustit mot god fastighetsmäklarsed kan de 

anmäla fastighetsmäklaren. Det är endast en enskild mäklare som anmäls, och 

alltså inte ett mäklarföretag. Myndigheter ska anmäla fastighetsmäklare till 

FMN om de anser att det finns fog att varna eller återkalla en mäklares 

registrering. Ca 80 % av nämndens tillsynsärenden inleds p.g.a. en anmälan. 

Endast en liten andel av alla anmälningar leder till varning, i än färre fall 

återkallas mäklarens registrering. Det vanligaste är att tillsynsärrenden avskrivs 

utan att mäklaren ges någon anmärkning av FMN. Fastighetsmäklare kan inte 

fortsätta arbeta som mäklare om de fått sin registrering återkallad (FMN 

2011d). 

3.8.2. Mäklarsamfundet 

Mäklarsamfundet bildades 1919 och är en branschorganisation för 

fastighetsmäklare. Samfundet arbetar med att utveckla och förbättra 

mäklartjänsten och drygt 75 % av mäklarkåren är ansluten till 

Mäklarsamfundet. Andra uppgifter de har är att utveckla begreppet god 

fastighetsmäklarsed och informera om förutsättningarna för mäklarens arbete. 

Erfarenheter och kunskaper av ett stort antal förmedlingsuppdrag samlas hos 

Mäklarsamfundet. Branschorganisationen är uppdelad i ett antal olika organ: 
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Ansvarsnämnden, Disciplinnämnden och Auktorisationsnämnden. 

Ansvarsnämndens uppgift är att uttala sig om god fastighetsmäklarsed och 

bedöma om ledamot i sin yrkesutövning förfarit felaktigt m.m. Vid tvister 

mellan fastighetsmäklare utgör nämnden även skiljenämnd. 

Disciplinnämndens uppgifter är att besluta beträffande disciplinära åtgärder 

som överlämnats från Auktorisationsnämnden och Ansvarsnämnden, samt 

besluta i ärende om antagningsfråga som överklagats till nämnden. 

Auktoritetsnämndens uppgift är bl.a. att anta och auktorisera 

fastighetsmäklare. Hos Mäklarsamfundets kundombudsman får konsumenter 

information och vägledning vad gäller boendefrågor och 

fastighetsmäklartjänsten. Branschorganisationen arbetar också med 

auktorisation, försäkringar, medlemsfrågor, tidningen Fastighetsmäklaren och 

rådgivning m.m. Hos Mäklarsamfundet finns en juristavdelning som ger 

medlemmarna stöd och hjälp genom samlad erfarenhet och kompetens. 

Mäklarsamfundet Utbildning utbildar fastighetsmäklarassistenter och erbjuder 

aktiva fastighetsmäklare omfattande fort- och vidareutbildningsprogram 

(Mäklarsamfundet 2011). 

3.8.3. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) 

År 1957 bildades FMF och 1993 fick förbundet sitt nuvarande namn. 

Förbundet har 1100 medlemmar som är fördelade på ett stort antal orter från 

Ystad i söder till Haparanda i norr. FMF bevakar medlemmarnas intressen 

samtidigt som medlemmarna har ett ansvar att vara goda företrädare för både 

sin yrkeskår och för FMF. Därmed skapas en trygghet av att vara medlem i 

förbundet. FMF arrangerar fortbildnings- och auktorisationskurser. Förbundet 

håller också regionala informationsmöten i frågor som är av stor vikt för sina 

medlemmar. Fastighetsmäklarförbundet bevakar även och påverkar 

händelseutvecklingen i mäklarens omvärld. Medlemmarna i FMF är 

ansvarsförsäkrade för varje skadetillfälle upp till 2 miljoner kronor. I FMF:s 

etiska regler beskrivs bl.a. att: ”Medlem skall i enlighet med fastighetsmäklarlag 

utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt verka för god fastighetsmäklarsed 

mot kunder, kollegor och allmänhet”. Det framgår också av reglerna att: 

”Medlem skall i sin yrkesutövning verka för fastighetsmäklarkårens goda 

anseende genom ett hederligt och korrekt uppträdande”. Vad gäller 

marknadsföring framgår bl.a. regeln att: ”Medlem skall undvika överord om 

objektet och om sig själv” (Fastighetsmäklarförbundet [FMF] 2011). 
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3.8.4. Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) 

FRN är en branschnämnd som prövar tvister där en fastighetsmäklare är part, 

det kan t.ex. gälla en provisionstvist eller ett ersättningskrav. 

Reklamationsnämnden prövar också tvister mellan säljare och köpare, om 

exempelvis fel i fastighet. LRF Konsult, Fastighetsbyrån eller fastighetsmäklare 

som tillhör Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är anslutna till nämnden. 

Ärenden prövas kostnadsfritt av nämnden där fastighetsmäklare är part. 

Däremot är tvister mellan säljare och köpare ej kostnadsfri. Nämnden består 

av en ordförande, tre ledamöter med specialkunskaper inom bl.a. 

planlagstiftning och husbyggnadsteknik samt en ledamot ansluten från varje 

mäklarorgansation, dvs. LRF Konsult, Fastighetsbyrån och FMF 

(Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd [FRN] 2011). 

3.8.5. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

Skadeståndskrav mot fastighetsmäklare prövas av Allmänna 

reklamationsnämnden om vissa förutsättningar är uppfyllda (Mäklarsamfundet 

2008). ARN är en statlig myndighet och dess huvudsakliga uppgift är att pröva 

konsumenttvister på ett opartiskt sätt och detta görs helt kostnadsfritt för 

parterna. En enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare kan 

anmäla detta till ARN om det gäller köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. 

Nämnden prövar då tvisten individuellt mellan konsumenten och 

näringsidkaren, därmed fungerar ARN ungefär som en domstol. M.a.o. kan 

inte nämnden pröva tvister mellan två näringsidkare eller mellan två 

privatpersoner. Enskilda ärenden kan nämnden inte ge råd i, du ska då istället 

vända dig till konsumentvägledningen i din kommun. Däremot kan nämnden 

lämna rekommendationer om hur tvister bör lösas. Då tvistprövningen måste 

vara opartisk innebär det att parterna själva får bedöma vilka uppgifter och 

vilken bevisning de vill åberopa vid en tvist som nämnden ska pröva. 

Nämndens beslut i ärendena baserar sig på det underlag som parterna lämnat 

in eftersom att nämnden inte gör någon egen utredning i ett ärende. Vanligen 

tar en anmälan fram tills ett beslut fattas ungefär sex månader (ARN 2011b-c). 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas djupintervjuerna med Fastighetsmäklarnämnden, 

Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet samt Fastighetsmarknadens 

Reklamationsnämnd. Avslutningsvis redovisas enkätundersökningen för respektive stad, 

dvs. Karlstad, Göteborg och Stockholm. 

Poängen med att göra empiriska undersökningar är många. Dock är det 

huvudsakliga draget att undersökningarnas syfte är att erhålla kunskap 

(Jacobsen 2002). 

För intervjufrågor, se bilaga 8.1. I bilaga 8.2. återfinns enkätfrågorna, liksom 

den enkät där vi gjort om svarsalternativen till siffror/värden, detta för att 

kunna beräkna medelvärde och standardavvikelse. 

4.1. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) 

Intervju med Christer Ståludd, medarbetare på FMN. 

4.1.1. Lockpriser 

Christer Ståludds syn och definition av lockpris är som följer: ett utgångspris 

som avviker ifrån det av mäklaren bedömda marknadsvärdet. FMN anser inte 

att användandet utav lockpriser är förenligt med god fastighetsmäklarsed. 

Lockpriser har med marknadsföringen att göra, då fenomenet framträder i 

mäklarbyråernas objektsannonser. Vidare anser nämnden att det är motiverat 

att varna fastighetsmäklare som använder lockpriser. Lockpriser är ett vanligt 

förekommande problem främst i Stockholm där efterfrågan på bostäder är 

stor och marknaden i allmänhet är het. Problemet förekommer inte bara där 

utan är säkerligen spritt i andra delar av landet säger han, men nämnden vet 

inte i hur stor utsträckning. Ståludd anser att det är svårt att veta hur man ska 

motverka lockpriser, FMN har uppmärksammat fenomenet på senare tid. 

Myndigheten har dessutom varnat fastighetsmäklare för lockpriser och de tror 

att dessa varningar kan bidra till att mäklarna "skärper sig". I det stora hela 

upplever han att det inte räcker med att FMN utfärdar varningar till mäklare 

utan att också de andra aktörerna inom mäklarbranschen behöver "ta tag i 

problemet”. Framförallt i år har FMN utfärdat varningar till fastighetsmäklare 

som använt lockpriser.  
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Det görs årligen omkring 350 anmälningar mot mäklare. Dessutom står 

mäklarna för ca. 150 000 förmedlingar per år, vilket gör det svårt att urskilja 

fallen och kategorisera dem. Både lockpriser och oärliga bud är svåra att 

utreda. Problemet kring lockpriser har funnits i ungefär 10 år. Förr var det 

vanligt att nämnden granskade många förmedlingsuppdrag samtidigt och 

jämförde dessa med varandra för att se om slutpriset på redan förmedlade 

objekt var betydligt högre än det satta utgångspriset. Då så var fallet utfärdades 

varningar p.g.a. lockpriser. Nu prövar nämnden problemet med en annan 

infallsvinkel, genom att nu även granska enskilda förmedlingsuppdrag istället 

för att som tidigare granska enskilda mäklare. 

4.1.2. Oärliga budgivningar 

När det gäller oärliga budgivningar tänker Ståludd först och främst på 

situationer där spekulanter inte får bjuda med samma villkor och/eller då vissa 

spekulanter ges bättre information och blir bättre underrättade av 

fastighetsmäklaren under en pågående budgivning. Det kan också handla om 

att mäklaren t.ex. låter en budgivare få större chans att köpa ett objekt om 

mäklaren vet att denne i så fall får förmedla köparens bostad därefter och 

därmed tilldelas ytterligare ett uppdrag. Sådana arbetsmetoder strider mot god 

fastighetsmäklarsed eftersom budgivarna inte får lämna bud på lika villkor. 

Oärliga bud kan också innebära att exempelvis fastighetsmäklaren använder sig 

utav s.k. bulvaner eller fejkade bud. Även sådana metoder, menar Ståludd, är i 

strid med god fastighetsmäklarsed och det är dessutom allvarliga förseelser. 

Han upplever stora svårigheter med att utreda situationer där mäklaren använt 

sig utav en bulvan, vilket bekräftas av att FMN inte lyckats bevisa detta i något 

fall. En anledning till att oärliga bud är svåra att bevisa är förekomsten av 

muntliga bud, då dessa i sig är svåra att bevisa. Då oärliga bud är svårare att 

bevisa än lockpriser tror Ståludd också att utbredningen av oärliga bud är 

större än utbredningen av lockpriser. Ståludd vet inte hur man kan motverka 

oärliga bud, eftersom nämnden inte har särskilt många fall rörande detta. 

Angående 20 § i nya FML som träder i kraft 1 juli i år, tror nämnden att denna 

regel kommer ge ökad möjlighet till kontroll för både säljare och köpare. 

Däremot vet inte nämnden hur den kommer att slå i praktiken, men 

grundtanken är förstås att den ska motverka alla slag av oärliga bud. 

Ståludd berättar att FMN år 2010 hade ett ärende gällande felaktig 

budgivningslista (ärende nr: 2010-04-28:8) där en mäklare antecknat andra bud 

än de som budgivaren lagt. Av budgivningslistan framgick att budgivaren lagt 
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utgångspriset, dvs. 950 000 kr, som bud och sedan tagit tillbaka detta. Enligt 

anmälaren (den redan nämnda budgivaren) hade denne inte ens lagt det budet, 

utan denne hade lagt 850 000 kr som bud men tagit tillbaka detta. Mäklaren 

hade alltså gett ut en felaktig budgivningslista, men ansåg inte att detta var av 

sådan betydelse att den behövde ändras då det endast var anmälaren som tagit 

del av den. Fastighetsmäklarnämnden ansåg att mäklaren åsidosatt god 

fastighetsmäklarsed och meddelade denne en varning. 

4.1.3. Oreglerad budgivning   

Att budgivningen i Sverige är oreglerad beror främst på att den styrs av 

Jordabalken (JB) och Bostadsrättslagen (BRL), säger Ståludd. Men han 

påpekar att det är en stor och komplex fråga. Det viktigaste med system är att 

man förstår hur de fungerar. På nämndens hemsida finns informationsblad om 

hur budgivningen fungerar i och med att den är oreglerad. Om det skulle ske 

en lagändring och budgivningen skulle bli reglerad skulle det bli en stor 

förändring för mäklarkåren, menar Ståludd. På frågan om varför budgivningen 

är reglerad i Norge och inte i Sverige svarar han att vi har vår lagstiftning att 

följa och att grannländerna har sin egen lagstiftning att följa. Det är heller 

ingen fråga som nämnden har funderat särskilt mycket kring, men de försöker 

ändå hålla sig informerade om hur grannländernas system fungerar. 

4.2. Mäklarsamfundet 

Intervju med Jeanette Gustafsdotter, VD för Mäklarsamfundet. 

4.2.1 . Lockpriser 

Enligt Jeanette Gustafsdotter är definitionen av lockpris när en 

fastighetsmäklare medvetet går ut med ett lägre pris än vad säljaren accepterat 

som säljpris i syfte att locka så många spekulanter som möjligt. En del 

fastighetsmäklare gör detta trots att priset de sätter ligger långt under det som 

säljaren är villig att acceptera som ett lägsta pris för sin bostad. De mäklare 

som använder lockpriser har då medvetet gått emot de rekommendationer 

som bl.a. Mäklarsamfundet satt upp. Gustafsdotter tycker att lockpriser är ett 

problem dels för att det är ett negativt och värdeladdat ord, och dels för att 

allmänheten tappar förtroendet för fastighetsmäklare. Då media tagit upp 

ämnet, är det för att nedvärdera mäklarkåren, förklarar hon. Då media 

använder sig utav detta negativa ord, får allmänheten som tar del av detta en 

känsla av att mäklare kanske alltid använder lockpriser. Detta bidrar till att allt 

fler tappar förtroendet för mäklare och dessutom sprids rykten om 
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mäklarkåren som inte stämmer överens med verkligheten. Hon tycker inte det 

är bra att fastighetsmäklare använder lockpriser. Hon förklarar det hela som att 

”mäklarna har blivit gisslan i en tradition som inte är bra”. Vidare förklarar 

Gustafsdotter att mäklarna inte skulle ha några problem att sluta med 

lockpriser. Dock ser det i nuläget inte ut som att mäklarna vågar gå emot 

marknaden. Hon säger att storstäderna har mest problem med lockpriser för 

att det är tuffast konkurrens där. Men även för att omsättningen i storstäder är 

stor, samt att de har ett snabbare flöde på bostäder jämfört med mindre städer. 

På frågan hur man kan motverka lockpriser svarar hon självsanering, dvs. att 

branschen själv tar tag i problemet. Hon nämner det branschen nyss infört och 

syftar då på jämförelsepriset. Detta är ett projekt begränsat till Stockholm för 

att säkerställa att ”verktyget” är korrekt och för att se om det får önskad effekt 

eller inte. Det går ut på att mäklarna ska publicera ett jämförelsepris i sina 

objektsbeskrivningar. Jämförelsepriser är en mycket bra början till att försöka 

motverka lockpriser. Hon hoppas också det kommer att stävja användandet 

utav lockpriser, då allt fler mäklare blivit varnade senaste tiden för att ha 

använt just lockpriser. 

4.2.2. Oärliga budgivningar 

Gustafsdotter förklarar att oärliga budgivningar är när det inte finns någon 

budgivare på ett objekt, utan mäklaren använder sig utav s.k. fiktiva budgivare, 

dvs. sådana som inte existerar. Hon anser att det är fel att mäklare använder 

oärliga budgivningar genom bulvaner eller fejkade bud. Detta sänker 

förtroendet för hela branschen och dessutom är det falskt, olagligt och ett 

bedrägligt förfarande. Oärliga budgivningar tror Gustafsdotter mest 

förekommer i storstäder då de har större omsättning än mindre städer. För att 

motverka oärliga budgivningar tror hon även här på självsanerande verktyg 

inom branschen. Hon tycker dessutom att branschorganisationerna ska säga 

vad de tycker om problemet för att motverka det. Även debatter och 

utbildningar kan vara steg i rätt riktning.  

4.2.3. Oreglerad budgivning 

Att budgivningen i Sverige är oreglerad tycker hon är bra, då det är ett system 

som fungerar. Hon menar att bankerna inte helt säkert kan ge lånelöfte till en 

eventuell köpare. Det kan t.ex. hända något som får dem att ändra sig och ta 

tillbaka ”löftet” om lån. Om då den som vinner budgivningen får besked av 

banken att denne inte alls får låna pengar, skulle detta innebära en tragedi för 

köparen om denne vore bunden av sitt bud. Att Sverige, till skillnad från 



30 

Norge, har oreglerad budgivning innebär en starkare konsumentfördel i 

Sverige, menar hon. FML är med flera andra lagar till för att skydda 

konsumenterna bl.a. från ovanstående problem, dvs. att köparen inte beviljas 

lån men är bunden av sitt bud. 

4.2.4. 20 § i nya FML, 1 juli 2011 

Gustafsdotter är positiv till den nya 20 § i FML. Hon tror den kommer att leda 

till en ökad transparens som i sin tur kommer att leda till en ökning av 

förtroendet för fastighetsmäklarna. Men det är viktigt att det inte blir för 

administrativt så det blir krångligt och tidskrävande för mäklarna att göra 

budgivningslistorna. Med denna nya regel hoppas Mäklarsamfundet på en 

ökad trovärdighet för mäklarna och få bort ryktet om att mäklare använder 

fejkade bud.  

4.3. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) 

Intervju med Ann-Christine Enqvist, högskole- och utbildningsansvarig för FMF 

4.3.1. Lockpriser 

Definitionen av lockpris enligt Enqvist är när mäklare medvetet sätter lägre 

utgångspriser för att locka fler spekulanter. Mäklare gör detta trots att säljaren 

inte kommer att acceptera detta låga pris för bostaden och menar då att 

säljaren kan få ut mer för sin bostad än om ett mer ”rättvisande” utgångspris 

sätts.  

Enqvist säger att lockpriser är ett fenomen som sänker förtroendet för hela 

mäklarkåren. Hon menar också att säljare och köpare kan börja ifrågasätta 

användningen utav mäklare om mäklare inte vet vad bostaden är värd. Detta 

med tanke på skillnaden mellan utgångs- och slutpris som kan förekomma vid 

förmedlingar av bostäder. Hon tycker att det är oseriöst av mäklare att 

använda lockpriser och nämner detta som något som sänker förtroendet för 

hela mäklarbranschen. På frågan om vart fenomenet förekommer svarar hon 

att det förekommer i hela landet, även på de mindre orterna men det är de 

större orterna som får uppmärksamhet av media. 

När vi frågar hur Enqvist tror att man kan motverka lockpriser så ger hon 

några exempel i form av transparens, jämförelsepriser samt nya FML. Med 

jämförelsepriser menar hon de som införts i Stockholm fr.o.m. 1 april i år. Det 

är ett steg i att försöka minska användandet utav lockpriser och om detta 

fungerar kommer det även att appliceras på andra städer runt om i landet. 
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Under intervjun gick hon in på Hemnet och letade upp en bostad inom 

Stockholmsregionen. Hon såg att mäklaren hade skrivit att jämförelsepriset för 

bostaden låg på 4 miljoner kronor, men utgångspriset låg på ca. 3,2 miljoner 

kronor. Ser man till detta exempel använder mäklare sig fortfarande utav 

lockpriser, även om de redovisat jämförelsepriset för bostaden i fråga. Men 

detta är något som branschen hoppas ska bli bättre med tiden, då projektet 

med jämförelsepriserna endast pågått sedan 1 april i år. Men det kan vara svårt 

för många mäklare att sluta använda lockpriser då det framförallt i 

Stockholmsregionen blivit en slags kultur att medvetet sätta utgångspriset på 

objekt alldeles för lågt för att locka spekulanter, säger Enqvist. Mäklaren borde 

inse att det är bättre att gå ut med rätt pris från början, för att få ”rätt kunder ” 

från början, något som underlättar i arbetet, förklarar hon. 

4.3.2. Oärliga budgivningar 

Hennes definition på oärliga budgivningar är när en potentiell köpare inte talar 

om vilka förutsättningar som denne har med ett bud. Köparen kanske har 

vissa villkor när denne lägger ett bud, som ingen vet om. Hon menar alltså att 

köparen då är oärlig gällande grunden för budet. När vi kommer in på frågan 

om vad hon tycker angående att mäklare ibland fejkar bud, berättar hon att 

hon inte förstår hur mäklare ens vågar försätta sig i en sådan situation. Hon 

fortsätter med att berätta att detta är något hon inte skulle våga göra och 

kommer med ett exempel. En potentiell köpare lägger ett bud och för att få 

fart på budgivningen så lägger mäklaren själv några fejkade bud som dennes 

”fiktiva spekulanter” lagt. Om priset då går upp till en för hög nivå för den 

potentielle köparen eller funderar över varför det kommit in en spekulant så 

sent i budgivningen så drar denne sig ofta ur budgivningen. Det kan i detta 

skede uppstå en misstanke mot mäklaren, om denne verkligen varit ärlig när 

det kommit in en ny spekulant så sent i budgivningsprocessen. När mäklaren 

inser att den potentielle köparen dragit sig ur p.g.a. de fejkade buden, ringer 

mäklaren upp personen i fråga och säger att den vinnande spekulanten (den 

fiktiva spekulanten) dragit sig ur budgivningen och frågar därför den 

potentielle köparen om denne vill stå fast vid sitt bud. När hon berättade detta 

undrade vi, såsom hon själv, hur mäklare i branschen ens vågar göra detta. 

Efter att ha berättat klart säger hon att det är fullständigt förkastligt att 

använda fejkade bud och bulvaner. Hon menar att en sak som mäklare kan 

göra för att förhindra att misstanke väcks mot dem är att vara klar och tydlig 

med vad som gäller vid budgivningen och öppet berätta för de involverade hur 

många spekulanter som deltar. Enligt den nya FML ska mäklarna lämna ut en 
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budgivningslista, säger hon. Denna ska innehålla alla spekulanter på ett objekt, 

kontaktuppgifter, vilka bud de lagt m.m. Budgivningslistan ska sedan 

överlämnas till den som köper objektet. Mäklare har ingen skyldighet att lämna 

listan till den spekulant som kommer ”tvåa” i budgivningen. På frågan om var 

oärliga budgivningar förekommer svarar hon att misstankarna kommer från 

spekulanter i hela landet. Hon säger att mäklare måste uttrycka sig bättre, 

exempelvis genom det hon tidigare nämnde, att mäklare är mer tydliga med 

vad som gäller m.m. 

4.3.3. Oreglerad budgivning 

Enligt JB 4:1 ska ett avtal vara skriftligt för att vara giltigt. I Sverige följer man 

denna paragraf för att vara bunden av ett avtal. I Norge är det annorlunda, där 

är man istället bunden av sina bud vid budgivningar på bostäder. Men vem 

vågar lägga bud på ett objekt/framtida bostad när man sedan blir bunden 

oavsett sitt bud? Säljaren är inte bunden av att välja den spekulant med det 

högsta budet som slutlig köpare av bostaden, så varför ska då köparen vara 

bunden av det bud denne lägger? Men det är klart, fortsätter Enqvist, en fördel 

med om köpare vore bundna av sina bud vore att fler går till banken i förväg 

och försäkrar sig om att få ett lånelöfte innan de lägger bud på en eventuell 

framtida bostad. Hon berättar att många spekulanter som kommer till 

visningar i Sverige idag inte ens fått ett lånelöfte. Hon tror att detta beror på 

en övertro på sig själva och att man inte behöver ha ett lånelöfte i förväg. Men 

detta beteende skulle nog minska om Sveriges budgivningar på fastigheter blev 

reglerade som i Norge. Då skulle ingen våga riskera att inte ordna ett lånelöfte 

före en visning på en bostad som de är intresserade av. De skulle nog inte 

heller våga riskera att fixa pengar på annat sätt, t.ex. genom att låna pengar av 

föräldrar eller andra närstående, om banken skulle säga nej till ett lån. Enqvist 

berättar att det finns rekommendationer från FMN om hur budgivningar ska 

gå till i Sverige, men hon tycker att mäklare ska berätta hur budgivningen går 

till för spekulanterna vid visningen. Då vet alla inblandade hur de ska göra och 

hur mäklaren kommer agera under budgivningsprocessen. Hon avslutar med 

att säga att mäklare bör informera bättre för att eliminera misstankarna som 

kan uppstå om att fejkade bud förekommer i budgivningen. Hon hoppas det 

bara är misstankar och att mäklare inte använder fejkade bud.  
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4.4. Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) 

Intervju med representant från FRN (som har valt att vara anonym). 

4.4.1. Lockpriser 

Enligt respondenten är lockpris ett utgångspris som medvetet satts lägre än det 

pris som fastigheten slutligen sålts för. Dock har respondenten ingen bestämd 

åsikt angående lockpriser. Denne tycker inte att fenomenet är särskilt konstigt, 

bara marknaden är medveten om och förstår att det är fråga om ett lockpris. I 

t.ex. Stockholm tror respondenten att människor är väl medvetna om 

lockpriser och att priset i slutändan blir betydligt högre än det redan satta 

utgångspriset. Respondenten förklarar att lockpriser är ett skenproblem, dvs. 

ett problem utan verklighetsunderlag. Med detta menar denne att det inte är 

något problem om marknaden vet om att det är ett lockpris och om hela 

bostadsmarknaden använder sig utav det. Syftet med lockpriser är att locka så 

många spekulanter som möjligt till objektet. Detta genom att sätta ett lågt 

utgångspris som sedan trissas upp vid budgivningen. Som denne tidigare 

förklarade är människor i Stockholm väl medvetna om att det är fråga om ett 

lockpris och det kan även få motsatt effekt, dvs. att få eller inga spekulanter 

kommer på visning av objekt som har ett uppenbart lockpris som utgångspris. 

Denne har inga synpunkter om att fastighetsmäklare använder lockpriser. 

Respondenten tror att lockpriser framförallt är en Stockholmsföreteelse. 

Denne är övertygad om att det inte finns något recept för att motverka 

lockpriser, och menar att problemet är oundvikligt att komma ifrån helt och 

hållet. Men respondenten säger ändå att varningar kan verka som en slags 

skrämseltaktik och att detta eventuellt skulle minska användandet utav 

lockpriser. När fastighetsmäklare varnas drabbas inte bara den enskilda 

mäklaren utan hela branschen. Fastighetsmäklarna får sämre rykte om många 

varningar utfärdas, men även branschorganisationerna får ta del av smällen. 

De är branschens ansikte utåt mot allmänheten och när media granskar 

yrkesgruppen, får branschorganisationerna försvara mäklarna. 

4.4.2. Oärliga budgivningar 

Oärliga budgivningar innebär fejkade bud, dvs. att fastighetsmäklaren uppger 

budgivare och bud som inte existerar. Respondenten tror att fenomenet är 

nästintill omöjligt att kontrollera. Det är i strid med god fastighetsmäklarsed 

att använda oärliga bud. Om t.ex. fastighetsmäklaren eller säljaren använt 

bulvaner (lejd representant) vid budgivningen eller om fastighetsmäklaren 
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hittat på bud, är det som att "skjuta sig själv i foten", förklarar respondenten. 

Då fastighetsmäklaren måste förklara för budgivare nr 2 att budgivare nr 1 

"plötsligt" hoppat av budgivningen, blir denne kanske misstänksam om 

budgivare nr 1 ens existerat. Dessa misstankar riktas oftast mot mäklaren eller 

säljaren och kan leda till att budgivare nr 2 hoppar av budgivningen. Detta kan 

leda till att näste budgivare också hoppar av budgivningen, och i värsta fall 

leda till att budgivningen måste göras om från början. Det är oacceptabelt att 

mäklare använder bulvaner eller fejkade bud, då det strider mot god 

fastighetsmäklarsed, säger respondenten. Denne anser också att det är minst 

lika illa om det är säljaren som använder det. De bud som läggs vid 

budgivningar ska vara ärliga och inga andra än seriösa budgivare ska lämna 

bud. Alla parter ska kunna lita på att budgivningen är schyst och ärlig. På 

frågan om var respondenten tror att problemet förekommer, svarar denne att 

denne inte har någon aning om dess utbredning. Men respondenten tror inte 

att problemet är ortsspecifikt, utan att det kan förekomma var som helst. 

Genom öppna budgivningar kan oärliga bud motverkas. Denne tror dessutom 

det kommer att bli lättare att motverka oärliga budgivningar efter införandet 

av 20 § FML, som träder i kraft 1 juli i år. Denna regel innebär att 

fastighetsmäklaren måste uppge namn, kontaktuppgifter, bud m.m. på 

budgivarna. Detta sätter press på mäklaren att "lägga alla korten på bordet". 

4.4.3. Oreglerad budgiving 

På frågan om respondentens attityd till den oreglerade budgivningen i Sverige, 

svarar denne att det är som det är, det handlar om att anpassa sig till 

verkligheten. Fastighetsköp/bostadsköp är inte bindande förrän båda parter, 

dvs. säljare och köpare, undertecknat ett skriftligt köpeavtal. Om istället 

muntliga avtal skulle gälla vid dessa köp, tror respondenten att det skulle bli 

väldigt rörigt. Att köpa bostad är den största affären man gör i livet och inget 

man gör ”hux flux”. Det vore vansinnigt om ett spontant, muntligt avtal var 

bindande. Denne tycker att formkravet har viss betydelse i sammanhanget, 

eftersom det exempelvis innebär att man kan förhandla fram tills dess att 

köpekontraktet undertecknats. Det är viktigt att mäklaren informerar både 

säljaren och köparen om att budgivningen är oreglerad och att vad som helst 

kan hända fram tills köpeavtalet är påskrivet. Viktigt att nämna i 

sammanhanget är att inte mäklaren heller lovar någon spekulant att få köpa 

fastigheten innan budgivningen är så gott som avslutad. 
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Anledningen till att budgivningen är reglerad i Norge och inte i Sverige, tror 

respondenten kan bero på att det inte finns några motsvarande formkrav i 

Norge, dvs. att parterna är bundna först vid ett skriftligt avtal.  

  

4.5. Resultat av enkätfrågorna 

Tabell över enkätsvaren för respektive stad 
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Diagram som på ett enkelt och överskådligt sätt visar svarsfrekvenserna för respektive stad, 

fördelat på kön. 

4.6. Karlstad 

4.6.1. Resultat av enkätfrågorna 

I Karlstad var det 12 kvinnor och 12 män som deltog i enkätundersökningen. 

Fastighetsmäklarnas genomsnittliga ålder låg i åldersintervallet 30-35 år. 

Standardavvikelsen vittnar om att många av fastighetsmäklarna är både yngre 

och äldre än detta och värt att notera är att endast 3 st. av mäklarna är 30-35 

år. Medelvärdet för fastighetsmäklarnas yrkesverksamhet är 5,1 år. 1/4 av 

mäklarna har dock bara varit yrkesverksamma i 1 år samtidigt som 2 av 

mäklarna har varit aktiva i 18 år. Därigenom förklaras den förhållandevis höga 

standardavvikelsen. Fastighetsmäklarna i Karlstad tar delvis avstånd från 

påståendet om att de använder lockpriser då medelvärdet är 1,04. Svaren är 

nästintill jämnt fördelade över 3 av svarsalternativen vilket också förklarar att 

standardavvikelsen är nästan 1. Av de mäklare som i någon mån instämde på 

frågan om mäklarna i Karlstad använder lockpriser, var det 7 st. som ansåg att 

det sker sällan och 9 st. som ansåg att det sker ibland. På frågan om mäklarna 

tror att lockpriser är vanligare i storstäder än i mindre städer, svarade alla utom 

en "ja", detta gav därför medelvärdet 0,04. 2/3 av mäklarna tycker inte att det 

är okej att använda lockpriser. Övriga tycker att det i någon mån är okej att 

använda lockpriser, varav en av mäklarna tycker att det är helt okej. De allra 

flesta mäklarna i Karlstad har svarat att de inte använt lockpriser någon gång, 

då endast 2 av 24 mäklare säger sig ha använt det. Medelvärdet för att mäklare 
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ska bestraffas om de använder lockpriser är 1,26, vilket i genomsnitt innebär 

att mäklarna delvis tar avstånd från påståendet. Standardavvikelsen 0,96 vittnar 

dock om att det råder delade meningar kring frågan. Övervägande del av 

mäklarna tror inte att det någonsin går att få stopp på lockpriser. Medelvärdet 

på frågan om budgivningen ska vara reglerad eller oreglerad är 0,5, dvs. hälften 

av dem anser att budgivningen ska förbli oreglerad. 3/4 av mäklarna upplever 

problem med den oreglerade budgivningen. Hälften av mäklarna upplever att 

den "vinnande" budgivaren sällan tar tillbaka sitt bud medan 11 av de 24 

mäklarna upplever att det händer ibland. Endast 1 mäklare upplever att det 

händer ofta. 2/3 av mäklarna anser att det är vanligt att mäklaren får börja om 

från början med budgivningen när den "vinnande" budgivaren tagit tillbaka sitt 

bud. Alla mäklarna anser att de förlorar något om den ”vinnande” budgivaren 

tar tillbaka sitt bud. Medelvärdet på 1,88 visar att den budgivare med det näst 

högsta budet ibland vill stå fast vid sitt bud trots att den "vinnande" 

budgivaren har tagit tillbaka sitt bud. 

4.6.2. Resultat av de öppna enkätfrågorna* 

Fråga 13. Om ja, vilka problem tänker du på då? Var vänlig specificera: 

Män: 9 av 12 av de tillfrågade männen upplever problem med tanke på den 

oreglerade budgivningen. En av dessa menar att budgivningen måste startas 

om när budgivaren tagit tillbaka sitt bud. En annan man beskriver att det 

uppstår misstanke emot mäklaren när budgivare tagit tillbaka sina bud. Två av 

männen upplever problem med budgivningen då det finns spekulanter som är 

med i flera olika budgivningar samtidigt. Tre andra män beskriver budgivare 

som inte står för sina bud som oseriösa respektive omoraliska spekulanter. En 

man anser att osäkerheten med icke bindande bud försvinner om 

budgivningen skulle bli reglerad. Den siste mannen menar att spekulanter kan 

hoppa av en budgivning för lättvindigt och ta tillbaka sitt bud innan 

kontraktsskrivning. 

Kvinnor: 9 av 12 av de tillfrågade kvinnorna upplever problem med den 

oreglerade budgivningen. Dessa kvinnor upplever problem med att budgivare 

ångrar sig och tar tillbaka sitt bud. Två av kvinnorna beskriver att 

budgivningen faller om den ”vinnande” budgivaren tar tillbaka sitt bud. En av 

kvinnorna nämner att det blir problem då vissa budgivare är med och budar på 

flera objekt samtidigt, då det innebär att de kommer att hoppa av någon utav 

budgivningarna. En annan av kvinnorna beskriver också besvikelser och 
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missförstånd som uppstår bland spekulanter då budgivaren tagit tillbaka sitt 

bud. 

Fråga 18. Om ja, vad förlorar du? 

Män: Alla 12 män anser att de förlorar något då budgivaren som vunnit 

budgivningen tagit tillbaka sitt bud. 11 av männen säger att de förlorar både tid 

och pengar när ovanstående inträffat. Varav en av dessa 11 män också 

förklarar att han dessutom förlorar sitt rykte då säljaren blir sur. En av männen 

anser sig endast förlora tid. 

Kvinnor: Alla de 12 kvinnorna anser att de förlorar något då den ”vinnande” 

budgivaren tagit tillbaka sitt bud. 10 av 12 kvinnor beskriver att de förlorar 

både tid och pengar på detta. Fem av kvinnorna beskriver även att de förlorar 

annat, dvs. en mycket besviken säljare som inte är lika nöjd och förlorat 

förtroendet från övriga budgivare. Två av kvinnorna nämner endast tid som 

förlust. En av kvinnorna beskriver förlust av tid samt förlorat förtroende från 

säljaren och de övriga spekulanterna. 

4.7. Göteborg 

4.7.1. Resultat av enkätfrågorna 

I Göteborg var det 6 män och 7 kvinnor som deltog i enkätundersökningen. 

Mäklarnas genomsnittliga ålder låg i åldersintervallet 40-45 år. Värt att notera 

är att ingen av de som svarat på enkäten i Göteborg är mellan 35-50 år, vilket 

förklarar den höga standardavvikelsen på 3,09. Majoriteten av mäklarna som 

svarat är istället mellan 25-35 år. Det relativt höga åldersintervallet beror på att 

en äldre minoritet drar upp detsamma. Den genomsnittliga tiden som 

mäklarna varit yrkesaktiva är 11,23 år. Det varierar dock mellan de olika 

mäklarna från 1-29 år, vilket förklarar den höga standardavvikelsen 9,84. En 

majoritet av mäklarna anser att det i någon mån förekommer att mäklare 

använder lockpriser. Av de mäklare som anser att lockpriser i någon mån 

förekommer, tycker 8 av 10 att detta sker ibland medan övriga 2 tycker att det 

sker ofta. Av de 13 mäklarna som deltog i enkäten tror 12 av dem att 

lockpriser är vanligare i storstäder än i mindre städer. 9 av mäklarna anser inte 

att det är okej att använda lockpriser. Resterande 4 tycker att det är okej i 

mindre utsträckning, men ingen tycker att det är helt okej att använda detta. 

Endast 4 av mäklarna anger att de har använt lockpriser. 7 av mäklarna håller 

delvis med om att mäklare som använder lockpriser bör bestraffas. 2 av de 

tillfrågade mäklarna instämmer till fullo med påståendet medan endast en tar 
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avstånd från påståendet. Medelvärdet 1,77 och standardavvikelsen 0,83 

stämmer därför bra överens med den bild som ges av mäklarnas åsikter. En 

majoritet, dvs. 8 av 13 mäklare tror inte att det någonsin går att få stopp på 

lockpriserna medan övriga 5 tror att detta går. På frågan om budgivningen ska 

vara reglerad eller inte är medelvärdet på svaren 0,39. Det innebär i praktiken 

att 8 av mäklarna tycker att budgivningen ska vara reglerad, medan 5 mäklare 

tycker att budgivningen ska vara oreglerad. Lika många som anser att 

budgivningen ska vara reglerad upplever också problem med oreglerad 

budgivning. Det är dock värt att notera att det inte till fullo är samma 8 

mäklare som upplever problem med oreglerad budgivning som tycker att 

budgivning ska vara reglerad. Övriga 5 upplever inga problem med oreglerad 

budgivning. En tydlig majoritet, 10 av 13, tycker att det är sällan som en 

"vinnande" budgivare drar sig ur affären. Medelvärdet 1,07 är ett resultat av 

majoritetens åsikter och det faktum att en mäklare aldrig tycker att en 

"vinnande" budgivare drar sig ur samt 2 mäklare som anser att det sker ibland. 

Om en "vinnande" budgivare drar sig ur en budgivning så tycker 7 av 

mäklarna att det är vanligt att de får börja om med budgivningen. De mäklare 

som svarat att de får börja om med budgivningen när "vinnande" budgivare 

dragit sig ur, anser i genomsnitt att det är ofta som de får börja om. Nästan 

samtliga mäklare, 12 av 13, säger sig förlora något då en "vinnande" budgivare 

drar sig ur en affär. Då en "vinnande" budgivare dragit sig ur affären anser 

mäklarna att det i genomsnitt händer ibland att budgivaren med det näst 

högsta budet vill stå fast vid sitt bud. 

4.7.2. Resultat av de öppna enkätfrågorna* 

Fråga 13. Om ja, vilka problem tänker du på? Var vänlig specificera:  

Män: 2 av 6 män besvarade inte frågan. En av männen svarade att det kan 

uppstå problem i situationer då den "vinnande" budgivaren tar tillbaka sitt 

bud, eftersom spekulanterna kan tro att bulvaner är inblandade och att 

mäklaren då framstår som en skurk. Övriga tre män ansåg att problemet kring 

den oreglerade budgivningen är att köpare är helt obundna av sina bud och 

därför kan hoppa av budgivningen.  

Kvinnor: 3 av 7 kvinnor besvarade inte frågan. Övriga fyra kvinnor upplever 

problem då det förekommer oseriösa budgivare som hoppar av budgivningen, 

varav en av kvinnorna även nämner ytterligare osäkerhet i att budgivare lägger 

bud på flera objekt samtidigt vilket i slutändan innebär att de hoppar av någon 

av budgivningarna.  
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Fråga 18. Om ja, vad förlorar du? 

Män: 1 av 6 män besvarade ej denna fråga eftersom denne inte säger sig 

förlora något. 2 av 6 män nämnde endast tid som förlust. Övriga tre män 

ansåg att de förlorade både tid och pengar då den "vinnande" budgivaren tar 

tillbaka sitt bud, varav en av männen även nämnde förlorat förtroende från 

övriga medverkande budgivare.  

Kvinnor: 1 av 7 kvinnor säger sig endast förlora tid då den "vinnande" 

budgivaren tar tillbaka sitt bud. Övriga sex kvinnor beskriver att de förlorar 

både tid och pengar då detta inträffar, varav en av dessa kvinnor också nämner 

förlorat förtroende för mäklaren och övriga budgivare. 

4.8. Stockholm 

4.8.1. Resultat av enkätfrågorna 

Det var dock endast 4 mäklare från Stockholm som deltog i 

enkätundersökningen, av dessa var alla män. Åldersintervallet för männen låg i 

genomsnitt mellan 40-50 år. Dock var det någon av dessa som var mycket 

yngre än de andra och någon som var mycket äldre än de andra. Det är därför 

vi ser en standardavvikelse på 2,99 på frågan om mäklarnas ålder. Den tid som 

mäklarna varit yrkesverksamma har ett medelvärde på 18,25 år. Dock ser vi en 

mycket hög standardavvikelse på 11,5 år upp eller ned. Då kan vi lätt utläsa att 

någon av mäklarna endast varit yrkesverksam några år, medan någon varit 

yrkesverksam under större delen av sitt liv då medelvärdet hamnar på 

uppemot 30 år som yrkesverksam mäklare i detta fall. På frågan om de tyckte 

att fastighetsmäklare i Stockholm använde lockpriser fick vi fram medelvärdet 

som visade att de delvis instämde i detta påstående. Av de mäklare som 

instämde i någon mån, frågades dessa hur ofta detta sker. Det medelvärde som 

vi fick fram blev 2,67 och ligger alltså mycket nära påståendet om att de tycker 

att det händer mycket ofta. På frågan om lockpriser är vanligare i storstäder än 

i mindre städer, svarade samtliga att de tror att det förekommer mer i större än 

i mindre städer. De 4 tillfrågade mäklarna i Stockholm tycker att det är mer 

eller mindre okej att mäklare i allmänhet använder lockpriser. Däremot svarade 

endast en mäklare att denne använt lockpriser någon gång, därav det låga 

medelvärdet. Samtliga anser att man som fastighetsmäklare inte borde 

bestraffas med exempelvis varning om man skulle använda lockpriser i sina 

förmedlingar. Samtliga mäklare tror inte att det går att få stopp på lockpriser 

någonsin. Alla 4 mäklarna anser att budgivningen ska förbli oreglerad, då 
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medelvärdet ligger på 1. Däremot visar medelvärdet 0,5 på att hälften av 

mäklarna upplever problem med tanke på den oreglerade budgivningen. 

Samtliga fastighetsmäklare har svarat att det sällan inträffar att en budgivare 

drar sig ur eller tar tillbaka sitt bud vid en budgivning. Alla har svarat att det är 

vanligt att mäklaren, i de fall det förekommer, får börja om från början med 

budgivningen. På frågan om hur vanligt mäklarna tycker det är att de får börja 

om med budgivningen när en budgivare drar sig ur, blev medelvärdet 1,25 som 

ligger närmast svaret för att det händer ibland. Alla mäklarna anger även att de 

förlorar något om den ”vinnande” budgivaren drar sig ur budgivningen. På 

frågan om budgivaren med det näst högsta budet vill stå kvar vid detta och 

köpa objektet när den ”vinnande” budgivaren dragit sig ur, är medelvärdet 

2,25. Det visar att mäklarna har svarat att detta inträffar ibland. 

 4.8.2. Resultat av de öppna enkätfrågorna* 

Fråga 13. Om ja, vilka problem tänker du på? Var vänlig specificera: 

En mäklare beskriver den nuvarande lagstiftningen som binder varken säljare 

eller köpare till sina bud eller utgångs-/acceptpriser förrän ett avtal är 

undertecknat som ett problem. Det händer då att enstaka affärer inte går i lås 

då köparen ändrar sig i sista stund, precis som att en säljare kan välja att avstå 

en affär om denne inte får det slutpriset som denne förväntat sig. En annan 

mäklare menar att det enda sättet att ändra på lockpriser eller oreglerade 

budgivningar är att införa samma regelverk kring anbud/accept som finns i all 

övrig handel. Då skulle lockpriserna försvinna och det skulle även medföra att 

köparna inte skulle kunna hoppa av en affär. Dock diskuteras inte den 

lagstiftningen, avslutar mäklaren med. En tredje mäklare menar att om köpare 

hade varit tvungna att stå för sina bud, hade inte behovet av taktisk 

prissättning funnits överhuvudtaget. Då hade mäklarna helt enkelt gått ut med 

säljarens förväntade nivå som utgångspris. 

Fråga 18. Om ja, vad förlorar du? 

Samtliga män anger att de förlorar både tid och pengar, men endast en man 

angav att han förlorar något ytterligare när den ”vinnande” budgivaren drar sig 

ur budgivningen. Förlusten är då en missnöjd säljare. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin, dvs. djupintervjuerna och enkäterna. Kapitlet avslutas 

med en jämförande analys av dessa. 

5.1. Analys av djupintervjuerna 

5.1.1. Lockpriser 

I våra djupintervjuer framgår de olika branschorganisationernas 

representanters attityder till lockpriser. Vi ser att det råder en enighet 

organisationerna emellan angående definitionen av fenomenet lockpris. 

Representanterna beskriver att lockpris är när fastighetsmäklare sätter ett 

utgångspris lägre än det förväntade slutpriset, dvs. lägre än det nya 

marknadsvärdet. Jeanette Gustafsdotter (Mäklarsamfundet), Ann-Christine 

Enqvist (FMF) och respondenten från FRN säger alla att lockpriser sätts 

medvetet av mäklare för att locka fler spekulanter till visning.  

Tre av representanterna från de olika branschorganisationerna tycker inte det 

är bra när fastighetsmäklare använder lockpriser och påpekar att det inte är 

förenligt med god fastighetsmäklarsed. Respondenten från FRN har ingen 

bestämd åsikt angående lockpriser och förklarar fenomenet som ett 

skenproblem. Denne menar att det inte är något problem om hela 

bostadsmarknaden använder lockpriser och marknaden vet om att det är 

lockpriser. Gustafsdotter och Enqvist säger att lockpriser får allmänheten att 

tappa förtroendet för mäklarkåren. 

Christer Ståludd (FMN) anser det motiverat att varna fastighetsmäklare som 

använder lockpriser. Av vår teoridel och i intervjun med Ståludd framgår att 

det förekommer att mäklare får varningar då de använder lockpriser. 

Representanten från FRN säger sig inte ha några synpunkter angående att 

fastighetsmäklare använder lockpriser. Detta håller vi inte med om, då denne 

faktiskt ansåg det vara okej att använda lockpriser om alla använder det. 

Ståludd och respondenten från FRN anser att lockpriser främst förekommer 

i Stockholm. Gustafsdotter säger att fenomenet förekommer i storstäderna, 

medan Enqvist menar att det förekommer i hela landet men att det är 

storstäderna som pekas ut av media när det inträffar. Deras antaganden 

stämmer bra överens med Melin's (2008) teori om att lockpriser framförallt 

är en storstadsföreteelse. 
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Jämförelsepriser är något som både Gustafsdotter och Enqvist nämner som 

åtgärd för att motverka lockpriser. Gustafsdotter nämner också självsanering 

som en åtgärd för att motverka detta. Vi tror att jämförelsepriser i slutändan 

kommer fungera, men då projektet startades 1 april i år räknar vi med att det 

kommer ta tid innan mäklarna satt det i system. Detta då lockpriser är av en 

kultur i Stockholm. Ståludd säger att det är svårt att veta hur man ska 

motverka användandet utav lockpriser. Han menar vidare att alla aktörer 

inom mäklarbranschen tillsammans bör hjälpas åt för att motverka 

problemet. Då organisationerna har liknande attityder till lockpriser, 

instämmer vi i att det därför vore det lämpligt och enklare om dessa 

tillsammans samarbetade emot lockpriser. Något recept mot lockpriser, 

menar respondenten från FRN, att det inte finns. Däremot tror denne att 

varningar kan fungera som skrämseltaktik för att minska användandet utav 

lockpriser. Det vore konstigt, tycker vi, om det inte skulle ha en avskräckande 

effekt på mäklarna. Detta då vi anser att utfärdandet av varningar borde bidra 

till en sådan effekt, särskilt hos mäklare som ser kollegor bli varnade p.g.a. att 

de har använt lockpriser. 

5.1.2. Oärliga budgivningar 

Branschorganisationernas attityder till oärliga budgivningar är att det är fel 

när mäklare använder detta. Ståludd och respondenten från FRN säger att 

det är i strid med god fastighetsmäklarsed att använda oärliga bud. Det är 

fullständigt förkastligt när mäklare använder det säger Enqvist, och 

Gustafsdotter tycker att det är ett bedrägligt förfarande. Det råder inget tvivel 

om att organisationernas attityder till oärliga bud överensstämmer. I vår 

teoridel framgår att en mäklare fått sin registrering återkallad då denne använt 

fejkade bud. 

Varken Ståludd eller respondenten från FRN har någon aning om 

utbredningen av oärliga bud och vet därför inte var problemet förekommer. 

Gustafsdotter tror p.g.a. den stora omsättningen hos mäklarbyråer i 

storstäderna att oärliga bud därför är vanligast förekommande där. Enqvist 

däremot, tror att misstankarna mot att mäklare använder oärliga bud kommer 

från spekulanter i hela landet. Vi tycker att Enqvists resonemang är rimligt, 

då det finns lömska mäklare överallt. Därför bör oärliga bud inte vara 

ortsspecifika utan snarare finnas var som helst i landet. Detta till skillnad från 

lockpriser som vi menar är en storstadsföreteelse bl.a. eftersom det är där 

man kan generera stora pengar genom att använda det. 
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Ståludd, Enqvist och respondenten från FRN tror bl.a. att införandet av den 

nya 20 § i FML, om budgivningslistor, kommer motverka förekomsten av 

oärliga bud. Andra förslag till att motverka detta är bl.a. genom utbildning 

och att mäklare är klara och tydliga med vad som gäller vid budgivningen, 

säger Gustafsdotter och Enqvist. Vi tror också att införandet av den nya 

regeln i FML på sikt kommer att motverka oärliga bud. Detta då säljare och 

köpare får en budgivningslista vid kontraktsskrivning, och därigenom kan 

kontrollera att allt gått rätt till vid budgivningen. Vi tror också att tydlighet 

kan minska användningen utav oärliga bud, då parterna får större inblick i 

hur budgivningsprocessen går tillväga. 

5.2. Analys av enkäterna 

5.2.1. Lockpriser 

Fastighetsmäklarna i Karlstad tar helt/delvis avstånd från påståendet om att 

de använder lockpriser. En majoritet av mäklarna i Göteborg instämmer i 

någon mån i påståendet om att mäklare i Göteborg använder lockpriser. I 

Stockholm instämmer majoriteten av mäklarna i någon mån i påståendet om 

att de använder lockpriser. Utifrån dessa svar tolkar vi det som att Karlstad är 

den stad som tar mest avstånd från att de använder lockpriser. Vi kan bara 

spekulera om orsaken till detta och lämnar det därför därhän. 

9 av de 24 fastighetsmäklarna i Karlstad anser att det ibland inträffar att 

mäklarna i Karlstad använder lockpriser. 8 av 10 mäklare i Göteborg tycker 

att det ibland händer att dessa använder lockpriser, medan övriga 2 mäklare 

anser att detta sker ofta. Majoriteten av mäklarna i Stockholm tycker i 

genomsnitt att ovanstående inträffar mycket ofta. Svaren visar att mäklarna i 

Stockholm anser att lockpriser är ett ofta förekommande fenomen där. 

Alla utom en av mäklarna i Karlstad anser att lockpriser är vanligare i 

storstäder än i mindre städer. Även i Göteborg tror alla utom en detta. 

Däremot var alla fastighetsmäklare i Stockholm eniga om att ovanstående är 

vanligast i storstäder. Detta innebär att så mycket som 95 % (39 av 41) av det 

totala antalet mäklare är eniga om detta. Det styrker även det som framgått i 

teorin, där Melin (2008) beskrev lockpriser som en storstadsföreteelse. 

2/3 av mäklarna i Karlstad tycker inte det är okej att använda lockpriser. 

Ingen av fastighetsmäklarna i Göteborg tycker det är helt okej att använda 

lockpriser, men 4 av dem anser det vara okej att använda det i mindre 

utsträckning. Större delen av mäklarna i Stockholm anser dock att det är okej 
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att använda lockpriser. Det är uppenbart att åsikterna kring användandet utav 

lockpriser skiljer sig städerna emellan. Mot bakgrund av de 95 % ovan 

nämnda fastighetsmäklarna, som menar att lockpriser är vanligast 

förekommande i storstäder, anser vi det inte särskilt förvånansvärt att 

mäklarna i storstaden Stockholm rimligen torde ha en hög tolerans till 

fenomenet. Detta med tanke på att de tycker att det är okej att använda 

lockpriser. 

Endast 2 av de 24 fastighetsmäklarna i Karlstad säger sig ha använt lockpriser 

någon gång. I Göteborg har 4 av mäklarna använt det, och i Stockholm säger 

sig bara en mäklare ha använt detta. Utifrån dessa svar kan vi endast 

spekulera i huruvida fastighetsmäklarna har angivit sanningsenliga svar. Vi 

kan endast konstatera att 7 av sammanlagt 41 mäklare i de tre städerna 

använt lockpriser. 

Mäklarna i Karlstad tar delvis avstånd från påståendet om att mäklare ska 

bestraffas om de använder lockpriser. Majoriteten av mäklarna i Göteborg 

håller i någon mån med om att mäklare ska bestraffas när de använder 

lockpriser. Däremot tycker ingen av fastighetsmäklarna i Stockholm att 

mäklare ska bestraffas för detta. Göteborg har det största antalet mäklare 

som har angett att de använt lockpriser och majoriteten av mäklarna tycker 

att de i viss mån ska bestraffas när de använt det. Vi tolkar detta som att 

mäklarna i Göteborg är villiga att ta konsekvenserna för sitt agerande när/om 

de använt lockpriser. De 4 mäklarna som svarade i Stockholm har en högre 

tolerans mot lockpriser då de inte anser att det är något fel med att använda 

det och därför vill de givetvis inte heller bli bestraffade för detta. 

Övervägande del av mäklarna i Karlstad, tror inte att det går att stoppa 

lockpriser. I Göteborg tror 5 av mäklarna att detta går. I Stockholm däremot 

tror ingen av mäklarna att detta går att stoppa. Majoriteten av samtliga 

fastighetsmäklare i de tre städerna tror alltså inte att det någonsin går att 

stoppa lockpriser. 

5.2.2. Oreglerad budgivning 

I Karlstad upplever 3/4 av fastighetsmäklarna problem med den oreglerade 

budgivningen. 8 av 13 mäklare i Göteborg erfar detsamma. Hälften, dvs. 2 av 

mäklarna i Stockholm upplever också detta problem. 28 av de totalt 41 

mäklarna som deltog i enkätundersökningen, dvs. 68,3 %, upplever problem 
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med den oreglerade budgivningen, vilket vi anser är en väsentlig del av 

mäklarna. 

Exakt lika många kvinnor som män upplever detta problem i Karlstad och i 

Göteborg rör det sig om nästan lika många kvinnor som män som upplever 

det. När det gäller enkäterna för Stockholm kan vi inte analysera 

könsfördelningen, då det där endast var män som deltog i 

enkätundersökningen. Kontentan är att kvinnorna och männen i Göteborg 

och Karlstad har överensstämmande åsikter gällande detta. Det är endast en 

slump att mäklarna i Stockholm var män. Att vi fick in så få enkätsvar från 

Stockholm berodde på att få ville delta i undersökningen, men bland de 

tillfrågade fanns det både kvinnor och män. 

I Karlstad finns det stora likheter mellan kvinnornas och männens åsikter om 

de problem som finns kring den oreglerade budgivningen. Det rör sig t.ex. 

om att budgivare tar tillbaka sina bud samt att spekulanter är med i flera olika 

budgivningar samtidigt. Både kvinnorna och männen i Göteborg, beskriver 

problem som att köpare är obundna av sina bud och därmed kan hoppa av 

budgivningen. Mäklarna i Stockholm har skilda åsikter om vilka problem som 

finns med den oreglerade budgivningen. En av mäklarna nämner köpares 

obundenhet till sina bud och affärer som då inte alltid går i lås, som ett 

problem. En annan upplever lockpriser som ett problem och att en reglerad 

budgivning skulle motverka detta. Faktum är att mäklarna i alla tre städerna 

upplever budgivares obundenhet till sina bud som det stora problemet. Vi 

har full förståelse för att det är ett stort problem för mäklarna, eftersom det 

kan innebära att de får börja om med budgivningen när detta inträffar. 

När det då inträffar att en ”vinnande” budgivare tagit tillbaka sitt bud, 

upplever 2/3 av fastighetsmäklarna i Karlstad att de får börja om med 

budgivningen. 7 av mäklarna i Göteborg är av samma åsikt och samtliga 

mäklare i Stockholm anser det vanligt att de får börja om med budgivningen 

när detta händer. Det innebär att 66 % (27 av 41) av mäklarna, är av samma 

uppfattning, vilket vi tycker är en relativt hög siffra. Det torde innebära att 

det i praktiken medför extra arbete för mäklarna då det inträffar. 

I en sådan situation som nämndes ovan erfar samtliga fastighetsmäklare från 

Karlstad att de förlorar något när det inträffar. 12 av 13 mäklare i Göteborg 

är av samma uppfattning och samtliga mäklare från Stockholm anger att de 

förlorar något när detta händer. Det råder inga tvivel om att mäklarna säger 
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sig förlora något när det inträffar att den ”vinnande” budgivaren tagit tillbaka 

sitt bud, vilket vi anser fullt förståeligt. 

Nästan lika många kvinnor som män i Karlstad säger sig förlora både tid och 

pengar då den ”vinnande” budgivaren tagit tillbaka sitt bud. På frågan om 

vad de förlorar utöver tid och pengar beskriver en av männen förlorat rykte 

och två av kvinnorna förlorat förtroende från övriga budgivare. Majoriteten 

av kvinnorna och hälften av männen, i Göteborg, anser sig förlora både tid 

och pengar. Både en kvinna och en man från Göteborg nämner förlorat 

förtroende från övriga budgivare. Samtliga av mäklarna i Stockholm anger att 

de förlorar både tid och pengar när den ”vinnande” budgivaren tagit tillbaka 

sitt bud, varav en av dem nämner att han också får en missnöjd säljare. 

Nästan alla mäklarna anser sig förlora både tid och pengar när den 

”vinnande” budgivaren tagit tillbaka sitt bud. Det är givet att de förlorar tid 

då de eventuellt måste börja om med budgivningen när detta inträffar. Det är 

inte självklart för oss att mäklarna förlorar pengar när detta sker, då vi inte 

anser att de kan förlora provisionen innan de har erhållit den. Men vi tror att 

de har tänkt att om man ser till den extra tid det tar att börja om med en 

budgivning, så skulle mäklarna i flertalet fall hunnit förmedla ännu en bostad 

och där fått provision. Men vi tror också att de syftar på de extra 

annonskostnader som blir konsekvensen då de måste marknadsföra objekten 

på nytt. Som vi nyligen nämnde upplever en del av mäklarna förutom förlust 

av tid och pengar också förlorat förtroende från övriga budgivare, men även 

missnöjda säljare. När mäklarna talar om förlorat förtroende från övriga 

budgivare tänker vi oss att de t.ex. menar att övriga budgivare blir 

misstänksamma mot att bulvaner är inblandade i budgivningen eller att 

mäklaren själv agerat ”budgivare”. 

5.3. Jämförelse av djupintervjuerna och enkäterna 

Vi ser en tydlig skillnad i attityder gällande lockpriser mellan representanterna 

från tre av branschorganisationerna och mäklarna i Stockholm. Ingen av 

representanterna från de tre branschorganisationerna tycker det är okej att 

använda lockpriser, medan större delen av mäklarna i Stockholm tycker det är 

okej. Det är inte konstigt att problemet med lockpriser uppstår eftersom de 

har delade åsikter angående användandet utav det. Media belyser exempelvis i 

Stockholm vilka konsekvenser det kan få när fastighetsmäklare använder 

lockpriser och det förekommer då att de blir varnade p.g.a. detta. Till skillnad 
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från mäklarna i Stockholm tycker de allra flesta mäklarna i Karlstad och 

Göteborg att det inte är okej att använda lockpriser. 

Återigen ser vi en tydlig skillnad mellan en representant från en av 

branschorganisationernas och mäklarnas åsikter om lockpriser. Vi syftar då 

framförallt till åsikterna som mäklarna i Stockholm har. Som tidigare nämndes 

anser Christer Ståludd (FMN) det motiverat att mäklare varnas när de 

använder lockpriser, till skillnad från mäklarna i Stockholm som inte tycker att 

mäklare ska bestraffas med t.ex. varning eller avregistrering när de använder 

det. Det är inte överraskande att mäklarna i Stockholm inte tycker att mäklare 

ska bestraffas för detta, eftersom de tycker att det är okej att använda det. 

Däremot är mäklarna i Göteborg inne på samma linje som Ståludd, dvs. att 

mäklare ska bestraffas när de använder lockpriser. 

Det råder en enighet mellan Jeanette Gustafsdotter (Mäklarsamfundet) och 39 

av de totalt 41 mäklarna som deltog i enkätundersökningen, eftersom de alla 

anser att lockpriser är vanligast förekommande i storstäder. Ståludd och 

respondenten från FRN är också eniga om detta, men de framhäver 

Stockholm som staden där fenomenet framförallt förekommer. 

Samtliga branschorganisationer har en positiv inställning till att det ska gå att 

stoppa användningen utav lockpriser, men de anger olika exempel på metoder 

som skulle kunna vidtas för att motverka detta. Däremot ligger skillnaden i att 

mäklarna är av den helt motsatta uppfattningen gentemot 

branschorganisationerna gällande detta, då en majoritet av fastighetsmäklarna 

inte tror att det någonsin går att stoppa användningen utav lockpriser. Vi tror 

att branschorganisationerna har en positiv inställning till motverkandet av 

lockpriser eftersom de dels är mäklarnas ansikte utåt och dels för att få 

allmänheten att känna större trygghet då de vet att branschorganisationerna 

kan påverka användandet utav lockpriser och på så sätt även motverka det. 

Branschorganisationerna måste i mer eller mindre utsträckning hoppas och tro 

att lockpriser går att stoppa, då en av deras många uppgifter är att påverka 

mäklarnas attityder och agerande. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras vår slutsats, besvarande av syftet med uppsatsen samt förslag till 

fortsatt forskning. 

6.1. Vår slutsats 

Av vår undersökning drar vi slutsatsen att lockpriser är en storstadsföreteelse, 

vilket framgår i teoridelen där Melin (2008) nämner detta samt av 

djupintervjuerna och enkätundersökningen som presenterades i empiri- och 

analysdelen. Dessutom framgår det av enkätundersökningen att 3 av de 4 

mäklarna i Stockholm anser att mäklare där använder lockpriser. Det är tydligt 

att de allra flesta personerna i undersökningen inte anser det vara okej att 

använda lockpriser, dessa utgörs av 3 av de 4 respondenterna från 

branschorganisationerna, samt större delen av fastighetsmäklarna. Endast 17 

% (7 av 41) av mäklarna säger sig någon gång ha använt lockpriser. 

Majoriteten av fastighetsmäklarna anser att det är befogat att bestraffas med 

t.ex. varning eller avregistrering om mäklare använder det, dessutom nämner 

en representant från en av branschorganisationerna att det är motiverat att 

varna mäklare p.g.a. detta. Det framgår även i praktiken att mäklare har varnats 

då de har använt lockpriser, detta redovisas även i teori- och empiridelen. Det 

är givet att attityderna till lockpriser skiljer sig mellan städerna, vilket framgått i 

empiri- och analysdelen. 

Slutsatsen av branschorganisationernas representanters attityder till oärliga bud 

är att de anser att det strider mot god fastighetsmäklarsed samt att det är 

förkastligt att använda det. Representanterna är osäkra på var oärliga bud 

förekommer, men tror överlag att det är ett fenomen som kan förekomma i 

princip var som helst i landet. En juridisk konsekvens utav oärliga bud 

presenterades i teoridelen där det framgick att en mäklare fått sin registrering 

återkallad efter att ha använt fejkade bud.  

Av de 28 som svarat ja på frågan om de upplever problem med tanke på den 

oreglerade budgivningen, svarade i princip samtliga att problemet främst rör 

sig om att budgivare är obundna av sina bud och därför kan ta tillbaka dessa. 

Detta medför förlust i tid och pengar för 34 av mäklarna. Därför säger ungefär 

hälften av mäklarna att det vore bättre om budgivningen istället var reglerad 

för att på så vis undvika detta problem. 
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Stockholmsprojektet om jämförelsepriser tror vi i slutändan kommer att 

fungera, men då projektet startades 1 april i år räknar vi med att det kommer ta 

tid innan mäklarna satt det i system. Vi tror även att 20 § om budgivningslistor 

i nya FML kommer att minska användandet utav oärliga bud då mäklare 

hädanefter måste redovisa en budgivningslista för både säljare och köpare, 

därmed begränsas mäklares möjligheter att manipulera listorna. 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts träder en ny regel i kraft 1 juli i år, 20 § i FML om 

införandet av budgivningslistor. Grundtanken bakom den är att den ska 

minska användandet utav oärliga bud och öka säljares och köpares möjligheter 

att själva kontrollera budgivningen när den avslutats (Riksdagen 2011). Det 

vore intressant att forska vidare på vad regeln fått för utfall i praktiken, 

exempelvis ett år efter att den trätt i kraft. 

Det vore också intressant att studera vidare vilket utfall projektet i Stockholm 

om jämförelsepriser fått. Då kan man se om mäklarna fortsatt att använda 

lockpriser eller om de börjat sätta utgångspriser som ligger i nivå med 

marknadsvärdet. 
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8. Bilagor 

8.1. Intervjufrågor 

8.1.1. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) 

1. Vad är ett lockpris för dig? Definiera lockpris! 

2. Beskriv din åsikt/attityd till lockpriser! 

3. Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder sig utav 

lockpriser? 

4. Definiera oärliga budgivningar? 

5. Beskriv din åsikt/attityd till oärliga budgivningar, dvs. då 

fastighetsmäklare använder sig utav s.k. bulvaner eller s.k. fejkade 

bud! 

6. Ev. följdfråga: Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder 

sig utav oärliga bud? 

7. Var upplever du att dessa fenomen finns/förekommer? 

8. Hur kan man motverka lockpriser/oärliga budgivningar? 

9. Beskriv din åsikt/attityd till att budgivingen i Sverige är oreglerad, 

dvs. att budgivare inte är bundna av sina bud! 

10. Ev. följdfråga: Varför är budgivningen oreglerad i Sverige, då den 

t.ex. inte är det i Norge? 

11. Förekommer det att fastighetsmäklare får 

varningar/avregistreringar p.g.a. ovannämnda problem? 

12. Ev. följdfråga: Om ja…. Hur vanligt förekommande är 

problemen? 

13. Hur kommer det sig att det inte finns så många ärenden angående 

dessa problem som fått påföljd? 

14. Ev. följdfråga: Beror det på att de är svåra att bevisa? 
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8.1.2. Mäklarsamfundet 

1. Vad är ett lockpris för dig? Definiera lockpris! 

2. Beskriv din åsikt/attityd till lockpriser! 

3. Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder sig utav 

lockpriser? 

4. Definiera oärliga budgivningar? 

5. Beskriv din åsikt/attityd till oärliga budgivningar, dvs. då 

fastighetsmäklare använder sig utav s.k. bulvaner eller s.k. fejkade 

bud! 

6. Ev. följdfråga: Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder 

sig utav oärliga bud? 

7. Var upplever du att dessa fenomen finns/förekommer? 

8. Hur kan man motverka lockpriser/oärliga budgivningar? 

9. Beskriv din åsikt/attityd till att budgivingen i Sverige är oreglerad, 

dvs. att budgivare inte är bundna av sina bud! 

10. Ev. följdfråga: Varför är budgivningen oreglerad i Sverige, då den 

t.ex. inte är det i Norge? 

11. Motivera förslaget till 20 § om budgivningslistor i FML som 

träder i kraft 1 juli 2011! 

12. Ev. följdfråga: Vad vill ni uppnå med regeln? 
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8.1.3. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) 

1. Vad är ett lockpris för dig? Definiera lockpris! 

2. Beskriv din åsikt/attityd till lockpriser! 

3. Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder sig utav 

lockpriser? 

4. Definiera oärliga budgivningar? 

5. Beskriv din åsikt/attityd till oärliga budgivningar, dvs. då 

fastighetsmäklare använder sig utav s.k. bulvaner eller s.k. fejkade 

bud! 

6. Ev. följdfråga: Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder 

sig utav oärliga bud? 

7. Var upplever du att dessa fenomen finns/förekommer? 

8. Hur kan man motverka lockpriser/oärliga budgivningar? 

9. Beskriv din åsikt/attityd till att budgivingen i Sverige är oreglerad, 

dvs. att budgivare inte är bundna av sina bud! 

10. Ev. följdfråga: Varför är budgivningen oreglerad i Sverige, då den 

t.ex. inte är det i Norge? 
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8.1.4. Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) 

1. Vad är ett lockpris för dig? Definiera lockpris! 

2. Beskriv din åsikt/attityd till lockpriser! 

3. Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder sig utav 

lockpriser? 

4. Definiera oärliga budgivningar? 

5. Beskriv din åsikt/attityd till oärliga budgivningar, dvs. då 

fastighetsmäklare använder sig utav s.k. bulvaner eller s.k. fejkade 

bud! 

6. Ev. följdfråga: Vad tycker du om att fastighetsmäklare använder 

sig utav oärliga bud? 

7. Var upplever du att dessa fenomen finns/förekommer? 

8. Hur kan man motverka lockpriser/oärliga budgivningar? 

9. Beskriv din åsikt/attityd till att budgivingen i Sverige är oreglerad, 

dvs. att budgivare inte är bundna av sina bud! 

10. Ev. följdfråga: Varför är budgivningen oreglerad i Sverige, då den 

t.ex. inte är det i Norge? 
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8.2. Enkätfrågor 

8.2.1. Enkätundersökning 

 

Detta är en enkätundersökning gjord av Fatima Åhl och Linn Midböe vid Karlstads 

universitet, som hjälp till vår C-uppsats som behandlar ämnet lockpriser och budgivningar 

inom fastighetsmäklarbranschen. 

Du garanteras full anonymitet. Vi har ingen möjlighet att koppla ditt namn till det som du 

har svarat. Alla frågeformulär kommer att förstöras när uppsatsen har avslutats. 

Tack för hjälpen! 

1. Kön? 

[  ] Man [  ] Kvinna 

 

2. Ålder? 

[  ] 20-25 [  ] 25-30 [  ] 30-35 [  ] 35-40 [  ] 40-45  

[  ] 45-50 [  ] 50-55 [  ] 55-60 [  ] 60-65 [  ] 65+ 

Eller om du vill, skriv gärna exakt ålder: ______________ 

 

3. Hur länge har du varit yrkesaktiv som fastighetsmäklare? 

Antal år:  _________ 

 

4. Mäklare i Karlstad/Göteborg/Stockholm använder sig utav 

lockpriser. 

[  ] Tar avstånd från påståendet [  ] Tar delvis avstånd från 

påståendet 

[  ] Instämmer delvis i påståendet [  ] Instämmer helt i 

påståendet 
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5. Om du instämmer i någon mån, hur ofta sker detta? 

[  ] Sällan [  ] Ibland [  ] Ofta [  ] Mycket ofta [  ] Alltid 

 

6. Tror du att lockpriser är vanligare i storstäder än i mindre städer? 

[  ] Ja  [  ] Nej 

 

7. Det är okej att använda sig utav lockpriser? 

[  ] Tar avstånd från påståendet [  ] Tar delvis avstånd från 

påståendet 

[  ] Instämmer delvis i påståendet [  ] Instämmer helt i 

påståendet 

 

8. Har du använt digut av lockpriser någon gång? 

[  ] Ja  [  ] Nej 

 

9. Man ska bestraffas om man använder sig utav lockpriser, t.ex. 

med varning eller avregistrering. 

[  ] Tar avstånd från påståendet [  ] Tar delvis avstånd från 

påståendet 

[  ] Instämmer delvis i påståendet [  ] Instämmer helt i 

påståendet 

 

10. Tror du att det någonsin går att få stopp på lockpriser? 

[  ] Ja  [  ] Nej 
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11. Budgivning ska vara:  

[  ] Reglerad  [  ] Oreglerad (dvs. köpare är inte bundna av sina 

bud) 

 

12. Upplever du som mäklare några problem med tanke på den 

oreglerade budgivningen? 

[  ] Ja  [  ] Nej 

 

13. Om ja, vilka problem tänker du på? Var vänlig specificera:  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

14. Hur ofta inträffar det att budgivaren som vunnit budgivningen 

drar sig ur/tar tillbaka sitt bud? 

[  ] Aldrig [  ] Sällan  [  ] Ibland  

[  ] Ofta [  ] Mycket ofta [  ] Alltid 

 

15. Om budgivaren som vunnit budgivningen drar sig ur/tar tillbaka 

sitt bud, är det då vanligt att mäklaren får börja om från början 

med budgivningen? 

[  ] Ja  [  ] Nej 

 

16. Om ja, hur ofta? 

[  ] Sällan [  ] Ibland [  ] Ofta [  ] Mycket ofta 

[  ]Alltid 
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17. Om den som vunnit budgivningen drar sig ur/tar tillbaka sitt 

bud, förlorar du något på det? 

[  ] Ja  [  ] Nej 

 

18. Om ja, vad förlorar du? 

[  ] Tid [  ] Pengar [  ] Bådadera  

[  ] Annat: _____________________ 

 

19. Händer det att budgivaren som haft det näst högsta budet vill stå 

fast vid sitt bud och köpa objektet i fråga, när den som vunnit 

budgivningen dragit sig ur? 

[  ] Aldrig [  ] Sällan  [  ] Ibland  

[  ] Ofta [  ] Mycket ofta [  ] Alltid 

 

Tack för din medverkan! 
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8.2.2. Värden för enkätfrågornas alternativ 

För att kunna räkna ut medelvärde samt standardavvikelse. 

1. Kön? 

[0] Man [1] Kvinna 

 

2. Ålder? 

[0] 20-25 [1] 25-30 [2] 30-35 [3] 35-40 [4] 40-45  

[5] 45-50 [6] 50-55 [7] 55-60 [8] 60-65 [9] 65+ 

 

Eller om du vill, skriv gärna exakt ålder: ______________ 

 

3. Hur länge har du varit yrkesaktiv som fastighetsmäklare? 

Antal år: ___X___  år  

 

4. Mäklare i Karlstad/Göteborg/Stockholm använder sig av 

lockpriser. 

[0] Tar avstånd från påståendet [1] Tar delvis avstånd från 

påståendet 

[2] Instämmer delvis i påståendet [3] Instämmer helt i 

påståendet 

 

5. Om du instämmer i någon mån, hur ofta sker detta? 

[0] Sällan [1] Ibland [2] Ofta  

[3] Mycket ofta  [4] Alltid 
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6. Tror du att lockpriser är vanligare i storstäder än i mindre städer? 

[0] Ja  [1] Nej 

 

7. Det är okej att använda sig av lockpriser? 

[0] Tar avstånd från påståendet [1] Tar delvis avstånd från 

påståendet 

[2] Instämmer delvis i påståendet [3] Instämmer helt i 

påståendet 

 

8. Har du använt dig av lockpriser någon gång? 

[0]  Ja  [1] Nej 

 

9. Man ska bestraffas om man använder sig av lockpriser, t.ex. med 

varning eller avregistrering. 

[0] Tar avstånd från påståendet [1] Tar delvis avstånd från 

påståendet 

[2] Instämmer delvis i påståendet [3] Instämmer helt i 

påståendet 

 

10. Tror du att det någonsin går att få stopp på lockpriser? 

[0] Ja  [1] Nej 

 

11. Budgivning ska vara:  

[0] Reglerad  [1] Oreglerad (dvs. köpare är inte bundna av sina 

bud) 
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12. Upplever du som mäklare några problem med tanke på den 

oreglerade budgivningen? 

[0] Ja  [1] Nej 

 

13. Om ja, vilka problem tänker du på? Var vänlig specificera:  

 _________________ÖPPEN FRÅGA___________________ 

 

14. Hur ofta inträffar det att budgivaren som vunnit budgivningen 

drar sig ur/tar tillbaka sitt bud? 

[0] Aldrig [1] Sällan  [2] Ibland  

[3] Ofta [4] Mycket ofta [5] Alltid 

 

15. Om budgivaren som vunnit budgivningen drar sig ur/tar tillbaka 

sitt bud, är det då vanligt att mäklaren får börja om från början 

med försäljningen/förmedlingsuppdraget? 

[0] Ja  [1] Nej 

 

16. Om ja, hur ofta? 

[0] Sällan [1] Ibland [2] Ofta  

[3] Mycket ofta [4]Alltid 

 

17. Om den som vunnit budgivningen drar sig ur/tar tillbaka sitt 

bud, förlorar du något på det? 

[0] Ja  [1] Nej 
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18. Om ja, vad förlorar du? 

[  ] Tid [  ] Pengar [  ] Bådadera  

[  ] Annat: _____ÖPPEN FRÅGA_______ 

 

19. Händer det att budgivaren som haft det näst högsta budet vill stå 

fast vid sitt bud och köpa objektet i fråga, när den som vunnit 

budgivningen dragit sig ur? 

[0] Aldrig [1] Sällan  [2] Ibland  

[3] Ofta [4] Mycket ofta [5] Alltid 
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