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Abstrakt 
 

Titel: Acceptpriser: Hur det har påverkat köpare, säljare och mäklarföretag 

Nivå: C – uppsats i företagsekonomi, inriktning fastighetsförmedling 

fastighetsmäklarprogrammet  

Författare: Patrik Granlund och Lukas Sjöberg 

Handledare: Aihie Osarenkhoe 

Datum: Juni - 2012  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att få en konkret uppfattning om hur införandet av accepterat pris 

påverkat Stockholms bostadsmarknad. Utgångspunkten kommer vara att komma i kontakt med flera 

mäklarföretag, mäklare samt ett flertal köpare och säljare. Hur detta påverkar dessa aktörer idag 

jämfört med tidigare. Syftet är även att ge oss blivande mäklare en större förståelse och inblick i vad 

de inblandade i en bostadsaffär anser om accept- och lockpriser, men även hur företagen i framtiden 

ska kunna tackla detta problem på bästa sätt. 

 

Metod: Både kvalitativa och kvantitativa studier har genomförts. De kvalitativa har fåtts genom 

intervjuer med personer på mäklarföretag, dock var det endast två som intervjuades personligen, 

övriga var e-postintervjuer. Det var svårt att få till möten med personer därför blev det e-

postintervjuer. Den kvantitativa studien samlades in genom att enkätundersökningen länkades på 

Facebook och via e-post. Sekundärdata har även tagits del av genom litteratur, internet, 

vetenskapliga artiklar och tidningsartiklar.  

 

Resultat & slutsats: Det största problemet med lockpriser är att spekulanter känner sig lurade då de 

inte får köpa till det angivna priset. Lockpriser har endast varit positivt för säljare då de fått sin 

bostad såld fort och de har oftast varit nöjda med slutpriset. Accepterat pris är lösningen på 

lockpriser just nu men det kommer alltid att finnas mäklare som frivilligt och ofrivilligt använder sig 

av lockpriser, men i mindre skala.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En fortsatt forskning skulle kunna vara hur prisutvecklingen har varit på 

marknaden i Stockholm under 2012 då det är första helåret då accepterat pris används. Har slutpriset 

ökat eller har det minskat efter införandet? Det kan också vara intressant att kolla om lockpriser har 

försvunnit helt efter ett år eller om de har kommit tillbaka. Ett annat förslag till vidareforskning skulle 
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kunna vara att se om varningarna för lockpriser försvunnit helt efter införandet av accepterat pris.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens främsta bidrag är att visa personer som inte är insatta i 

bostadsmarknaden i Stockholm vad fastighetsmäklarföretagen, fastighetsmäklare, köpare och säljare 

anser om lockpriser och accepterat pris. Det är även att klarlägga att accepterat pris är lösningen på 

lockpriser som är ett problem på bostadsmarknaden i Stockholm.    

 

Nyckelord: Lockpris, accepterat pris, auktioner, fastighetsmäklare, Stockholm, budgivning 
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Abstract 

Title: Accepted price: How this has affected buyers, sellers and brokers 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Patrik Granlund & Lukas Sjöberg   

Supervisor: Aihie Osarenkhoe 

Date: June - 2012 

Aim: The purpose of this study is to get a concrete idea of how the introduction of 

accepted price influenced the Stockholm housing market. The starting point will be to get in contact 

with several broker firms, brokers and a number of buyers and sellers. How this have affected them 

today versus before. The aims purpose is also to provide us prospective brokers a greater 

understanding and insight into what people think about accepted price and cap prices. 

Also how companies in the future will be able to tackle this problem the best way.  

 

Method: We have used qualitative studies and quantitative studies. The qualitative did we 

receive through interviews with people at brokerage firms. Due to the tight schedule of brokers, 

interviews through e-mail were the only possible option. The quantitative study was gathered 

through a link with our survey on Facebook. We have also taken information from secondary 

data trough books, internet, scientific articles and newspaper articles. 

 

Result & Conclusions: The biggest problem with cap prices is that speculators feel cheated when 

they are not allowed to buy at the price that is advertised. Cap prices have only been positive for 

the seller when they got their home sold quickly and they usually have been happy with the final 

price. Accepted price is the solution to cap prices at the moment but there will always be voluntary 

and involuntary brokers who uses the cover price but on a smaller scale. 

 

Suggestions for future research: A future research could be how prices have developed on the 

market in Stockholm in 2012, because that’s the first full year with the accepted price. Has the final 

price increased or has it decreased since the introduction? It can also be interesting to see if 

the cap price has disappeared completely after a year or if it has come back. Another suggestion for 

future research would be to see if the warning of cap prices has disappeared completely after the 

introduction of the accepted price. 
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Contribution of the thesis: The main contribution of this paper is to show people who are 

not familiar with the housing market in Stockholm what the brokerage firms, brokers, buyers and 

sellers think about cap prices and accepted price. It is also to clarify that accepted price is the 

solution to cap prices. 

 

Key words: Cap price, accepted price, auctions, biddings, brokers, real estate, Stockholm 
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Förord 

 
Vi vill tacka alla de som har ställt upp på våra intervjuer. Främst vill vi tacka Johan på Fastighetsbyrån 
och Lars på Svensk fastighetsförmedling då de tog sig tid att träffa oss i deras pressade schema och 
ställa upp på en intervju. 
 
Vi vill även tacka de som deltagit i vår enkätundersökning då de har bidragit en stor del i detta 
examensarbete.  
 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare Aihie Osarenkhoe som hjälpt oss på vägen.  
 
Patrik Granlund & Lukas Sjöberg, juni 2012 
 
 
 
  



7 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 9 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 9 

1.2 Problemformulering/ frågeställning ............................................................................................ 11 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................. 11 

1.4 Avgränsningar .............................................................................................................................. 11 

1.5 Relation till tidigare studie och vårt bidrag ................................................................................. 12 

2. Metod ................................................................................................................................................ 13 

2.1 Vetenskapligt synsätt .................................................................................................................. 13 

2.2 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 13 

2.3 Undersökningsstrategi ................................................................................................................ 14 

2.4 Datainsamling .............................................................................................................................. 14 

2.5 Intervjumetod .............................................................................................................................. 14 

2.6 Urval ............................................................................................................................................ 15 

2.7 Genomförande ............................................................................................................................ 15 

2.8 Källkritik och tillförlitlighet .......................................................................................................... 16 

3. Teori ................................................................................................................................................... 17 

3.1 Historia om fastighetsmäklare .................................................................................................... 17 

3.2 Definition fastighetsmäklare ....................................................................................................... 18 

3.3 Marknadsföringslagen ................................................................................................................. 19 

3.4 Paragrafer i marknadsföringslagen som berör fastighetsmäklare .............................................. 20 

3.5 Nya fastighetsmäklarlagen .......................................................................................................... 21 

3.6 Varningar ..................................................................................................................................... 22 

3.7 Statistik om varningar.................................................................................................................. 23 

3.8 Auktioner ..................................................................................................................................... 24 

3.9 English auction ............................................................................................................................ 24 

3.10 Dutch auction ............................................................................................................................ 25 

3.11 First price auction ...................................................................................................................... 25 

3.12 Sealed second price auction ...................................................................................................... 25 

3.13 Swedeauction ............................................................................................................................ 26 

3.14 Lockpriser .................................................................................................................................. 26 

3.15 Accepterat pris .......................................................................................................................... 29 

3.16 Sammanfattning av teorin ......................................................................................................... 31 

4. Empiri ................................................................................................................................................ 32 



8 
 

4.1 Intervjuer ..................................................................................................................................... 32 

4.2 Intervju med Johan Vesterberg, Fastighetsbyrån ....................................................................... 32 

4.3 Intervju med Lars Andersson, Svensk Fastighetsförmedling ....................................................... 35 

4.4 Intervju med Ehsan Sedagati, Notar ............................................................................................ 38 

4.5 Intervju med Sebastian Magnani, Eklund Stockholm New York ................................................. 40 

4.6 Intervju med Sofia Dalmalm, Hemnet ......................................................................................... 42 

4.7 Sammanställning av intervjuer .................................................................................................... 44 

4.8 Enkät ............................................................................................................................................ 46 

4.9 Sammanställning av enkät ........................................................................................................... 46 

5. Analys & diskussion ........................................................................................................................... 49 

5.1 Intervjuer ..................................................................................................................................... 49 

5.2 Marknadsföringslagen (MFL) ....................................................................................................... 49 

5.3 Nya fastighetsmäklarlagen .......................................................................................................... 51 

5.4 Varningar ..................................................................................................................................... 52 

5.5 Auktioner ..................................................................................................................................... 53 

5.6 Lockpris ........................................................................................................................................ 54 

5.7 Accepterat pris ............................................................................................................................ 56 

5.8 Enkät ............................................................................................................................................ 57 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 61 

6.1 Förslag till forskning .................................................................................................................... 63 

7. Källförteckning ................................................................................................................................... 64 

7.1 Intervjuer ..................................................................................................................................... 64 

7.2 Litteratur ...................................................................................................................................... 64 

7.3 Internet ........................................................................................................................................ 65 

7.4 Vetenskapliga artiklar .................................................................................................................. 66 

 

  



9 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi har nu studerat vid Högskolan i Gävle i snart 3 år och det är inom kort dags att börja jobba som 

fastighetsmäklare. Något som är mycket aktuellt just nu inom fastighetsbranschen är accepterat pris 

och lockpriser. En stor del av en mäklares arbetsuppgifter idag handlar mycket om att göra en korrekt 

värdering, sätta ett rimligt pris på bostaden, samt mycket jobb med marknadsföring i flera olika 

kanaler. 

Prissättning är ett spel, en samverkan mellan olika verkande krafter. Pris uttrycker ett värde som 

byggs upp av ett flertal egenskaper. Värdet av dessa sammanlagda egenskaper fastställer i sin tur 

priset. Priset är med andra ord summan av det värden som konsumenten utbyter mot de fördelar 

som produkten eller tjänsten ger.1 

Prisbeslutet är ett av de viktigaste marknadsföringsbeslut som ett företag måste fatta. Inom 

fastighetsbranschen är det främst priset på bostaden, men även priset på mäklararvodet. Priset är  

ett konkurrensmedel som fyller dubbel funktion i ett företags verksamhet. Priset fungerar som ett av 

företagets konkurrensmedel i striden om kunderna, samtidigt som priset styr vinsten som företaget 

kan redovisa2.  

 

En fastighetsmäklare är inte endast en förmedlare av olika fastigheter, fastighetsmäklaren arbetar 

mycket med olika typer av marknadskommunikation. Det är inte bara bostaden som ska 

marknadsföras, utan även varumärket, mäklaren och tjänsten.3 Eftersom mäklaren ägnar sig åt 

marknadsföring av objekten och den egna tjänsten så styrs fastighetsmäklaren av just 

marknadsföringslagen4. 

Det som berör fastighetsmäklaren mest inom marknadsföringslagen är vilseledande marknadsföring. 

Vilseledande marknadsföring i detta sammanhang är t.ex. när reklamen har påståenden som inte 

stämmer överens med kvaliteten och priset på bostaden5.   

 

Accepterat pris är det pris som säljaren är villig att sälja bostaden för. Säljaren och mäklaren kommer 

överens om ett acceptpris som ligger inom mäklarens värdering av bostaden. Finns det fler 

intressenter på bostaden kan det då ändå bli en budgivning och slutpriset kan bli högre än det 

                                                           
1
 Schäder, 2006 

2
 Schäder, 2006 

3
 Jingryd & Segergren, 2009 

4
 MFL, 2008:486 

5
 MFL, 2008:486 
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accepterade priset. Trots att ett accepterat pris är satt betyder det dock inte att säljaren är tvungen 

att sälja till detta pris även om de fått in bud motsvarande acceptpris.6 

 

Grunden till att man började med accepterat pris är pga. det stora problemet med lockpriser. 

Fastighetsmäklaren har satt ett lågt utgångspris i hopp om att så många spekulanter som möjligt ska 

besöka visningen och sedan vara med i budgivningen. När en fastighetsmäklare har satt i system att 

systematiskt sätta ett lägre utgångspris på flera objekt handlar det om lockpriser7. 

 

Sedan accepterat pris infördes i Stockholms innerstad har majoriteten av mäklarföretagen börjat 

använda sig av detta. Eftersom det finns många olika mäklarföretag i Stockholm krävs det att i princip 

samtliga aktörer använder sig av accepterat pris för att det ska ha någon påverkan. Det studien ska få 

svar på är om accepterat pris som infördes i Stockholms innerstad sommaren 2011 har varit en bra 

lösning på problemet mot just lockpriser. 

 

 

  

                                                           
6
 Mäklarsamfundet (1) 

7
 Grauers, 2010 
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1.2 Problemformulering/ frågeställning 
I många år har samhällets förtroende för fastighetsmäklare varit väldigt lågt och jämförts mycket 

med den gamla tidens hästförsäljare, dvs. helt enkelt någon som lurar en. Det har lett till allt fler 

skriverier i media som ytterst sällan har någonting bra att skriva om fastighetsbranschen. Men är 

detta den rätta synen på fastighetsmäklare, eller är det bara vad media anser? 

 

Stockholm har under de senaste åren haft stora problem med lockpriser som ökat kraftigt för varje år 

samtidigt som allt fler mäklare har blivit varnade för detta. Vid slutet av 2011 fanns det 6772 stycken 

registrerade fastighetsmäklare i Sverige.  Av dessa var det 87 mäklare som blev varnade av olika 

anledningar, varav 24st blev varnade för just lockpriser.8 

Det som har undersökts är hur införandet av accepterat pris har lett till att lockpriser har försvunnit 

helt, eller om det finns kvar men i begränsad omfattning. 

 

Frågeställningen som behandlas i denna studie är: 

Huvudfråga: 

- Är accepterat pris lösningen på problemet med lockpriser? 

Delfrågor: 

- Vad är problemet med lockpriser? 

- Hur drabbas köpare/säljare/mäklare/mäklarföretag av lockpriser? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en konkret uppfattning om hur införandet av accepterat pris 

påverkar Stockholms bostadsmarknad. Utgångspunkten kommer vara att komma i kontakt med flera 

fastighetsmäklarföretag, fastighetsmäklare samt ett flertal köpare och säljare. Att ta reda på hur 

detta påverkar dessa aktörer idag jämfört med tidigare då lockpriser var arbetssättet. Syftet är även 

att ge en större förståelse och inblick i vad folk anser om accept- och lockpriser, men även hur 

företagen i framtiden ska kunna tackla detta problem på bästa sätt. 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till bostadsmarknaden i Stockholm där fem intervjuer har genomförts. 

Intervjuerna har gjorts med två av de största fastighetsmäklarbyråerna, två små byråer samt 

Hemnet. Enkäten avgränsas genom att endast de som bor i Stockholm har tagits med i 

svarsfrekvensen. 

                                                           
8
 Pressmeddelande från fastighetsmäklarnämnden (FMN), januari 2012 
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1.5 Relation till tidigare studie och vårt bidrag 
Lockpriser har under de senaste åren varit ett hett och omtalat ämne inom media. Det finns flera 

artiklar som handlar om lockpriser och detta har gjort att det har skapats en stor diskussion om just 

lockpriser. Detta har gjort att många luras av de låga priserna i annonserna, vilket lockar fler 

spekulanter till att bjuda och dras med i budgivningar till ett pris de egentligen inte har råd med.  

 

Eftersom lockpriser är ett stort problem i Stockholm har man infört accepterat pris i hopp om att 

förhindra denna vilseledande marknadsföring. Det har skrivits mycket om accepterat pris och 

lockpriser i media .9,10 Det som dock inte framkommer i studierna eller artiklarna är om problemet 

med lockpriser är löst. Skillnaden mellan denna studie och tidigare kommer vara att här tas upp 

varför lockpriser används, uppkomsten, förtroende, lönsamhet etc. De tidigare studier har främst 

diskuterat kring hur lockpriser används och varför de har uppkommit. Studies bidrag kommer vara att 

ge en större kunskap inom området lockpriser, accepterat pris och hur de fungerar. Tidigare studier 

har mest inriktat sig på hur media ser på de olika metoderna medans denna studie ska ge köpares, 

säljares, mäklares och även mäklarföretags synvinkel på lockpriser och accepterat pris.  

  

                                                           
9
 Dagens juridik, Anna Persson, 2012-01-23 

10
 SvD Näringsliv, Christina Lindqvist Sjöström, 2011-09-27  
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2. Metod 

 

För att få information till studien har intervjuer gjorts med folk med erfarenhet inom 

fastighetsbranschen, enkätundersökning till potentiella köpare och säljare, samt tidigare forskning 

inom området har tagits del av.

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
I studien har induktiv ansats11 använts då det dragits allmänna, generella slutsatser utifrån de 

empiriska data som samlats in. Resultat som studien kommit fram till stämmer bra överens med hur 

marknaden ser på prissättningen på Stockholms bostadsmarknad. På grund av empiriska studiens 

begränsade omfattning då endast ett fåtal fastighetsbyråer varit medverkande kan trovärdigheten 

sänkas. Anledningen till att induktiv ansats valts och inte deduktiv ansats är för att om man ska 

komma fram till ett resultat som anses vara trovärdigt inom detta område så krävs kvantifiering, dvs. 

åsikter från många parter och inte bara en persons åsikt12. 

2.2 Tillvägagångssätt 
I denna studie har tidigare forskning om hur bostadsmarknaden fungerar tagits del av samt olika 

typer av budgivningar har undersökts och tillsammans med denna forskning har både kvalitativa och 

kvantitativa metoder13 används för att komma fram till ett resultat. Metoderna som använts för att 

samla information är enkäter, men även mer ingående intervjuer med fastighetsmäklarföretag på 

Stockholms bostadsmarknad har genomförts. 

Både kvalitativ och kvantitativ metod har använts. Anledningen till detta är för att få en helhetsbild 

av marknadens åsikter genom den kvantitativa metoden, men även mer ingående information från 

mäklarbranschen då de vet av egen erfarenhet hur marknaden fungerat tidigare och hur den 

fungerar i dag. 

Den kvalitativa forskningen har bestått av intervjuer med representanter i branschen som är insatta i 

ämnet, medan den kvantitativa har gjorts genom en enkät till potentiella köpare, säljare samt 

mäklare. 

 

                                                           
11

 Thurén, 2007 
12

 Thurén, 2007 
13

 Bryman, 2011 
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2.3 Undersökningsstrategi 
Undersökningar har gjorts med hjälp av webb-enkäter14 och intervjuer. Dessa undersökningar har 

gett svar på frågor om hur införandet av accepterat pris på Stockholms bostadsmarknad har löst det 

uppmärksammade problemet med de låga utgångspriserna, det så kallade lockpriserna. Även om 

lockpriser verkligen är ett så stort problem som media fått det att framstå som har undersökts. 

Undersökningen har även gett information om hur den nya arbetsmetoden har påverkat de olika 

parter som är inblandade vid en bostadsaffär. 

2.4 Datainsamling 
Både primär- och sekundärdata15 har använts i denna studie. Det sekundärdata som använts kommer 

främst från litteratur inom de olika teoriområdena samt från vetenskapliga artiklar som tagits del av 

ur databasen Google Scholar. Även om inga artiklar har specifikt behandlat accepterat pris, har 

närmat sig företeelsen ur de företagsekonomiska begrepp som är närbesläktade till 

forskningsområde som denna uppsats handlar om.  

Primärdata har samlats in genom en webb-enkät. Data har även insamlats genom intervjuer med två 

stora fastighetsmäklarföretag (Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån) och två mindre 

företag via e-post (Notar och Eklund Stockholm New York). Anledningen till att dessa företag av olika 

storlek valdes beror på funderingar kring hur det nya arbetssättet med accepterat pris kunde ha 

påverkat dessa olika beroende på hur starkt varumärke och hur stor marknadsandel företaget har. 

Hemnet har ställt upp och svarat på frågor över e-post på om de anser att bostadsmarknaden har 

förändrats. Anledningen till varför Hemnet valdes att tillfrågas var för att de har tillgång till mycket 

statistik om bostadsmarknaden. 

Frågorna som använts till enkäten och intervjuerna baseras på studiens teori. Utifrån det valdes 

frågor som ansågs ge en bra bild över hur införandet av accepterat pris har påverkat branschen samt 

för att få en bild över vad köpare och säljare tycker om detta.  

2.5 Intervjumetod 
Till intervjuerna har typen semi- strukturerade16 intervjuer används då alla har fått samma frågor 

med öppna svarsmöjligheter. Detta har gjorts för att alla ska få samma chans att komma med sin 

åsikt om samma frågor. Detta gör det även lättare att se ett sammanhang i deras åsikter och kunna 

sammanställa dessa som man sedan kan dra en slutsats utifrån. 

                                                           
14

 Bryman, 2011 
15

 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 
16

 Gillham, 2008 
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2.6 Urval 
Enkäten lades ut på Facebook på varderas sida vilket genererar tillsammans ca 1250 vänner. Den 

lades även ut på Gavlecons och andra gruppers Facebook sidor. Enkäten skickades även ut till alla på 

fastighetsmäklarprogrammet via e-post.  Av de 1250 stycken och alla e-post utskick blev 

svarsfrekvensen 238 svar och utifrån dessa sållades 160 stycken ut som ansågs vara relevanta då 

dessa bor i Stockholm. De som bor i Stockholm var de som var intressanta att nå då många av dem 

vet hur bostadsmarknaden fungerar i området.  Svaren kom från personer i olika åldrar, men den 

största delen av svaren kom från personer i 18-35 års ålder. Dessa personer utgörs av mäklare, 

potentiella köpare och säljare. Detta för att få med alla parter som är involverade i en bostadsaffär. 

2.7 Genomförande 
Enkäten gjordes via Googles enkättjänst ”Google Docs” och skickades ut via Facebook och e-post, 

detta på grund av både ekonomiska och geografiska skäl. Frågorna utformades kopplade till teorin 

utifrån kunskapen från metodkurs C. Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie17 för att få 

feedback på enkäten för att sedan kunna forma frågorna på bästa sätt. Varför dessa kanaler valdes 

var för att det kunde finnas många potentiella köpare/säljare där som kunde vara till hjälp. I enkäten 

svarade man på frågorna utifrån vilken av dessa kategorier man tillhörde. Sammanställningen gjordes 

sedan i ett Excel dokument och även med diagram.  

 

Nackdelen med att använda sig av Facebook var att endast en viss målgrupp nåddes och inte hela 

allmänheten. Ytterligare en nackdel var att svarsfrekvensen blev låg i förhållande till hur många som 

hade möjlighet att svara på enkäten. 

Två av intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte med Johan från Fastighetsbyrån och Lars från Svensk 

Fastighetsförmedling. Anledningen till att Lars från Svensk Fastighetsförmedling valdes är för att han 

är chef för kontoren på Kungsholmen. Johan valdes för att han är pressansvarig på Fastighetsbyrån.  

Dessa var de större företagen och det var även de som gav mest information då möjligheten fanns 

att under intervjun ställa följdfrågor. Intervjuerna gjordes på deras kontor i en miljö där den 

intervjuade kunde känna sig bekväm och de tog ca en timme vardera.  Intervjuerna spelades in för att 

sedan kunna sammanställa det korrekt men även för att kunna vara uppmärksamma under själva 

intervjun.  

 

Innan kontakt med fastighetsmäklarföretagen Notar och Eklund Stockholm New York etablerats 

söktes även kontakt med ett tjugotal mindre företag för intervju, dock utan resultat. Till slut kom 

respons från dessa två mäklarföretag som kunde ställa upp på en e-post intervju. Nackdelen med e-
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post intervjuerna var att det inte kunde ställas några följdfrågor på samma sätt vilket gjorde att de 

inte blev riktigt lika givande då svaren var relativt kortfattade. 

Det som hade kunnat göras istället för att bara e-posta och fråga om de kunde ställa upp på intervju 

hade varit att utöver att endast e-posta företagen hade man även kunnat ringa och höra hur de 

ställer sig till att svara på några frågor. Då hade förmodligen väntan på svar blivit kortare och hela 

processen hade gått smidigare till. 

2.8 Källkritik och tillförlitlighet 
När det gäller de sekundära källorna som använts anses reliabiliteten vara mycket hög då 

informationen kommer från vetenskapliga artiklar, litteratur och statistik gjorda av tillförlitliga 

skribenter. 

Ser man till primärdatan som insamlats anses reliabiliteten vara hög då stor del av informationen 

som samlats in kommer från personer med stor erfarenhet av fastighetsaffärer och hur marknaden 

fungerar. Självklart skulle resultatet kunna skilja sig något vid en ytterligare undersökning då 

resultatet givetvis beror på vilka personer man intervjuar.  

 

Enkätundersökningen har skrapat lite på ytan om hur marknadens åsikter om accepterat pris ser ut. 

Potentiella köpare, säljare, mäklare har fått lika möjlighet att göra sin röst hörd. Enkäten har sett lika 

ut för alla respondenter och frågorna anses vara lättolkade utifrån pilotstudien. Tillförlitligheten 

anses här inte vara lika hög då svaren helt beror på vilka personer som tar sig tid att svara på 

enkäten. Även om så är fallet är det ändå de svarandes åsikter som registrerat så validiteten anses 

vara hög, även om reliabiliteten är något svagare än resultatet hos intervjuerna18. 

För att öka tillförlitligheten på studien hade fler intervjuer kunnat göras samt en bättre spridning på 

enkäterna för att få en högre svarsfrekvens. Men för att få en helt säker bild av hur detta fenomen 

med säkerhet har påverkat bostadsmarknaden är svårt att ta reda på då omfattningen av empiriskt 

material sällan är fullständigt. 
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3. Teori 

 

I detta avsnitt definieras fastighetsmäklare och även sådant som rör själva prissättningen vid en 

bostadsförsäljning presenteras. Lockpriser tas upp samt fastighetsbranschens förväntade lösning, 

accepterat pris, definieras. Vilseledande marknadsföring samt marknadsföringslagen som är grunden 

för detta förklaras. Fastighetsmäklarlagen som är relevant för ämnet beskrivs.

 

3.1 Historia om fastighetsmäklare 
På medeltiden förmedlade inte mäklarna endast fastigheter, de hade även hand om försäljning av 

handelsvaror som tyg och jordbruksprodukter. På Vissa ställen i världen var mäklarna tvungna att 

avlägga eder för att få arbeta som mäklare.19  

 

Det var inte förrän år 1720 som lagstiftare tyckte att det var dags för en lag som reglerade mäklarna. 

Den s.k. mäklarförordningen skulle ställa speciella krav på personer som skulle hjälpa köpare och 

säljare med själva processen. Endast den som avlagt en mäklar ed inför Magistraten fick jobba som 

mäklare. Fastighetsmäklarna kunde även kallas för kommissionär.20  

 

År 1947 kunde fastighetsmäklarna söka auktorisation hos handelskamrarna och god 

fastighetsmäklarsed utvecklades med etiska regler som är grunden till hur mäklarna är och får agera i 

dagens samhälle.21 

 

Det dröjde ända till år 1984 innan Sverige fick en lag som skulle styra fastighetsmäklare. Lagen 

innebar att en person som vill arbeta som fastighetsmäklare måste vara registrerad och vara under 

tillsyn. Tillsynen och registreringen hade länsstyrelsen ansvar för.22  

 

År 1995 startade fastighetsmäklarnämnden sin organisation i och med att fastighetsmäklarlagen 

trädde i kraft som fortfarande än idag är i en förändringsprocess. Nu fick fastighetsmäklarlagen en 

statlig tillsyn istället för att tidigare ha varit under uppsyn av länsstyrelsen. Den nya myndigheten 

började utveckla god fastighetsmäklarsed och idag är fastighetsmäklarnämnden den främsta tolkaren 

av just god fastighetsmäklarsed.23 
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År 1999 blev fastighetsmäklarnämnden en självständig myndighet med egen personal. En ännu 

viktigare sak som då inträffade var att utbildningskrav på dåvarande 80 högskolepoäng var ett måste 

för att kunna registrera sig som fastighetsmäklare. Fastighetsyrket har alltid betraktats som ett 

praktiskt yrke genom åren men när den nya lagen trädde i kraft har yrket tagit ett ytterligare steg till 

en akademisk profession. Med det menas att du behöver en särskild akademisk utbildning för att få 

jobba som fastighetsmäklare.24  

 

Sommaren 2011 den 1 juli trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft. Det är en uppdatering av 

fastighetsmäklarlagen från 1995 vilket ska ge konsumenterna en bättre inblick i budgivningen och 

andra uppgifter som mäklaren utför.25  

3.2 Definition fastighetsmäklare 
En fysisk person som förmedlar fastigheter av olika slag och som bedriver en sådan verksamhet kallas 

fastighetsmäklare26. Alla fastighetsmäklare ska vara registrerade hos fastighetsmäklarnämnden. Den 

som är registrerad mäklare ska betala en årlig avgift och en registreringsavgift.27 

 

För att kunna registrera sig som fastighetsmäklare ställs först vissa krav på personen: 

- Personen får inte vara minderårig, försatt i konkurs eller ha en förvaltare. 

- Personen måste ha en försäkring för skadestånd. 

- Personen måste ha utbildningskraven som fastighetsmäklarnämnden kräver. 

- Personen måste ha för avsikt att jobba som fastighetsmäklare. 

- Personen måste vara redbar och lämplig som fastighetsmäklare.28 

 

En fastighetsmäklare som är registrerad ska vara medveten och agera om den har en misstanke om 

penningtvätt eller finansiering av terrorism29. 

Alla fastighetsmäklare ska utföra sina uppdrag ordentligt och tänka på god fastighetsmäklarsed. 

Mäklaren ska ta hänsyn på båda parternas intresse men ska särskilt ha uppdragsgivarens ekonomiska 

intresse i åtanke.30  
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Fastighetsmäklare får inte köpa en fastighet/bostadsrätt som den har eller har haft som 

förmedlingsuppdrag och han eller hon får inte bedriva handel med fastigheter31. 

En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt någon typ av verksamhet som rubbar förtroendet för honom 

eller henne som mäklare.  En mäklare får inte agera som ombud för varken köpare eller säljare, 

endast ta åt sig begränsade uppgifter.32 

Alla fastighetsmäklaren går under råd- och upplysningsskyldighet, vilket betyder att ge både köpare 

och säljare de råd eller upplysningar som kan vara viktigt om fastigheten eller själva överlåtelsen33.  

3.3 Marknadsföringslagen 

När en fastighetsmäklare jobbar ska denne person följa god fastighetsmäklarsed i alla sammanhang 

som går under fastighetsmäklarslagen (FML). Det är inte den enda lagen som reglerar 

fastighetsmäklare. Marknadsföring är en stor arbetsuppgift för fastighetsmäklare. Av den orsaken att 

en mäklare jobbar med marknadsföring av sig själv, objektet och även företaget är det väldigt viktigt 

att mäklaren följer de olika bestämmelserna som lyder under marknadsföringslagen (MFL).  

 

Lagen behandlar vad som är tillåtet och otillåtet inom just kommersiell marknadsföring. 

Marknadsföring är något som växer för varje år som går. Modern marknadsekonomi är uppbyggt på 

att konsumenterna ska kunna välja fritt bland varor, tjänster och ha ett stort urval av just 

konkurrerande producenter och distributörer. Hela den moderna marknadsekonomin fungerar inte 

utan en omfattande marknadsföring. Reklam och marknadsföring är en mycket viktig del när det 

kommer till det ekonomiska systemet. Dock har tyvärr marknadsföring och reklam kritiserats för att 

det är många av konsumenterna som känner sig utnyttjade. Konsumenterna har inte riktigt förstått 

själva reklamen på grund av att den har haft vilseledande argumentering. För att få en väl 

fungerande marknadsekonomi krävs det att konsumenterna och företagare kan skyddas på något vis 

eller att marknadsföringen är tillräckligt informativ.34 
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3.4 Paragrafer i marknadsföringslagen som berör fastighetsmäklare 
Lagen reglerar marknadsföring av olika typer av produkter eller tjänster och ska se till att själva 

reklamen följer god marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed betyder att reklamen måste 

rätta sig efter en del regler för att skydda konsumenten. 

Marknadsföringslagen är till för att underlätta för konsumenten och se till att näringslivets 

marknadsföring av produkter inte är olämplig till konsumenter och näringsidkare35. 

3 § – Tredje paragrafen är själva definitionen av god marknadsföringssed. God marknadsföringssed 

definieras som god affärssed och andra rådande regler som kan jämföras med god 

fastighetsmäklarsed.36 

5 § – Paragraf fem går ut på att personer som jobbar med marknadsföring ska beakta god 

marknadsföringssed vilket är avsett att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 

produkter.37 

7 § – I denna paragraf står det att den som marknadsför inte får använda sig av aggressiv 

marknadsföring och det omfattar fysiskt våld, trakasserier, tvång, hot eller liknande.38 

8 § – Denna paragraf handlar om vilseledande marknadsföring. Marknadsföring kan vara vilseledande 

om den uppfyller någon av bestämmelserna i § 9, § 10, § 12-17. Ett exempel kan vara att den som 

marknadsför inte får vilseleda när det handlar om en varas kvalitet eller pris.39 

9 § – I denna paragraf står det att all marknadsföring ska vara tydlig om vem som marknadsför och 

det ska presenteras på ett väldigt tydligt sätt så att det verkligen blir klart att det handlar om 

marknadsföring.40 
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3.5 Nya fastighetsmäklarlagen 
Det finns flera olika lagar som styr fastighetsmäklare. Den som har störst betydelse är den s.k. 

Fastighetsmäklarlagen (FML) som är specifikt utformad för att reglera fastighetsmäklare. FML 

reglerar hur fastighetsmäklare ska arbeta och vilka skyldigheter de har gentemot kunden. 

Det är väldigt viktigt att allmänheten har ett förtroende för mäklaren, inte bara säljaren och köparen. 

Eftersom det är väldigt viktigt med förtroende inom fastighetsmäklarbranschen kan man förstå 

varför olika lagstiftare runt om i världen har reglerat mäklaryrket i många århundraden.41. 

 

Den 1 juli 2011 trädde den nya Fastighetsmäklarlagen i kraft, samtidigt som den tidigare lagen från 

1995 upphörde att gälla. Några av de nyheter som återfinns i den nya lagen är:42 

 

8 § - Fastighetsmäklarens skyldighet att inom ramen för god fastighetsmäklarsed beakta 

uppdragsgivarens ekonomiska intresse tydliggörs genom en föreskrift direkt i lagtexten43. 

11 § - Fastighetsmäklaren får nu inte heller förvärva en fastighet som han haft i uppdrag att 

förmedla44. 

12 § - Förbud mot förmedling på uppdrag av närstående. Samma gäller därför förmedling till och från 

närstående.45 

14 § - Mäklaren får möjlighet att ägna sig åt annan verksamhet i samband med 

förmedlingsuppdraget, förutsatt att mäklaren erhåller ersättning som inte anses vara 

förtroenderubbande och ersättningen endast är obetydlig. I samband med detta ska mäklaren tydligt 

upplysa säljare och köpare om sidoverksamheten samt den ersättning mäklaren får för den.46 

20 § - Mäklaren är skyldig att föra anteckningar över uppdraget samt anteckna anbuden som lämnas 

på fastigheten. Detta ska sedan överlämnas till köpare och säljare.47  

29 § - En ny påföljd, erinran, för tillsynsärenden införs som en komplettering till varning48. 
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3.6 Varningar 
”En varning innebär att Fastighetsmäklarnämnden har funnit att en fastighetsmäklare brustit i sina 

skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.” 49 

En varning antecknas i Fastighetsmäklarnämndens offentliga register, vilket man kan ta del av genom 

ett samtal till nämnden. Denna varning är en disciplinär påföljd mot den berörda fastighetsmäklaren 

om att den ska ändra sitt arbetssätt. En varning kan bero på att mäklaren inte är tillräckligt noggrann 

i sin arbetsgång, men det kan även bero på ett enstaka olycksfall i arbetet. Beslutet om varning berör 

normalt ett enskilt förmedlingsuppdrag och behöver alltså inte betyda att mäklaren allmänt sett inte 

följer god fastighetsmäklarsed.50 

 

Nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 gav nämnden möjligheten att dela ut en 

ny påföljd, erinran, som komplement till varning. Erinran innebär ett slags påpekande när någon har 

gjort ett fel, men felet är ej tillräckligt allvarligt för skäl till varning.51 Denna tillämpning används på 

ärenden som rör förmedlingsuppdrag tecknade från och med datumet för lagstiftningen. Förutom 

varning och erinran finns påföljden återkallelse av registrering. En fastighetsmäklare kan alltid 

överklaga fastighetsmäklarnämndens beslut till förvaltningsrätten i Stockholm. Nästa steg är 

Kammarrätten och till sist Högsta förvaltningsdomstolen.52 

 

Antalet registrerade fastighetsmäklare den 30 november 2011 var 6811, jämfört med 6706 

fastighetsmäklare vid samma tidpunkt år 2010. Anmälningar mot mäklare under perioden januari – 

november uppgick till 289 jämfört med 282 år 2010.53 De vanligaste orsakerna till att konsumenter 

anmäler fastighetsmäklare rör budgivning och lockpriser, som vardera är 51 anmälningar. Även 

mäklarens agerande med 43 anmälningar och bristande information med 35 anmälningar följer 

sedan som orsak för anmälan. Under år 2011 har sammanträden skett i Disciplinnämnden som 

beslutat i 142 ärenden, vilket ledde till att varning utdelades till 78 mäklare medan övriga ärenden 

avskrevs. Under samma period 2010 fattade nämnden beslut i 116 ärenden med 55 varningar som 

påföljd.54  
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3.7 Statistik om varningar 
Sammanfattad historik om mäklare och varningar under tidigare år55: 

 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Registrerade mäklare 4724 5122 5519 5908 6224 6380 6432 6667 6772 

Anmälda mäklare 213 289 272 262 305 325 295 288 296 

Varnade mäklare 37 43 47 39 42 72 61 59 87 

Återkallade registreringar 8 3 0 3 6 1 4 2 2 
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3.8 Auktioner 
Auktioner är en urgammal form av försäljning. Enligt forskare använde sig redan Babylonierna ca 

2000-539 år f.Kr. sig av både överbuds- och underbudsauktioner, även hos antikens greker var 

försäljningsmetoden välkänd. Särskilt väldokumenterat är auktionssystemet i det gamla romarriket 

där auktioner ofta förekom i militära sammanhang och ofta vid krigsbyte.56  

”Vendito sub hasta”, försäljning under spjutet, som det då talas om är den äldsta beteckningen för 

romersk auktion och den kom att bli den bestående termen särskilt för exekutiva auktioner. Frivilliga, 

privata auktioner kom sedan eftersom och gick då under namnet ”auctio”, av verbet ”augere” som 

betyder ”att öka” på svenska.57 

Idag finns det en mängd olika auktioner där allt möjligt kan säljas och internet har bidragit till att 

många auktionssidor har startats. Auktioner används idag även för att sälja fastigheter och det är 

budgivningsprocessen som används idag för att fastställa bostadens slutpris som kommer från detta. 

Hur denna process på bostadsförsäljning går till varierar mellan olika länder, marknader och 

mäklare.58 

Den typiska auktionen är en budgivningsprocess där man köper och säljer varor. Varan läggs upp, 

oftast med ett utgångspris, till budgivning och säljs sedan till högstbjudande. Vilket slutpriset blir 

beror på flera orsaker som t.ex. värdet på varan, utbud och efterfrågan, samt antalet intressenter. 

Varför man ibland föredrar auktion före fast pris kan vara att vissa varor är speciella eller finns i 

begränsad mängd och därför inte har ett bestämt fast marknadsvärde. Priset kan även variera 

beroende på utbudet och efterfrågan vid ett specifikt tillfälle.59 

3.9 English auction 
David Lucking-Reiley har skrivit en studie om William Vickreys auktioner om hur de används i 

praktiken. En väldigt känd auktion är ”english ascending-price auction” som handlar om att 

budgivarna ökar varandras bud tills endast en budgivare återstår. Varje budgivares strategi är att 

buda på produkten så länge tills att budgivaren har nått sitt max pris och sedan hoppar av auktionen. 

Den med högst bud i slutändan vinner auktionen60, och får betala det slutgiltiga budet.61 
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English auction är en form av auktion som ofta även kallas för öppen auktion. Denna metod är den 

mest vanliga vid försäljning av varor och går ofta till så att en auktionär ropar ut priser, budgivarna 

ringer in bud personligen eller genom elektroniska bud som hela tiden överstiger det högsta budet. 

Det grundläggande med denna metod är att varje budgivare hela tiden vet vad det högste budet är.62  

3.10 Dutch auction 
Dutch auction fungerar tvärsemot english auction. Här sätts ett högt utgångspris och man sänker 

sedan priset successivt till det att någon antar budet. Denna budgivare är då den som vinner 

budgivningen till det aktuella priset. Dutch auction är den som anses vara den traditionella typen av 

auktion och kommer från den tid då framförallt blommor och fisk såldes på gatorna i Holland.63 

3.11 First price auction 
Vid en first price auction lägger varje potentiell köpare ett enda bud. Detta bud läggs utan att veta 

vad de övriga intressenterna lägger för bud. Den budgivaren som lagt det högsta priset har då det 

högsta ”first price bid”, vinner auktionen och får betalar detta pris. Auktionen förekommer ofta vid 

försäljning av konst och fastigheter. Det som utmärker denna metod från andra är att man inte vid 

denna typ av auktion har möjlighet att se övriga konkurrenters bud.64 

3.12 Sealed second price auction 
För ungefär 50 år sedan analyserade och jämförde William Vickrey fyra olika typer av auktioner. De 

tre vanligaste auktionsformerna var english auction, first price auction och Dutch auktion. Den fjärde 

auktionsformen var ”sealed second-price auction” vilket även kallades ”Vickrey auctions”. 65 

 

”Vickrey auctions” fungerar så att även här lämnas ett enda bud, utan att veta vad övriga 

intressenter lagt. Vinnaren är den som lagt det högsta budet, men det som skiljer denna auktion från 

first price auction är att vinnaren nu betalar det näst högsta budet, dvs. ”the second price bid”. Det 

är inte helt ovanligt att ett påslag görs på detta pris beroende på objektets värde, dock överstiger 

detta aldrig vinnarens bud.66 
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3.13 Swedeauction 
Swedeauction är en typ av metod som kan förknippas med låga utgångspriser, även kallat lockpriser. 

Denna metod har använts främst i Stockholm och under de senaste åren har det skrivits mycket om 

lockpriser i media. Denna metod är enligt Högskolemäklarna den bästa och mest pålitliga metoden 

för att komma fram till så realistiskt marknadspris som möjligt.67 

3.14 Lockpriser 
”Nämnden har därför då det gäller utgångspriser i flera beslut uttalat att det strider mot god 

fastighetsmäklarsed att i marknadsföringen av ett objekt ange ett pris som väsentligen avviker från 

det beräknade marknadsvärdet”.68 

 

Enligt Norén har lockpriser funnits ända sedan nittiotalet då den s.k. ”lockpris fadern” Carl 

Lagercrantz satte i system att ha väldigt låga utgångspriser och kunde ha nästa 300 stycken 

spekulanter på visningar. Det tog 10 år innan folk slutade skratta åt hans låga utgångspriser och i 

början av 2000 – talet använde sig alla mäklare av lockpriser.69 Swedeauction är ett annat ord för 

lockpriser. Begreppet Swedeauction skapades av Carl Lagercrantz på Högskolemäklarföreningen år 

1982 och utvecklades fram till år 200670. 

 

Swedeauction används främst vid prissättning av fast egendom och bostadsrätter. Auktionen går 

enligt Lagercrantz ut på att man börjar marknadsföra objektet under ca en veckas tid genom reklam 

på olika ställen beroende på vilka marknadsföringskanaler som mäklaren använder sig av. Ett lågt 

utgångspris sätts som vanligen motsvarar ungefär hälften av det förväntade vinnande budet. Många 

spekulanter kommer på visningen och minst en femtedel har lämnat ett öppningsbud när de lämnar 

bostaden. Utifrån detta listas de 5 högsta buden och skickas till respektive budgivare för möjlighet att 

lägga nya bud. Denna process håller ett lugnt tempo och kan pågå i upp till 10 dagar eller till det att  

budgivningen stannat upp. 

 

Anledningen till att budgivningen pågår under en längre period beror på att bostäderna ofta betalas 

med lånade pengar och köpare ska ha tid att diskutera lånelöfte med sin bank. Budgivarna blir allt 

färre och färre och till slut är det ingen som bjuder över det högsta budet. Man har då en vinnare och 

kontrakt skrivs vanligen inom 24 timmar från det att sista budet lagts.  
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En budgivningslista överlämnas till köparen med namn och telefonnummer på de högsta budgivarna 

för att inte väcka några misstankar om att det gått till på ett felaktigt sätt. Lagercrantz anser att 

denna metod har många fördelar vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Han menar att 

denna typ av prissättning ger ett utryck för ”hela marknadens värdering” och är mycket mer exakt än 

vad som är möjligt med andra metoder.71  

 

Han menar att denna typ av budgivning ger både köpare och säljare de bästa förutsättningarna då 

säljaren får bostaden såld till bästa pris och att köparen varken betalar för billigt eller dyrt då detta 

pris är det marknadsmässiga priset72. 

 

John R. Knight skriver att ett alldeles för högt utgångspris på bostaden som ska säljas kan resultera till 

att det blir färre spekulanter som är intresserade av att köpa bostaden. Det kan även göra att det blir 

en högre kostnad eftersom bostaden måste marknadsföras under en längre tid. Men att sätta ett lågt 

pris är inte helt positivt heller. Detta kan göra att säljaren får bostaden såld snabbare men att den 

säljs för ett lägre pris än vad säljarna hade hoppats på, vilket enligt Knight kanske inte hade hänt om 

bostaden hade en mer selektiv grupp köpare.73  

 

Enligt Yavas och Yangs teori när det kommer till att sälja en bostad handlar det inte bara om att sätta 

rätt pris. Det är även så att det ligger säljaren och mäklaren väldigt nära om hjärtat att sälja bostaden 

så snabbt som möjligt till ett så högt pris som möjligt.74 

 

I en studie gjord av Liu, Wei, Chen har de kommit fram till att vissa säljare och anbudsgivare ansåg att 

auktioner av denna typ, då man har ett lågt utgångspris för att locka intresset hos många, var slöseri 

med anbudsgivarnas tid och hämmade budgivarnas avsikt att buda.75 

  

När det handlar om att värdera en bostad ska mäklaren göra en korrekt värdering att utgångspriset 

inte väsentligt avviker från vad som ska vara marknadsvärdet. Medvetet låga utgångspriser har ofta 

lett till att fler spekulanter kommit på visningarna och pga. det gjort att slupriset har ökat än vad 

utgångspriset började på. Detta har bekräftats i praxis att det är lockpriser och klassas som 

vilseledande marknadsföring.76 
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Mats Wilhelmsson har forskat i huruvida okunniga eller förstagångsköpare betalar mer än de som 

gjort bostadsaffärer tidigare. Resultatet han kommit fram till är att förstagångsköpare inte betalar 

mer än andra. Istället har det har visat sig att köpare med erfarenhet ofta hamnar i förhandlingar där 

resultatet ofta är generellt svagare än hos förstagångsköpare.77 

 

I marknadsföringslagen (MFL) står det att en mäklare vid marknadsföring av ett objekt är skyldig att 

följa god marknadsföringssed och där utav inte ange vilseledande pris i sin marknadsföring av 

varan78. I fastighetsmäklarlagen (FML) står det att en mäklare får inom ramen för god 

fastighetsmäklarsed ta till vara på uppdragsgivarens ekonomiska intresse. En fastighetsmäklare ska 

ge råd till uppdragsgivaren om prissättning och betalningsvillkor. Om mäklaren anser att det bästa 

alternativet för uppdragsgivaren är att sätta ett lågt utgångspris kan detta då klassas som lockpris. 

Detta medför mäklaren blir väldigt begränsad när det handlar om att ta uppdragsgivarens 

ekonomiska intresse skriver Grauers.79  

 

Under hösten 2003 och våren 2004 gav fastighetsmäklarnämnden (FMN) mäklarbranschen en 

möjlighet till självsanering och under den här tiden skulle inte FMN ta till några åtgärder mot mäklare 

som använde sig av lockpriser. Dock tyckte inte FMN att branschen lyckades med den här 

självsaneringen, därför har nämnden påbörjat flera kontroller när det gäller lockpriser.80 

Branschen försökte vid ett fåtal gånger att testa en ny budgivningsmodell för att få bort lockpriser, 

det var en s.k. omvänd budgivning. Den handlade om att mäklaren anger ett utgångspris som 

överstiger det väntade marknadsvärdet. Sedan kommer priset sänkas med ett tidsintervall fram tills 

att någon budgivare anser att det är ett bra pris och accepterar det.81 
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3.15 Accepterat pris 
”Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är 

villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli 

högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även 

ligger inom ramen för mäklarens värdering av bostaden. Även om ett accepterat pris är angett råder 

enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om 

bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris” 82 

 

Varnade mäklare har ökat de senaste åren och allt fler varningar har delats ut för lockpriser. År 2011 

var det år då flest blev varnade för just lockpriser.83 Media fick lockpriser att framstå som ett problem 

i Stockholms län och därför kom det nya förslaget med just accepterat pris för att få bort lockpriser 

och varningarna på mäklarna.  

I hopp om att få bort detta omdiskuterade fenomen gick fastighetsmäklarbranschen i Stockholm ihop 

och beslutade sig för att använda sig av så kallade accepterat pris. 90 % av mäklarna i Stockholm 

hade under sommaren 2011 börjat använda sig av accepterat pris i sin annonsering. Införandet av 

accepterat pris ledde till att bostadsannonserna på vissa ställen i Stockholm steg med över 20 % över 

en natt. Detta gjorde att köparna blev försiktiga till en början och det tog ett tag för marknaden att 

smälta detta samt anpassa sig.84 
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Statistik från Hemnet visar nedan skillnaden på utgångspris i Stockholm från 2010 till maj 201285. 

Rött streck = år 2010 Blått streck = år 2011 Grått streck = år 2012 
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3.16 Sammanfattning av teorin 

 
I denna sammanfattning av teorin belyses de teoretiska avsnitt som kommer utnyttjas i senare delar i 

rapporten för diskussion och analys. Denna sammanfattning understryker de relevanta delar från 

teorin som har påverkan på studiens ämnesområde. De resterande delarna av teorikapitlet som ej 

belyses vidare har haft syftet att ge läsaren en bättre övergripande förståelse och inblick i yrket som 

fastighetsmäklare. 

 

En fastighetsmäklare jobbar väldigt mycket med marknadsföring. Både marknadsföring av sig själv, 

fastighetsmäklarbyrån och objekten som ska säljas. Marknadsföringslagen tas därför upp i teoridelen 

då flera av frågorna under intervjuerna har handlat om just marknadsföringslagen och vilseledande 

marknadsföring.  

 

Den lag som främst berör mäklare är fastighetsmäklarlagen. År 2011 uppdaterades den gamla lagen 

från år 1995 med en rad nya viktiga lagändringar.  

 

En av fastighetsmäklarnas viktigaste uppgifter är att göra en korrekt värdering. Detta har kommit att 

bli speciellt viktigt nu när accepterat pris är det nya arbetssättet som mäklarna arbetar med. 

Eftersom mäklarna använder sig av accepterat pris måste deras värdering vara mer exakt än vad den 

någonsin har varit.  

 

Lockpriser är ett arbetsätt som funnits på fastighetsmarknaden sen i början av 2000-talet. Det har 

bidragit till att antalet varnade mäklare för just lockpriser har ökat under de gångna åren.  

 

Budgivning har varit en stor del av mäklarens vardag vilket inte är riktigt lika vanligt idag med 

accepterat pris. Budgivning är väldigt vanligt på just auktion och därför beskrivs några auktioner som 

varit grunden för budgivningsprocessen idag. 

 

Sammanfattningsvis avslutas teoridelen med lite historia samt förklaring över vad lockpriser och 

accepterat pris är för något.  
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4. Empiri 

 

I empirin redovisas svaren från de intervjuer som gjorts och även enkätundersökningen presenteras. 

 

4.1 Intervjuer 
Två stycken större mäklarföretag som är Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån har 

intervjuats, samt två mindre mäklarföretag som är Notar och Eklund Stockholm New York. Även en 

intervju med Hemnet har gjorts. En person på respektive företag intervjuades. Resultatet av 

intervjuerna redovisas nedan. 

4.2 Intervju med Johan Vesterberg, Fastighetsbyrån 
Johan jobbar som pressansvarig på fastighetsbyråns huvudkontor. Hans främsta uppgifter är att i 

första hand se till så att fastighetsbyrån syns mycket i media men även ansvarig för sociala medier. 

Johan har jobbat på fastighetsbyrån i drygt fyra år och innan jobbade han på en PR-byrå.   

 

Förra året i juli kom den nya fastighetsmäklarlagen, vad tycker du om denna nya lag?  

Johan tycker det var en bra uppdatering av den gamla fastighetsmäklarlagen då det var många saker 

som behövdes göras tydligare. Det bra nu var att mäklaren måste ta ett större ansvar för 

budgivningslistor, föra en journal och det nya med kringtjänster. Johan tycker att mäklarna ska få ta 

”skälig ersättning” men det är fortfarande en väldigt diffus lag då ingen ännu har blivit varnad för att 

ha tagit ut ersättning som anses vara förtroenderubbande som fastighetsmäklare. Johan berättade 

att de är en av de mäklarföretag som arbetat längst och hårdast för att skaffa många 

samarbetspartners, idag har de uppemot tio stycken.  

 

Vad anser du om att lockpriser skulle vara vilseledande marknadsföring? 

Johan säger att är ingen jurist och de har inte direkt diskuterat det så mycket på kontoret, men 

generellt så tycker han det är ett bransch problem med just lockpriser och det är något som är väldigt 

svårt att komma ifrån då alla har använt sig av det under längre period.  

 

Vad anser du om lockpriser? 

Johan tycker att lockpriser var ett mycket olyckligt branschproblem som inte var bra för någon, 

varken säljare, köpare eller mäklare. Johan trodde ibland att media förstorade upp problemet 

eftersom många lärde sig hur det fungerade. Problemet var med dem som kom utifrån Stockholm 

som inte visste hur marknaden fungerade och vart väldigt häpna över när t.ex. en lägenhet ökade 

med en halvmiljon utöver slutpriset. Men självklart fanns det även personer i Stockholm som inte var 

medvetna om hur marknaden fungerade och för dem kunde det vara ett problem. Fastighetsbyrån 
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har strävat i många år för att få igenom att flera mäklarföretag ska använda sig av jämförelsepriser 

som en början till att få bort lockpriser. Johan tror att snart kommer acceptpriserna helt ersätta 

jämförelsepriserna.  

 

Vad tycker du om att föra in en lag som endast reglerar lockpriser? 

De hade förväntningar om att den nya fastighetsmäklarlagen som kom i juli 2011 skulle reglera just 

lockpriser men tyvärr gjorde den inte det. Fortfarande står han fast vid att det vore bra med en lag 

som reglerar lockpriser.  Han vet inte om det går att få till en hållbar lag kring detta. Om det hade 

gått så hade det varit bra. 

 

Hur skulle det bli om något företag började använda sig av lockpriser igen? 

Under den perioden då alla använde sig av lockpriser var det extremt svårt att komma ifrån 

lockpriser då det var säljarna som blev lidande om mäklaren inte använde sig av lockpriser. Mäklaren 

satte för högt pris, de resulterade i att de inte kom några spekulanter vilket gjorde att det inte blev 

någon budgivning och säljarna fick inte det priset de ville ha. Johan trodde inte att det skulle fungera 

om ett företag skulle gå emot strömmen och börja med lockpriser. Eftersom marknaden nu anpassat 

sig till det nya arbetssättet skulle det förmodligen ge mäklarna stora konsekvenser.   

 

För varje år som går ökar antalet varnade mäklare för just lockpriser, hur tror du det kommer sig?  

Johan berättade att de senaste åren har fastighetsmäklarnämnden granskat just mäklare angående 

lockpriser och därför hade det resulterat till att det var fler som vart varnade. När en mäklare vart 

granskad undersökte fastighetsmäklarnämnden om mäklarna använde sig av lockpriser på ett 

sytematiskt vis. Situationen var ohållbar och mäklarna arbetade på ett sådant vis som kunde ge dem 

varningar men de var samtidigt tvungna att arbete på detta sätt.  

 

Vad tror du om i år 2012 med tanke på accepterat pris inverkan? 

Redan nu kunde de se att accepterat pris har haft en positiv inverkan på lockpriser och Johan var helt 

övertygad om att varningar pga. lockpriser kommer försvinna helt vid slutet av året.  

 

Hur skiljer sig budgivningarna från förut efter införandet av accepterat pris? 

Det som var skillnaden var att förut satte mäklarna ett utgångspris som var betydligt mycket lägre än 

vad objektet var marknadsmässigt värt. För att mäklarna satte ett så pass lågt utgångspris började 

intressenterna att buda på objektet och i slutändan landade det på ca en halvmiljon över 

utgångspriset. Johan säger att nu är priset mer marknadsmässigt rätt med acceptpris, vilket är ett 

pris som både mäklaren och säljaren kommit överens med. Eftersom priserna är högre nu än vad de 
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var förut har de blivit så att folk har börjat pruta istället för att bjuda över utgångspriset, det var den 

största skillnaden på själva budgivningen. I vissa fall kunde det handla om att spekulanter gav riktiga 

skambud men tydligen var det inte så vanligt, oftast handlade det om bud som var ca 10 % under 

utgångspriset.  

 

En allmän uppfattning om lockpriser är att spekulanter dras med i budgivningen pga. det låga 

utgångspriset och lägger bud som är över deras budget. Detta anser Johan inte vara lockprisernas fel 

utan att det förekommer på alla typer av budgivningar, även idag med acceptpriser.  

 

Vad har du för åsikter angående accepterat pris? 

Johan anser att det bara finns positiva saker med acceptpriser och att responsen från både köpare 

och säljare har varit mycket bra. De har märkt att deras kundnöjdhet har ökat efter införandet av 

acceptpriser. Johan hade inte riktigt funderat på att mäklarna kanske tappade kunder pga. att det 

kom färre spekulanter till visningarna. Johan trodde dock att de som kom på visningarna nu var mer 

intresserade och mäklarna kunde avsätta mer tid åt t.ex. de tio stycken seriösa spekulanterna än de 

femtio stycken som kanske annars hade kommit på visningen. Detta har bidragit till att mäklarna har 

fått en bättre arbetsro.  

Hur har slutpriset påverkats med accepterat pris? 

Johan tror inte att slutpriserna i sig påverkas av införandet av accepterat pris och de har inte sett 

några tecken på det. Det är bara skillnaden mellan utgångspris och slutpris som påverkas. Johan 

berättade att Fastighetsbyrån har gjort en undersökning om hur mycket slutpriset skiljer sig ifrån 

utgångspriset. Förra året under första kvartalet låg skillnaden mellan utropspris och slutpris på 16 % 

respektive 17 % för villor och bostadsrätter. Under samma period i år ligger skillnaden på ca 4 %. Från 

denna statistik anser Johan att acceptpriser har gett en mer rättvisande bild om vad bostaden 

egentligen är värd. 

 

Har mäklarna på företaget det svårare att hitta kunder nu än tidigare? 

Johan ansåg att det inte hade påverkats något pga. de har så pass många olika 

marknadsföringskanaler som de använder sig av. Även om mäklarna träffade mindre spekulanter så 

anser han att de inte hade någon betydelse.  

 

Slutligen, är acceptpriser lösningen på lockpriser? 

Ja, han tycker helt klart det här är lösningen och ser absolut ingen anledning till varför 

mäklarbranschen skulle gå tillbaka till som det var förut.  
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4.3 Intervju med Lars Andersson, Svensk Fastighetsförmedling 
Lars är franchisetagare för Svensk Fastighetsförmedling på Kungsholmen, Lindhagen och 

Essingeöarna i Stockholm. 

Förra året i juli kom den nya fastighetsmäklarlagen, vad tycker du om denna nya lag?  

Lars tycker den är BRA! Det finns fördelar med den som att man kan tjäna pengar på kringtjänster 

vilket han tycker är väldigt bra då man har märkt att det inte går att ta ut lika hög provision längre 

som för ungefär tio år sedan. Lars ansåg att de som jobbar på fastighetsmäklarnämnden aldrig har 

jobbat som fastighetsmäklare och har därför inte så stor koll på hur saker och ting går till på 

marknaden. Lagstiftarna skriver ”skälig ersättning” för att de inte vet vad som anses vara 

förtroenderubbande summa på fastighetsmarknaden.  Lars berättar att de hade främst ett stort 

samarbete med SEB, Trygg Hansa och Anticimex. Han tyckte det var bra att den nya lagen hade mer 

raka riktlinjer. Ibland tyckte han tolkningarna av lagen var konstig då t.ex. det står att mäklaren ska ta 

tillvara på båda parternas intresse men främst säljarens ekonomiska intresse, det står i lagen. Men 

ändå så blir mäklarna varnade för att ta säljarens ekonomiska intresse och få ut högsta möjliga 

slutpris.  

 

Vad anser du om att lockpriser skulle vara vilseledande marknadsföring? 

NEJ! Lars tycker inte att lockpriser skulle vara vilseledande marknadsföring eftersom om man jämför 

med andra typer av auktioner så är köpare och säljare alltid medvetna om det ungefärliga priset på 

varan/objektet. Han förstår inte varför det skulle vara någon skillnad inom fastighetsbranschen, 

deras kunder hade minst lika bra koll när de kom på visningar och visste ungefär vad objektet var 

värt. Han sa att spekulanterna hade all möjlighet att skaffa sig kunskap genom att höra med andra 

mäklare, statistik osv. 

 

Vad anser du om lockpriser? 

Lars ansåg att de som är med i en budgivning är myndiga och kan mycket väl ta ett beslut om de vill 

lägga ett bud eller inte. Bara för att de inte fick köpa lägenheten vart de missnöjda och därför 

klagade på antingen mäklaren eller lockpriser. Det var inget problem, även de som kom utifrån 

Stockholm visste hur marknaden fungerade. Lars berättade om hur de små aktörerna på marknaden 

fick sina kunder genom att ofta sätta en hög värdering och ett lågt utgångspris vilket ledde till många 

spekulanter och nya kundkontakter. Med att lockpriser inte finns kvar i princip så kan inte dessa små 

aktörer fortsätta på samma sätt vilket gör att de blir lidande, medans de större aktörerna som hans 

företag kommer knappt märka av det pga. att de har fler marknadsföringskanaler och når ut till 

kunderna ändå.  Detta tyckte Lars inte var sunt att de bara skulle gynna de större aktörerna.  
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Vad tycker du om att föra in en lag som endast reglerar lockpriser? 

Lars tyckte det var larvigt om man skulle införa en lag som reglerar just lockpriser, eftersom att på 

alla andra auktioner börjar man på noll kronor eller ett pris under det verkliga värdet, även där blir 

slutpriset i princip alltid över utgångspriset. Såg ingen anledning varför mäklarbranschen skulle vara 

just den bransch som skulle prisregleras enligt lag. 

 

Hur skulle det bli om något företag började använda sig av lockpriser igen? 

Lars tyckte det var konstigt att man ska gå in och ändra förutsättningarna när branschen hade en av 

den högsta kundnöjdheten i landet. Dessa förutsättningar har gjort att vissa säljarna inte är riktigt 

lika nöjda längre. Lars sa att om något företag oavsett storlek på marknaden skulle börja använda sig 

av lockpriser igen skulle de få negativ påverkan på deras försäljning och kundnöjdhet. 

 

För varje år som går ökar antalet varnade mäklare för just lockpriser, hur tror du det kommer sig?  

De har börjat granska mer än tidigare. 

 

Vad tror du om i år 2012 med tanke på accepterat pris inverkan? 

Lars ansåg att mäklarna kunde känna sig lugnare nu när de kunde arbeta på ett sätt då de inte 

behövde känna sig oroliga över att inte få en varning lika lätt. Att varningar för lockpriser skulle 

minska var han övertygad om, men självklart skulle det finnas svårbedömda objekt som skjuter iväg 

utöver utgångspriset och som mäklare då tyvärr blir varnade för trots att de satt ett pris om de anser 

vara en riktig bedömning. Att det skulle finnas köpare som bjuder över vad bostaden egentligen är 

värd kommer det alltid att finnas konstaterar han. 

 

Hur skiljer sig budgivningarna från förut efter införandet av accepterat pris? 

Lars antydde att tidigare satte mäklarna ett utgångspris som var lägre än det marknadsmässiga 

priset. Då kom det flera spekulanter som budade och kom fram till ett slutpris, ett slutpris som 

verkligen är marknadsvärdet då det är marknaden som själv bestämt priset. I dag sätter mäklaren ett 

pris inom ramen för vad han anser att bostaden är värd. Då händer det ofta nu i stället att 

spekulanterna bjuder under det accepterade priset för att på så vis testa marknaden. 

 

Problemet med accepterat pris kan nu kan istället bli om mäklaren satt ett pris och det bara är en 

spekulant på bostaden. Bjuder denna spekulant på det accepterade priset har han då inte köpt en 

bostad till ett pris som marknaden bestämt, utan till ett pris som säljare och mäklare tillsammans 

kommit överrens om att de anser är rimligt. 
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 Vad har du för åsikter angående accepterat pris? 

Lars tycker att acceptpriser är bra för deras del då mäklarna slipper vara oroliga för att bli varnade 

samt att de spekulanter som kommer på visningarna nu är de som verkligen är intresserade och man 

kan avsätta mer tid för dem. Sedan om det var nödväntigt att införa acceptpriser är han tveksam till 

då han anser att folk visste hur marknaden i Stockholm fungerade och att det därför egentligen inte 

var något problem. 

 

Hur har slutpriset påverkats med accepterat pris? 

Lars tror att i vissa fall kan slutpriset bli lägre i och med att acceptpriser har införts. Självklart finns 

det vissa personer som enkelt går med och lägger ytterligare ett bud om det är under tidspress. Så nu 

när försäljningstiden har blivit något längre gör detta att kunderna har mer betänketid och hinner 

fundera mer om huruvida de ville lägga ytterligare ett bud eller inte. På så vis anser Lars att det är bra 

att man som köpare inte stressar sig till ett köp. 

 

Har mäklarna på företaget det svårare att hitta kunder nu än tidigare? 

I och med att det tagit lite längre tid nu på senare tid att sälja så kan man säga att det har blivit något 

svårare, men sen om det beror på acceptpriser eller på marknaden i övrigt är svårt att avgöra. De kan 

idag ofta bli så att säljaren väntar på att han verkligen får ett bud på eller utöver det accepterade 

priset och därför kan det ta lite längre tid att hitta rätt kunder.  Men någon större skillnad har man 

egentligen inte märkt på Svensk Fastighetsförmedling Kungsholmen då man är så pass stora och har 

flera marknadsföringskanaler man kan nå kunderna på. 

 

Slutligen, är accepterat pris lösningen på lockpriser? 

Lars påstår flera gånger under intervjun att han inte gillar ordet ”lockpriser” utan kallar det för låga 

utgångspris. Men ja, det motverkar de låga utgångspriserna påstår han, och tror inte att dessa låga 

utgångspris er förekommer på Stockholms bostadsmarknad i dagsläget. 
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4.4 Intervju med Ehsan Sedagati, Notar 
Ehsan är kontorschef på Notars kontor i Hammarby, Stockholm. 

Förra året i juli kom den nya fastighetsmäklarlagen, vad tycker du om denna nya lag?  

De har arbetat länge med den nya lagen och därför är det inte så stor skillnad för dem. Den stora 

skillnaden är journalföringen som innebär en del merjobb, men som med allting annat är det en 

vanesak. 

 

Vad anser du om att lockpriser skulle vara vilseledande marknadsföring? 

Stockholmsmarknaden hade under en längre tid indoktrinerats i detta sätt att marknadsföra objekt 

så jag vill inte påstå att man vilseledde Stockholmarna. Det som var vilseledande var väl att det inte 

framgick från början att det var en auktion med budstart från en nivå och ett slutpris som i 9 fall av 

10 slutade betydligt högre. 

 

Vad anser du om lockpriser? 

Han tycker inte om begreppet lockpriser, men det är inte aldrig schysst att arbeta efter en metod 

som alla deltagare (läs spekulanter) inte är införstådda med. 

 

Vad tycker du om att föra in en lag som endast reglerar lockpriser? 

Ehsan tror inte det kommer gå att införa en sådan lag om säljarna ska få bibehålla sin fria 

prövningsrätt. 

 

Hur skulle det bli om något företag började använda sig av lockpriser igen?  

De har haft en del fall där priserna stigit mer än väntat och det talats om lockpriser, men det är 

marknadens pikar som avgjort detta. Personligen tror Ehsan att det är svårt att använda sig av låga 

utgångspriser då de ledande aktörerna har en branschöverenskommelse. 

 

För varje år som går ökar antalet varnade mäklare för just lockpriser, hur tror du det kommer sig?  

Att mäklare blir varnade beror på FMN bedömning av deras arbete. Om man har en logisk förklaring 

till varför priser stiger blir man inte varnat. Ehsan har själv blivit anmäld till FMN för lockpris, men det 

lades ner då man vid närmare granskning ansåg att hans arbete inte skiljde sig från företagets eller 

branschens riktlinjer. 
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Vad tror du om i år 2012 med tanke på accepterat pris inverkan? 

Spekulanterna har sakta börjat vänja sig vid de accepterade priserna och det har varit en sund och 

naturlig utveckling för marknaden. Inverkan har varit färre spekulanter på visningarna, men dessa har 

dock haft rätt storlek på plånboken. 

 

Hur skiljer sig budgivningarna från förut efter införandet av accepterat pris? 

Budgivningarna är inte lika intensiva och stiger inte lika mycket. Oftast inleds de under det 

accepterade priset men slutar i 8 fall av 10 på eller över det accepterade priset. Endast i 2 fall av 10 

slutar det under det accepterade priset.  

 

Vad har du för åsikter angående accepterat pris? 

Han anser att det är ett bra sätt att marknadsföra på, dock så behöver det mera tid att sjunka in då 

det är en ny arbetsmetod. 

 

Hur har slutpriset påverkats med accepterat pris? 

Statistiken visar att slutpriserna inte ändrats så att man kan påstå att det haft en inverkan varken 

positivt eller negativt. 

 

Har mäklarna på företaget det svårare att hitta kunder nu än tidigare? 

Nej 

 

Slutligen, är accepterat pris lösningen på lockpriser? 

Som det ser ut just nu är det den bästa lösningen 
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4.5 Intervju med Sebastian Magnani, Eklund Stockholm New York 
Sebastian är marknadsföringschef på Eklund Stockholm New York i Stockholm. 

Förra året i juli kom den nya fastighetsmäklarlagen, vad tycker du om denna nya lag?  

Principen är bra och rätt tänkt. Problemet är att det inte finns något lagkrav på att säljaren måste 

släppa på den angivna nivån vilket gör att det i slutändan endast är en indikation om prisbilden.  

 

Vad anser du om att lockpriser skulle vara vilseledande marknadsföring? 

Enligt mäklarlagen skall ett objekt marknadsföras på en marknadsmässig nivå. Det finns flera verktyg 

för att fastlägga vad en marknadsmässig nivå är. Självklart skall alla registrerade mäklare anpassa sig 

efter detta.  

 

Vad anser du om lockpriser? 

De ogillar naturligtvis lockpriser och välkomnar alla åtgärder som gör att marknaden blir mer 

genomlyst och osäkerheten för potentiella köpare minskar.  

 

Vad tycker du om att föra in en lag som endast reglerar lockpriser? 

De förordar som sagt en lagtext ändring som på ett tydligare sätt skulle reglera spelreglerna för både 

köpare och säljare.  

 

Hur skulle det bli om något företag började använda sig av lockpriser igen?  

Det skulle självklart förstöra trovärdigheten inte bara för det enskilda bolaget men också för 

mäklarkåren som helhet och de får där av förlita sig på att samfundet agerar kraftfullt mot de aktörer 

som fortsätter att jobba med lockpris.  

 

För varje år som går ökar antalet varnade mäklare för just lockpriser, hur tror du det kommer sig?  

Problemet har blivit mer uppmärksammat och toleransen hos både allmänheten och 

mäklarsamfundet har minskat.  

 

Vad tror du om i år 2012 med tanke på accepterat pris inverkan? 

Begreppet accepterat pris har nu satt sig och marknaden har förstått och accepterat den nya 

prissättningen.  

 

Hur skiljer sig budgivningarna från förut efter införandet av accepterat pris? 

Fler budgivare lägger bud under utgångs nivå än tidigare.  
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Vad har du för åsikter angående accepterat pris? 

Sebastian anser att det rent generellt är ett bra initiativ som haft en viss effekt på marknaden. De 

står dock bakom hårdare reglering i lagtext som skulle innebära att en reell förändring.  

 

Hur har slutpriset påverkats med accepterat pris? 

De har alltid arbetat efter en rättvis prissättning i nivå med förväntat slutpris. Av den anledningen så 

har de inte sett några större förändringar.   

 

Har mäklarna i branschen det svårare att hitta kunder nu än tidigare? 

Han kan endast svara för Eklund Stockholm New York. De har sedan starten dubblat deras 

omsättning under varje nytt verksamhetsår och i dagarna öppnat deras tredje kontor i Sverige.  

 

Slutligen, är accepterat pris lösningen på lockpriser? 

Nej, han tror inte att det finns en enkel lösning på problemet men de förordar som sagt en lagtext 

ändring som på ett tydligare sätt skulle reglera spelreglerna för både köpare och säljare.  
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4.6 Intervju med Sofia Dalmalm, Hemnet 
Sofia jobbar som kommunikatör på Hemnet. 

Förra året i juli kom den nya fastighetsmäklarlagen, vad tycker du om denna nya lag?  

Bra att köpare och säljare får dokumenterat vad mäklaren gör, tror dock att en stor del av 

mäklarkåren redan idag för anteckningar löpande. Att mäklare har en möjlighet att ägna sig åt 

sidoverksamhet är även det positivt för mäklaren men även för köpare och säljare. 

 

Vad anser du om att lockpriser skulle vara vilseledande marknadsföring? 

Sofia anser att lockpriser är vilseledande då det är en ganska väsentlig del i ett köp. Har man ett pris 

som inte är aktuellt för säljaren att sälja sin bostad för är det definitivt vilseledande. 

 

Vad anser du om lockpriser? 

Inte bra, då lockpriser är vilseledande. 

 

Vad tycker du om att föra in en lag som endast reglerar lockpriser? 

Bra, dock svårt i vissa fall då man har en bostad som är svår att värdera, kanske ligger i ett område 

där det inte finns något liknande till salu. Om mäklaren upprepade gånger går ut med ett pris som är 

alldeles för lågt så tycker Sofia att det är bra med någon form av varningssystem. 

 

Hur skulle det bli om något företag började använda sig av lockpriser igen?  

Hon tror att det skulle uppmärksammas ganska omgående av kollegor runt omkring. Mäklarkåren har 

bra koll på sina konkurrenter. 

 

För varje år som går ökar antalet varnade mäklare för just lockpriser, hur tror du det kommer sig?  

I en trögare marknad är lockpriser ett sätt att få fler spekulanter till visningarna.  Risken blir att om 

"alla andra" mäklare i området använder sig av lockpriser och man inte gör det själv går spekulanter 

hellre på visning av en bostad som har ett lägre utgångspris. 

 

Vad tror du om i år 2012 med tanke på accepterat pris inverkan? 

Hon tror att införande av acceptpriser i Stockholmsområdet har gett en ganska bra effekt. Dock finns 

fortfarande mäklare som annonserar med lockpriser. 
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Hur skiljer sig budgivningarna från förut efter införandet av accepterat pris? 

Det blir inte alltid budgivning på objekten eller så börjar budgivningen på en lägre nivå än 

utgångspriset, vilket sällan var fallet tidigare. 

 

Vad har du för åsikter angående accepterat pris? 

Bra. 

 

Hur har slutpriset påverkats med accepterat pris? 

Inte nämnvärt tror Sofia, dock kanske försäljningarna tar något längre tid, vilket självklart även beror 

på marknaden. 

 

Har mäklarna på företaget det svårare att hitta kunder nu än tidigare? 

Tuffare konkurrens än tidigare, så ja det gäller att ha en bra tjänst att erbjuda. 

 

Slutligen, är accepterat pris lösningen på lockpriser? 

Sofia tror att det är ett steg på vägen för att bli av med lockpriserna. 
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4.7 Sammanställning av intervjuer 

 

 Förra året i juli kom den nya 
fastighetsmäklarlagen, vad 
tycker du om denna nya lag? 

Vad anser du om att lockpriser 
skulle vara vilseledande 
marknadsföring? 

Vad anser du om lockpriser? 

Svensk Fastighetsförmedling Bra! Konstiga tolkningarna av 
lagen ibland. Mäklaren ska 
tillvarata säljarens ekonomiska 
intresse.  

NEJ! Andra auktioner så är 
köpare och säljare alltid 
medvetna om det ungefärliga 
priset på varan/objektet.  

Bara för att en spekulant inte 
fick köpa lägenheten vart de 
missnöjda och därför klagade de 
på antingen mäklaren eller 
lockpriser. 

Fastighetsbyrån Det är en bra uppdatering av den 
gamla FML då det var många 
saker som behövdes göras 
tydligare. 

Generellt så är det ett 
branschproblem med just 
lockpriser. 
 

Lockpriser var ett mycket 
olyckligt branschproblem som 
inte var bra för någon, varken 
säljare, köpare eller mäklare. 

Eklund Stockholm New York Principen är bra och rätt tänkt. 
Problemet är att det inte finns 
något lagkrav på att säljaren 
måste sälja vid den angivna 
nivån. 

Enligt mäklarlagen skall ett 
objekt marknadsföras på en 
marknadsmässig nivå.  

Vi ogillar naturligtvis lockpriser 
och välkomnar alla åtgärder 
som gör att osäkerheten för 
potentiella köpare minskar. 

Hemnet Bra, köpare och säljare får journal 
vad mäklaren gjort. Mäklaren kan 
ägna sig åt sidoverksamhet är 
också positivt.  

Lockpriser är vilseledande. Ett 
pris som inte är aktuellt för 
säljaren att sälja sin bostad för 
är det definitivt vilseledande. 

Inte bra. 

Notar Vi har länge arbetat som den nya 
lagen lyder, ingen stor skillnad. 
Journalföringen har gett lite 
merjobb endast.  

Det vilseledande var att det inte 
framgick från början att det var 
en auktion med budstart från 
en nivå och ett slutpris som 
oftast slutade högre. 

Jag tycker inte om begreppet 
lockpriser. Det är aldrig sjyst att 
arbeta efter en metod som alla 
deltagare inte är införstådda 
med.  

 

 

 

 Vad tycker du om att föra in en 
lag som endast reglerar 
lockpriser? 

Hur skulle det bli om något 
företag började använda sig av 
lockpriser igen? 

För varje år som går ökar 
antalet varnade mäklare för 
just lockpriser, hur tror du det 
kommer sig? 

Svensk Fastighetsförmedling Det vore larvigt om man skulle 
föra in en lag som reglerar just 
lockpriser, alla andra auktioner 
börjar man på 0 kr eller ett pris 
under det verkliga värdet. 

Skulle ett företag börja använda 
sig av lockpriser igen skulle de 
få negativ påverkan på deras 
försäljning och kundnöjdhet.  
 

De har börjat granska mer än 
tidigare. 

Fastighetsbyrån Hoppades på att nya FML som 
kom i juli 2011 skulle reglera just 
lockpriser men tyvärr gjorde den 
inte det. 

Det skulle inte fungera om ett 
företag skulle gå emot 
strömmen och börja med 
lockpriser, de skulle ge 
mäklarna stora konsekvenser.   

De senaste åren har nämnden 
granskat just mäklare angående 
lockpriser, det har resulterat till 
fler varningar. 

Eklund Stockholm New  York En lagtext ändring som på ett 
tydligare sätt skulle reglera 
spelreglerna för både köpare och 
säljare. 

Det skulle självklart förstöra 
trovärdigheten för bolaget och 
mäklarkåren.   

Toleransen hos både 
allmänheten och 
mäklarsamfundet har minskat. 

Hemnet Bra, dock svårt i vissa fall då man 
har en bostad som är svår att 
värdera. Det vore bra med ett 
varningssystem för mäklare som 
upprepade gånger sätter lågt 
utgångspris.  

Tror att det skulle 
uppmärksammas ganska 
omgående av kollegor runt 
omkring. Mäklarkåren har bra 
koll på sina konkurrenter. 
 

Lockpriser är ett sätt att få fler 
spekulanter till visningarna. Om 
"alla andra" mäklare i området 
använder sig av lockpriser men 
inte en själv, då går 
spekulanterna på visningen med 
ett lägre utgångspris. 

Notar Det kommer inte att gå att införa 
en sådan lag om säljarna ska få 
bibehålla sin fria prövningsrätt. 

Personligen tror jag att det är 
svårt att använda sig av låga 
utgångspriser då de ledande 
aktörerna har en 
branschöverenskommelse. 

Att mäklare blir varnade beror 
på FMN bedömning av deras 
arbete. Om man har en logisk 
förklaring till varför priser stiger 
blir man inte varnad.  
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 Vad tror du om varningar i år 
2012 med tanke på acceptprisers 
inverkan? 

Hur skiljer sig budgivningarna 
från förut efter införandet av 
acceptpriser? 

Vad har du för åsikter 
angående Acceptpriser? 

Svensk Fastighetsförmedling Mäklarna kunde känna sig 
lugnare nu. Att varningar för 
lockpriser skulle minska var han 
övertygad om. 

Tidigare var det ett lågt 
utgångspris, fler budade. Idag 
bjuder spekulanterna under det 
accepterade priset för att på så 
vis testa marknaden. 

Bra. Dock visste folk hur 
marknaden i Stockholm 
fungerade och att det därför 
egentligen inte var något 
problem med lockpriser. 

Fastighetsbyrån Accepterat pris har haft en 
positiv inverkan på lockpriser. 
Helt övertygad om att varningar 
för lockpriser kommer försvinna 
helt vid slutet av året.  

Priset är mer marknadsmässigt 
rätt med acceptpris. Nu prutar 
folk istället för att buda över 
utgångspriset.  

Det finns bara positiva saker 
med accepterat pris. Responsen 
från både köpare och säljare har 
varit mycket bra. Kundnöjdhet 
har ökat efter införandet.  

Eklund Stockholm New York Begreppet accepterat pris har nu 
satt sig och marknaden har 
förstått och accepterat den nya 
prissättningen.  

Fler budgivare lägger bud under 
utgångsnivån än tidigare. 

Rent generellt är det ett bra 
initiativ som haft en viss effekt 
på marknaden. 

Hemnet Införande av acceptpriser i 
Stockholmsområdet har gett en 
ganska bra effekt. Dock finns 
fortfarande mäklare som 
annonserar med lockpriser. 

Det blir inte alltid budgivning på 
objekten eller så börjar 
budgivningen på en lägre nivå 
än utgångspriset, vilket sällan 
var fallet tidigare. 

Bra 
 

Notar Inverkan har varit färre 
spekulanter på visningarna, men 
dessa har dock haft rätt storlek 
på plånboken. 

Budgivningarna är inte lika 
intensiva och stiger inte lika 
mycket. Oftast inleds de under 
det accepterade priset. 

Jag anser att det är ett bra sätt 
att marknadsföra på, dock så 
behöver det mera tid att sjunka 
in då det är en ny arbetsmetod. 

 

 

 Hur har slutpriset påverkats 
med acceptpriser? 

Har mäklarna på företaget det 
svårare att hitta kunder nu än 
tidigare? 

Slutligen, är acceptpriser 
lösningen på lockpriser? 

Svensk Fastighetsförmedling I vissa fall kan slutpriset bli 
lägre i och med att 
acceptpriser har införts. 

Längre försäljnings tid nu, än 
tidigare. Det kan bero på flera 
faktorer inte bara accepterat pris.  

Ja, det motverkar de låga 
utgångspriserna påstår han. 

Fastighetsbyrån Tror inte att slutpriserna har 
påverkats. Det är bara 
skillnaden mellan utgångspris 
och slutpris som påverkas. 

Ingen påverkan. De har så pass 
många olika marknadsföringars 
kanaler som de använder sig av. 

Helt klart lösningen på 
lockpriser! 

Eklund Stockholm New York Vi har alltid arbetat efter en 
rättvis prissättning i nivå med 
förväntat slutpris, därför inte 
några större förändringar. 

Vi har sedan starten dubblat vår 
omsättning varje nytt 
verksamhetsår. 

Nej, det finns ingen enkel 
lösning på problemet men vi 
förordar som sagt en lagtext 
ändring.  

Hemnet Inte nämnvärt tror jag, dock 
kanske försäljningarna tar 
något längre tid, vilket 
självklart även beror på 
marknaden. 

Tuffare konkurrens än tidigare, så 
ja det gäller att ha en bra tjänst att 
erbjuda. 

Tror att det är ett steg på vägen 
för att bli av med lockpriserna. 

Notar Statistiken visar att slutpriserna 
inte ändrats så att man kan 
påstå att det haft en inverkan 
varken positivt eller negativt. 

Nej Som det ser ut just nu är det 
den bästa lösningen 
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4.8 Enkät 
Enkätundersökningen som skickades ut via Facebook och e-post gav 238 stycken svar. Av dessa 238 

stycken som svarade togs 160 stycken med då dessa uppfyllde kriteriet om att bo i Stockholm. 

4.9 Sammanställning av enkät 
      
      MÄKLARE (Grön)                                KÖPARE (Blå)                                 SÄLJARE (Brun) 

 1) Kön? 
 

 
2) Vid din eventuella nästkommande bostadsaffär är du: (Är du mäklare svara endast mäklare, är du både 
köpare och säljare välj ett alternativ) Redovisas i antalet svar från respektive kategori: 
 
            Mäklare 63st                                       Köpare 66st                                            Säljare 31st 
 

3) Ålder? 

 

   
 
 
 
 
4) Vad tycker du om lockpriser? (Lockpris är ett lågt utgångspris för att locka fler spekulanter)  

  
 

 

15% 

77% 

8% 

Bra

Dåligt

Vet ej

58% 

42% Man

Kvinna

71% 

26% 

0% 
0% 3% 0% 18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66+
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41% 

23% 

36% 
Bra

Dåligt

Vet ej

68% 

26% 

6% 

Ja

Nej

Vet ej

90% 

3% 7% 

Bra

Dåligt

Vet ej

76% 

19% 

5% 

Ja

Nej

Vet ej 76% 

23% 

1% 

Ja

Nej

Vet ej
61% 

32% 

7% 

Ja

Nej

Vet ej

5) Tycker du den nya fastighetsmäklarlagen borde ha reglerat lockpriser? (1 juli 2011 kom den nya 
fastighetsmäklarlagen. Den reglerade en del olika saker men tog inte upp något om lockpriser) 

 
 
 

 6) Vad tycker du om att föra in en lag som reglerar lockpriser?  
 
 

 7) Borde lockpriser klassas som vilseledande marknadsföring? 
 
 

  
8) Vad tycker du om att accepterat pris infördes på bostadsmarknaden? Accepterat pris innebär att priset som 
anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. 
  
 

  
 

63% 
20% 

17% Ja

Nej

Vet ej

85% 

4% 
11% 

Bra

Dåligt

Vet ej

71% 

24% 

5% 

Ja

Nej

Vet ej

32% 

26% 

42% 
Bra

Dåligt

Vet ej

38% 

35% 

27% Bra

Dåligt

Vet ej

95% 

3% 2% 

Bra

Dåligt

Vet ej
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9) Vid din nästkommande bostadsaffär, skulle du vilja att din bostad annonserades med högt, lågt eller 
marknadsmässigt utgångspris? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10) 2011 blev 24 stycken fastighetsmäklare varnade för just lockpriser. Trodde du det var fler eller färre som 
blev varnade för just lockpriser? Eller var det som du trodde? 
 

  
 
11) Hur tycker du budgivningarna fungerar idag jämfört med tidigare då lockpriser användes? 
 
 

 

  

13% 

84% 

3% 

Lågt

Marknad..

Högt

8% 

92% 

0% 

Lågt

Marknad..

Högt

48% 

19% 7% 

26% 

Fler

Färre

Det var
som..

Vet ej

51% 

13% 

22% 

14% 

Fler

Färre

Det var
som..

Vet ej

41% 

26% 

7% 

26% 

Fler

Färre

Det var
som..

Vet ej

39% 

9% 13% 

39% 

Bättre

Sämre

Lika som..

Vet ej

37% 

19% 

6% 

38% 

Bättre

Sämre

Lika som..

Vet ej

20% 

6% 

11% 
63% 

Bättre

Sämre

Lika som..

Vet ej

8% 

92% 

0% 

Lågt

Marknad..

Högt
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5. Analys & diskussion 

 

I denna del analyseras och kopplas samman empirin med teorin. Även hur införandet av accepterade 

priser har påverkat bostadsmarknaden och de parter som är inblandade i en bostadsaffär diskuteras.

 

5.1 Intervjuer 
Fastighetsmäklaryrket är ett arbete som har funnits i flera sekel då de första mäklarna inte sålde bara 

fastigheter utan även handelsvaror. Redan år 1720 kom det förordning som skulle börja kräva 

speciella krav på personer som skulle hjälpa till vid en säljprocess. Det dröjde sedan ca 260 år innan 

Sverige skulle få sin första mäklarlag som skulle styra mäklarna.86 Denna lag har varit grunden för hur 

fastighetsmäklaryrket fungerar idag. 

5.2 Marknadsföringslagen (MFL) 
Det är inte endast fastighetsmäklarlagen (FML) som styr hur en fastighetsmäklare ska arbeta med 

olika uppgifter, även marknadsföringslagen (MFL) är en viktig lag att ha i åtanke när det kommer till 

fastighetsmäkleri. Marknadsföring är en stor arbetsuppgift för fastighetsmäklare. En mäklare jobbar 

med marknadsföring av sig själv, sina försäljningsobjekt och även företaget. Det är väldigt viktigt att 

mäklaren följer de bestämmelser som lyder under MFL. Lagen behandlar vad som är tillåtet och 

otillåtet inom just kommersiell marknadsföring.87  

 

När frågan ”Vad anser du om att lockpriser skulle vara en vilseledande marknadsföring?” ställdes var 

respondenterna inte helt överens om att lockpriser borde klassas som vilseledande marknadsföring. 

Tre av dem som intervjuats tyckte att lockpriser är vilseledande. Det står i mäklarlagen att ett objekt 

ska marknadsföras på en marknadsmässig nivå, alltså ett pris som bostaden kan tänkas inbringa vid 

en publik försäljning. En skrev också att det var vilseledande på så sätt att det aldrig framgick i 

annonserna att det var en auktion som skulle börja med ett lågt utgångspris som budstart och att det 

oftast slutade med ett högre slutpris88. 

 

 

 

En respondent kom med ett väldigt intressant svar som skiljde sig mycket från de andra. Han ansåg 

                                                           
86

 Jingryd, 2009 
87

 Bernitz, 1997 
88

 Intervju med Ehsan, Notar sid. 36 
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att lockpriser inte är vilseledande marknadsföring då under alla andra typer av auktioner är köparen 

och säljaren alltid medvetna om det ungefärliga priset på varan89. En vara på en annan typ av auktion 

kan börja på t.ex. 1000 kr och sluta på 1800 kr men det klassas inte som vilseledande marknadsföring 

även det är en prisökning med 80 %. 

 

Enligt marknadsföringslagen 8 § är det vilseledande marknadsföring om det uppfyller någon av 

bestämmelserna i § 9, 10, 12-1790. Ett exempel om bestämmelserna är att den som marknadsför inte 

får vilseleda när det handlar om en varas kvalitet eller pris. Att annonsera ett objekt med ett lågt 

utgångspris vilket leder till att slutpriset är 40-80% högre än utgångspriset kan enligt MFL tolkas som 

vilseledande marknadsföring. 

Fördelen med att lockpriser skulle klassas som vilseledande och försvinna helt är att rykten om 

fastighetsmäklare kanske skulle bli bättre med tiden. Skulle lockpriser försvinna helt skulle det leda 

till att köpare och säljare får ett större förtroende för mäklare, istället för att känna sig lurade för att 

bostadens såldes för ett mycket högre pris än det annonserades för. 

 

Nackdelen med att det skulle klassas som vilseledande marknadsföring är att det kan vara svårt att 

urskilja när det har handlat om just lockpriser då ett högre slutpris än annonserat kan bero på en 

tillfällighet eller bara ett svårvärderat objekt. 

 

Vi håller med om resonemanget om att alla andra typer av auktioner oftast börjar med ett lågt pris 

och slutar högt. Varför är inte det vilseledande marknadsföring? Varför är det just lågt utgångspris på 

fastighetsmarknaden som anses vara vilseledande? 

 

 

 

 

 

                                                           
89

 Intervju med Lars, Svensk Fastighetsförmedling sid. 33 
90

 MFL, 2008:486 
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5.3 Nya fastighetsmäklarlagen 

 
Lagen som reglerar fastighetsmäklarna är främst den s.k. fastighetsmäklarlagen (FML). Den är 

anpassad för just mäklare och är till för att styra mäklarna i deras arbete samt upplysa vilka 

skyldigheter de har gentemot kund. Den 1 juli 2011 trädde den nya Fastighetsmäklarlagen i kraft och 

den tidigare lagen från 1995 upphörde att gälla. 

 

När vi ställde frågan ”Förra året i juli kom den nya fastighetsmäklarlagen, vad tycker du om denna 

nya lag?” hade alla respondenterna väldigt likartade svar. Alla tyckte att det var en bra lag då den 

gamla var från 1995 och behövde uppdateras. Det var två av respondenterna som dock utmärkte sig 

med sina svar. Den ena var Sebastian från Eklund Stockholm New York som ansåg att nya lagen hade 

rätt tänk men att det som fortfarande kunde orsaka problem var att det inte fanns någon reglering 

på att säljaren var tvungen att sälja för den angivna accepterade prisnivån91.  

Fördelen om den nya fastighetsmäklarlagen hade haft med en sådan reglering att säljaren måste 

sälja för det angivna priset hade varit att fler intressenter på marknaden skulle vara helt säkra på att 

de skulle få köpa bostaden om de var de enda som accepterad det angivna priset. En annan fördel 

hade även varit att mäklarna hade sluppit få anmälningar på sig på grund av detta då spekulanterna 

ofta tolkar det som att det är fastighetsmäklarens fel att de inte får köpa till ett accepterade priset, 

även om så inte är fallet. Dagens potentiella köpare antar att vid ett accepterat pris kommer de 

självklart få köpa men så är det absolut inte. Ett annat namn än accepterat pris på detta nya fenomen 

som minskar risken för feltolkningar hade varit att föredra. 

Det skulle dock vara väldigt svårt att få igenom ett sådant lagförslag eftersom det skulle göra att 

säljaren är tvungen att sälja oavsett om personen ångrar sig eller av någon annan orsak inte kan sälja. 

Om den nya fastighetsmäklarlagen hade innehållit den här typen av lagändring hade de även behövt 

föra in en lag som säger att bud är bindande. 

Ett annat svar som skiljde sig från mängden var från Lars på SF. Han tyckte att den nya lagen innehöll 

vissa saker som var svårtolkade. Det står t.ex. att en mäklare ska ta tillvara på båda parternas intresse 

men främst säljarens ekonomiska intresse.92  Trots detta blir mäklare ändå varnade för att ta 

säljarens ekonomiska intresse i första hand då mäklaren försöker få ut högsta möjliga slutpris93. Vi 

håller med Lars att det är väldigt konstigt att fastighetsmäklarna blir varnade för lockpriser som visat 

sig vara den mest effektiva prissättningen för att få ut högsta möjliga pris.  

                                                           
91

 Intervju med Sebastian, Eklund Stockholm New York sid. 38 
92

 FML, 2011:666, § 8 
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 Intervju med Lars, Svensk Fastighetsförmedling sid. 33 
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5.4 Varningar 
Lockpriser är något som har blivit ett allt större problem de senaste åren94. Det är främst i 

storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö som har problem med lockpriser men i första 

hand Stockholm. Eftersom hela fastighetsbranschen började använda sig av lockpriser har det gjort 

att ingen mäklarbyrå kunde gå emot strömmen själva utan att de skulle påverka deras försäljning. 

Detta har även påverkat fastighetsmäklarna eftersom nästan alla har använt sig av den här 

prissättningsmetoden. När de blivit anmälda har fastighetsmäklarnämnden gått in och kontrollerat 

de senaste årens försäljningar hos den anmälda mäklaren för att se om han har använt sig av 

lockpriser systematiskt, vilket i sådana fall har lett till en varning. Detta har inte gått att undvika då 

alla mäklarna har jobbat med lockpriser. 

 

Antalet varningar på just mäklare för olika anledningar har ökat nästan varje år. I november 2010 vart 

282 stycken mäklare varnade och samma period 2011 var det 289 stycken. En varning antecknas i 

Fastighetsmäklarnämndens offentliga register, vilket man kan ta del av genom ett samtal till 

nämnden. Där kan man få besked om en mäklare är varnad samt skälet till detta.95 

 

När vi ställde frågan ”För varje år som går ökar antalet varnade mäklare för just lockpriser, hur tror 

du det kommer sig?” var det flera av respondenterna som trodde att fastighetsmäklarnämnden hade 

börjat granska främst lockpriser hårdare än vad de gjort innan vilket självklart ledde till en ökning i 

varnade mäklare för just lockpriser. Samtidigt sa en av respondenterna att om man hade en bra 

förklaring till varför slutpriset hade landat högre än utgångspriset så kunde man klara sig ifrån att få 

en varning. 

När vi ställde frågan ”För varje år som går ökar antalet varnade mäklare för just lockpriser, hur tror 

du det kommer sig?” var Lars på svensk fastighetsförmedling och Johan på fastighetsbyrån helt 

övertygade om att varningar pga. lockpriser skulle minska betydligt efter införandet av accepterat 

pris.  

 

Den vanligaste orsaken till varför fastighetsmäklare blir varnade är oftast när det handlar om 

budgivning och lockpriser96. Det är helt förståeligt att statistiken visar att budgivning och lockpriser är 

de två sakerna som mäklarna blir mest varnade för. Det är även de två delarna vid en försäljning som 

har mest påverkan på köpare/säljare. Fördelen med att ha ett lockpris är just för att det kommer 
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 Sydsvenskan (1) 
95

 Fastighetsmäklarnämnden (4) 
96

 Fastighetsmäklarnämnden (4) 
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mycket fler spekulanter till visningen som Sofia från Hemnet skriver i intervjun97. Nackdelen med att 

använda sig av lockpriser är att mäklarna har jobbat i ständig stress med vetskapen om att de kan bli 

varnade när som helst bara för att en intressent som var med i budgivningen tyckte att priset steg för 

mycket.  

5.5 Auktioner 
Idag finns det väldigt många olika auktioner som i princip allt kan säljas på. Nätauktioner är ett idag 

mycket vanligt fenomen. Några av de vanligaste auktionsformerna som finns i dagens samhälle är 

english auction, dutch auction, first price auction, sealed second price auction och swedeauction.98   

 

När vi ställde frågan ”Hur skiljer sig budgivningarna från förut efter införandet av accepterat pris?” 

var de flesta respondenterna eniga. När de använde sig av lockpris förut var det betydligt fler som var 

med och budade på de olika objekten och även fler spekulanter på visningarna. De tyckte att 

budgivningarna hade fått en helt annan förhållningsätt än innan med lockpriser. Nu startades en 

budgivning med att en intressent gav ett bud under accepterat pris istället för att de lägger ett bud 

över utgångspriset som innan.  

 

Vi kan jämföra dagens budgivningsprocess i Stockholm med McAfee & McMillans teori om dutch 

auction och Carl Lagercrantz teori om swedeauction. Dutch auction går ut på att sätta ett högt 

utgångspris och sedan sänka det successivt tills någon antar budet99. Det är inte helt likt Stockholms 

accepterat pris men fungerar på samma sätt, en omvänd budgivning kan man säga. Swedeauction 

kan förknippas med låga utgångspriser, lockpris100. Det som används just nu i Stockholm är främst ett 

högt utgångspris i förhoppning om att någon person ska acceptera budet vilket efterliknar Dutch 

auktion. Innan införandet av accepterat pris använde sig mäklarna i Stockholm sig av swedeauction 

(lockpris). 

 

 Fördelen med swedeauction (lockpris) är att det kom väldigt många på visningarna, vilket många 

anser leder till ett ökat försäljningspris på bostaden. Nackdelen var att mäklarna vart varnade och 

köparna kände sig lurade. Fördelen med dutch auction (accepterat pris) som används idag är att 

mäklarna inte blir varnade, köparna känner sig inte lurade och förtroendet för mäklarna ökar. 

Nackdelen med dutch auction (accepterat pris) är att de kommer färre spekulanter till visningarna, 
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 Intervju med Sofia, Hemnet sid. 40  
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längre försäljningstid och enligt Carl Lagercrantz får säljaren dessutom ut ett högre slutpris med 

swedeauction (lockpris)101.   

5.6 Lockpris 
Enligt Norén102 har lockpriser funnits ända sedan nittiotalet då den s.k. ”lockpris fadern” Carl 

Lagercrantz satte i system att ha väldigt låga utgångspriser. Det tog 10 år innan folk slutade skratta åt 

hans låga utgångspriser och i början av 2000 – talet använde sig alla mäklare av lockpriser. 

 

Lockpriser har under en längre tid varit ett stort problem på fastighetsmarknaden i Stockholm vilket 

gjort att många har känt sig lurade av mäklare103. Dock har konkurrensen i Stockholm varit väldigt 

tuff för mäklare vilket gjort att ingen kunnat gå emot strömmen och använda sig av accepterat pris 

tidigare.   

 

När vi ställde frågan ”Vad anser du om lockpriser?” var majoriteten av respondenterna väldigt 

negativa till lockpriser. De tyckte att det var ett branschproblem, det var inte sjyst att arbete på ett 

sätt där alla deltagarna inte förstod metoden och gav en osäkerhet gentemot köparna m.m. Det var 

en respondent som hade en annan uppfattning. Lars från svensk fastighetsförmedling ansåg att 

problemet med lockpriser var att den spekulant som inte fick köpa lägenheten var de missnöjda och i 

sin tur klagade antingen på mäklaren eller på lockpriser104. Han tyckte att i grunden är egentligen inte 

lockpriser ett problem då han ansåg att de som var potentiella köpare visste hur marknaden i 

Stockholm fungerar.  

När vi ställde frågan ”Vad tycker du om att föra in en lag som endast reglerar lockpriser?” var det lite 

skilda meningar. En person tyckte det var larvigt då alla andra typer av auktioner börjar på t.ex. 0 kr, 

två hoppades på att nya FML skulle reglera det, en tyckte det vore bra och en annan ansåg att det 

aldrig skulle gå att få igenom en sådan lagändring om säljaren ska få ha kvar sin fria prövningsrätt.  

Vi tycker det är konstigt att det inte kom någon lagändring i den nya fastighetsmäklarlagen med 

någon slags reglering av lockpriser då det varit ett väldigt hett ämne inom just fastighetsbranschen 

de senaste åren.  
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När vi ställde frågan ” Hur skulle det bli om något företag började använda sig av lockpriser igen?” 

ansåg alla respondenterna att det inte skulle fungera om ett företag eller en mäklare helt plötsligt 

skulle gå emot den nya strömmen som är accepterat pris. Det skulle ha en negativ påverkan på det 

företaget och ge stora konsekvenser. Vi håller med respondenterna att det inte skulle fungera om ett 

företag gick mot strömmen. Det var likadant när fastighetsmäklarna använde sig av lockpriser istället 

för accepterat pris, då kunde man inte använda sig av accepterat pris eftersom alla andra använde sig 

av arbetssättet med lockpriser. Det är samma sak nu, man kan inte återgå till att använda sig av 

lockpriser då det nya annonseringsmetoden är accepterat pris. 

 

Enligt Yavas & Yangs teori när det kommer till att sälja sin bostad handlar det inte bara om att sätta 

rätt pris. Säljaren och mäklaren vill gärna sälja bostaden så snabbt som möjligt för ett så högt pris 

som möjligt105. Enligt respondenterna tar det längre tid att sälja med det nya arbetssättet, accepterat 

pris. Detta strider lite mot Yavas & Yangs teori men självklart är det nya förhållningssättet mer 

hälsosamt för köpare då de kan vara mer rationella och inte behöva stressa sig in i något stort som en 

fastighetsaffär.  
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5.7 Accepterat pris 
När accepterat pris infördes i augusti 2011 sjunk slutpriserna på en gång, antalet sålda objekt sjönk 

och utgångspris på bostäder ökade med nästan 20 % över en natt106.  

 

När vi ställde frågan ”Vad har du för åsikter angående accepterat pris?” tyckte alla respondenter att 

accepterat pris är något bra som haft en positiv påverkan på fastighetsmarknaden i Stockholm. Det är 

fortfarande ett nytt arbetssätt som behöver sjunka in men de ser en positiv uppgång i kundnöjdhet.  

 

När vi ställde frågan ”Hur har slutpriset påverkats med accepterat pris?” ansåg majoriteten att 

slutpriset inte hade påverkats något större efter införandet och det kunde man även läsa utifrån 

statistik. Enligt fastighetsbyråns undersökning om hur stor procent det skiljde mellan utgångspriset 

och slutpriset var det större skillnad förra året än vad det är idag107. Det säger rätt mycket att 

införandet av accepterat pris inte har påverkat slutpriset direkt men det har påverkat marknaden 

positivt. Det har påverkat positivt på så sätt att personer som är intresserade av att köpa en bostad 

har bättre koll på vad bostaden verkligen kommer att säljas för än vad de hade innan när ett objekt 

kunde säljas för ca 15-30% högre än utgångspris. 

 

När vi ställde frågan ”Har mäklarna på företaget det svårare att hitta kunder nu än tidigare?” ansåg 

de flesta intervjupersonerna att det inte hade påverkat något speciellt då de redan hade så pass bra 

och många marknadsföringskanaler. Skillnaden var främst att det tar längre tid att sälja objekten idag 

än tidigare. Men det behöver inte bara bero på införandet av accepterat pris, kan även vara att 

världsekonomin är rätt ostabil för tillfället.  

 

När vi ställde den sista frågan ”Slutligen, är accepterat pris lösningen på lockpriser?” tyckte alla att i 

dagsläget är det början på lösningen av problemet, och att det är ett svårt och omfattande problem 

som behövs lösas.  
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Enligt John R. Knights teori om att sätta ett alldeles för högt utgångspris på bostaden som ska säljas 

kan resultera till att det blir färre spekulanter som är intresserade av att köpa bostaden. Det kan även 

göra att det blir en högre kostnad eftersom bostaden måste marknadsföras under en längre tid. Men 

att sätta ett lågt pris är inte helt positivt heller. Detta kan göra att säljaren får bostaden såld 

snabbare men att den säljs för ett lägre pris än vad säljarna hade hoppats på, vilket kanske inte hade 

hänt om bostaden hade en mer selektiv grupp köpare.108  

 

Med detta menas att det är väldigt svårt att säga vilken prissättning som är att föredra då båda har 

fördelar och nackdelar men enligt enkätundersökningen och intervju med mäklarföretag så tycker 

majoriteten av de frågade att sätta ett pris på en marknadsmässig nivå (accepterat pris) är den bästa 

lösningen.  

5.8 Enkät 
Enkätundersökningen som skickades ut gav sammanlagt 160 svar som ansågs vara relevanta och 

stämma överrens med våra krav att redovisa i denna studie. Kraven var att de skulle bo i Stockholm. 

Svaren vi fick var balanserat mellan kvinnor och män då ungefär hälften av svaren kom från 

respektive kön. Balansen mellan de som svarade var ganska bra fördelat mellan potentiella mäklare 

(63st), köpare (66st) och säljare (31st). Majoriteten av de svarande var relativt unga med drygt 70 % 

av dom svarande i intervallet mellan 18-25år och 20 % i intervallet 26-35 år. Övriga svaranden var i 

spridda intervall. 

Vad tycker du om lockpriser? (Lockpris är ett lågt utgångspris för att locka fler spekulanter) 

 

På denna fråga kunde man se tydligt att majoriteten ansåg att lockpriser var dåligt (81 % av 

mäklarna, 77 % av mäklarna och 68 % av säljarna). Det som är intressant här är att största delen av 

dom som tycker att lockpriser är bra var säljarna då 26 % av dessa ansåg det vara positivt med de 

låga utgångspriserna. Av den information vi fått från framförallt intervjuerna, litteratur men även 

tidningsartiklar kan vi anta att denna åsikt hos säljarna beror på att slutpriset ofta blir högre med 

denna form av låga prissättning.  Det är även den metoden som enligt Carl Lagercrantz ger ett så 

realistiskt marknadspris som möjligt109. 
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Tycker du den nya fastighetsmäklarlagen borde ha reglerat lockpriser? (1 juli 2011 kom den nya 

fastighetsmäklarlagen. Den reglerade en del olika saker men tog inte upp något om lockpriser) 

 

Knappt 70 % av de svarande ansåg att lagen borde regleras i lag, medan drygt 20 % ansåg att den nya 

lagen ej borde tagit upp det. Att det är så många som tycker att den borde regleras i lag beror 

förmodligen på att många som inte är insatta i hur marknaden fungerar, eller mäklare som vet att 

folk inte är fullt medvetna om hur den fungerar, tycker att det borde vara bra med en lagstiftning 

som man går efter och på så vis inte behöver känna oron över att bli lurad.  

Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren ta till vara på uppdragsgivarens ekonomiska 

intresse. Eftersom ett lågt utgångspris enligt Carl Lagercrantz skulle gynna säljaren ekonomiskt bäst 

skulle lagarna säga emot varandra då man inte längre skulle ta till vara på säljarens ekonomiska 

intresse vid användning av accepterat pris.110 En införing av lagtext som reglerar detta skulle göra att 

ändring av befintlig lagtext även är befogat. Sedan kan man även ställa sig frågan varför 

budprocessen ska regleras på just fastigheter när det inte finns någon annan typ av 

budgivningsprocess som regleras i lag, som t.ex. antik-auktioner, bilauktioner etc. där man får sätta 

det utgångspris man vill. Självklart gäller även här att man vet att en relativt ny bil med utropspris på 

1000 kr kommer gå för betydligt mer. Vuxna människor som är ute efter att köpa något de är 

intresserade av vet i princip alltid vad produkten är värd, inte minst vid köp av sådant som ändå 

kostar så pass mycket som en lägenhet. 

 

Borde lockpriser klassas som vilseledande marknadsföring? 

 

Här skilde sig svaren lite beroende på vilken kategori man tillhör som svarande. Mäklare och köpare 

ställde sig lika till denna fråga då 76 % hos både mäklare och köpare ansåg att lockpriser borde 

klassas som vilseledande marknadsföring, medan 19 % av mäklarna och 23 % av köparna ansåg att 

det inte borde. Detta kan jämföras med säljarnas åsikter då något fler, 32 %, ansåg att det inte skulle 

klassas som vilseledande marknadsföring. De som anser att det klassas som vilseledande är 

förmodligen de som inte är insatta i bostadsmarknaden och hur den fungerar. Det kan även vara 

tidigare spekulanter som inte fått köpa till det pris som var utannonserat, även om de egentligen 

visste att bostaden var mycket mer värd. Men den absolut största orsaken till varför de svarade såhär 

på denna fråga tror vi beror på hur media på senare tid har förstorat upp det hela. Människor har då 

fått läsa i media hur konsumenterna har känt sig lurade och inte riktigt förstått hur säljprocessen 

skulle gå till.  
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Även i studien av Liu, Wei, Chen111 har man kommit fram till att vissa anbudsgivare har känt sig 

lurade och förlorat ”dyrbar” tid genom att springa på visningar på lägenheter de egentligen inte hade 

råd med. Slutsatsen man då enkelt kan dra är att detta är vilseledande marknadsföring som Bernitz 

skriver i boken Marknadsföringslagen112. Som många kanske inte vet kan det även bli så att säljaren 

inte väljer att sälja till bud motsvarande det accepterade priset. Så valet av namn för den nya 

annonseringsmetoden kan diskuteras då vi kan tycka att det kan vara mer vilseledande än det 

tidigare annonserade utgångspriset. 

 

Vad tycker du om att acceptpris infördes på bostadsmarknaden? Accepterat pris innebär att priset 

som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. 

 

Här var de svarande överens om vad dom tyckte då ca 90 % tyckte att det var bra att man införde 

accepterat pris på Stockholms bostadsmarknad. Detta är förmodligen för att man fort ska kunna se 

vad bostaden ungefär är värd och om det är värt att lägga den i listan med intressanta boenden. Att 

bostaden i stället annonseras med ett marknadsmässigt accepterat pris gör det då lättare att sålla 

bort de bostäder man egentligen inte har råd med. Även tidigare innan accepterat pris infördes i 

annonserna var det dock också enkelt att se det ungefärligt marknadspris då man listat 

jämförelsepriser på andra likvärdiga bostäder som nyligen sålts i området. Så någon större skillnad 

har det egentligen inte blivit, mer än att budgivningsprocessen har kommit att se annorlunda ut än 

tidigare då den idag mer fungerar som en sjunkande budgivningsprocess (Dutch auction)113. 

Vid din nästkommande bostadsaffär, skulle du vilja att din bostad annonserades med högt, lågt 

eller marknadsmässigt utgångspris? 

 

Här svarade 92 % av både mäklare och köpare att de ville att deras nästa bostadsaffär skulle 

annonseras ut med marknadsmässigt utgångspris och 8 % med lågt. Hos säljarna var det 84 % som 

ville att deras bostad skulle annonseras med accepterat pris medan 13 % ville att den skulle 

annonseras med lockpris.  

Här kan man se att majoriteten tror på marknadsmässiga utgångspriser. Detta visar därför att 

införande att accepterade priser på Stockholms bostadsmarknad har tagits emot positiv av 

marknaden och det är något man vill jobba vidare med. Att alla parter är nöjda vid en bostadsaffär är 

bland det viktigaste som mäklare och självklart vill man arbeta på ett sätt som genererar detta. 
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2011 blev 24 stycken fastighetsmäklare varnade för just lockpriser. Trodde du det var fler eller 

färre som blev varnade för just lockpriser? Eller var det som du trodde? 

 

Här ser vi att nästan hälften av de tillfrågade trodde det var fler än 24st mäklare som blev varnade 

för lockpriser under 2011, medan knappt 20 procent trodde det var färre. Av det kan vi konstatera 

att media har förstorat upp detta och gjort fenomenet ”lockpriser” till något större än vad det 

egentligen är och smutskastat mäklarkåren mer än vad som egentligen borde ha gjorts då ändå bara 

24 av 6772 registrerade mäklare (år 2011) som blev varnade för just detta114.  

 

Självklart eftersträvar branschen att inte få någon mäklare varnad för detta över huvud taget, men 

det är i princip omöjligt då det alltid kommer finnas objekt som skiljer sig från andra och är 

svårvärderade då det inte finns andra objekt att jämföra med115. Det händer också att köpare som 

verkligen vill ha bostaden lägger bud långt över vad bostaden egentligen är värd och därmed avviker 

slutpriset från utgångspriset och mäklaren kommer förmodligen bli varnad för detta. Varningar för 

priser som avviker från utgångspriset kommer därför alltid att finnas kvar. 

 

Hur tycker du budgivningarna fungerar idag jämfört med tidigare då lockpriser användes? 

Den här frågan var det många som inte hade något svar på de förmodligen inte har någon erfarenhet 

av detta ännu som de kan jämföra med. Men av de som svarade ansåg de flesta att budgivningarna 

går bättre till (37 % av mäklarna, 20 % av köparna, 39 % av säljarna).  

Den stigande budgivningen som man hade med de låga utgångspriserna har nu i stället blivit omvänd 

budgivning116, dvs. att man ofta prutar på det annonserade accepterade priset. Fördelarna med detta 

är att budgivarna vet ungefär vad som är marknadsmässigt pris, men samtidigt ska man då ha i 

åtanke att det är mäklaren som uppskattat detta till att vara det marknadsmässiga priset och inte det 

pris som marknaden själv har bestämt. I stället hade fördelarna med att ha kvar lågt utgångspris varit 

att det fångar intresset hos fler spekulanter. På så vis ger detta enligt Lagercrantz uttryck för hela 

marknadens värdering och ger både köpare och säljare de bästa förutsättningarna117. Säljaren får 

bostaden såld till bästa pris, samtidigt som köparen varken betalar för billigt eller dyrt då detta pris är 

det marknadsmässiga priset som marknaden själv kommit fram till118.  
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6. Slutsats 

 

I detta avsnitt presenteras slutsatsens, frågeställningen besvaras samt studien kritiskt granskas

 

Stockholms innerstad har under flera år haft stora problem med lockpriser. Det vi ska undersöka i 

den här studien är huruvida införandet av accepterat pris har lett till att lockpriser har försvunnit. Här 

presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i undersökning.  

 

Hela uppsatsen är grundad på frågeställningen och syftet vilket är ”Vad är problemet med just 

lockpriser?”, ”Hur drabbas köpare/säljare/mäklare/mäklarföretag av lockpriser?”, ”Är accepterat pris 

lösningen på problemet på lockpriser?”.  

 

Vad är problemet med just lockpriser? 

Enligt vår analys av problemet med lockpriser har det inte endast varit en sak utan det har varit fler 

olika saker som gjort att lockpriser har blivit ett sådant omfattande problem.  

- Lockpriser har gjort att fler och fler mäklare blivit varnade för att de systematiskt har använt sig av 

lockpriser. 

- Det låga utgångspriset har gjort att många spekulanter känt sig lurade. 

- Det var ett branschproblem vilket gjorde att det var svårt för enstaka mäklarföretag att gå emot 

strömmen själva. 

- För att allting såldes väldigt fort så föregick det ingen hälsosam försäljning på bostadsmarknaden 

under den perioden.  

 

De här olika delarna var de största problemen med lockpriser. Med nöje gick 90 % av 

mäklarföretagen ihop om att de alla skulle börja använda sig av accepterat pris istället för lockpriser. 

Baserat på intervjuerna med de olika mäklarföretagen blir idag inte lika många mäklare varnade för 

lockpriser, kundnöjdheten har ökat hos mäklareföretagen, alla följer samma ström, det är en mer 

hälsosam försäljning på marknaden där köpare inte stressar sig in i en bostadsaffär, allt pekar på en 

positivare fastighetsmarknad för alla parter.  

 

Hur drabbas köpare/säljare/mäklare/mäklarföretag av lockpriser? 

Det man skulle kunna säga är att säljare, mäklare och mäklarföretagen har drabbats positivt av 

lockpriser ur en ekonomisk synvinkel. När en mäklare har använt lockpriser så har säljaren fått väldigt 

många spekulanter till visningen vilket lett till att säljaren känt sig mer trygg i att bostaden kommer 
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bli såld, mäklaren kommer få igång en snabb budgivning, försäljningen av bostaden kommer gå 

väldigt fort, säljaren är nöjd för att det gick fort och smärtfritt, mäklaren får en snabb affär och 

mäklarföretaget är nöjda med den nya intäkten. Detta var den ekonomiska synvinkeln. 

 

Den mer moraliska och etiska synvinkel är att alla potentiella köpare som var på visningen kommer 

vara missnöjda för att priset blev så högt jämfört med utgångspriset, de kommer klaga på både 

mäklare och kanske t.o.m. anmäla den för lockpris. Missnöjda potentiella köpare leder till att 

förtroendet för mäklare sjunker, de uppstår massa skriverier i media pga. lockpris, mäklaren kommer 

känna sig stressad över situationen att den kan bli anmäld och ryktet om mäklareföretaget 

försämras.  

 

Det man skulle kunna säga utifrån den slutsatsen är att den enda som gynnades med lockpriser var 

säljarna då de fick fler spekulanter till visningen, bostaden såldes snabbt, smärtfritt och säljaren fick 

aldrig skulden för det låga utsatta priset. 

 

Är accepterat pris lösningen på problemet med lockpriser? 

I enkätundersökning svarade 160 stycken personer av blandat kön. Av dem svarade 92 % av både 

mäklare och köpare att de ville annonser sin nästkommande bostad med accepterat pris och 84 % av 

säljarna ville använda sig av accepterat pris. I intervjuer svarade alla att accepterat pris är lösningen 

på problemet just nu. Det visar att accepterat pris verkar vara lösningen på problemet med lockpriser 

då det tagits emot väldigt positivt, då ska man även ha i åtanke att accepterat pris inte funnits på 

bostadsmarknaden allt för länge. Det kommer alltid finnas kvar mäklare som använder sig av 

utgångspriser som slutar mycket högre än det annonserade, både frivilligt men även ofrivilligt. Men 

förhoppningsvis kommer folks åsikter om mäklarbranschen att bli mer positiv framöver. 

 

Kritisk granskning av studien 

När det gäller enkäten borde vi ha försökt få en bredare målgrupp för att öka tillförlitligheten i 

studien. Nackdelen med att vi använde Facebook var att vi nådde endast en viss målgrupp som är 

relativt ung. Ytterligare en nackdel var att vi fick en låg svarsfrekvens i förhållande till hur många vi 

skickade ut enkäten till. Istället kunde vi ha skickat enkäter till mäklarbyråer som i sin tur hade delat 

ut dem till köpare och säljare.  

 

Nackdelen med e-post intervjuerna var att det inte kunde ställas några följdfrågor på samma sätt 

vilket gjorde att de inte blev riktigt lika givande då svaren var relativt kortfattade. Istället för e-post 

intervju kunde vi haft telefonintervju och då haft möjligheten att enklare ställa följdfrågor.  
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Det vi hade kunnat göra istället för att bara e-posta och fråga om de kunde ställa upp på intervju 

hade varit att utöver att e-posta företagen hade vi även kunnat ringa och höra hur de ställer sig till 

att svara på frågor. Då hade förmodligen väntan på svar blivit kortare och hela processen hade gått 

smidigare till. 

 

På vissa delar i teorin kunde vi ha gjort en mer utförlig litteraturgenomgång och på så sätt fått fler 

synvinklar på de olika teorierna.  

 

För att öka tillförlitligheten på studien hade vi kunnat göra fler intervjuer och haft en bättre spridning 

på enkäten för att få en högre svarsfrekvens bland de äldre. Men för att få en bild av hur detta 

fenomen med säkerhet har påverkat bostadsmarknaden är svårt att ta reda på då omfattningen av 

empiriskt material sällan är fullständigt. 

6.1 Förslag till forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara hur prisutvecklingen har varit på marknaden i 

Stockholm under 2012 då det är första helåret med accepterat pris. Har slutpriset ökat eller har det 

minskat efter införandet? Det kan också vara intressant att undersöka om lockpriser har försvunnit 

helt efter ett år eller om de har kommit tillbaka.  

 

Ett annat förslag till vidareforskning skulle kunna vara att se om varningarna för lockpriser försvunnit 

helt efter införandet av accepterat pris. Har varningar för lockpriser försvunnit helt eller finns de 

fortfarande kvar i viss omfattning?  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara om det borde komma en annan lösning på 

lockpriser än accepterat pris. Vad skulle det vara för lösning? Fungerar den bättre än tidigare lösning 

som skulle varit accepterat pris? Ett annat förslag till vidareforskning skulle kunna vara om lockpriser 

verkligen var ett problem i Stockholm. 
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7. Källförteckning 

7.1 Intervjuer 
Muntlig intervju med pressansvarig Johan Vestberg, Fastighetsbyrån, Stockholm. Intervjun 

genomfördes 2012-04-02 

 

Muntlig intervju med franschisetagare Lars Andersson, Svensk Fastighetsförmedling, Stockholm 

Kungsholmen. Intervjun genomfördes 2012-04-03 

 

E-post intervjuer:  

Kontorschef Ehsan Sedagati, Notar, Stockholm Hammarby Sjöstad. 

Kommunikatör Sofia Dalmalm, Hemnet, Stockholm 

Marknadschef Sebastian Magnani, Eklund Stockholm New York, Stockholm. 
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