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Det var intressant för oss att utreda huruvida 

introduktionen och samarbetet av accepterat pris var 

nödvändigt för att få en stabilare marknad med mer 

marknadsmässiga utgångspriser i Stockholms stad. 

Samarbetet kring accepterat pris motsattes från vissa håll 

vilket inspirerade till att undersöka likheter och skillnader 

med att vara med i samarbetet kontra att stå utanför och 

därefter kommentera detta. Syftet med examensarbetet är 

att jämföra likheter och skillnader mellan de som ingår i 

samarbetet och utomstående aktörers prissättning samt de 

för- och nackdelar som finns med att ingå eller inte ingå i 

ett samarbete. Examensarbetets huvudfrågor som skall 

besvaras är: 

- Är samarbetet nödvändigt för att reglera 

utgångspriserna till en marknadsmässig nivå? 

- Vilken effekt har de höjda utgångspriserna haft på 

den svenska bostadsmarknaden? 

- Hur går den bästa möjliga utgångsprissättningen till? 

- Vilka för- och nackdelar finns det med att ingå eller 

inte ingå i ett samarbete? 

 

 

Vår uppsats har genomförts på ett abduktivt sätt. Den är 

främst byggd på sekundärdata i form av vetenskapliga 

artiklar, Internetsidor och litteratur, och kvalitativt 

insamlad empiri genom tre djupintervjuer med Erik 

Carlborg, Mats Uddare och Fastighetsmäklarnämnden. 

Det finns även en mindre del av kvantitativ empiri 

insamlad genom en enkät som skickats ut till 

fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i 

Stockholm. Teori och empiri har sedan analyserats och 

kopplats samman i analyskapitlet, där egna tankar och 

åsikter har presenterats. 
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Det resultat studien påvisar är att ett samarbete mellan 

konkurrerande företag i detta fall är positivt då det inte 

rör sig om någon ”win-losesituation”. Hur ett utgångspris 

sätts kan påverkas av ett flertal faktorer. I slutändan 

handlar det inte om hur utgångspriset benämns, utan att 

det är marknadsmässigt satt för att marknaden ska hållas 

på en stabil och jämn nivå. Slutsatsen är att det endast 

bör benämnas som pris. 

 

 

 

Studien avgränsas till två företag, Svensk 

Fastighetsförmedling och Karlsson&Uddare, och kan 

därför inte generaliseras till hela 

fastighetsmäklarbranschen i Stockholm. Vidare har 

avgränsning gjorts till mäklarna på Svensk 

Fastighetsförmedling för att kunna jämföra mäklarkårens 

åsikter med chefsnivå inom företaget. Då accepterat pris 

endast använts sedan augusti 2011 finns det även 

begränsningar i att kunna jämföra likheter och skillnader 

över tid. Förslag till fortsatt forskning kan därför vara att 

studera hur accepterat pris har påverkat marknaden under 

en längre tid samt hur samarbetet av accepterat pris 

fortlöper. En mer omfattande studie skulle kunna 

genomföras där fler företag och mäklare inkluderas i ett 

större sammanhang. En sådan studie skulle vara viktig i 

strävan efter en tydligare bild kring läget i hela 

branschen.  
 
 

Denna uppsats bidrar med mäklarnas åsikt kring 

införandet av accepterat pris, något som beslutsfattarna 

inte tidigare undersökt. Den bidrar även med en analys 

kring samarbeten och prissättning, något som är 

huvuddelarna med accepterat pris. Den visar även på 

fördelar och nackdelar med att vara med kontra att inte 

vara det. 
 

 

Accepterat pris, Utgångspris, Tid på marknaden, 

Konkurrerande samarbeten, Svensk Fastighetsförmedling, 

Karlsson & Uddare. 
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The aim with this final assignment is to investigate if the 

introduction and the cooperation of accepted price was 

necessary to generate a more stable real estate market 

with marketable listing prices in Stockholm. The 

introduction of accepted price led to a cooperation with 

some of the most important real estate firms in 

Stockholm. This cooperation was opposed by a number 

of companies on the real estate market. This fact inspired 

to examine similarities and differences of being and not 

being part of the cooperation and thereafter comment on 

the outcome. The aim is to compare the pricing between 

companies within the cooperation of accepted price and 

external companies and the advantages and 

disadvantages of entering and not entering a 

collaboration. The main questions to be answered are: 

- Is the cooperation necessary to regulate listing prices 

to a marketable level? 

- What are the effects of higher listing prices on the 

Swedish real estate market? 

- What´s the best possible method when pricing listing 

price? 

- What are the advantages and disadvantages of 

entering and not entering a collaboration? 

 

The final assignment has been implemented in an 

abductive way. The essay is mainly based on secondary 

data in form of journals, websites, literature and 

qualitative empirical data collected trough three 

interviews with Erik Carlborg, Mats Uddare and 

Fastighetsmäklarnämnden. Quantitative empirical data 

has been collected trough a questionnaire sent to real 

estate agents working at Svensk Fastighetsförmedling in 

Stockholm. Theory and empirical evidence has been 

analyzed and linked together in the analysis chapter, 

where the essayists’ thoughts and opinions have been 

presented. 
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The result of the study demonstrates that cooperation 

between competitors in the same industry in this case is 

positive since it does not involve a “win-lose situation”. 

How a listing price is set can be affected by numerous 

factors. To conclude, it is important to keep the price at a 

marketable level in order to keep the real estate market 

stable. What the pricing is called is less significant. The 

pricing should only be called price. 

 

The study is delimited to two companies, Svensk 

Fastighetsförmedling and Karlsson&Uddare, and can 

therefore not represent the entire real estate market in 

Stockholm. The study has been limited to brokers at 

Svensk Fastighetsförmedling in order to compare the 

brokers’ views with the views of the management within 

the company. Since the accepted price is relatively new 

on the Swedish market, there is also a limitation in 

comparing similarities and differences over time. 

Suggestions for future research may therefore be to 

examine how the accepted price has affected the market 

for a longer period of time, and how the cooperation of 

accepted price is progressing. A larger study may also be 

performed where more firms and brokers could be 

included in order to generalize to the entire industry. 
 

This essay contributes whit the brokers’ opinion about 

the introduction of accepted price, which has not been 

examined earlier. In addition to this, the essay contributes 

with an analysis about cooperations and pricing, which 

are the main parts with accepted price. It also shows the 

advantages and disadvantages of being and not being part 

of the cooperation. 
 

Accepted price, Listing price, Time on market, 

competing cooperations, Svensk Fastighetsförmedling, 

Karlsson & Uddare.  
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I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till undersökningen samt vilket syfte den avser att 

uppfylla.  Vi talar även om de avgränsningar vi gjort, hur vi valt att disponera uppsatsen samt 

vilka frågeställningar som uppsatsen kommer att försöka besvara.

 

1. Inledning 

Fastighetsmäklarbranschen i Stockholms innerstad införde den 1 augusti 2011 en 

rekommendation om att fastighetsmäklarna vid försäljning ska använda sig av ett så kallat 

accepterat pris. Detta var ett försök till att motverka tidigare problem med lockprissättning, 

samt en önskan att uppnå en sundare marknad där utgångspriserna ligger i nivå med det 

faktiska marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses ”det pris som sannolikt skulle betalas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

partsrelationer och utan tvång” (Persson, 2011:247). Mäklarsamfundet har definierat 

accepterat pris som: “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.” (Accepterat pris Stockholms län). 

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till valet av ämne till vårt examensarbete är intresset av att utreda om 

introduktionen av, och samarbetet kring accepterat pris är något som är nödvändigt för att få 

en stabilare marknad med mer marknadsmässiga utgångspriser i Stockholms stad. De ledande 

aktörerna i innerstaden inledde ett samarbete för att konstruera ett väl fungerande 

tillvägagångssätt för en prissättning som ligger närmare det faktiska försäljningspriset. Detta 

motsattes dock från vissa håll vilket inspirerade till att undersöka likheter och skillnader med 

att vara med i detta samarbete mot att stå utanför. 

 

Lockprissättning var länge ett problem i Stockholmsområdet och innebar att mäklarna 

tillsammans med säljaren medvetet gick ut med ett lägre pris än det faktiska försäljningspriset 

vilket säljaren sannolikt inte var villig att sälja för (Frågor & svar). 

 

I den nya Fastighetsmäklarlagen (2011:666) valde regeringen att inte reglera 

locksprissättning. Däremot behandlas detta i 10 § Marknadsföringslagen (2008:486) rörande 

förbud mot vilseledande marknadsföring. Paragrafen lyder: ”En näringsidkare får vid 

marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är 

vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Första 

stycket gäller särskilt framställningar som rör […] 

p4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och 

betalningsvillkoren […] 

p 10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.” 
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1.2 Problemformulering 

Examensarbetets huvudfrågor som avses att besvaras är: 

 Är samarbetet kring accepterat pris nödvändigt för att reglera utgångspriserna till en 

marknadsmässig nivå? 

 Vilken effekt har de höjda utgångspriserna haft på den svenska bostadsmarknaden? 

 Hur går den bästa möjliga utgångsprissättningen till enligt teori och empiri? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att ingå eller inte ingå i ett samarbete? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att jämföra likheter och skillnader mellan samarbetets och 

utomstående aktörers prissättning. Syftet är även att undersöka huruvida ett företag väljer att 

gå med i ett samarbete eller stå utanför det. För- och nackdelar kommer att vägas mot 

varandra och mot teorin för att till slut kunna besvara examensarbetets huvudfrågor under 

problemformulering. Undersökningen kommer att börja på beslutsfattande chefsnivå där det 

utreds huruvida företag går med i samarbetet eller inte. En utredning kring hur 

fastighetsmäklarna och Fastighetsmäklarnämnden ser på dagens prissättning skall 

genomföras. Detta med tanke på att fastighetsmäklarna är de som faktiskt arbetar efter denna 

metod och Fastighetsmäklarnämnden är tillsynsmyndigheten för detta. 

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar inom teorin har gjorts. Då det inte finns tillgänglig forskning om den svenska 

fastighetsmäklarbranschen och dess prissättning är det amerikanska tillvägagångssättet något 

som vi tar upp i teorin.  

 

För att kunna besvara examensarbetets huvudfrågor har undersökningen avgränsats till 

Stockholms län. Detta på ett grundval av att Stockholm är ett område där lockpriser har varit 

ett stort problem och där accepterat pris nu införts. Avgränsning har även skett på 

företagsnivå och inom detta område har två motpoler valts ut. I ena änden återfinns Svensk 

Fastighetsförmedling som var med i starten av samarbetet, och med detta är en stor 

förespråkare av att använda accepterat pris. I andra änden finnes Karlsson&Uddare som valde 

att inte gå med i samarbetet, men trots detta ändå använder sig av en form av accepterat pris. 

Därefter valdes att vidare undersöka frågan på medarbetarnivå. En enkät skickades ut till 

fastighetsmäklarna på Svensk Fastighetsförmedling i Storstockholm, eftersom det faktiskt är 

de som arbetar med accepterat pris. På grund av svårigheter att boka in en gruppintervju med 

flera mäklare samtidigt valdes istället en enkätundersökning. Med tanke på examensarbetets 

problemformulering valdes dock att inte fokusera på empirin kring säljarnas inställning till 

accepterat pris. Den statistik som presenteras under empirin är avgränsad att gälla 

bostadsrätter då beaktning togs till att det är på denna marknad accepterat pris förekommit 

sedan den 1 augusti 2011. Införandet på marknaden för hela Storstockholm, villor inkluderat, 

har endast pågått sedan 1 januari 2012 vilken anses vara för kort tid för analys. 

 

 
Figur 1: Modell över empiriinsamlingen i form av djupintervjuer och enkät. 
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1.5 Disposition 

Examensarbetets olika kapitel disponeras på följande sätt: 

 

 
Figur 2: Modell över dispositionen. 
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I detta kapitel kommer vi att presentera den vetenskapliga teori som vi samlat in och som 

kommer att användas som stöd till att förklara det empiriska materialet i vår analys och 

slutsats. 

 

2. Teori

Figur 3: Mind map över teorikapitlet. 

 

Bilden ovan illustrerar en mind map över hur teorikapitlet är upplagt. Accepterat pris är ett 

nytt fenomen på den svenska marknaden och därför har ingen tidigare forskning gjorts på 

området. Överlag finns det inte mycket forskning om fastighetsmäklarbranschen; speciellt inte 

i Sverige och den svenska marknaden. Den teori som presenteras nedan är den vetenskapliga 

teori som vilken vi anser är relevant för frågeställningarna och som kan sammankopplas till 

insamlad empiri. För att läsaren ska få en helhetsbild över fastighetsmäklarbranschen och för 

att få en enklare förståelse för sammanhanget, presenteras och förklaras viktiga begrepp och 

själva mäklarprocessen under empirikapitlet tillsammans med intervju- och enkätmaterial. 

 

2.1 Reservationspris 

En fastighetsaffär är ofta en av de största affärerna som görs i livet. Oavsett om du är köpare 

eller säljare kommer du att ha ett reservationspris när du köper eller säljer en bostad. Det pris 

som en säljare är beredd att sälja för eller en köpare är beredd att köpa för kallas 

reservationspris. Uppnås inte säljarens reservationspris eller om priset överstiger köparens 

reservationspris blir det ingen affär (What is a Reservation Price?). Ett reservationspris 

bestäms utifrån tidigare använda utgångspriser och försäljningar. Även om bostaden inte säljs 

kommer det utgångspris som använts att ligga till grund då framtida säljare eller en köpare 

skall bestämma sitt reservationspris (McAfee, Quan och Vincent, 2001:2).  

 

2.1.1 Säljaren 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att använda reservationspriset vid 

marknadsföringen. I USA marknadsförs bostaden med ett högre utgångspris än säljarens 
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lägsta reservationspris. Säljarens reservationspris är därmed inte offentligt för allmänheten. 

Utgångspriset, med vilket bostaden marknadsförs, kan därför ge eventuella köpare en 

indikation om vart säljarens reservationspris ligger. Utgångspriserna i USA fungerar som ett 

pristak till det lägre reservationspriset som säljaren har bestämt sig för. Det är ovanligt att det 

slutgiltiga försäljningspriset överstiger utgångspriset då de bud som inkommer normalt sett 

understiger utgångspriset (Horowitz, 1992:115). 

 

En säljare väljer sitt utgångspris innan bostaden läggs ut till försäljning och innan denne vet 

om en eventuell köpares reservationspris, det vill säga det pris som denne är villig att betala 

för objektet. För att båda säljaren och köparen ska komma överens krävs det en förhandling 

parterna emellan (Yavas och Young, 1995:347). 

 

2.1.2 Köpare 

Det reservationspris som köparen bestämt sig för blir först känt när säljaren, eller dess 

mäklare, och köparen tar kontakt med varandra (Yavas och Yang, 1995:350-351). Detta sker 

vanligtvis genom att köparen vill lägga ett bud på bostaden. Trots att det handlar om samma 

bostad kan säljaren och köparen värdera den olika. Olika preferenser, finansieringsbehov och 

planer för framtiden är faktorer som påverkar både köparen och säljarens val av 

reservationspriset (Yavas och Yang, 1995:350). 

 

2.2 Utgångspris 

Där det utannonserade utgångspriset fungerar som ett pristak, som i exempelvis USA, 

exkluderas möjligheten till ett högre slutpris än det utannonserade utgångspriset (Horowitz, 

1992:115). Den motsvarande svenska modellen för accepterat pris innebär istället ett prisgolv 

där ett högre pris inte exkluderas.  

 

Då utgångspriset påverkar både det slutgiltiga försäljningspriset och hur länge en bostad finns 

ute till försäljning är detta något som säljaren noggrant bör tänka igenom innan denne 

bestämmer sig. Säljaren vill på så kort tid som möjligt, sälja sin bostad till ett så högt pris som 

möjligt. Detta är två motstridiga egenskaper som försvårar valet av utgångspriset för säljaren 

(Knight, 2002:213). 

 

2.2.1 Värdering 

Innan en säljare bestämmer sitt utgångspris blir bostaden värderad av en fastighetsmäklare. I 

Sverige utgår mäklaren främst från ortsprismetoden vid värderingen (McParland, Adair och 

McGreal, 2002:134). Detta innebär att man utgår från vad likvärdiga objekt inom området 

sålts för inom en bestämd tidsperiod (Värdering av en bostadsrätt). Eftersom Sverige har en 

hög nivå av marknadsinsyn genom de tillgängliga datasystemen är det mer trovärdigt att 

använda sig av ortsprismetoden här. Detta till skillnad från länder där de inte har samma grad 

av marknadsinsyn som exempelvis Frankrike, Nederländerna och Tyskland (McParland, 

Adair och McGreal, 2002:134) 

 

2.2.2 Påverkande faktorer då säljaren bestämmer utgångspriset 
I Sverige är det säljaren som i samråd med sin fastighetsmäklare bestämmer under vilket pris 

som bostaden marknadsförs, ett så kallat utgångspris. Idag marknadsförs de flesta bostäder i 

Stockholms län inom ramen för accepterat pris, det vill säga att utgångspriset måste ligga 

inom fastighetsmäklarens värdering (Accepterat pris Stockholms län). 

 

Enligt Green och Vandell (1994) är det utifrån säljaren ett utgångspris bör bestämmas. Genom 

att sätta ett högre utgångspris för en bostad kommer antalet bud att minska. Säljaren har valt 
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utgångspriset för att maximera vinsten av försäljningen. Resultat i andra forskningsstudier 

visar att det finns ett samband mellan ett för högt utgångspris, tiden på marknaden för objektet 

och det slutliga försäljningspriset. Ju högre utgångspriset är över det mest optimala 

utgångspriset, desto längre tid kommer objektet att ligga ute på marknaden och 

försäljningspriset blir lägre. Väljer säljaren att istället marknadsföra bostaden med ett 

utgångspris som ligger under det mest optimala utgångspriset kommer objektet att få en 

kortare tid på bostadsmarknaden och ett lägre försäljningspris (Glower, Haurin och 

Hendershott, 1998:721-722). 

 

Då säljaren skall bestämma utgångspriset för bostaden finns det ett flertal olika faktorer som 

kan påverka valet. Genom att samla in information om den befintliga marknaden samt om 

tidigare försäljningar i området för likartade bostäder kan säljaren bestämma vad denne tycker 

att sin bostad är värd (Knight, 2002:216). 

 

Utgångspriset som säljaren väljer beror också på de fysiska egenskaper bostaden och den 

eventuella tomten har, omgivningens egenskaper samt säljarens prissättningsbeteende och 

dennes felaktiga prissättning. Säljarens felaktiga prissättning går att uppskatta genom två 

metoder. Den första innebär en tillbakablick i tiden där man ser till andra bostäders 

utgångspriser, omgivningar och säljarkaraktärer observeras. Därmed uppmärksammas de 

faktorer som påverkar priset och underlättar valet av utgångspris. Den andra metoden antas 

det att utgångspriset är 1,084 gånger det förväntade försäljningspriset. Denna metod används i 

länder där pristak tillämpas, som i exempelvis USA (Glower, Haurin och Hendershott, 

1998:727-728). 

 

Säljare och fastigheter är heterogena och därför kan det vara svårt att ta fram en modell som 

passar alla på en fastighetsmarknad (Glower, Haurin och Hendershott 1998:720). Vissa 

faktorer går att jämföra med tillgänglig data, som t.ex. antal rum i en fastighet, medan andra 

faktorer inte kan jämföras, t.ex. färgen på tapeterna i rummen (Horowitz, 1992:119). 

 

Säljaren utgår från 5 variabler då de bestämmer sitt utgångspris relaterat till nettovinsten av 

att vänta med sin försäljning: 

 

1. Säljaren har ett planerat datum för flytt vid bestämmandet av utgångspriset. Då säljaren har 

planerat att flytta ett visst datum är säljaren mer motiverad att sälja så fort som möjligt. Har 

säljaren däremot inte något inplanerat datum för flytt tyder det på att säljaren blir mindre 

motiverad att sälja sin bostad. Detta resulterar i att säljaren väljer ett högre utgångspris för en 

längre tid på marknaden och slutligen ett högre försäljningspris.  

 

2. Säljaren har fått ett nytt jobb vid sitt bestämmande av utgångspriset.  

Att få ett nytt jobb på en annan ort innebär ofta att man måste flytta och köpa eller hyra en 

ny bostad. För de säljare som har sin första anställningsdag längre fram i tiden förväntar man 

sig att det ska ha samma effekt som för de säljare som är mer motiverade att flytta längre 

fram tiden.  

 

3. Säljaren har lagt ett bud eller redan köpt en ny bostad vid bestämmandet av utgångspriset. 

Säljare som redan köpt en ny bostad då utgångspriset bestäms kommer att få en högre 

kostnad av att sälja längre fram i tiden. Dessa säljare förväntas att sätta ett lägre utgångspris 

och därmed få en kortare försäljningstid och ett lägre försäljningspris. Detta gäller även om 

säljaren endast lagt ett bud på en annan bostad och därmed kan komma att utsättas för 

kostnader om de äger två bostäder.  
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4. Säljarens bostad är unik. Då en bostad har unika egenskaper kommer ha större variation 

vilket medför att säljarens reservationspris kommer att bli högre. I och med detta kommer 

säljaren att välja ett högre utgångspris, tiden för objektet på marknaden kommer att bli 

längre och försäljningspriset bedöms bli högre.  

 

5. Säljaren sätter ett felaktigt utgångspris. Modellen som Green and Vandell (1994) utformade 

visar sambandet och hur utgångspriset kan påverka tiden för objektet på marknaden och det 

slutliga försäljningspriset av bostaden. Utifrån bostadens egenskaper och säljarens fördelar 

eller kostnader för att inte sälja bostaden bestäms det optimala utgångspriset. Författaren till 

denna artikel anser att ju högre säljarens felprissättning är, desto längre blir försäljningstiden 

(Glower, Haurin and Hendershott, 1998:724-725). 

 

2.2.3 Prisförändringar 

Om eller när en bostad har genomgått en prisförändring, höjning eller sänkning, under dess tid 

på marknaden är ofta svårt att se i efterhand då detta är något som inte förs in i något 

datasystem. I och med detta är det också svårt att kartlägga de förändringar som skett när det 

gäller utgångspriset, försäljningspriset och bostadens totala tid på marknaden (Knight, 

2002:214). 

 

Den totala marknadsföringstiden och det belopp som bostaden är felprissatt med från början 

är de två viktigaste och mest avgörande faktorerna för om bostaden kommer att genomgå en 

prisförändring eller inte. Har säljaren en vakant bostad kommer också dess sökkostnader för 

att hitta en köpare att öka, vilket i sin tur leder till att bostaden är mer trolig att genomgå en 

reducering av priset. Dock brukar inte bostäder med avvikande egenskaper, till exempel om 

bostaden har pool eller något annat utmärkande drag, behöva genomgå en reducering av priset 

(Knight, 2002:236). 

 

2.2.4 Konsekvenser av utgångspris 
Genom att sätta ett för högt pris på sin bostad innebär det att de potentiella köparna reduceras 

eftersom färre köpare har högre reservationspriser de är villiga att köpa för. Detta i sin tur 

leder till att säljaren får högre innehavskostnader i och med att försäljningstiden blir längre. 

Att däremot prissätta bostaden för lågt kan leda till att försäljningstiden blir kortare. Dock kan 

försäljningspriset bli lägre än vad som kunde ha uppnåtts om säljaren hade satt ett högre pris 

och därmed sållat bort en del av de potentiella köparna med lägre reservationspriser (Knight, 

2002:213). 

 

Att öka ett utgångspris kan ge två motsättande effekter för säljaren. Det positiva är att säljaren 

kan få ett högre pris i prisdiskussionen med köparen. Den negativa aspekten är att oddsen för 

att det ska finnas en köpare vars reservationspris överstiger säljarens reservationspris minskar 

när utgångspriset höjs till en högre nivå (Yavas och Yang, 1995:348).  

 

2.3 Tid på marknaden 

Definitionen för tiden på marknaden är antalet dagar mellan datumet för marknadsföringens 

start, det vill säga när bostaden läggs ut på Internet, och datumet då ett inkommande bud 

accepteras (Yavas och Yang, 1995:357). Det slutliga försäljningspriset beror på hur angelägen 

försäljningen är, det vill säga hur lång tid på marknaden som säljaren accepterar. Motsatsvis 

innebär det också att den tillåtna tiden på marknaden beror på säljarens val av utgångspris 

(Knight, 2002:226).  
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Försäljningspriset och tiden på marknaden beror av olika variabler. Försäljningspriset kan 

antas bero på bostadens fysiska egenskaper och läget medan tiden på marknaden beror på 

tiden på året och valet av mäklare. Tiden på marknaden beror också på räntenivåer, bostadens 

storlek och hur stort utbud av bostäder som finns på marknaden samtidigt. Ju fler fastigheter 

som marknadsförs samtidigt desto större utbud har eventuella köpare vilket kan leda till att 

försäljningstiden förlängs för den enskilda bostaden (Yavas och Yang, 1995: 349).  

 

Utgångspriserna skulle vara betydelselösa på en effektiv bostadsmarknad och alla bostäder 

skulle ha samma tid på marknaden utan att försäljningstiderna skulle bero av utgångspriserna. 

Med effektiv bostadsmarknad menas att alla liknande bostäder prissätts korrekt (Yavas och 

Yang, 1995:356). Ett möjligt problem med en bostads tid på marknaden, det vill säga 

förhållandet mellan utgångspris och försäljningspris, är att det inte bara är det väntade 

försäljningspriset som påverkar försäljningstiden, utan att det också är tvärtom, att 

försäljningstiden påverkar försäljningspriset (Yavas och Yang, 1995:360). 

 

 
Figur 4: Försäljningspris och tid på marknaden. 

 

2.3.1 Sökteori 
Köp och försäljning av bostäder sker idag inte på en marknad med perfekt konkurrens. Därför 

tar det också tid att matcha säljare och köpare av denna heterogena produkt, som en bostad 

faktiskt är, med varandra. Den mest använda förklaringsmodellen för matchningsprocessen 

kallas för sökteori. Det pris som väljs som säljarens utgångspris lockar ett visst antal med 

potentiella köpare och därmed också huruvida en budgivning äger rum eller inte. Processen 

att hitta en köpare går långsammare om säljaren väljer att sätta ett högt utgångspris jämfört 

med bostadens värde. En tvistad fråga är sedan om en längre sökprocess leder till ett högre 

slutpris på bostaden. Det finns en direkt koppling mellan försäljningspris och försäljningstid 

enligt standardiserad sökteori. Det innebär att en säljare tillåter en längre 

marknadsföringsperiod och det medför att sannolikheten för ett högre försäljningspris ökar. 

Ett problem med en längre marknadsföringstid är att bostäder som finns ute på marknaden en 

längre tid ofta ses som defekta i eventuella köpares ögon i och med att de inte blivit sålda 

(Knight, 2002:215-216). 

 

2.4 Budgivning 

Vid en försäljning av en bostad antas det att säljaren vilja vinstmaximera, det vill säga att få ut 

ett så högt pris som möjligt. Det går inte att förutspå om eller när en spekulant kommer att 

lägga ett bud. Säljaren kan inte heller veta att ett bud kommer att läggas på en given dag eller 

vilken storlek buden kommer att ha. I verkligheten kan en säljare få in bud från flera 

presumtiva köpare samtidigt vilket leder till en uppgörelse budgivarna emellan där vinnaren 

är köparen med det högsta reservationspriset (Horowitz, 1992:116). 
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I USA spelar utgångspriset stor roll för om det blir någon budgivning eller inte. Detta för att 

utgångspriset visar presumtiva köpare vart den övre gränsen av säljarens reservationspris 

ligger och därför ger en uppfattning om på vilken nivå säljaren kommer att acceptera ett bud 

(Horowitz, 1992:116). Ovanstående förklarade budgivningssystem är något som inte används 

i Sverige utan här tillämpas så kallade ”engelska auktioner” som definieras under kapitel 4.2.5 

Budgivning (Wilhelmsson, 2008:484). 

 

Varje part vet, som tidigare nämnts, sin egen värdering men inte den andra partens värdering 

förrän de möts. Uppskattningen av den andra partens värdering är en slumpmässig fördelning 

inom intervallet mellan utgångspris och försäljningspris (Yavas och Yang, 1995:350-351). 

Forskning visar på att ovana bostadsköpare ofta betalar ett högre pris än vana bostadsköpare 

eftersom de inte är lika informerade och kunniga om hur bostadsaffärer går till. 

Förstagångsköpare har visat sig vara svagare om de deltagit i flertalet budgivningar med 

förlorat dessa. Har man som spekulant på jakt efter bostad förlorat många budgivningar är 

man dessutom mer villig att höja sitt reservationspris för att kunna betala mer än andra 

spekulanter. En fördel med att ha varit med i många budgivningar är att spekulanten har 

hunnit öva upp sin förhandlingsteknik och på så sätt kan vinna en budgivning i framtiden 

(Wilhelmsson, 2008:475).  

 

2.4.1 Budgivning nedåt och uppåt 
Forskning visar att när en budgivning sker nedåt, som den gör i till exempel USA, betalar en 

spekulant som anses vara höginkomsttagare mer än en låginkomsttagare för samma bostad. 

Forskningen visar tvärtom när budgivningen sker uppåt, som till exempel i Sverige, att en 

låginkomsttagare betalar mer än en höginkomsttagare för samma bostad (Wilhelmsson, 

2008:494). Att vi i Sverige har ett budgivningssystem som sker uppåtgående innebär inte en 

uteslutning av så kallade skambud under utgångspriset. 

 

2.4.2 Vinster 

Många budgivare lockas i verkligheten till budgivningssituationer för att uppnå potentiella 

vinster (McAfee, Quan och Vincent, 2001:2). På fastighetsmarknaden går det att göra så 

kallade ”fynd” precis som det går att göra på de flesta marknader. Detta kan göras genom att 

till exempel pruta på utgångspriserna efter införandet av accepterat pris (Så mycket kan du 

pruta på accepterat pris). ”Fynd” kan endast existera på fastighetsmarknaden om det finns 

någon sorts ineffektivitet. Ett ”fynd” innebär att någon betalar mindre för till exempel en 

fastighet än någon annan eller att något köps för mindre än dess värde. Detta innebär att 

genom att dra nytta av ineffektiviteten på marknaden kan en part vinna samtidigt som den 

andra parten förlorar på en affär (Wilhelmsson, 2008:475).Ii Sverige talas det ofta om 

”säljarens” och ”köparens marknad”. En marknadssituation där köparna har lätt att hitta en 

bostad och där dessa tjänar mer på bostadsaffären än säljarna kallas för köparens marknad. 

Säljarens marknad innebär att säljaren har lätt att sälja sin bostad och där säljarna tjänar mer 

än köparna på bostadsaffären (Wilhelmsson, 2008:481). 

 

2.5 Försäljningspris 

Rubinstein (1982) beskriver den så kallade förhandlingsmodellen. En affär kan äga rum först 

när köparen och säljaren har kontaktat varandra och köparens reservationspris motsvarar eller 

överstiger säljarens satta utgångspris. Vid en försäljning ska överskottet, det vill säga 

skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris, delas mellan köpare och säljare. Detta 

överskott kan vara till fördel både för köparen och för säljaren. Det är till fördel för köparen 

när försäljningspriset understiger det accepterade utgångspriset och tvärtom en fördel för 



10 
 

säljaren när försäljningspriset överstiger det accepterade utgångspriset. Om försäljningen 

genererar ett stort överskott kan det förhandlas till ett gemensamt pris av båda parter. Har 

säljaren däremot en stark försäljningsposition leder det till att priset ofta landar närmare 

köparens reservationspris och tvärtom (Wilhelmsson, 2008:478). 

 

2.6 Konkurrerande samarbeten 
På den perfekta marknaden ser många rivaliteter mellan olika företag som något positivt och 

ett samarbete mellan företag kan ses som negativt. Konkurrenslagens (2008:579) 

bestämmelser är till fördel för köparen för att hindra ofördelaktiga påföljder av samarbeten 

mellan konkurrenter. Detta är något som gör vissa samarbeten olagliga (Tidström och 

Virtanen 2002:178). 

 

En ”win-lose” situation uppstår då två konkurrenter på en marknad har som mål att övervinna 

varandra. Framgången för den ena parten kommer i samma stund att leda till en motgång för 

den konkurrerande parten. Nästan alla företag har som mål att hålla sin kompetens hemlig och 

gentemot aktörerna på samma marknad försöker man att utveckla fördelar mot sina 

konkurrenter (Tidström och Virtanen 2002:177). 

 

2.6.1 Formella och informella samarbeten 
Det finns formella och informella samarbeten mellan konkurrenter. 
 

 
Figur 5: Samarbeten mellan konkurrenter. (Tidström och Virtanen 2002:178). 

 

För att ett samarbete ska kunna existera måste konkurrenterna tänka på sig själva samtidigt 

som de uppfyller gemensamma restriktioner. Dessutom måste aktörerna inom samarbetet 

uppleva det som en fördel, vilket gör att man bör försöka hitta heterogenitet för att det ska 

fungera då de kan komplettera varandra om de handlar inom samma marknad (Håkansson och 

Sharma 1996) (Tidström och Virtanen 2002:178). 

 

2.6.2 Fördelar 

Samarbeten mellan konkurrenter är både komplext och betydelsefullt (Bengtsson och Kock, 

1999:190). Då samarbetet samtidigt består av olika dimensioner av konkurrens och samarbete 

menar man att relationen är komplex, men företagen kan också uppnå synergieffekter och 

stordriftsfördelar genom att få tillgång till nya marknader och nya kunder samt värdefull 

kunskap och information om de samarbetar med varandra. Enligt Lewis (1990) har företag 

inom samma bransch med liknande marknadsföringsintresse en stor potential vilket ger större 

möjlighet till ett samarbete. Företag kan även bilda tillfälliga samarbeten då man snabbt vill ta 

till vara på en möjlighet som uppkommer på marknaden. Genom att ingå i ett samarbete med 
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en eller flera konkurrenter kan ett företag utvecklas och expandera (Bengtsson och Kock 

1999:178). 

 

2.6.3 Nackdelar 

Enligt Park och Russo (1996) kan det innebära vissa risker att inleda ett samarbete med en 

eller flera konkurrenter. Deras studier visar att joint venture (då företag går ihop i ett 

gemensamt samarbete, exempelvis Marabou och Digestivekex till Marabou Digestive och 

Sony med Ericsson till Sony Ericsson) har en större risk att misslyckas än samarbeten mellan 

företag som inte är konkurrenter. Enligt Hamel (1989) är det inte alltid en fördel ekonomiskt 

med samarbeten för alla inblandade parter (Tidström och Virtanen 2002:179). Det kan också 

uppkomma riskabla sammanstötningar i samarbetets marknadsföring enligt Bucklin och 

Sengupta (1993) (Tidström och Virtanen 2002: 179). 

 

2.6.4 Stå utanför ett samarbete 

Att man inte behöver ett samarbete är den vanligaste orsaken till att man ställer sig utanför då 

många företag tycker att de redan är stabila i sin konkurrens. Dessutom är det många som 

uppger att de inte vill ingå i ett samarbete då avsaknaden av tillit till de övriga inblandade 

finns och då kan man överföra sina egna fördelar till konkurrenter utan att få något tillbaka 

(Tidström och Virtanen 2002:181). 

 

Enligt studien finns även risken att en existerande rival kan bli mer konkurrenskraftig efter 

samarbetet (Tidström och Virtanen 2002:183). Söker man däremot nya segment och ständigt 

utvecklar sin verksamhet kan man dock gardera sig mot denna typ av problem, vilket kan 

förklara att aktörerna i samarbetet ser det som mer viktigt att ingå i det än att förstärka sin 

ställning i branschen (Tidström och Virtanen 2002:183). 
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I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. Vi beskriver 

den vetenskapliga ansats vi använt oss av och hur vi har arbetat med att ta fram den 

information som presenteras under teori- och empirikapitlet. Här beskriver vi också hur vi 

källkritiskt har granskat informationen. 

 
3. Metod 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Patel och Davidson (2011, s 23) finns det tre alternativa sätt för en forskare att arbeta 

på för att relatera teori och empiri. Dessa tre sätt är genom deduktion, induktion och 

abduktion. 

 

3.1.1 Deduktion 

Att man som forskare arbetar deduktivt kännetecknas av att man sägs följa bevisandets väg 

och att man utifrån allmänna principer och redan befintliga teorier drar sina slutsatser. 

Forskaren härleder hypoteser ur redan befintlig teori som sedan empiriskt testas i den situation 

som forskningen gäller. Detta kallas för ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt (Patel, Davidson, 

2011:23). 

 

3.1.2 Induktion 

Till skillnad från det deduktiva arbetssättet sägs den induktiva forskaren följa upptäckandets 

väg. Forskaren kan då studera det aktuella området utan att först ha förankrat undersökningen 

i tidigare framtagen teori. Från den insamlade empirin formuleras sedan en teori (Patel, 

Davidson, 2011:23). 

 

3.1.3 Abduktion 

Detta angreppssätt kan ses som en blandning av deduktion och induktion. Man formulerar ett 

hypotetiskt mönster som angriper och förklarar fallet som ett första steg och som kan 

kännetecknas av en induktiv ansats. I det andra steget arbetar forskaren deduktivt. Fördelen 

med ett abduktivt arbetssätt är att forskaren inte låser sig på samma sätt som man kan göra vid 

ett induktivt eller deduktivt arbetssätt (Patel, Davidson, 2011:24). 
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3.1.4 Vetenskaplig ansats - vårt arbetssätt 

Arbetssättet av denna uppsats har handlat om att uppmärksamma fördelar och nackdelar med 

accepterat pris i verkligheten och hur utgångsprissättningen går till. Sedan har vi försökt hitta 

teori som styrker detta. Det kan ses som ett induktivt arbetssätt men eftersom vi hela tiden rört 

oss mellan teori och verklighet, och förståelsen växt fram successivt är arbetssättet abduktivt 

enligt vår mening.  

 

 
Figur 6: Deduktion, induktion och abduktion. (Patel, Davidson, 2011:25) 

 

3.2 Vetenskaplig metod 

I samhällsvetenskaplig forskning skiljer man ofta på kvantitativ och kvalitativ forskning eller 

metod (Bryman, 1997:8). 

 

3.2.1 Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod bygger på användandet av en liknande modell som vid naturvetenskaplig 

forskning där forskaren först samlar in fakta för att sedan gå ut och testa den mot 

verkligheten. Kvantitativ data består utav siffror och tas ofta fram genom enkäter, strukturerad 

observation, innehållsanalys och statistisk data (Bryman, 1997:20-23). Kvantitativ metodteori 

innehåller ofta en insamling av olika fakta som sedan analyseras med hjälp av statistiska 

metoder. Fördelen med kvantitativa metoden är att den är förklarande och ibland kan den 

insamlade informationen även generaliseras och vara representativt även för annat än just det 

undersökta, dvs. går på bredden (Holme och Solvang, 1997:87). 

 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden förknippas med ostrukturerade djupintervjuer och deltagande 

observationer (Bryman, 1997:58). I kvalitativa forskningsmetoder är graden av strukturering 

lägre än vid kvantitativ forskning vilket innebär att forskaren utifrån frågeställningen har vissa 

riktlinjer men man är inte bunden att följa denna. Här går man motsatsvis på djupet istället för 

på bredden som vid kvantitativ forskning (Holme och Solvang, 1997:88). 

3.2.3 Val av metod 

Undersökningen av accepterat pris kommer huvudsakligen vara kvalitativ i och med de 

ostrukturerade djupintervjuer som genomförts. Detta gav, enligt oss, ett så uttömmande 

material som var möjligt då båda intervjupersonerna fick ge sin ärliga syn utan riktade 



14 
 

intervjufrågor. Detta anser vi är en stor och viktig del av uppsatsens trovärdighet. Dock 

kommer en mindre del av uppsatsen även att baseras på en kvantitativ metod med det material 

som tas in med hjälp av enkäten. Det var viktigt för oss att inte enbart samla in information 

från ledarskapsnivå utan även ta del av medarbetarnas synpunkter då det faktiskt är de som 

praktiserar arbetssättet i verkligheten. Ytterligare en anledning till varför vi tycker att det är 

viktigt att ta del av medarbetarnas åsikter kring accepterat pris är att de inte fick vara med och 

besluta om införandet. På så sätt är det intressant att jämföra om ledarnas visioner stämmer 

överens med medarbetarnas åsikter.  

3.3 Datainsamling 

Att grunda en slutledning utifrån erfarenhet och bygga vetenskapliga undersökningar av 

verkligheten, experiment och iakttagelser av gjorda erfarenheter snarare än att dra slutledning 

från i förväg uppställda teorier är vad som kallas empiri (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2011:10)  

 

Vetenskaplig teori är en modell som stöds av fakta och som förklarar ett socialt eller naturligt 

fenomen (Strauss and Corbin, 1998:22). Den vetenskapliga teorin måste vara falsifierbar 

vilket innebär att den ska kunna motbevisas och man ska kunna dra göra prognoser om 

framtiden genom den (Vad är en hypotes? -mer än en fundering?).  

 

I undersökningen används både primärdata och sekundärdata. ”Primärdata innebär en källa 

som är en förstahandsrapportering eller ögonvittnesskildringar medan sekundärdata är övriga 

källor” (Patel, Davidson, 2011:69). Primärdata har samlats in genom djupintervjuer och en 

enkät. Sekundärdatan har samlats in genom vetenskapliga artiklar, internetkällor samt böcker. 

3.3.1 Primärdata: Intervju 
För att samla in data till empirin har vi genomfört två ostrukturerade intervjuer. Den första 

intervjun genomfördes med Mats Uddare som är grundare och ägare av Karlsson&Uddare och 

sedan intervjuades Erik Carlborg som är försäljningschef på Svensk Fastighetsförmedling. 

 

3.3.2 Primärdata: Enkät 

För att samla in ytterligare empiri från medarbetarnivå skickades en enkät ut till alla 

franchisetagare och kontorschefer inom Svensk Fastighetsförmedling i Stockholms län. De 

fick i sin tur vidarebefordra enkäten till fastighetsmäklarna på de olika kontoren. Sammanlagt 

har enkäten skickats ut till 21 kontor i Stockholms län och ca 125 fastighetsmäklare har haft 

chansen att ta del av den.  

 

3.3.3 Sekundärdata: Vetenskapliga artiklar 
Då det inte finns någon vetenskaplig forskning om accepterat pris för den svenska marknaden 

idag har vi valt att inrikta vår teorisökning på hur ett utgångspris bestäms och vilka faktorer 

som spelar in i valet av detta. Dessutom är teorin inriktad på om hur utgångspriset påverkar 

tiden på marknaden samt vilka för- och nackdelar det finns med att ingå i ett konkurrerande 

samarbete.  

 

I sökningen efter vetenskapliga artiklar har Google Scholar varit det huvudsakliga 

arbetsverktyget. Sökord som “pricing real estate” gav över 230 000 träffar vilket sedan 

begränsades till bland annat “pricing real estate accepted price” och “housing listing price 

accepted price”. Detta gav ett färre antal på cirka 80 000-90 000 träffar. Sökord på svenska 

som “accepterat pris” gav inga användbara träffar alls på grund av att accepterat pris är så 

pass nytt att forskning på ämnet inte genomförts. Fokus lades istället på att bygga teorin på 
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hur utgångspriser sätts och hur dessa påverkar bland annat försäljningstiden samt på teorier 

kring samarbeten inom en bransch. Totalt baseras teorin på nio vetenskapliga artiklar. 

Vi insåg tidigt vikten av att samla in bra och tillförlitlig primär- och sekundärdata då det är 

detta som avgör uppsatsens slutliga kvalité. Vid insamlingen av primärdata ville vi både ha 

djup information från intervjuerna med ledarna och en bred men ytlig information från 

mäklarna. Då det finns fler mäklare än ledare på de båda företagen såg vi det som naturligt att 

gå in djupare på ledarnivå med två intervjuer och ytligare på medarbetarnivå med en enklare 

enkät.  

3.4 Intervjumetod 

Enligt oss handlar en intervju om att ställa rätt fråga till rätt person för att kunna få ut så 

mycket relevant information som möjligt. Då vi ville ha en ståndpunkt som var starkt positiv 

till accepterat pris och samarbetet kring detta, och en annan ståndpunkt som var utomstående 

till samarbetet valdes intervjupersonerna ut tidigt i arbetet. Frågorna formulerades av öppen 

karaktär för att kunna få så berättande och uttömmande svar som möjligt av de svarande. 

Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna för att se om det fanns ett flyt i dess 

uppbyggnad och att de var enkla och tydliga. Detta är något som också anses viktigt enligt 

Gillham (2008:44). Intervjuerna genomfördes sedan på ett ostrukturerat sätt där frågorna 

endast användes som stöd under intervjuns gång och där frågemallen inte följdes till punkt 

och pricka. De intervjuade fick istället berätta om ämnet och svara på underfrågor för att täcka 

intervjuns alla frågor. En ostrukturerad intervju är användbar om syftet är att få fram en 

narrativ intervju och där en mer strukturerad variant skulle hämma intervjupersonen och 

viktiga eller intressanta delar skulle utelämnas (Gillham, 2008:82). Alla genomförda ansikte-

mot-ansikte intervjuer spelades in och ljudupptagningen finns tillgänglig. 

3.4.1 Val av intervjupersoner 

För oss var det viktigt att hitta en person som sitter på beslutsfattande nivå inom respektive 

företag. Valet föll ganska så naturligt på svensk Fastighetsförmedling och Eric Carlborg då 

båda har gjort praktik där och kände till Eric. Vidare ville vi ha en motsatt ståndpunkt till 

accepterat pris. Karlsson & Uddare kändes som en värdig motståndare då företaget använder 

sig av accepterat pris men inte valt att gå med i samarbetet, samt att de är etablerade på 

Stockholmsmarknaden. Vi vet även att det finns en hård konkurrens mellan de två företagen 

vilket bidrog till en större motståndseffekt.  

3.5 Källkritik 

De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för teorikapitlet kan vara svåra att relatera till 

dagens bostadsmarknad. Då det finns ett sparsamt utbud av forskning inom 

fastighetsmäklarområdet har vi valt att förlita oss på den forskning som faktiskt finns. Detta 

har lett till att mycket av forskningen kommer från 1990-talet och därför kan anses vara för 

långt bak i tiden för att kunna gälla idag. Många av artiklarna i examensarbetet bygger dock 

vidare på varandra till den nyaste där det hänvisas till samma källor som de äldre artiklarna 

också hänvisar till. Då flera forskare kommit fram till samma eller liknade slutsatser finner vi 

artiklarna som trovärdiga för dagens marknad.  

 

Erik Carlborg och Mats Uddares utläggningar är trovärdiga då vi valt att lita på den fakta de 

presenterat. De har så pass höga positioner inom respektive företag och är därför insatta i 

ämnet vilket gör vi bedömer dem som pålitliga källor. Båda intervjuerna är ljudinspelade 

vilket tyder på att de presenterade fakta som de kan stå för. Däremot har vi haft i åtanke och 

tagit hänsyn till att båda två representerar varsin ståndpunkt och att informationen blev 
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vinklad enligt deras synsätt. 

Intervjun med Fastighetsmäklarnämnden ger inte en rättvisande bild då vi bedömer de som 

icke samarbetsvilliga eller uppriktiga i sina svar. Vi tror att de hade mycket mer att säga än 

det de berättade och vi finner det är märkligt att de inte säger sig veta vad accepterat pris är då 

det faktiskt är de som ansvarar och utövar tillsynen av fastighetsmäklarbranschen.  

 

Enkäten som skickades ut är inte hundraprocentigt tillförlitlig då svaren är för få för att kunna 

generalisera alla mäklare på Svensk Fastighetsförmedling och hela mäklarkåren i Stockholms 

län. Vi tycker ändå att enkäten har gett oss en ganska bra bild av hur mäklare upplever att det 

är att arbeta med accepterat pris utifrån de svar som faktiskt kom in. Enkäten skickades ut till 

cirka 125 mäklare och besvarades av 42 stycken.  

 

De Internetkällor vi använt är tidningsartiklar och allmänna Internetsidor som alla har tillgång 

till. Denna information ser vi som tillförlitlig då vi uppmärksammat samma fakta i flera olika 

artiklar och på flera hemsidor. Internetsidorna är tillförlitliga då vi valt att undvika hemsidor 

där vem som helst kan gå in och redigera materialet såsom Wikipedia och liknande hemsidor.  

 

Genom att kombinera en mängd olika källor, det vill säga vetenskapliga artiklar, 

Internetbaserade källor, lagtext, böcker, intervjumaterial och en enkät, har vi minimerat risken 

att felaktigheter uppkommer i vårt material. 

 

3.6 Reliabilitet 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011:61) är ”reliabilitet det viktigaste kravet på ett 

mätinstrument”. Detta innebär att mätinstrumentet ska ge samma resultat vid ett flertal 

undersökningar och vara oberoende av vem som utför den för att reliabiliteten ska vara hög. 

Denna undersökning kan ha påverkats av att frågorna kommer från oss och därmed anses vara 

vinklade. Vi tror också att mäklarnas och beslutsfattarnas svar påverkas av konjunkturen. En 

undersökning i framtiden kan därför ge annorlunda utslag på grund av den rådande 

konjunkturen just då. Undersökningen är således kopplad till dagens förhållanden.   

 

3.7 Validitet 

Validitet definieras av Eriksson och Wiederheim-Paul (2011:60) som ”ett mätinstruments 

förmåga att mäta det som man avser att mäta”. Vår undersökning avser att mäta 

beslutsfattarnas och mäklarnas synpunkter på accepterat pris som dagens prissättningsmodell. 

Detta anser vi att intervjuerna och enkäten har mätt och att mätinstrumenten därför har hög 

validitet.  

 

3.8 Generaliserbarhet 

Att kunna generalisera innebär att kunna härleda en slutsats utifrån observerade iakttagelser 

eller företeelser till en hel grupp, till exempel en hel bransch (Generalisering). Vår 

undersökning innefattar endast mäklare från Svensk Fastighetsförmedling. Den innefattar inte 

heller alla fastighetsmäklarföretag som använder sig av accepterat pris, och det är därför svårt 

för oss att generalisera resultatet till hela fastighetsmäklarbranschen i Stockholms län. Vi tror 

dock att vi ändå tagit fram en relativt bred bild av mäklares och beslutsfattares syn på 

accepterat pris som prissättningsmodell.   
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Här nedan kommer en presentation av vårt insamlade empiriska material. Inledningsvis ges 

en introduktion till den svenska fastighetsmarknaden för att ge dig som läsare en inblick och 

en enklare förståelse. Tre narrativa sammanställningar av djupintervjuer presenteras sedan 

var för sig till följd av en sammanställning av en enkät. 

 
4. Empiri 
Empirikapitlet i denna uppsats börjar med en introduktion av fastighetsmäklarbranschen, hur 

en mäklarprocess vanligtvis går till samt en genomgång och förklaring av vanligt 

förekommande begrepp. Vi har också tagit fram offentlig statistik om prisutveckling och 

försäljningstider på den svenska bostadsmarknaden. Därefter följer narrativa genomgångar av 

de två djupintervjuer vi gjort med Erik Carlborg och Mats Uddare. En intervju har även 

genomförts med Fastighetsmäklarnämnden. Slutligen presenteras resultatet av enkäten. För 

intervjufrågor, se bilaga 7 och 8. Transkribering för intervjuerna med Carlborg och Uddare 

finns tillgängliga, se länk i källhänvisningen (Transkription).  

 

4.1 Den svenska fastighetsmäklarbranschen - En överblick 

I Sverige är bostadsförsäljningar och fastighetsmäklarbranschen en mycket omdiskuterad 

bransch. Månadsvis matas den svenska befolkningen med löpsedlar i dagspressen som 

”Svenskar litar inte på mäklare” (Svenskar litar inte på mäklare) och ”Ny lag avslöjar 

bluffmäklarna” (Ny lag avslöjar bluffmäklarna). Förtroendet för huruvida fastighetsmäklarens 

utgångspriser är korrekt bedömda eller så kallade lockpriser har varit ett hett samtalsämne. 

Det finns idag ingen lagstiftning som reglerar hur fastighetsmäklaren, tillsammans med 

säljaren, ska komma fram till ett lämpligt utgångspris. Enligt 10 § Marknadsföringslagen 

(2008:486) framgår det att ”Näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av 

felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om 

näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Första stycket gäller särskilt 

framställningar som rör […] 

p4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och 

betalningsvillkoren […] 

p 10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.” 

(Sveriges Rikes lag 2012). I Sverige har det funnits en rad olika sätt att namnge både 

fastigheter och bostadsrätters pris, vilka tas upp nedan. 

 

4.1.1 Från utgångspris till lockpris 

Innan accepterat pris infördes använde de flesta fastighetsmäklare sig av ett så kallat 

utgångspris. Detta är enligt Mäklarsamfundet ett marknadspris som är försiktigt bedömt och 

som säljaren kan tänka sig att acceptera som försäljningspris. Med utgångspris råder det fri 

prövningsrätt för säljaren vilket innebär att det är upp till honom att bestämma till vem, för 

vilket pris och om han överhuvudtaget vill sälja sin bostad (Frågor och svar). 

 

För att framkalla stigande budgivningar och locka fler människor till visning var lockpris 

något som sattes i system i Stockholms innerstad (Acceptpris -Läskigt för bostadssäljarna). 

Detta innebär att säljaren sannolikt inte var benägen att sälja till det utropspris som bostaden 

var utannonserad för utan man gick ut med ett pris som var lägre och inte stämde överens med 

marknadsvärdet för bostaden (Frågor och svar). Det var inte ovanligt att priset på en bostad 

steg med ca 22 % från utgångspriset (Stor skillnad mellan utropspris och slutpris).  

 

Under 2010 anmäldes 51 mäklare för granskning till nämnden (Bilaga 3). 

Fastighetsmäklarnämnden granskade användningen av utgångspriserna och det slutgiltiga 
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försäljningspriset och varnade under 2011 24 mäklare för att systematiskt ha använt sig av 

lockpriser under 2010 (Bilaga 5).  

 

4.1.2 Jämförelsepris 

Efter en rekommendation från Mäklarsamfundet infördes den 1 april 2011 ett jämförelsepris 

som åtgärd för att komma till rätta med lockprissättningen som hade uppstått på 

bostadsrättslägenhetsmarknaden i Stockholms innerstad. Texten ”Jämförelsepris: xxx xxx 

kronor. Framräknat utifrån tillgänglig prisstatistik, tar hänsyn till aktuell förening och denna 

lägenhets månadsavgift och storlek” skulle finnas med i objektsbeskrivningen och på webben 

(Mäklarkåren motverkar lockpriser med jämförelsepris). Det baserades på tidigare slutpriser 

inom objektets område som värderingsdata räknade fram. I områden med hög omsättning på 

bostadsmarknaden var precisionsnivån hög men det kunde fortfarande skilja mycket mellan 

försäljningspriset och jämförelsepriset. Faktorer som jämförelsepriset inte tog med i sin 

värdering var värdepåverkande faktorer så som balkong, läge i huset samt skick (Frågor och 

svar angående jämförelsepris i objektsbeskrivningen).  

 

4.1.3  Accepterat pris 

I och med införandet av accepterat pris i Sverige i augusti 2011 är utgångspriset på en bostad 

även säljarens reservationspris, det vill säga det lägsta accepterade priset. I Sverige är alltså 

reservationspriset även utgångspriset och därmed också offentligt. Som ett led i att motverka 

lockpriser infördes accepterat pris genom ett initiativ av flera stora aktörer på Stockholms 

innerstads bostadsmarknad. Alla bostadsrätter som marknadsfördes från och med den 1 

augusti innehöll texten nedan för att visa att man ställde sig bakom samarbetet. 

 

”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” (Accepterat pris). 

 

Som det framgår i texten är priset på en nivå som ligger inom mäklarens värdering av 

bostaden och inom det spann där säljaren kan tänka sig att sälja sin bostad. Då det fortfarande 

råder fri prövningsrätt förbinder sig inte säljaren att sälja trots att det accepterade priset är 

uppnått. Accepterat pris ska stå bakom utgångspriset i objektsbeskrivningen, på webben och 

på andra marknadsföringssätt där priset syns (Accepterat pris införs i hela Stockholms län). 

Från och med den 1 januari 2012 anslöt sig även resterande delar av Stockholms län till 

samarbetet (Accepterat pris införs i hela Stockholms län). 

 

De stora aktörerna som anslöt sig till samarbetet kring accepterat pris efter ovanstående 

initiativ var bland annat Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Skandiamäklarna, 

HusmanHagberg, Erik Olsson och Notar (Nytt verktyg mot lockpriser). 
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4.1.4 Utgångspris 

Sedan accepterat pris infördes i augusti 2011 har utgångspriserna på bostadsrätter på 

Stockholmsmarknaden ökat 

.

 
Figur 7: Begärt pris på nyinkomna bostadsrätter 2008 till april 2012 (Stockholm). 

 

Som det framgår av diagrammet var 2008-2010 år då utgångspriserna på Stockholms 

bostadsmarknad var extremt låga i jämförelse med 2011-2012. Redan efter införandet av 

jämförelsepriser i april 2011 var utgångspriserna högre än motsvarande perioder åren innan. 

Efter införandet av accepterat pris i augusti 2011 går det att utläsa att högre utgångspriser har 

satts i system med efterföljande månader som håller en stabil prissättning. Detta är något som 

följde med till 2012 där de fortsatt höga utgångspriserna håller i sig. Enligt graferna har de 

begärda priserna stigit i genomsnitt med 490 181 kronor från 2011 (2 187 029 kr) till 2012 (2 

677 210 kr).  

 

4.1.5 Tid på marknaden 

Enligt statistik över försäljningstiden under april månad 2012 går det att utläsa att 

annonseringstiderna har blivit kortare efter årsskiftet, men att de fortfarande är högre än de 

var 2011. I snitt marknadsförs en villa i april 2012 i 110 dagar och detta motsvarar en ökning 

med 16 % jämfört med april 2011. Annonseringstiden för bostadsrätter har ökat med 29 %. 

 Det är dock stor variation i försäljningstid beroende på vart i landet som bostaden säljs 

(Fortsatt trögt på bomarknaden). 
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4.1.6 Prisutveckling 

 

 
Figur 8: Prisutveckling 1996 - 2011 mätt i kr/kvm. (Stockholms län) 

 

Enligt statistik över prisutvecklingen har priserna på bostäder i Stockholms län gått från att 

stiga kraftigt vissa år till att plana ut i en mer stabil marknad. I dagsläget ligger priserna idag 

på en stabil nivå och det görs relativt många affärer. I februari 2012 såldes det till exempel 

fler bostäder än för samma period 2011. För Stockholms län ligger prisstatistiken idag på 

+4% (Stabila priser på bostadsmarknaden). I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna ökat 

med +3% och en bostadsrätt kostar i genomsnitt 3,4 miljoner kronor (Mäklarstatistik - t.o.m. 

mars 2012). 

 

4.1.7 Antal bostadsrätter på marknaden 
 

 
Figur 9: Antal bostadsrätter till salu 2008 till april 2012 (Stockholm). 

 

Som diagrammet visar har det överlag funnits fler bostadsrätter ute till försäljning sedan 

accepterat pris infördes i augusti 2011. Detta var något som följde med in i 2012 men som nu 

ligger på en motsvarande nivå som tidigare år. 

 

4.2 Mäklarprocessen 

En mäklarprocess illustreras ofta som en process som sker i 7 – 10 steg beroende på hur de 

olika stegen definieras. I det stora hela presenteras processen i stort sett på samma sätt oavsett 
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vilket mäklarföretag det gäller. De två största fastighetsmäklarföretagen på den svenska 

marknaden, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling, använder sig av en 

åttastegsmodell för att beskriva hur en bostadsförsäljning går till från början till slut. Detta är 

ett exempel på hur mäklarprocessen kan se ut: 

1. Förberedning av försäljningen 

2. Värdering av bostaden 

3. Bostaden blir till salu 

4. Visning av bostaden 

5. Budgivning 

6. Köpekontrakt 

7. Tillträde 

(Bostadsförsäljning - 8 steg, Att sälja bostad - steg för steg). 

 

4.2.1 Förbereda försäljningen 
I detta steg ställs den eventuella säljaren inför frågan om denna är redo att sälja eller inte. Det 

kan finnas många frågor som cirkulerar denna period som till exempel om man ska sälja först 

eller köpa först. Olika mäklarföretag har ofta lösningar för kunden och man kan förbereda en 

försäljning som inte ska marknadsföras förrän efter en längre tid (Är jag redo att sälja?). 

 

4.2.2 Värdering av bostaden 

Värderingen av bostaden görs oftast genom att titta på tidigare försäljningar i närområdet och 

på liknande boendetyper, en så kallad ortsprismetod (Värdera ditt hus). Oftast kan man få en 

fri värdering av bostaden oavsett om mäklaren väljs ut till ansvarig mäklare eller ej 

(Värdering av bostad). Det möte där mäklaren säljer in sig själv och sitt arbetssätt kallas för 

intag i mäklarspråk. När säljaren valt mäklare undertecknar säljaren ett ensamrättsavtal med 

denne där säljaren betalar mäklaren en viss avtalad procentsats av försäljningspriset i 

provision (Yavas och Yang, 1995:350).  

 

4.2.3 Bostaden blir till salu 

När bostaden ska bli till salu fotograferas den och ett säljande visningsmaterial sammanställs 

för att kunna ges till spekulanter på bostaden (Din bostad blir till salu). Det är också i detta 

steg som bostaden marknadsförs på bland annat Hemnet.se och mäklarföretagets hemsida 

(Hur ska min bostad marknadsföras?).  

 

4.2.4 Visningen av bostaden 

I Sverige besöker spekulanter ett så kallat ”öppet hus” eller en ”öppen visning” (Wilhelmsson, 

2008:482). Till visningen vill man locka så många spekulanter som möjligt och därför ska 

säljaren förbereda bostaden i bästa skick inför denna (Hur får jag ut det mesta av visningen?).  

 

4.2.5 Budgivning 

Det budgivningssystem som används i Sverige är ”engelska auktioner” (Wilhelmsson, 

2008:484). En engelsk auktion innebär att auktionen börjar på den nivå där säljaren har sitt 

reservationspris, eller sitt lägsta accepterade pris, och ökar med fler högre bud tills ingen vill 

öka sitt bud längre. Den potentiella köpare som har lagt det högsta budet blir då köpare av 

bostaden (English auction). I Sverige är en budgivning öppen och inga bud är bindande, även 

om de är skriftliga (5. Budgivning vid försäljning av bostad). 

 

4.2.6 Köpekontrakt 

Det är inte förrän ett köpekontrakt har undertecknats av alla parter som försäljningen är 

definitiv. I Sverige är fastighetsmäklaren ansvarig för både säljaren och köparen. Säljaren 

http://www.fastighetsbyran.se/Salja-bostad/Saljguide/4-Marknadsfora/
http://www.fastighetsbyran.se/Salja-bostad/Saljguide/4-Marknadsfora/
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betalar provisionen till mäklaren när köpekontraktet undertecknas (Wilhelmsson, 2008:496). 

 

4.2.7 Tillträde 

Det är nu som köparen får tillträde till sin nya bostad och den tidigare ägaren flyttar ut. I detta 

steg skrivs köpebrevet under och pengarna överförs mellan köpare och säljare och affären 

anses som klar (Inför tillträdesdagen). 

 

4.3 Intervju med Mats Uddare 

Den 6 april 2012 genomfördes en ostrukturerad djupintervju med Mats Uddare på 

Karlsson&Uddares kontor på Kungsholmen. Då informationen om företaget var mycket 

begränsad fick Uddare berätta mer om sitt företag innan intervjun genomfördes. 

Karlsson&Uddare är en fastighetsmäklarbyrå med nio kontor utspridda i Stockholms 

innerstad. Byrån etablerades 1989 av bland annat Mats Uddare och har idag 25 anställda 

fastighetsmäklare. Företaget förmedlar både villor och bostadsrätter. 

 

4.3.1 Bakgrund till accepterat pris 

På Hemnet.se var det tydligt att Karlsson&Uddare låg på en högre nivå med sina 

utgångspriser än sina konkurrenter. Detta har uppmärksammats och inspirerat till den 

inledande frågan. Uddare förklarar att detta beror på att de har fler väldigt attraktiva 

lägenheter på statusadresser. Företaget märkte redan för några år sedan att det fungerar lika 

bra att gå ut med ett lite högre, men mer rättvisande utgångspris, än ett lockpris som då var 

aktuellt. Var utgångspriset för högt under denna period kom det inte några spekulanter på 

visningen. Han uttalade därmed en policy att när de skulle bestämma ett utgångspris med 

säljaren skulle de gå ut så högt som möjligt utan att förstöra försäljningen. Detta med hänsyn 

till vad det fanns för lägenheter på marknaden som de konkurrerade med. Uddare menar att 

om det fanns tre likvärdiga lägenheter och det begärdes exempelvis 1 200 000 för den ena, 1 

300 000 för den andra och 1 395 000 för den tredje så kunde Karlsson&Uddare gå ut med 1 

350 000.  

 

Eftersom Karlsson& Uddare har den största marknadsandelen inom försäljningar av fyror och 

femmor på Kungsholmen vågade han höja sina utgångspriser. Detta innebar att de spekulanter 

som kom och tittade på dessa lägenheter har letat en längre tid och vet vilka 

fastighetsmäklarna på Karlsson&Uddare är och vice versa. Det problemet som 

fastighetsmäklarna upplevde med lockpriser var att om de hade annonserat ut en lägenhet för 

fyra miljoner, så visste spekulanterna på visningen att bostaden kommer att säljas för nästan 

fem miljoner. Enligt Uddare kändes detta inte bra gentemot kunderna som kontinuerligt 

besökte företagets visningar. Var en bostad värd 5 miljoner skulle utgångspriset också vara 5 

miljoner.  

 

Den enda skillnaden som Uddare uppmärksammade då de höjde sina utgångspriser var att 

försäljningsprocessen tog längre tid än innan. När lockpriser var aktuellt gick 

försäljningsprocessen extremt fort där visning var på söndagen, omvisning på måndagen och 

ibland skrev man kontrakt redan på måndagen eller tisdagen. Enligt Uddare hade han ett annat 

tempo med förhandsvisning, visning på söndagen, omvisning måndagen och i och med det lite 

högre utgångspriset kom det första budet inte förrän på onsdagen med efterföljande kontrakt 

på fredagen. Det var trots det långsammare tempot, fortsättningsvis ett högt tempo gentemot 

kunderna.  

 

4.3.2 Accepterat pris 

Idag använder sig Karlsson&Uddare av accepterat pris men inte på samma sätt som Svensk 
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Fastighetsförmedling och de andra aktörerna som är med i samarbetet. Priset ligger på en nivå 

som säljaren kan tänka sig att sälja för, vilket stämmer överens med samarbetets sätt att se på 

innebörden av accepterat pris. Det som skiljer samarbetet från Karlsson& Uddares 

användning är marknadsföringen. Där Svensk Fastighetsförmedling och övriga aktörer i 

samarbetet har sitt utgångspris följt av begreppet accepterat pris använder Karlsson& Uddare 

bara pris. 
 

 
Figur 10: Marknadsföring för Svensk Fastighetsförmedling och Karlsson&Uddare.  

 

För att förtydliga att Karlsson&Uddares prissättning ligger på säljarens nivå ska texten ”Priset 

ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Budgivning kan 

förekomma” (Södermalm) finnas med i varje beskrivning av objekten på Internet. Denna text 

säger Uddare är en eftergift för att det inte ska bli så mycket fokus från konkurrenter på att de 

inte använder accepterade priser. Vi ville veta om mäklarna var tvungna att följa någon 

specifik mall med denna text.  Han säger att det är fritt att sätta den vart som helst i texten, 

även om Uddare själv föredrar det i slutet. Något som vi upptäckte innan vi genomförde 

intervjun var att denna textrad ibland fanns under rubriken ”acceptpris”. Detta var något som 

Uddare menade på var fel och som han skulle ta bort direkt om han såg det. Även om 

Karlsson&Uddare inte marknadsför sig själva med accepterat pris anser han att de inte har 

tappat många kunder. Det kan vara någon enstaka, men långt ifrån alla de kunder som de 

andra aktörerna tappade på att använda lockpriser. 

 

En intressant fråga var hur Uddare ser att den bästa prissättningen går till. Han menar att om 

han själv skulle få bestämma ”skulle vi ha ett pris. Ett pris, punkt slut. Alla vet att priset kan 

gå upp lite och det kan gå ner lite. Ett skäligt och rimligt pris över vad det borde kosta så 

behöver vi inte orda mer om det. Det tycker jag är det bästa”. 

 

4.3.3 Motsättningar 

Enligt Mats Uddare har Karlsson&Uddare aldrig haft några problem med anmälningar eller 

varningar på grund av användning av lockpriser, vilket många av deras konkurrenter haft. 

Detta var även den största anledningen till varför Karlsson&Uddare valde att inte gå med i 

samarbetet kring accepterat pris. Han menar på att lockpriser är något som de andra aktörerna 

skapade i sin aggressivitet för att sätta lägre och lägre utgångspriser. Han ser det som de 

andras problem och något som de behövde en lösning för, inte Karlsson&Uddare. Det 

handlade om att konkurrenterna var tvungna att rädda sitt eget skinn för att många av deras 

fastighetsmäklare inte skulle bli varnade och avregistrerade. Uddare menar på att det var de 

företag som ingick i samarbetet som var mest illa ute hos Fastighetsmäklarnämnden och att 

det just nu är de som skriker högst om accepterade priser. Han kände att det var deras 

problem. 

 

Det fanns ytterligare en anledning till varför Uddare valde att inte gå med i samarbetet. Han 

berättade att en del som skrev under överenskommelsen kommer han bra överens med, men 

några vill han inte ha sin signatur på samma papper som. Han litar helt enkelt inte på vissa 
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andra aktörer och tror inte att de kommer att stå för överenskommelsen, utan att de kan vända 

kappan efter vinden på en vecka och göra något helt annat trots att de skrivit på. Han menar 

på att det är bättre att vända om och gå åt andra hållet än att skriva på en överenskommelse 

med personer som han inte litar på då man inte är bunden trots en underskrift. 

 

På frågan om hur Mats Uddare känner kring accepterat pris idag svarar han att han nöjd över 

att ha avböjt erbjudandet om att gå med i överenskommelsen. Han menar, om han ska hårddra 

det, att ”om ett gäng våldtäktsmän startade en kvinnojour för att de ska hjälpa utsatta kvinnor, 

jag skulle inte vilja vara med där heller även om ändamålet att hjälpa utsatta kvinnor är 

behjärtansvärt. Men så är det ju, de som var mest aktiva med lockpriser är de som begärde de 

lägsta priserna och de som satte det här i system”. För honom kändes det dumt att göra en 

överenskommelse med några som tar tag i deras problem och framstår som duktiga när de på 

Karlsson&Uddare inte är drabbade av problemet.  

 

4.3.4 Införandet 

Det var Uddare själv som bestämde att företaget inte skulle ansluta sig till överenskommelsen 

och det var intressant att fråga varför hans medarbetare inte tillfrågades. Han informerade de 

övriga fastighetsmäklarna om vad han tyckte och det var några som tyckte att de skulle skriva 

på överenskommelsen. Uddare tyckte fortfarande inte att detta var något som de behövde, 

utan att det var bättre att hålla sig till sin idé eftersom det är något som han anser att man 

kommer längre på. Enligt honom så tänker mäklare ofta bara på affären de har för stunden och 

inte på de hundra som de haft eller de hundra som de ska ha i framtiden. Det har varit en 

avvägning men idag är han nöjd över sitt val. 

 

4.3.5 Förmedlingsprocessen 

En intressant fråga var om det kunde uppfattas några skillnader från och med införandet av 

accepterat pris även om företaget valde att inte gå med i samarbetet. Enligt Mats Uddare 

märks det få skillnader i förmedlingsprocessen. På intagen tror Uddare inte att det är en 

intagsfördel att marknadsföra sig med accepterat pris i samarbetet. Han anser på att det finns 

andra faktorer, som till exempel hur man framställer sig själv, som är mer avgörande än vad 

som står bakom utropspriset. Han har inte haft en enda kund som sedan införandet har 

efterfrågat accepterat pris i annonsen. Anledningen till detta tror han är för att de inte har 

använt sig av uttrycket accepterat pris speciellt hårt utan bara raden i beskrivningen vilket har 

gjort att de inte behöver ha den diskussionen. Han tror snarare att det kan vara till en 

intagsnackdel då många kunder tidigare köpt i en budgivningssituation och därför vill ha en 

budgivning själva. Han tror att mäklarna har ett problem på intagen att få säljarna att gå ut 

med ett rimligt pris från början. De flesta säljare skulle idag vilja gå ut med ett lockpris tror 

han. Uddare poängterar att deras utgångspriser alltid ligger inom mäklarens värdering.  

 

Vad skulle då hända om en kund i framtiden skulle vilja ha accepterat pris bakom 

utgångspriset då de använder sig av Karlsson&Uddare som fastighetsmäklare? Uddare skulle 

då argumentera för att det inte är nödvändigt. Han skulle visa de senaste försäljningarna och 

påpekar därefter att för deras kunder skulle det vara konstigare att benämna priset med 

accepterat pris. 

 

Skillnader som Uddare däremot har märkt är främst att antalet besökare har minskat. Backar 

man å andra sidan tillbaka till förhållandet där man använde sig av lockpriser så borde det 

räcka med att de fem som kommer på visningen är intresserade och seriösa. De andra som inte 

är beredda att betala priset behöver inte komma, enligt honom. 
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Mats Uddare tror också att kunder överlag uppskattar att man inte använder sig av lockpriser. 

Det är idag tydligare att se vad en lägenhet ungefär kommer att kosta men han tror inte att 

kunderna har något större förtroende för mäklarna på grund av det, utan att det är andra 

faktorer som påverkar graden av förtroende. 

 

För att kunna jämföra de två användningssätten av accepterat pris var det intressant att fråga 

om mäklarna på Karlsson&Uddares arbetssätt förändrats i och med accepterat pris. Han tror 

att det var många fastighetsmäklare på konkurrerande företag som radikalt fick ändra sitt 

arbetssätt men för Karlsson&Uddare blev det ingen chock. Han menar att eftersom de alltid 

jobbat med högre utgångspriser behövde de inte ändra sitt arbetssätt lika mycket som de andra 

konkurrerande byråerna. 

 

Mats Uddare tror inte att det säljs färre lägenheter på grund av att man skriver accepterat pris, 

prisidé, cirkapris eller begärt pris efter utgångspriset. Han tror att fastighetsmäklare hela tiden 

försöker att hitta anledningar till varför ett objekt inte har blivit sålt när de inte kan acceptera 

att marknaden har försvagats och att det är lågt intresse. Han menar att det är marknaden som 

ändå styr i slutändan då alla spekulanter har flera lägenheter att välja på. Eftersom 

bostadsrättsmarknaden inte är homogen innebär det att det är svårt att veta vad som skall 

jämföras eftersom förhållandena hela tiden förändras med tiden. Vissa år får man bättre betalt 

för mindre lägenheter och andra år får man bättre betalt för de större lägenheterna. Uddare 

menar att marknaden ändras konstant och det är lätt att tro att det man har framför sig just nu 

kommer att gälla för tid och evighet. Det kan vara så att om några månader så befinner man 

sig där att ingen betalar det begärda priset utan många prutar minst 10 %. 

 

4.3.6 Alternativ väg 

Mats Uddare tror inte att Fastighetsmäklarnämnden är odelat positiv till överenskommelsen 

och tycker att om överenskommelsen skulle ha gjorts så skulle den ha gjorts på ett annat sätt. 

Därför frågade vi honom vad som hade krävts för att han skulle ha ingått i samarbetet.  

Han hade kunnat tänka sig att vara med om den hade gjorts inom ramen för Mäklarsamfundet 

vilket han anser är det rätta forumet för att ta upp och besluta om en sådan sak. De hade 

istället kunna ta upp ordningsregler och policy för Mäklarsamfundets medlemmar kring 

mäklarnas arbetssätt. Hade det skett på detta sätt hade Mats Uddare varit tvungen att anpassa 

sig till detta i och med att han är medlem i Mäklarsamfundet. Dock hade han inte varit positiv 

till detta, men eftersom det är en demokratisk ordning är rätt beslutsväg att ta genom de 

förtroendevalda. Han tycker att det var fel att några som kände sig utsatta tog tag i detta 

istället för att ta upp frågan i Mäklarsamfundet då de flesta som skrivit under är medlemmar 

där. En rekommendation från Mäklarsamfundet väger tungt och det ska mycket till för att en 

fastighetsmäklare ska avvika från en sådan rekommendation 

 

Eftersom Mäklarsamfundet är en demokratisk organisation ska alla viktiga beslut beredas och 

diskuteras vilket gör att ett sådant beslut skulle ta längre tid att komma fram till enligt Uddare. 

Enligt honom borde en tvingande åtgärd ha kommit från Fastighetsmäklarnämnden, men är 

dock inte något som han tror skulle ha varit nödvändigt. Han tycker att det är bra att 

Fastighetsmäklarnämnden började varna fastighetsmäklarna för att använda sig av lockpriser 

eftersom de då var tvungna att börja skärpa sig. Uddare säger att om den här 

överenskommelsen inte gjorts hade det bara tagit lite längre tid att höja utgångspriserna. 

Motivet hade då inte varit överenskommelsen utan rädslan för att bli varnad. 

 

4.3.7 Lagstadgning 

Det var intressant att ta reda på hur man ser på framtiden och om de tillfrågade tycker att 
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accepterat pris bör lagstadgas. Mats Uddare tror inte att samarbetet längre behövs i och med 

att man nu har ändrat hur utgångspriserna förhåller sig till marknaden. Han skulle själv kunna 

tänka sig att ta bort texten om den accepterade prisnivån från företagets beskrivningar från 

Internet 

 

Om man skulle ändra lagstiftningen så tror Uddare att man kortsiktigt skulle få problem med 

att fastighetsmäklarna skulle behöva anpassa sig till ett nytt arbetssätt. Han skulle inte heller 

vilja ha skriftliga bud, utan tycker att det fungerar bra som det är nu med budgivning då alla 

har lärt sig att arbeta efter detta system. 

 

Något som Mats Uddare också tycker är att accepterat pris inte ska lagstiftas då han anser att 

det redan finns lagar som styr det. Ett exempel på detta är Marknadsföringslagen om 

vilseledande marknadsföring vilket han tycker att man hade kunnat använda för att komma till 

rätta med lockpriserna. Istället för en egen paragraf i Fastighetsmäklarlagen tycker han att 

man kan vara så pass oklar och säga att man inte får ägna sig åt vilseledande marknadsföring 

och annonsera ut något för mindre än vad det kommer att kosta. Enligt honom är detta något 

som praxis kommer att få utvisa, men man kan säga att priset ska ligga inom mäklarens 

värdering. Uddare menar på granskade fastighetsmäklare har kunnat komma runt det här med 

lockpris genom efterkonstruktioner och tycker därför att det är bättre att prata om vilseledande 

marknadsföring och att praxis sedan får tala om vad som är vilseledande och inte.    

 

4.4 Intervju med Erik Carlborg 
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges näst största mäklarföretag som drivs i franchiseform 

och ingår i det norska bank- och finanskoncernen DnB NOR. Företagskedjan har idag 

omkring 1 100 medarbetare fördelade på 230 kontor spridda från Ystad i söder till Kiruna i 

norr och drivs av 160 franchisetagare. Svensk Fastighetsförmedling är en av Sveriges äldsta 

mäklarfirmor och grundades redan 1937 i Linköping. I Stockholm finns 37 kontor varav 5 

kontor i innerstaden (Om oss på Svensk Fastighetsförmedling). På företagets huvudkontor 

intervjuades den 11 april 2012 Erik Carlborg som är försäljningschef på Svensk 

Fastighetsförmedling. 

 

4.4.1 Bakgrund och genomförande av accepterat pris 
Erik Carlborg var en av de personer som var drivande med förslaget om samarbetet kring 

accepterat pris. Han berättar att det hela började med att den 1 april 2011 införde 

Mäklarsamfundet något som de valde att kalla jämförelsepris, vilket var ett statistiskt pris som 

levererades av värderingsdata. Detta skulle vara en form av prisguide för mäklarföretagen 

inom Mäklarsamfundet. Svensk Fastighetsförmedling tog det på allvar och syftet med detta 

var då att få upp utgångspriserna. Redan den 1 april var tanken att de skulle korrigera priserna 

och lägga de på samma värdering som en bankvärdering, vilket är en form av en försiktig 

marknadsvärdering. De gick då upp från låga utgångspriser till en mer korrekt nivå med högre 

utgångspriser. Bara några dagar innan jämförelsepriserna skulle lanseras fick de veta att ingen 

annan firma hade tagit samma steg med att höja sina utgångspriser vilket gjorde att de stod 

helt ensamma. De kände då att de behövde ha någon form av företagsekonomisk inriktning på 

det hela och valde därför att stoppa sin höjning av utgångspriserna. Det var då arbetet med 

accepterat pris började. Carlborg och franchisetagaren på Södermalm (Eddy Löjdkvist) drev 

förslaget och de kallade till ett branschmöte där de tio största nyckelaktörerna i innerstaden 

bjöds in. 

 

Carlborg menar att det hela handlade om att rädda branschens anseende. Han säger att 

Fastighetsmäklarnämnden har fokuserat mycket på lockpriser under 2010 och 2011 och menar 
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att man kan diskutera om det var rätt eller fel. På branschmötet berättar Carlborg att de tog 

upp problemet med att mäklarna blir varnade hela tiden samt den osäkerhet som finns hos 

mäklarna om att bli varnade, något som gör arbetet svårare. Han berättar att Svensk 

Fastighetsförmedling gör så kallade exitsamtal med de mäklare som slutat de senaste åren. Ett 

återkommande drag på dessa har varit att många tyckte att det var ett problem med lockpriser, 

dels att det har känts oseriöst gentemot kunder och att man som mäklare alltid lever under 

någon form av hot om att bli anmäld. 

 

Kulturen och arbetssättet som rådde ville de inte stå för och därför drogs ett flertal 

nyckelaktörer ihop. Idén innebar att från och med den första augusti 2011, skulle de 

gemensamt arbeta på ett likande sätt i sin prissättning och de kom fram till att det skulle heta 

accepterat pris. Syftet var hela tiden att lägga priset på en nivå som motsvarar mäklarens 

värdering och som även motsvarade den nivå som säljaren är beredda att sälja för. Detta gick i 

linje med vad Fastighetsmäklarnämnden ville reglera med den nya Fastighetsmäklarlagen som 

kom 1 juli 2011. Efter några stormöten bildades en styrgrupp bestående av Carlborg, 

franchisetagaren Eddy Löjdkvist på Södermalmskontoret, en representant från 

Fastighetsbyrån, en från HusmanHagberg och en från Skandiamäklarna. Styrgruppen arbetade 

fram ett förslag som sedan presenterades på ytterligare ett stormöte där fler aktörer bjöds in. 

Man fick en gemensam syn från de som var där och de skrev på att de skulle följa förslaget 

om accepterat pris. Enligt Carlborg är förslaget en ”gentlemens agreement”. Om en mäklare 

är med i Mäklarsamfundet finns en förväntan att förslaget tillämpas/används.  

 

4.4.2 Styrgruppens tankar om mäklarna 
Eftersom det faktiskt är mäklarna som arbetar med accepterat pris var det intressant att ta reda 

på vad de tycker om införandet. Detta gjordes genom vår enkät som presenteras senare, och 

genom att fråga hur Erik Carlborg tror att mäklarnas syn på införandet är. Carlborg säger att 

han tror att mäklarna tyckte att införandet av accepterat pris var fullt rimligt men han tror 

också att de var oroliga över hur det skulle bli och hur säljarna skulle reagera. Han säger 

också att det inte är många säljare som har motsatt sig detta utan det har handlar om enstaka 

fall. Han menar att timingen för införandet inte kunnat vara bättre. Under hösten 2011 var 

marknaden mycket trög då det var svårt att låna pengar. Det stod om ekonomiska kriser i 

Grekland, Spanien och Italien varje dag i tidningarna och skräckscenarion med banker som 

går under bland annat. Carlborg säger att det är hans fulla övertygelse att det inte hade lönat 

sig att gå ut med ett lockpris i höstas. Säljarna hade aldrig fått den budgivning som hade 

förväntats. 

 

4.4.3 Motsättningar 

Huruvida införandet av accepterat pris gick helt smärtfritt till eller om det fanns de som 

motsatte sig införandet var intressant att fråga om. Carlborg säger att det var många som hade 

åsikter under de stormöten som en stor del av branschen i Stockholm deltog i. Han säger att 

om tre av fyra franchisetagare i en kedja i innerstaden vill gå med så får den fjärde ge med 

sig. Han tycker att det var bra att de bland annat fick med sig Erik Olsson 

Fastighetsförmedling eftersom de är en stor aktör i Stockholm. Carlborg säger att den enda 

större aktören i innerstaden som inte valde att gå med är Karlsson&Uddare. Carlborg ser detta 

som fegt och han tycker att Karlsson&Uddare gjorde fel i detta. 

 

Carlborg berättar även om en gammal kollega som han jobbat med tidigare och som nu driver 

en konkurrerande verksamhet på Kungsholmen i Stockholm. Han berättar hur kritisk den 

gamla kollegan var mot införandet under diskussionerna på stormötena, men att han idag 

tycker att accepterat pris var det bästa som hänt branschen på länge. 
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4.4.4 Förmedlingsprocessen 

Ännu en punkt vi ville undersöka är om det finns några skillnader i hur mäklarna arbetar och 

om förmedlingsprocessen ser likadan ut sedan införandet av accepterat pris. Carlborg säger att 

det är skillnad på antalet besökare på visningarna men att det också var vad man ville uppnå. 

Han säger att de ville ha rätt folk på visningen. Om det tidigare var 25 besökare på visningen 

och det var bara tre som tyckte att slutpriset var rimligt var det 15-20 besökare som inte hade 

någonting där att göra. 

 

Han menar också att accepterat pris kan vara en intagsfördel beroende på hur man lägger fram 

det. När det har varit tuffa tider tror han att det har varit en klar fördel. Han tar ett exempel: 

”Om man marknadsför sig och mäklarens värdering är 2 miljoner och det även motsvarar 

kundens förväntan, att då kunna stå på en visning eller även skriva i sitt 

marknadsföringsmaterial att vi har värderat den här bostaden till 2 miljoner, det är ett 

accepterat pris och vi har sålt den, den, den, den, och den bostaden i det här prisspannet. Det 

här har marknaden varit beredd att betala och därför är det här vår bedömning att vi borde få 

ut samma pris här – det köper nästan alla spekulanter, det är ingen som tycker det är konstigt”. 

Han menar att om man istället går ut med 1,4 miljoner fast att man vet att det är värt 2 

miljoner tycker folk att det är konstigt.  

 

4.4.5 Marknadsföring 

En annan fråga som togs upp var hur de marknadsförde införandet av accepterat pris och om 

de tycker att marknadsföringen har nått ut till kunderna. Carlborg säger att de bad 

Mäklarsamfundet att skicka ut en pressrelease eftersom samfundet också stod bakom beslutet 

och uppmanade sina medlemmar att gå med. Mäklarsamfundet har alltså varit avsändaren för 

att det ska vara en branschfråga trots att det egentligen är styrgruppen som har gjort jobbet. 

 

Carlborg berättar att de hade ett färdigt material med vissa förtryckta annonser. Han tror dock 

att det som gjorde att kunderna uppmärksammade förändringen var att alla som ingick i 

samarbetet kring accepterat pris skulle ha en informationstext i form av en bild. Denna bild är 

alltid bild nummer två i bildspelen. När spekulanter går in på Hemnet.se får de alltid upp en så 

kallad mellansida med fem bilder på bostaden. Styrgruppen kom fram till att ingen kunde 

missa bilden med accepterat pris om den låg som nummer två i bildspelet. Texten som 

styrgruppen satte ihop är lika för alla företag. 

 

Han tror inte att det har varit något problem för kunderna att förstå innebörden av accepterat 

pris och det har också varit något som är över förväntan. Carlborg tror att det var just det att 

kunderna själva fick läsa sig till vad det innebar när de letade efter bostad som de lärde sig så 

snabbt vad accepterat pris är. 

 

4.4.6 Utvärdering 

För att veta vilken effekt accepterat pris har fått på den svenska bostadsmarknaden var det 

intressant att fråga om det har gjorts några utvärderingar och vad man kunnat utläsa av detta. 

Carlborg berättade då att det inte gjorts några utvärderingar av kunderna eller av mäklare som 

använder sig av accepterat pris. Det har dock gjorts utvärderingar i hur mycket priserna skiljer 

sig där de jämfört det accepterade priset med slutpriset för att kunna se den procentuella 

skillnaden från tidigare år. Utvärderingen visar på att de nu ligger extremt nära och extremt 

rätt i bedömningarna. När första mätningen gjordes låg priset endast 1,5 % från slutpriset i 

innerstaden. Detta kan jämföras med mellan 20 – 30 % skillnad mellan utgångspriset och 

slutpriset innan införandet av accepterat pris. I nuläget ligger det accepterade priset på ca 3 % 
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från slutpriset och det menar han att de är nöjda med. Han säger också att detta bevisar hur 

pass duktiga mäklarna är på att värdera och vilken insikt de faktiskt har på marknaden de 

jobbar på. 

 

4.4.7 Lagstadgning 

Räcker det att man har accepterat pris som en rekommendation från Mäklarsamfundet eller 

krävs det en lagändring för att det ska följas? Carlborg säger att det redan är lagstadgat att 

man inte får använda sig av lockpris. Han tycker att så länge alla följer det behöver det inte 

finnas något specifikt lagrum som reglerar accepterat pris. På frågan om varför de då inte följt 

lagen tidigare menar Carlborg att det alltid har funnits en affärsmässig rädsla att göra 

någonting själv och att stå ensam. Han berättar att Erik Olsson Fastighetsförmedling för cirka 

6-7 år sedan införde vad de kallade ”acceptpris” men eftersom de stod själva i det beslutet 

fick de backa det ganska fort. 

 

 

4.4.8 Framtiden 

På frågan om vad Carlborg tror om framtiden för accepterat pris svarar han att marknaden 

redan har börjat anpassa sig efter detta system. Det är marknaden som bestämmer 

förutsättningarna och det är marknaden som styr förutsättningarna. Nu har marknaden 

accepterat förutsättningarna och Carlborg säger att de inte ser några avvikelser i slutpris på 

samma sätt som förut. Enligt honom kan försäljningstiden vara lite längre men de är nere på 

ungefär samma nivå nu och det som är viktigt är att medarbetarna känner sig tryggare i 

arbetet. Vi frågar även om de hade vågat stå fast vid accepterat pris även om de inte hade fått 

med sig större delen av branschen i Stockholm. Han säger att det är möjligt att de hade fortsatt 

ändå men att det hade krävts stora marknadsföringsinsatser. Han menar att det handlar om att 

utbilda marknaden om vad accepterat pris är, hur de agerar och varför de agerar som de gör. 

 

Carlborg tror att en förändring hade behövt ske även om det inte hade skett i augusti förra 

året. Det var alldeles för många som fick anmälningar och varningar och branschen skulle får 

brottas med en större personalflykt om det inte skett en förändring. Han menar att det är ett 

styrkebesked från branschens sida att de står enade kring detta och inte längre behöva stå ut 

med påhopp från media i samma utsträckning som tidigare. 

 

4.4.9 Möjliga problem 

Finns det bara fördelar med accepterat pris eller har det funnits några problem med 

införandet? Carlborg menar att det kan vara ett problem om en oerfaren mäklare som inte sålt 

så mycket lägger sin värdering för högt, vilket inte är annorlunda från att sätta ett för lågt pris. 

Ett lockpris kan också innebära att mäklaren har satt ett för högt pris. Han menar också att ett 

problem som finns är att säljarna vill ha en budgivning då de har köpt i en liknande situation. 

Psykologiskt känns det bättre även om försäljningspriset inte blir högre.  

 

Han fortsätter: ”Vi säger så här, i många länder fungerar ju marknaden så att du lägger ett 

högt pris och så prutar du istället. Alltså en omvänd variant och det skulle ju enligt lagstiftaren 

här vara minst lika illa om du egentligen vet med dig att det är värt 2 miljoner så får du ju inte 

lägga ett pris på 2,7 miljoner bara för att säljaren vill ha det. Då är det ju inget accepterat pris, 

då är det ju ett lockpris fast åt andra hållet och det är klart att det kan vara ett problem om du 

är oerfaren eller att du omger dig med oerfarna kollegor. Det är ju klart att om du kommer till 

en aktör med erfarna kollegor så vet ju de i regel var priset bör ligga även om du inte själv har 

kontroll på det. Så det är väl det möjliga problemet.” 
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4.4.10 Fastighetsmäklarnämnden 

Carlborg berättar att andra förslag på vad de skulle kalla det som kom att bli accepterat pris 

var ”säljarens accepterade pris” och ”mäklarens värdering”. Enligt honom hade 

Fastighetsmäklarnämnden ”mäklarens värdering” som förslag då de kommenterade den nya 

fastighetsmäklarlagen. Trots detta hade nämnden mycket åsikter och var väldigt kritiska när 

accepterat pris lanserades och sa att de inte förstod vad detta innebar. Carlborg menar att detta 

är helt barockt eftersom de fick förhandsinformation. Han tror att det har och göra med att de 

själva ville ha med accepterat pris, fast med en annan benämning på detta, i den nya 

Fastighetsmäklarlagen. Då de inte fick igenom förslaget i lagen tycker de att det var jobbigt 

när branschen själv agerade och införde det. Han säger också att nämnden har förekommit i 

tidningsintervjuer och sagt att de inte alls förstår vad detta innebär vilket är ren lögn då han är 

den person som har informerat de via telefon och mail om vad som kommer att ske och när. 

Carlborg säger också att det ska bli intressant att se om det kommer att komma in några 

anmälningar om lockpriser även efter införandet av accepterat pris. Han menar att nämnden 

har fokuserat på fel saker, som om det till exempel varit stavfel i en objektsbeskrivning än om 

det finns koppling till kriminella gäng eller skattefusk. Han säger att han inte menar att det ska 

undanhållas information men att det ändå ska finnas någon form av rimlighetsbedömning om 

vad som är viktigt. Han tar ett exempel: ” Är det viktigt att säljarens namn som lever under 

skyddad identitet saknas i beskrivningen eller är det viktigt att ägare till hyfsat stora 

fastighetsbolag köper och säljer fastigheter med bulvaner? Ja, jag kan ju tycka att det 

sistnämnda är mer viktigt”. Vi tycker att det märks en tydlig irritation mot 

Fastighetsmäklarnämnden från Carlborg sida.  

 

Han avslutar med att säga att det viktiga inte är vad det heter, utan att det viktiga är beteendet. 

Det bästa skulle vara om det bara hette pris helt enkelt. Det diskuterades om 

överenskommelsen överhuvudtaget skulle ha ett separat namn, men de valde accepterat pris 

bara för att folk skulle lära sig att det är någonting nytt. Det är ett nytt sätt att arbeta.  

 

4.5 Intervju med Fastighetsmäklarnämnden 

Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklarna, 

informerar om god fastighetsmäklarsed samt har hand om registreringen av nya 

fastighetsmäklare med visionen ”Trygga spekulanter och nöjda parter” (Om FMN). En 

disciplinnämnd finns inom myndigheten som avgör ärenden som de bedömer kan leda till 

varningar eller avregistrering samt ärenden som är av intresse (Disciplinnämnden). 

 

Den 16 april 2012 genomfördes en intervju med Fastighetsmäklarnämnden över telefon då vi 

inte fick besöka dem av den anledningen att de inte trodde att vår intervju skulle ta så lång tid. 

Personen vi intervjuade ville vara anonym och representerar nämnden. Vi ville undersöka 

nämndens, som tillsynsmyndighet, inställning till accepterat pris efter att ha intervjuat Erik 

Carlborg. Tyvärr fick vi inte ut så mycket av intervjun då de inte hade så mycket att säga om 

det och vi istället blev hänvisade till deras hemsida och statistik. 

 

Fastighetsmäklarnämnden uppgav att det är fastighetsmäklaren som ansvarar för 

förmedlingsuppdraget och för marknadsvärdet. De tycker inte att begreppet har någon 

förklaring i sig och att det alltså finns en oklarhet i vad accepterat pris innebär. Vid ett tillfälle 

frågade personen som vi intervjuade vad accepterat pris är. De kunde inte uttala sig om 

framtiden eller huruvida de trodde att färre fastighetsmäklare skulle dömas för lockpris i 

Stockholm. 

 

På frågan om Fastighetsmäklarnämnden tycker att accepterat pris bör lagstadgas blev vi 
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hänvisade att läsa nämndens remissvar om förslaget på att reglera lockpris i Betänkanden 

20080619. I detta dokument fanns ingenting av värde som skulle kunna vara ett svar till om 

accepterat pris bör lagstadgas. I ”Lockpriser – Pressmeddelande från 

Fastighetsmäklarnämnden” ställer sig i alla fall Anna-Lena Järvstrand, dåvarande 

myndighetschef på FMN, positiv till införandet av jämförelsepriser och säger ”– Det är bra att 

branschen tar sitt ansvar och försöker komma till rätta med de s.k. lockpriserna. Att 

jämförelsepriser nu kommer att införas i objektsbeskrivningar och på de medverkande 

mäklarföretagens webbplatser samt motsvarande annonser på Hemnet ser vi positivt på” 

(Pressmeddelande lockpriser). När vi försökt att få en bild av vad Fastighetsmäklarnämnden 

tyckte om införandet av accepterat pris verkar Anna-Lena inte veta vad det är. Svenska 

Dagbladet publicerade den 17 september en artikel om accepterat pris där hon säjer följande; 

”- Vi som tillsynsmyndighet vet faktiskt inte själva vad acceptpris betyder. Vi säger att 

fastighetsmäklare ska använda sig av det bedömda marknadsvärdet. Och vi tror att alla 

fastighetsmäklare är så skickliga att de kan bedöma marknadsvärdet på ett objekt”. I 

bildtexten till artikeln står det även att hon ställer sig tvekande till införandet av accepterat 

pris och fastighetsmäklarnämnden hade hellre sett en lagändring (Acceptpris – vad är det?). 

 

Eftersom accepterat pris infördes i augusti hade det varit intressant att få reda på hur kunderna 

ställde sig innan och efter, men detta var något som Fastighetsmäklarnämnden inte kunde 

kommentera. Även här blev vi hänvisade till att titta upp det själva i statistik som mailades 

över. Det var svårt att avgöra vilka skillnader som märks i och med införandet av accepterat 

pris då det endast var statistiken från 2012 som hade lockpris/accepterat pris som en rubrik. 

Det går inte att se huruvida de som ringde in var positiva eller negativa till begreppet samt 

från vilka datum dessa samtal är.  

 

4.6 Mäklarsamfundet 

Mäklarsamfundet är en branschorganisation för verksamma fastighetsmäklare. Organisationen 

har varit verksam sedan 1919 och dess syfte är att förbättra mäklartjänsten och driva bland 

annat intressefrågor inom branschen. Mäklarsamfundet utfärdar även rekommendationer för 

branschen (Branschorganisationen för fastighetsmäklare). Dessa rekommendationer väger 

tungt och är något som alla medlemmar i samfundet arbetar efter. Accepterat pris är inte en 

rekommendation från Mäklarsamfundet idag men det är något som de står bakom till 100 % 

enligt Guy Wallster som är ordförande. I ett telefonsamtal berättar han att de kommer “inom 

en snar framtid att ta över taktpinnen för accepterat pris”.  
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4.7 Enkät 

Fråga 1: Hur var din inställning till accepterat pris innan införandet?  

 
Figur 11: Sammanställning fråga 1, enkät. 

 

Den första frågan som ställdes var ”Hur var din inställning till accepterat pris innan 

införandet?” då det var intressant att se hur de ställde sig till det nya sättet att sätta 

utgångspriser samt om deras inställning skiljde sig från hur Erik Carlborg såg på saken. Av de 

42 mäklarna som svarade uppgav 50 % (21 mäklare) att de ställde sig positiva till införandet 

medan 26 % av de tillfrågade (11 mäklare) hade en neutral inställning till detta. Resterande 24 

% (10 mäklare) var negativa till att börja använda accepterat pris.  

 

 

Fråga 2: Upplever Du att du fick vara delaktig i beslutet att införa accepterat pris? 

 
Figur 12: Sammanställning fråga 2, enkät. 

 

Eftersom det faktiskt är fastighetsmäklarna som ska arbeta med accepterat pris så var det 

intressant för oss att ta reda på om de upplevde att de fick vara delaktiga i besluten kring att 

införa accepterat pris. En övervägande majoritet, 60 % (25 mäklare), upplevde att de inte 

fickvara delaktiga i beslutet. Av de 42 svarande tyckte 31 % (13 mäklare) att de fick vara 

delaktiga och 10 % (4 mäklare) kunde inte avgöra huruvida de varit delaktiga eller ej. Något 

som vi bör poängtera angående denna fråga är att denna enkät har besvarats av 

fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling vilket också innefattar franchisetagare på 

de olika kontoren.  
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Fråga 3: Upplever Du att kunderna förstår vad som menas med accepterat pris? 

Figur 13: Sammanställning fråga 3, enkät. 

 

Då enkäten är begränsad på chefs- och medarbetarnivå var det intressant att undersöka om 

mäklarna upplever att kunderna förstår vad som menas med accepterat pris. För att kunna se 

spridningen på svaren tydligare och för att mäklarna inte ska behöva svara antingen eller utan 

att de kan gradera sitt svar och till och med ställa sig neutralt i mitten användes en 

sjustegsskala som svarsalternativ. En övervägande del, 73,8%  (31 mäklare) upplever att 

kunderna i de flesta fall förstår vad som menas med accepterat pris och 7 % (3 mäklare) 

upplever att kunderna alltid förstår innebörden. 16,6 % (7 mäklare) av de tillfrågade upplever 

att kunderna i de flesta fall inte förstår vad som menas med accepterat pris och 2 % (1 

mäklare) upplever att kunderna aldrig förstår vad som menas med accepterat pris.  

 

Fråga 4: Inom vilka områden upplever Du skillnader från före och efter införandet av 

accepterat pris?

 
Figur 14: Sammanställning fråga 4, enkät. 

 

Efter de två djupintervjuerna med Erik Carlborg och Mats Uddare var det intressant att 

undersöka om mäklarna upplevde några skillnader sedan accepterat pris infördes. Det var 

också intressant att ta reda på inom vilka områden dessa skillnader fanns och därför gjorde vi 

en fråga med flervalsalternativ som svar. Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan 

procentsatsen överstiga 100 %. 

 

Då Carlborg och Uddare hade skilda åsikter om huruvida accepterat pris var en fördel eller en 
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nackdel på intaget var det intressant att få mäklarnas åsikt kring detta. 34 % (14 mäklare) 

upplevde att detta var en intagsnackdel medan 32 % (13 mäklare) upplevde att det kunde 

användas som en fördel.  

 

Enligt 85 % (35 mäklare) har besökarna på visningarna blivit färre och det är inte någon, 0 % 

(0 mäklare) som uppger att besökarna har blivit fler sedan accepterat pris infördes.  

 

Frågan om mäklarna upplevde skillnader i budgivningarna ställdes då det tidigare har gått 

väldigt fort. Detta kan vara en tolkningsfråga då en budgivning kan mätas i tid och i antalet 

bud. 46 % (19 mäklare) av de tillfrågade upplever att budgivningen är kortare medan 41 % 

(17 mäklare) upplever att den är längre. 

 

Då teorin baseras om tiden på marknaden (Time on market) ställdes frågan om mäklarna 

upplever någon skillnad för objektens tid på marknaden efter införandet av accepterat pris. 63 

% (26 mäklare) upplever att objekten har en längre tid på marknaden medan 7 % (3 mäklare) 

tycker att det är kortare tid för objekten på marknaden.  

 

Då ett av syftena med införandet var att förändra kundernas inställning och eftersom det är 

mäklarna som möter dem tyckte vi att det var en relevant fråga att ställa. 68 % (28 mäklare) 

upplever att kunderna har en positiv inställning medan 32 % (13 mäklare) upplever denna 

som negativ. Med kunder räknas både köpare och säljare.  

 

 

Fråga 5: Märker Du några skillnader i försäljningspriset?

Figur 15: Sammanställning fråga 5, enkät. 

 

För att ta reda på om ett annorlunda satt utgångspris har lett till högre eller lägre slut-

/försäljningspriser fick mäklarna på Svensk Fastighetsförmedling svara på frågan om de har 

märkt några skillnader i försäljningspriset efter införandet av accepterat pris. Även på denna 

fråga användes en sjustegsskala. Av de som svarat på enkäten har 64 % (27 mäklare) svarat 

att de inte märker någon skillnad och alltså ser de varken ett högre eller lägre försäljningspris 

än tidigare. Några enskilda mäklare har svarat att det medfört ett lägre försäljningspris, och 

ännu färre har svarat att det gett ett högre försäljningspris. 
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Fråga 6: Anser Du att accepterat pris bör lagstadgas?

Figur 16: Sammanställning fråga 6, enkät. 

 

Då vi ställt samma fråga på chefsnivå, både på Svensk Fastighetsförmedling och på 

Karlsson&Uddare, och för att då kunna dra slutsatser om skillnader eller likheter gällande 

frågan ställdes den även till mäklarna. Som det framgår av cirkeldiagrammet ovan svarade en 

övervägande del av mäklarna, 57 % (24 mäklare), att accepterat pris inte bör lagstadgas. Dock 

var det några mäklare som ansåg att det borde lagstadgas, 26 % (11 mäklare) och några få 

som av någon anledning inte tog ställning och svarade vet ej, 14 % (6 mäklare). 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7: När utgångspriset ligger närmre det faktiska marknadsvärdet för en bostad 

känner jag mig som mäklare:

Figur 17: Sammanställning fråga 7, enkät. 

 

Ett av syftena med att höja utgångspriserna var att mäklarna skulle känna sig tryggare i sin 

arbetsroll. Av stapeldiagrammet kan vi se att den största andelen har svarat att de känner sig 

helt trygga med utgångspriset, 31 % (13 mäklare). Det är även många som har svarat på 

skalstegen 4, 5, och 6, tillsammans 52 % (22 mäklare). Ett fåtal, 14 % (6 mäklare), har svarat 

på skalstegen 1, 2 och 3 och känner dig därmed mindre trygga med utgångspriset. 
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Fråga 8: Hur är din inställning till accepterat pris idag?

Figur 18: Sammanställning fråga 8, enkät. 

 

För att kunna se om inställningen till accepterat pris har förändrats från och med införandet 

tills idag ställdes denna fråga. Detta resultat kan sedan jämföras med resultatet från fråga 1 för 

att se om inställningen har förbättrats eller försämrats med tiden. Som det framgår är 57 % (24 

mäklare) positivt inställda till accepterat pris idag. Dock finns det fortfarande de som är 

negativa till det, 14 % (6 mäklare) och några som är neutrala, 26 % (11 mäklare). Enligt 

excelarket av enkäten med alla 42 mäklares svar går det att utläsa att det är många som har 

ändrat sin uppfattning om accepterat pris från införandet tills idag. Detta är något som är svårt 

att urskilja genom att bara jämföra cirkeldiagrammen i fråga 1 och 8. För att förtydliga för 

läsaren om hos vilka det var som inställningen förändrades presenteras nedan en tabell med en 

sammanställning av inställningen från innan och efter införandet hos de mäklare som 

besvarade enkäten.  

 

Nedan kan du ta del av hur de mäklare som besvarat enkäten antingen stod fast vid sin åsikt 

innan införandet och efter eller om de ändrade sig.  

 

 
Figur 19: Förändring av inställningen innan införandet och idag.  

 

Som det framgår av sammanställningen så står de flesta av de 21 mäklarna som ställde sig 

positiva till accepterat pris innan införandet fast vid sin åsikt idag. 3 av de 21 mäklarna har 

idag en neutral inställning och de resterande 2 som återstår är idag negativa till accepterat 

pris. 

 

Av de 11 mäklare som uppgav att de ställde sig neutrala till accepterat pris står idag 9 av de 

fast vid inställningen medan de resterande 4 har gått över till en positiv inställning. Ingen av 

de mäklare som hade en neutral inställning till accepterat pris innan det infördes är idag 
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negativa.  

 

10 av de 42 som besvarade enkäten ställde sig negativa till accepterat pris innan det införts. 

Idag är det 2 av dem som står fast vid det.  

 

Fråga 9: Finns det något Du skulle vilja tillägga om användandet av accepterat pris? 
Fråga 9 ställdes som en öppen fråga där mäklarna kunde skriva ett uttömmande svar om något 

som inte tagits upp i någon fråga eller ett förtydligande på någon av frågorna. 

 

I det stora hela är det inte många av de mäklare som besvarat fråga nio som har en så positiv 

ton till införandet även om anledningarna skilde sig åt. En av de svarande på fråga nio menade 

på att säljarna ofta fastnar i tankar om att det accepterade priset ska uppnås och att detta 

medför att det ofta skiljer stora summor mellan köpare och säljare vilket i sin tur leder till att 

det blir svårare att sälja. 

 

En annan av de svarande på frågan tycker att säljarna vill ha många spekulanter och en stark 

budgivning vilket har gjort att de har svårt att acceptera ”accepterat pris” och det händer ofta 

att säljarna inte accepterar det högsta budet, trots att det accepterade priset är uppnått. Denna 

mäklare tycker att ”Säljarna har inga skrupler”. 

 

En anledning som de flesta av de svarande var överens om är att det idag är svårare att få ett 

exakt marknadsvärde. Vissa anser att det idag är mäklaren som bestämmer marknadsvärdet då 

dennes värdering är något som de flesta säljare använder som accepterat pris och alltså inte 

säljer under. En av de besvarande ansåg att mäklarens värdering oftast ligger under säljarnas 

höga förväntningar vilket gör att lägenheten inte blir såld om de utannonserar bostaden till 

säljarens förväntningar. De är överens om att det gamla systemet med ett lägre (men inte 

nödvändigtvis lockpris) gav marknaden en chans att bestämma värdet. Det var upp till varje 

spekulant att själv avgöra hur mycket denne ville betala för bostaden och säljaren var inte 

“låst” vid att uppnå en viss summa. 

 

En av de tillfrågade beskriver hur denne skulle vilja att ett köp av en bostad ska gå till: ”Jag 

anser att ett köp av en bostad ska ske på samma sätt som en auktion, men utan FÖR låga 

utgångspriset. Utgångspriset skall ligga ca 15 % under värderingen för att marknaden själv 

ska kunna bestämma vad objektet i fråga är värt. Detta gör att köparen känner att de har fått 

ett objekt som de betalar rätt pris för och kommer således att känna sig som en trygg köpare.” 

 

Idag anser en av de tillfrågade att budgivningarna nästan alltid startar under accepterat pris, 

vilket leder till längre och mer utdragna försäljningar och som enligt denna person varken 

gynnar säljare eller köpare som hamnar i längre ovisshet. Mäklarna får även jobba betydligt 

mer med varje objekt. 

 

Tidpunkten för införandet av accepterat pris var fel enligt en av de som besvarade frågan. 

Denne skriver att det var fel tillfälle att introducera detta och det skulle ha gjorts i en marknad 

som går upp och inte ned. 

 

En av mäklarna skriver kort och gott: ”Tag bort det” medan två andra menar på att man inte 

ska använda ordet accepterat och att detta måste bort så fort som möjligt, men att 

utgångspriset ändå ska ligga på en nivå som säljaren kan tänka sig att släppa objektet för.  

 

Genom excelarket av enkäten går det att utläsa vad dessa 11 mäklare som besvarade fråga 9 
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hade för inställning innan det accepterade priset infördes samt hur deras inställning till det är 

idag. Excelarket kan fås på begäran. Detta är något som presenteras i diagrammen nedan för 

att sedan diskuteras i analysen.  

 

 
Figur 20: Förändring av inställning hos de som svarade på fråga 9. 

 

Som det går att utläsa ur diagrammen var 46 % (5 mäklare) negativt inställda medan 36 % (4 

mäklare) var neutrala och 18 % (2 mäklare) hade en positiv inställning innan införandet. Idag 

har 64 % (7 mäklare) en neutral inställning och 36 % (4 mäklare) en negativ inställning. Ingen 

av de som besvarade fråga 9 har idag en klar och tydlig positiv inställning till att använda sig 

av accepterat pris.  

 

För att förtydliga hur inställningen förändrades presenteras nedan en tabell med en 

sammanställning av hur inställningen var innan och efter införandet av accepterat pris hos de 

mäklare som besvarade fråga 9. 

 

 
Figur 21: Förändringen av inställningen hos de som svarade på fråga 9, 2.  

 

Som det går att utläsa var de flesta som höll fast vid sin inställning både innan och efter 

införandet neutrala. Något som också framgår av denna sammanställning är att ingen av de 

mäklare som besvarade frågan idag har en positiv inställning till att använda accepterat pris. 

De flesta är neutrala, 7 stycken, och resterande 4 mäklare är negativa.  
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Här har vi kopplat samman teori och empiri genom att försöka förklara utfallen av den 

empiriska undersökningen med relevant teori. Vi har analyserat resultaten och redogjort för 

våra egna tankar och åsikter angående detta.

 

5. Analys 

 

5.1 Reservationspris 

I teorin beskrivs definitionen för ett reservationspris vilket är något som kan kopplas till 

Sveriges användning av accepterat pris som är det pris som säljaren är beredd att sälja för. 

Givetvis kan vi inte dra alla över samma kam och påstå att alla accepterade priser är 

reservationspriser då vi inte vet hur alla kunder tänker, men vi tror att det accepterade priset är 

en indikation av detta. Då tidigare försäljningar ligger till grund för säljarens nivå av 

reservationspris tror vi att det kan bli missvisande i vissa fall. Ortsprismaterialet är en hjälp 

men man måste alltid ha i åtanke att marknaden, som Uddare säger, ständigt förändras. 

Höstens tröga försäljning ligger fortfarande till grund för vårens prissättning vilket gör att vi 

inte tror att marknaden har hittat helt rätt än trots accepterat pris, även om den är på god väg. 

Även om en osåld bostad inte redovisas i ortsprismaterialet så tror vi att det, som teorin säger, 

kan ligga till grund för senare försäljningar då en mäklare exempelvis kan basera sin 

värdering på tidigare värderingar och egna osålda objekt inom samma område. Dessutom vet 

vi av egna erfarenheter, från praktik samt ren nyfikenhet, att grannar säkerligen tar reda på 

vad grannens bostad är värd även om denna försäljning har skett i en annorlunda 

marknadssituation. 

 

5.1.1 Säljare och mäklares värdering 

Både Mats Uddare och Erik Carlborg säger i intervjuerna att man kan värdera fel. Enligt 

Carlborg kan det bero på att man är oerfaren eller att man har okunniga och/eller oengagerade 

kollegor till hjälp. Skulle man bara se till teorin om Sveriges höga nivå av marknadsinsyn för 

ortsprismaterial skulle det inte stämma att en mäklare kan värdera fel men vi tror att osäkerhet 

kan spela in precis som Carlborg säger och att alla kan göra fel. Vissa av mäklarna kan vara 

desperata av att få in ett nytt objekt till försäljning och alltså vill göra säljarna positiva till dem 

genom att värdera deras lägenhet för högt. Vi tror också att man kan lita för mycket på sina 

kollegor när man är ny. Fastighetsmarknaden är en heterogen bransch, något som Uddare 

också understryker, där det är svårt att säga vem som värderar rätt. Vi håller med om att 

Sverige trots allt har datasystem med rättvisande och tillgänglig info om de senaste 

försäljningarna av fastigheter och bostadsrätter. Detta material visar vad någon har varit 

beredd att betala vid en viss tidpunkt vilket man sedan själv som mäklare får värdesätta, 

exempelvis om det är ”samma” marknad, hur världsekonomin ser ut etc. Något som påverkar 

försäljningstiden enligt Yavas och Yang (1995:349) är även räntor, storleken på fastigheten 

och antal andra fastigheter som är till salu samtidigt. Detta var något som Carlborg tog upp 

som en anledning till den tröga försäljningen under hösten 2011 då det var svårt att låna 

pengar samt att världsekonomin var negativt omtalad i all media. I och med att 

försäljningstiden blir längre kan det innebära att det finns fler bostäder finns ute på 

marknaden samtidigt, vilket gör att en köpare har fler bostäder att välja mellan. Denna teori är 

något som vi kan styrka genom att titta på statistiken för antalet bostadsrätter som har legat 

ute till försäljning sedan accepterat pris infördes och jämföra detta med hur många det fanns 

innan införandet på marknaden.  

 

Vi tror att säljare ibland är lite för optimistiska i sin egen värdering av sin bostad. Självklart 

vill man ju ha så mycket som möjligt, som teorin beskriver, men samtidigt måste man vara 
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realistisk. Bara för att en säljare värderar sin tomt, läge, grannområde etc på ett visst sätt 

behöver inte alla göra det vilket är något som även tas upp i teorin. En eventuell köpare kan 

värdera egenskaperna annorlunda.  

 

En viktig och genomgående åsikt som framkom genom fråga 9 var att de mäklare som 

besvarade frågan tycker att det inte går att likställa accepterat pris med marknadens pris. 

Många tycker att det är mäklaren som tillsammans med säljaren, kommer fram till vad de 

tycker att marknaden ska betala vilket får negativa konsekvenser för hela marknaden om det 

är felvärderat. Med lockpris bjöd folk över varandra tills ingen tyckte att det var värt mer men 

idag tror vi att det är få som skulle känna sig nöjda om de vann en budgivning exempelvis 100 

000 kr över accepterat pris då vi tror att det är många spekulanter som ser det som ett fast pris. 

Precis som en mäklare skrev och som Carlborg sa så tror även vi att köpare och säljare blir 

låsta vid av att det heter accepterat pris då vi tror att säljaren vill uppnå det accepterade priset 

och köparna inte gärna vill betala över det. Eftersom vi inte tror att man kan gå tillbaka till det 

gamla systemet med lockpriser i dagsläget så ser vi ingen annan lösning än att det gäller för 

mäklaren att ligga så rätt som möjligt i sin värdering utan att påverkas av om man får sälja 

objektet eller inte. 

 

5.1.2 Marknadens påverkan 

Forskning anger även två metoder om säljarens felprissättning, varav en av dem kan kopplas 

till den insamlade empirin. Första metoden om att man observerat tidigare försäljningar inom 

området tycker vi stämmer överens med Uddares påstående att marknaden ändrar sina 

förutsättningar för vad som är populärt och inte. Ibland vill alla ha 1 rok (ett rum och kök) och 

ibland vill alla ha 5 rok (fem rum och kök) något som vi tror gör att säljarna kan missbedöma 

sin prissättning genom att leva kvar i en gammal marknad och tankesättet “Men de fick ju 250 

000 kr mer för tre månader sen bara”. Detta är ett argument mot teorin om att utgångspriset 

inte enbart ska sättas utifrån säljaren utan också inom mäklarens värdering eftersom denna ska 

ha/har marknadskännedom. Uddare, Carlborg och Fastighetsmäklarnämnden uppger alla att 

de tror att mäklare har så pass bra koll på den aktuella marknaden vilket är något som vi också 

håller med om. 

 

5.2 Val av utgångspris - vad påverkar? 
       Olika preferenser för en bostad beskrivs i teorin och är något som Uddare styrker genom att 

berätta att en säljare köpt sin bostad av en anledning, de gillade just den lägenheten. Enligt 

teorin är säljarens egen värdering något som denne utgår från då utgångspriset bestäms, vilket 

också kan baseras på de fem faktorerna vi tar upp om säljarens utgångsprissättning kontra att 

vänta med sin försäljning för att få ut ett högre försäljningspris. Genom kopplingar till annan 

relevant teori är detta något som vi kan kommentera efter att ha undersökt relevant empiriskt 

material. Faktor 1-3 (Säljaren har ett planerat datum för flytt vid bestämmandet av 

utgångspriset, Säljaren har accepterat anställning på ett nytt jobb vid bestämmandet av 

utgångspriset. Säljaren har lagt ett bud eller redan köpt en ny bostad vid bestämmandet av 

utgångspriset) anser vi är faktorer som kan kopplas samman med en kortare tid på marknaden 

i teorin och annonseringstiden på marknaden i Stockholm. Kan man se sig själv under någon 

av dessa faktorer är man beroende av att tiden på marknaden kortas ned och man kan alltså 

tänka sig att gå ner i sitt reservationspris. Detta är även något som stöds i teorierna kring att 

ett högre reservationspris ger en längre tid på marknaden. Empiriskt sett är det även något 

som vi finner stöd till. Då mäklarna använde sig av lockpriser var försäljningspriserna enligt 

statistiken lägre, och alltså säljarnas reservationspriser också då de släppt sin bostad för detta 

lägre försäljningspris, medan tiden på marknaden var kortare. Faktor 4 (Säljarens bostad är 

ovanlig) leder enligt teorin till att högre utgångspris och alltså längre annonseringstid. Detta 
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påvisas även i empirin då Uddare uppger att många tycker att det är något ”speciellt” med just 

deras bostad och alltså vill ha lite mer, något som gör att de kan vänta med sin försäljning. 

Den 5:e faktorn (Säljaren sätter ett felaktigt utgångspris) är något som beror på den 4:e 

faktorn och en orealistisk syn från säljarna enligt oss. Precis som vi har tagit upp tidigare i 

teori och empiri beror säljarens felprissättning på att man inte tagit hänsyn till att 

fastighetsmarknaden inte är homogen. Även en av fastighetsmäklarna på Svensk 

Fastighetsförmedling uppgav att det är svårt att matcha säljarnas krav på accepterat pris och 

att de ibland kan ha en orealistisk syn.  

 

Utgångspriset sätts utifrån säljaren enligt Glower, Haurin och Hendershott (1998) vilket är 

något som vi delvis håller med om. Visst måste säljaren få vara med och ha en åsikt eftersom 

det är en stor affär men samtidigt måste man ha i åtanke att säljaren vill ha så högt pris på så 

kort tid som möjligt. Därför anser vi att även mäklaren ska vara delaktig i prissättningen ur en 

professionell synvinkel vilket Uddare och Carlborg också poängterade då de återkom flera 

gånger till att det accepterade priset ska ligga inom mäklarens värdering. Utgångspriset ska 

ligga inom mäklarens värdering och det är sedan upp till mäklaren att leverera ett rättvisande 

marknadsvärde. Detta är något som de bör ha koll på i och med de tillgängliga och bra 

datasystemen för ortsprismaterial och erfarenhet av den aktuella fastighetsmarknaden. 

 

Idag känner sig mäklarna mer trygga i sin prissättning vilket även Carlborg håller med om. 

Detta är något som vi också trodde innan vi ställde vår fråga då risken med att bli anmäld och 

varnad för att systematiskt använda lockprissättning bör ha minskat rejält i och med 

införandet av accepterat pris. Med detta tror vi också att mäklarna känner en mindre oro och 

stress över hela sitt arbete, något som Carlborg också tog upp. Vi trodde att 

Fastighetsmäklarnämnden skulle kommentera detta som något positivt men då de 

överhuvudtaget inte kunde säga vad de trodde om detta och framtiden tolkar vi det som en 

negativ inställning till branschen. Antagligen kan det bero på det som Carlborg antydde, att de 

är griniga eftersom de inte fick igenom sitt lagförslag eller så kan det bero på att 

Fastighetsmäklarnämnden inte kommer att kunna ha lika stort inflytande eller makt över 

mäklarna då det försvinner möjligheter till att döma dem för lockpriser. Något som vi också 

reagerar över var att de hävdar att de inte vet vad accepterat pris är för något. Som statlig 

tillsynsmyndighet tycker vi att det ska vara en självklarhet att de ska hålla sig uppdaterade om 

branschförändringar och vi tror inte att nyckelaktörerna hemlighetshöll införandet för 

nämnden.  
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5.2.1 Pristak kontra prisgolv 
Vi har tagit upp både pristak i teorin, som används i USA, och prisgolv i empirin som numer 

används Sverige. Att ett pristak, alltså utgångspriset i USA, kan indikera på vad säljarens 

reservationspris är tycker vi är något som gäller båda situationerna. Precis som Uddare säger 

så är det idag tydligare för spekulanterna att se vad objektet kommer att kosta till skillnad från 

när lockpriser användes. Då prisgolv används finns inte möjligheten att exkludera högre 

slutpris som vid pristak, men då ser vi att risken för skambud eller bud under det accepterade 

priset uppkommer.  

 
Figur 22: Pristak kontra prisgolv. 

 
Detta var något som en av de mäklare som besvarade fråga 9 i enkäten tog upp då denne 

uppgav att budgivningen ofta startar under det accepterade priset. Vi tror att detta är ett 

problem som accepterat pris kommer att dras med eftersom det är färre som deltar i 

budgivningen på objekten, och att spekulanter ibland står som ensamma budgivare vilket då 

ger en situation där man kan testa säljarens faktiska gränser genom att lägga ett skambud och 

försöka komma undan med ett lägre pris än det accepterade utgångspriset.  

 

5.3 Tid på marknaden 

Tiden på marknaden för objekten är något som har blivit längre enligt både Uddare och 

Carlborg och som även styrks av statistiken för annonseringstiden idag jämfört med samma 

period år 2011 samt av mäklarna som besvarade enkäten. Detta styrker teorin om att ett högre 

utgångspris ger en längre tid på marknaden och en längre försäljningstid. Alltså har 

utgångspriset, tiden på marknaden och försäljningspriset en stark koppling till varandra, något 

som vi ser som en självklarhet efter våra fastighetsmäklarstudier och uppsatsens bearbetade 

teorikapitel. Ett för högt utgångspris kan leda till en lång tid på marknaden för objektet då det 

blir svårare att hitta en potentiell köpare medan ett för lågt utgångspris kan leda till en kortare 

tid på marknaden men ett lägre försäljningspris än vad som skulle kunna ha uppnåtts. Vi anser 

att det är en hårfin balansgång och avvägning i att sätta ett pris som både accepteras av 

säljaren, kunden och marknaden. Vi håller även med teorin om att säljaren vill maximera sin 

vinst på en så kort marknadsföringstid som möjligt vilket komplicerar valet av utgångspris.  

 

Forskning visar som tidigare skrivits att ett lägre utgångspris än det optimala utgångspriset ger 

en kortare marknadsföringstid men ett lägre försäljningspris vilket talar helt emot teorin om 

att säljare vill sälja för så mycket som möjligt så fort som möjligt. Enligt oss visar detta att 

man inte både kan ha kakan och äta den med, utan antingen säljer du fort men billigare eller 

dyrare men långsamt. Idag råder det högre utgångspriser vilket enligt teorin borde resultera i 

en längre tid på marknaden och ett högre försäljningspris, vilket stämmer om vi tittar på 

statistik för utgångspris, annonseringstid och prisstatistik för bostadsrättsförsäljningar. Detta 

stämmer också överens med mäklarnas svar på frågan om de märker skillnader i tid på 

marknaden då de flesta upplever att det tar längre tid sedan införandet. Detta beror självklart 
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inte bara på införandet av accepterat pris utan också på andra faktorer som världsekonomin, 

räntenivåer etc. 

 

 

Figur 23: Effekterna av ett ökat utgångspris. 

 

5.4 Budgivning 

Något som Uddare, Carlborg och de mäklare som besvarade fråga 9 uppgav var att säljarna 

har svårt att glömma bort de hetsiga budgivningarna och är något som de fortfarande vill ha 

då de själva kan ha köpt en bostad i en budgivningssituation. Vi tror, som vi skrivit tidigare, 

att detta problem kommer att kvarstå en längre period men att marknaden sedan kommer att 

vänja sig vid de nya, lugnare budgivningarna. Enligt oss är det mer tillfredsställande att 

höra/säga ”vi bjöd ut den för 995 000 kr och den steg till/såldes för 1 900 000 kr” istället för 

”vi la ut den för 1 895 000 kr och den gick för 1 900 000 kr”. Vi tror att detta tankesätt och 

beteende finns idag men är något som kommer att försvinna med tiden då marknaden har 

anpassat sig efter accepterat pris. Då har folk blivit vana med att budgivningarna inte sticker 

iväg i pris som tidigare.   

 

Ett pristak, likt budgivningar i USA, där utgångspriset utgör en övre gräns för säljarens 

reservationspris tror vi inte skulle fungera i Sverige i framtiden. Vi tror precis som Uddare att 

man då måste ändra lagstiftningen, något som vi tror skulle förändra Sveriges 

fastighetsmarknad till det sämre eftersom det skulle krävas en stor kundapassning. Vi tror att 

accepterat pris var något som skedde i ”lagom dos” för att råda bot på lockpriserna och som 

det svenska folket var mottagliga för. En lagstiftning som skulle förändra hela vårt invanda 

budgivningssystem med engelsk auktion skulle endast orsaka mer skada än nytta. Det skulle 

vara för komplicerat att lära sig något nytt, som man oftast bara kommer i kontakt med ett 

fåtal gånger i sitt liv, för konsumenterna och vi tror mycket väl att de skulle känna sig lurade 

på ett eller annat sätt eftersom de skulle jämföra med det gamla systemet. Vi tror även att 

mäklarna skulle drabbas negativt då deras arbetssätt skulle förändras radikalt och 

fastighetsmäklarna på Svensk Fastighetsförmedling i Stockholm tycker, precis som Carlborg, 

att accepterat pris inte är något som behöver regleras i lagen idag.  

 

Det som förvånade oss mest i enkäten var att mäklarna uppgav att budgivningen har blivit 

kortare än tidigare, något som vi trodde skulle ge utslag åt andra hållet. Vi ser att det finns en 

förklaring till detta i och med att det kommer färre besökare till visningarna. Detta besparar 

arbete för mäklarna då de endast behöver ringa exempelvis de fem seriösa spekulanterna och 

på så sätt snabbare får bud som kommer upp i det accepterade priset. Ytterligare en förklaring 

vi kommit fram till är att utgångspriset faktiskt är på en nivå som ligger mycket närmre det 

slutliga försäljningspriset än tidigare. Detta leder i sin tur till att budgivningsprocessen inte 

blir lika lång mätt i prisspannet mellan utgångspris och försäljningspris. 



44 
 

 

 
Figur 24: Längden på budgivningen innan införandet av accepterat pris och idag. 

 

Den upplevda inställningen från kunderna enligt mäklarna tycker vi gav ett intressant och 

motsägande svar gentemot Carlborgs påstående om att de var positiva. Många av mäklarna 

håller med i detta men ett antal mäklare uppger att det finns kunder med negativ inställning. 

Detta tror vi kan bero på att de enligt teorin vill sälja fort men dyrt, något som många ser som 

förenat med lockprissituationen och budgivningarna vilket är något som inte sker ofta med 

accepterat pris.  

 

5.5 Prisförändringar och försäljningspris 

Prisförändringar som en bostad genomgår under en marknadsföringsperiod saknar, som teorin 

säger, ofta kartläggning för att kunna se vad vilka förändringar som skett. För oss hade det 

varit intressant att se hur det utannonserade priset, försäljningspriset och försäljningstiden 

förändras under försäljningsperioden och om det är något som accepterat pris har förändrat. 

De prisförändringar som istället har undersökts är utgångspriserna och prisstatistiken för 

Stockholm från år till år. Genom att studera grafen för utgångspriserna tycker vi oss kunna se 

att priserna ofta ligger över de tidigare årens prissättning där vi tror att grunden för detta är det 

förändrade beteendet hos mäklarna efter införandet av accepterat pris. Även grafen för 

försäljningspris visar enligt oss att marknaden i Stockholm har blivit mer stabil om en 

jämförelse görs med de tidigare upp- och nedgångarna i diagrammet. Dock måste man ha i 

åtanke att accepterat pris är så pass nytt och att priserna precis (i jämförelse med hur länge 

lockpriser fanns i system) korrigerats. Det är först om något år som vi skulle kunna uttala oss 

med större säkerhet om hur marknaden har anpassat sig kring de höjda utgångspriserna. 

 

Försäljningspriset är något som mäklarna uppgav att de inte märker någon skillnad i. Dock 

indikerar prisstatistiken på ökade försäljningspriser, något som även stöds i teorin om att 

höjda utgångspriser ger ett högre försäljningspris. Vi har i åtanke att mäklarna har 

marknadskännedom inom sitt område och på så sätt kan avgöra om priserna stigit eller inte.  

 

Här kan även tilläggas, som vi har skrivit i teorin, att de mest avgörande faktorerna för att en 

fastighet/bostadsrätt ska genomgå en prisförändring är bostadens totala tid på marknaden och 

det belopp som bostaden är överprissatt med från början. Detta kan vi koppla till vad Carlborg 

sa i sin intervju att även om man som mäklare lägger ett för högt pris så räknas också det som 

ett lockpris och även det är missvisande marknadsföring. Han menar då att enligt lagstiftaren 

skulle även en omvänd variant som i USA, det vill säga att en mäklare lägger ett pris på 2,7 

miljoner kr även fast denne vet att det inte är värt mer än 2 miljoner kr, vara lika illa enligt 
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svensk lag. Detta menar vi är ännu ett belägg för att Amerikas system med pristak, som 

nämnts tidigare, inte skulle fungera i Sverige utan ny lagstiftning, och vi tror inte att ny 

lagstiftning anpassad till USA:s system är något som behövs eller efterfrågas i Sverige. 

 

5.6 Förmedlingsprocessen 

Det som vi tycker var mest intressant vad det gäller skillnader i förmedlingsprocessen före 

och efter införandet av accepterat pris mellan de två motstående företagen handlar om 

accepterat pris är en intagsfördel eller intagsnackdel. Carlborg var säker på att det är en 

intagsfördel om det läggs fram på rätt sätt och han menar också att nu när det har varit tuffare 

marknad så har det varit en klar fördel. Här sätter sig Uddare emot som snarare tror att det kan 

vara en intagsnackdel. Vi tror och anser att accepterat pris både kan vara en intagsfördel och 

nackdel. Då vi ställde frågan om detta i enkäten till mäklarna fick vi två väldigt jämna 

svarsfrekvenser där 32 % ser det som en fördel och 34 % ser det som en nackdel. Vi trodde att 

Carlborg skulle få medhåll i att han trodde att det har varit en klar intagsfördel under den 

tröga marknaden i höstas. Detta var något som undersökningen visade inte stämde vilket vi 

tror kan bero på att vissa säljare fortfarande vill ha en hetsig budgivning eftersom de själva 

köpt under ett sådant förhållande. I början tror vi att många kunder kände att mäklare som 

använder sig av accepterat pris anses som seriösa och trovärdiga i och med att de inte längre 

använder sig av lockpriser. Å andra sidan har vi fått reda på genom intervjuerna, främst med 

Uddare, att många kunder gärna ser att det blir en budgivning på sin bostad för att de tycker 

att försäljningen känns mer lyckad då. Detta är invanda mönster som, nu när accepterat pris är 

så pass nytt som det faktiskt fortfarande är, är svåra att tvätta bort och därför kan accepterat 

pris ses som en intagsnackdel också. Vi tror därför att om accepterat pris ska ses som en 

intagsfördel eller nackdel beror helt på vilken sorts kund man som mäklare kommer till då alla 

kunder har olika preferenser. 

 

Något som inte var förvånande enligt oss var att Carlborg och Uddares syn på att antalet 

besökare blivit färre sedan accepterat pris infördes stämde mycket väl överens med mäklarnas 

syn, vilket även stöds i teorin som vi skrivit. Efter att ha läst teorin tycker vi att detta scenario 

var det enda rimliga vid en höjning av utgångspriserna. Även här kan andra faktorer ha spelat 

in så som högre utbud och försvårade möjligheter att få lån. 

 

5.7 Konkurrerande samarbeten 

Samarbetet med accepterat pris är ett formellt samarbete, det vill säga att branschen har gått 

ihop till en strategisk allians om hur de ska sätta sina utgångspriser. Vi ser samarbetet som 

positivt för branschen där det inte rör sig om någon olaglig priskartell utan endast en 

överenskommelse företagen emellan. Företagen inom samarbetet kan fortfarande arbeta 

självständigt och på samma sätt som innan samtidigt som de arbetar efter gemensamma 

restriktioner.  

 

På första frågan vi ställde till mäklarna genom enkäten (se bilaga 2) tycker vi att Carlborgs 

syn till viss del stämmer överens med att mäklarna (50 %) var positiva. Dock tycker vi att han 

tar i då han sa att det var någon enstaka mäklare som var negativ. Enligt vår undersökning 

hade 24 % en negativ inställning till införandet vilket vi inte anser är någon enstaka. Detta var 

inte något som förvånade oss särskilt mycket då vi förstår att många kan vara negativt 

inställda till att förändra något som de är vana vid samt att de var oroliga för hur marknaden 

skulle reagera, något som Carlborg även poängterade. 

Trots att det inte finns några givna stordriftsfördelar eller någon synergieffekt tycker vi att det 

finns positiva fördelar att vara med i samarbetet. Som Carlborg sa tycker vi att det är bra att 

stora delar av branschen står enade och vi tror att de flesta kunder ser samarbetet som positivt 
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vare sig de är köpare eller säljare. Som teorin beskriver kan samarbeten växa fram genom 

tillfälliga möjligheter. De möjligheter som uppkom 2011 och som vi tror ligger till grund för 

samarbetets början är försöket med jämförelsepriser och en nedgående trend på marknaden. 

Carlborg hävdade i intervjun som vi genomförde med honom att tidpunkten för att införa 

accepterat pris och att höja utgångspriserna kom lägligt, något som en av mäklarna inte håller 

med om utan som tycker att man skulle ha genomfört detta i en uppåtgående marknad. I detta 

fall är vi mer benägna att hålla med Carlborg då vi tror att det är en fördel att förändra något 

så pass stort i en stabilare marknad där alla konsumenter kunde ta till sig ordet och innebörden 

utan att behöva stressa. Vi tror att det hade varit sämre för branschen om det hade införts i en 

uppåtgående marknad där allt går så mycket snabbare. 

 

Något som vi tycker är fel var att nyckelaktörerna, bland andra Carlborg, inte frågade efter 

mäklarnas åsikt kring införandet och sitt arbete. Det är trots allt de som ska arbeta med de nya 

utgångspriserna, något som Carlborg slipper. Vi fick trots det förvånansvärt många ”ja”svar 

på fråga 2 (Se bilaga 2). Detta kan bero på att våra tankar kring detta inte stämde eller så har 

några av de svarande inte enbart sett accepterat pris i rollen som fastighetsmäklare utan som 

franchisetagare. Att mäklarna exempelvis skulle ha fått svara på en enkät eller liknande är 

något som vi inte känner till och som vi tror att Carlborg skulle ha berättat, om så var fallet, 

då han berättade om hur samarbetet till accepterat pris startades.           

 

De mäklare som besvarade fråga 9 där uttömmande svar om synen på accepterat pris, hade till 

övervägande del negativa synpunkter på accepterat pris. Enligt Carlborg var de flesta av 

mäklarna positivt inställda både innan införandet och efter införandet, vilket stämmer om man 

ser till enkätens svar. Vi hade tänkt oss svar från de med både positiva, neutrala och negativa 

inställningar idag men de som svarade var endast de med en neutral och negativ inställning 

idag. Detta kan bero på att om man ställer sig negativ till något så är man mer benägen av att 

sprida det budskapet enligt oss. 

 

Samarbetet går inte ut på att skapa ekonomiska fördelar för någon eller vissa parter och 

enskilda företag utvecklas eller expanderar inte genom att använda accepterat pris. Detta 

eftersom alla gör samma sak med att höja sina utgångspriser och står enade inom samma 

fråga. Carlborg såg inga problem med att marknadsföringen inte skulle nå fram till kunderna 

eftersom alla gjorde på samma sätt och därmed finns inga, som teorin beskriver det, 

sammanstötningar företagen emellan. Marknadsföringen av samarbetet kring accepterat pris 

har enligt Carlborg fungerat bra och majoriteten av mäklarna instämmer att kunderna i de 

flesta fall förstår vad som menas med accepterat pris. Mäklarnas svar visar att samarbetet och 

accepterat pris marknadsfördes på ett bra sätt. Speciellt riktlinjen och metoden med att den 

andra bilden i bildspelet av fotografierna av objektet på Hemnet.se skulle innehålla en exakt 

likadan text om vad accepterat pris innebar för alla företag i samarbetet tror vi bidrog till att 

marknaden uppfattade att utgångspriserna höjdes. Dock trodde vi på mer uppmärksamhet från 

medias håll då mäklarbranschen är en omdiskuterad bransch. 

 

Som tidigare nämnt är säljare och bostäder heterogena och det kan därför vara svårt att hitta 

en prissättningsmodell som passar alla på en fastighetsmarknad. Eftersom fastigheter och 

säljare alltid kommer att vara unika kommer det vara ett fortsatt problem att hitta en optimal 

prissättningsmodell som passar alla. Därför kan samarbetet kring accepterat pris anses vara ett 

steg i rätt riktning till ett gemensamt sätt att agera kring utgångspriser. Dessutom det faktum 

att inte bara det förväntade försäljningspriset kan påverka tiden på marknaden, utan att tiden 

på marknaden också kan påverka försäljningspriset är en teori som vi instämmer i och som får 

stöd i annan skriven teori samt insamlad empiri om annonseringstid, utgångspris och 
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försäljningspris. De accepterade priserna medförde att utgångspriserna korrigerades uppåt 

vilket gav en längre marknadsföringstid/annonseringstid och tiden på marknaden har i sin tur 

påverkat försäljningspriserna som idag ligger på +4 % enligt statistik jämfört med 2011. 

 

 
Figur 25: Försäljningspris och tid på marknaden, statistik. 

 

I figuren nedan har vi utformat en modell med de tre faktorer som förutsätts för att ett 

samarbete ska fungera enligt teorin. Varje företag som är med i ett samarbete ska känna att de 

kan dra fördel av detta. Med accepterat pris dras det inga stora ekonomiska fördelar men 

däremot är det en fördel att stå enad i en branschöverenskommelse enligt oss. Heterogeniteten 

är därför enligt oss inte viktig i detta fall då företagen inte behöver dra nytta av varandra. 

Utifrån ett kundperspektiv anser vi dessutom att det är en fördel då en mäklare framstår som 

mer seriös när denne har tagit ställning mot lockprissättning. Företagen som ingår i 

samarbetet kan fortfarande jobba självständigt med sin företagsutveckling samtidigt som de 

jobbar utifrån samma restriktioner om att förhålla sig till accepterade priser.  

 
Figur 26: Modell över de tre faktorer som gör att samarbeten fungerar. 

 

Uddares anledningar till att inte gå med i samarbetet var även de vanligaste anledningarna till 

varför man står utanför ett samarbete enligt teorin. På ett sätt kan vi hålla med teorin om detta 

påstående men i verkligheten tror vi att andra faktorer måste vägas in. Det var trots allt i stort 

sett alla i branschen som skrev under samarbetet och däribland de största aktörerna på 
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marknaden vilket kan ses som en säkerhet. Även om en liten aktör skulle strunta i samarbetet 

så skulle det antagligen inte spela någon roll då huvudsaken är att de största aktörerna 

fortfarande ingår då de väger tyngst och har den största marknadsandelen. Troligtvis kommer 

inte dessa större aktörer att strunta i accepterat pris i första taget så därför är samarbetet säkert 

att ingå i enligt oss. Teorin om att det är viktigare att gå med i samarbeten än att förstärka sin 

ställning i branschen stämmer i detta fall. Det var en mäklare som skrev ”Tag bort det” som 

svar på fråga 9 (Se bilaga 6). Carlborg sa att samarbetet kommer att fortlöpa vilket vi också 

tror. Branschen skulle bli förvirrad och då vara tillbaka på ruta ett om det bara plockades bort. 

Detta skulle också kunna ses som ett misslyckande ur konsumenternas synvinkel och 

förtroendet för mäklarna skulle sannolikt inte öka. 

 

Idag är fler av de tillfrågade mäklarna positiva till att accepterat pris infördes än om vi jämför 

inställningen innan införandet. Enligt Carlborg fanns det några mäklare som var oroliga till att 

förändra deras arbetssituation vilket är något som vi håller med om. I och med all 

kundkontakt en mäklare har tror vi att deras inställning mycket hänger på vad kunderna anser 

om accepterat pris och nu när marknaden har tagit emot införandet med höjda utgångspriser, 

förändrades även några av de negativa mäklarnas inställning. Intressant är att påpeka att 6 av 

de 10 med negativ inställning innan införandet idag ställer sig positiva eller neutrala till 

accepterat pris medan det inte var någon som tidigare haft en positiv inställning som idag är 

negativa. Detta tror vi har en stark koppling till att fastighetsmäklarna känner en ökad 

trygghet i att använda utgångspriser som ligger närmre det faktiska försäljningspriset. Vi ser 

det som positivt att ingen av de som hade en positiv eller en neutral inställning innan 

införandet idag är negativa till accepterat pris. Detta tycker vi visar på att branschen faktiskt 

står enad med undantag från några få aktörer. 
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I slutsatsen har vi försökt sätta punkt för uppsatsen genom att presentera resultatet och 

återkoppla till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 
6. Slutsats 

Denna uppsats har gått ut på att jämföra användandet av accepterat pris inom ramen för 

samarbetet jämte en användning av accepterat pris utanför samarbetet, förhållandet mellan 

chefsnivå och medarbetarnivå inom Svensk Fastighetsförmedling och de olika aktörernas 

prissättning. 

 

Den tydligaste likheten som finns mellan samarbetet och Karlsson&Uddare är att båda 

använder sig av ett utgångspris som accepteras av säljaren. Detta ligger även inom ramen för 

mäklarens värdering. Det som skiljer samarbetet från Karlsson&Uddares användning av 

accepterat pris är marknadsföringen. Svensk Fastighetsförmedling och övriga aktörer i 

samarbetet har sitt utgångspris följt av begreppet accepterat pris medan Karlsson&Uddare 

endast använder pris. Å ena sidan kan det vara bra att hela branschen verkligen står enade 

kring att priset ska vara accepterat av säljaren och göra det genom att nämna accepterat pris 

vid utgångspriset. Detta anser vi dels för att branschen då kan framstå som en enad front och 

det kan ses som ett styrkebesked från en annars egoistisk bransch, och dels för att det annars 

kan vara förvirrande för kunder om vad som faktiskt är vad gällande utgångspriserna. Med 

egoistisk bransch menas att det inte finns mycket samspel företagen emellan utan det är ofta 

den egna framgången som värderas högst och hur det går för andra prioriteras inte. Å andra 

sidan anser vi att det ska vara valfritt om ett företag vill gå med i samarbetet eller inte. Det 

kan förstås att Karlsson&Uddare inte känner ett behov av att gå med i samarbetet då de aldrig 

haft några problem med lockpriser. Vi tror dock att Mats Uddare är väldigt envis och när han 

har bestämt sig för en ståndpunkt så viker han sig inte i första taget. Då Uddares arbetssätt 

med att inte marknadsföra bostäderna med accepterat pris uppenbarligen också fungerar kan 

han inte klandras. Huvudsaken är att ge branschen ett bättre rykte och enligt oss kan 

skillnader ses från och med accepterat pris införande.  

 

Fördelar med samarbeten som tagits upp i teorin är synergieffekter och stordriftsfördelar men 

detta är något som inte kan appliceras på användandet av accepterat pris då samarbetet inte 

innebär några ekonomiska fördelar. Däremot ser vi fördelar i att branschen står enad och att 

utgångspriserna ligger på en mer marknadsmässig nivå än tidigare. Då detta var ett av 

grundkriterierna med accepterat pris kan man därför säga att branschen lyckats i och med 

detta och är på god väg till en stabil och jämn marknadsnivå. Nackdelar som finns enligt 

teorin är att något av de företag som ingår i samarbete inte drar någon ekonomisk fördel av 

detta och att det kan uppkomma sammanstötningar i marknadsföringen. Detta är dock något 

som vi inte ser med samarbetet kring accepterat pris då ingen av företagen drar någon 

ekonomisk fördel och alla marknadsförde höjningen av utgångspriserna på samma sätt. 
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Av insamlad empiri har vi kunnat dra en slutsats genom att ställa upp en matris över de för- 

och nackdelar som vi ser med att ingå i samarbetet mot att stå utanför. 

 

 
Figur 27: För- och nackdelar att stå med kontra att inte så med i samarbetet. 

 

Som det framgår av matrisen blir den enes fördel den andres nackdel. Vägs dessa för- och 

nackdelar mot varandra anser vi att ingå i samarbetet kring accepterat pris är mer fördelaktigt 

än att stå utanför.   

 

Att sätta ett högre utgångspris ger enligt teorin ett högre försäljningspris men också en längre 

tid på marknaden för objektet. Detta styrktes av den statistik vi tagit fram över utgångspriser, 

annonseringstid och prisstatistik. Då accepterat pris infördes höjdes utgångspriserna i 

genomsnitt med 490 181 kronor, annonseringstiden, alltså tiden för objekten på marknaden, 

ökade med 29 % och slutligen har försäljningspriserna på bostadsrätter stigit med 4 % i 

Stockholms län. Även faktorer som till exempel världsekonomin kan också ha påverkat. 

Figuren nedan bygger på statistik om begärda priser på bostadsrätter, annonseringstider samt 

prisstatistik från vecka 3 år 2011 och 2012 som tagits upp i avsnitten 4.1.4 - 4.1.6. 

 

 
Figur 28: Teori och verklighet. 

 

Den slutsats som vi kan dra av insamlad teori och empiri är att den bästa prissättningen borde 

vara att endast marknadsföra en bostad med ett ”pris” som motsvarar värdet för objektet. 

Detta är något som Uddare redan gör. Dock tror vi att samarbetet kring accepterat pris 
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krävdes för att introducera den nya prissättningsmodellen för kunderna på en bostadsmarknad. 

I teorin har det beskrivits att på en effektiv bostadsmarknad där alla fastigheter som liknar 

varandra prissätts korrekt skulle utgångspriser vara irrelevanta och betydelselösa. Varje 

fastighet skulle ha samma tid på marknaden oberoende av dess utgångspris. Som Uddare sa i 

sin intervju att det inte säljs färre bostäder på grund av att man skriver ”accepterat pris”, 

”prisidé”, ”cirkapris” eller ”begärt pris” efter utgångspriset, anser inte vi heller att vikten ska 

läggas på benämningen. Det viktiga är att priset är marknadsmässigt satt och sen vad man 

kallar det spelar ingen roll. Carlborg, Uddare och många av mäklarna som svarade på enkäten 

säger att det optimala är om utgångspriset endast följs av PRIS och detta instämmer vi med. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Studien avgränsas till två företag, Svensk Fastighetsförmedling och Karlsson&Uddare, och 

kan därför inte generaliseras till hela fastighetsmäklarbranschen i Stockholm. Vidare har 

avgränsning gjorts till mäklarna på Svensk Fastighetsförmedling för att kunna jämföra 

mäklarkårens åsikter med chefsnivå inom företaget. Då accepterat pris endast använts 

sedan augusti 2011 finns det även begränsningar i att kunna jämföra likheter och skillnader 

över tid. Förslag till fortsatt forskning kan därför vara att studera hur accepterat pris har 

påverkat marknaden under en längre tid samt hur samarbetet av accepterat pris fortlöper. 

En mer omfattande studie skulle kunna genomföras där fler företag och mäklare inkluderas 

i ett större sammanhang. En sådan studie skulle vara viktig i strävan efter en tydligare bild 

kring läget i hela branschen. Då vår studie endast begränsas till bostadsrätter skulle vidare 

forskning kunna utvärdera och utreda även villors prispåverkan av det accepterade priset.  
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Bilaga 1: 

Forskningsdagbok 
 

2012-01-27: Uppstart examensarbete.  

2012-02-05: Vi har spånat på ämnen att skriva om och kommit fram till två som vi tycker är mer 
intressanta; Accepterat pris och Fastighetsmäklarnämndens makt över bland annat varningar.  

2012-02-13: Vi har bestämt oss för att vårt ämne till examensarbetet ska behandla accepterat pris.  

2012-02-14: Vi har skrivit vår Research proposal innehållande preliminära frågeställningar, syfte, 

metod osv.  
2012-02-15: Lämnade in Research proposoal på Blackboard. 

2012-02-17: Uppstartsträff med Team Kågström. Vi utvecklade vår frågeställning och vi förstår nu 

hur vi ska bygga upp c-uppsatsen samt hur vi ska söka efter vetenskapliga artiklar. 
2012-02-24: Problemseminarium med Team Kågström och Lars-Johan Åges grupp. Roligt att höra 

vad alla andra ska skriva om.  

2012-02-27: Har tagit fram kontaktuppgifter till intressanta personer att höra av oss till. 

2012-03-07: Har mailat ett första utkast på intervjufrågor till Kågström. 
2012-03-08: Handledarträff med Team Kågström. Fick synpunkter på intervjufrågorna som vi ska 

finslipa samt lägga till källor på. 

2012-03-15: Bokat intervju med Erik Carlborg som är försäljningschef på Svensk 
Fastighetsförmedling till den 11e april 10:00 på deras huvudkontor. Mailat Kågström en lista på 

tänkbara vetenskapliga artiklar. 

2012-03-19: Får godkännande av Kågström att alla artiklar vi vill använda oss av går att använda och 
att nästan alla går att räkna med de sex artiklar vi måste ha. 

2012-03-29: Bokat intervju med Mats Uddare som är grundare till Karlsson&Uddare och numera 

ensam ägare. De är ej med i samarbetet och alltså en total motpol till Svensk Fast. Intervjun ska ske 

den 6 april 11:00 på hans kontor. 
2012-03-30: Handledarträff med Team Kågström. Vi bestämde att det kan vara intressant att göra 

gruppintervjuer om empirin blir för tunn. Vi ska färdigställa våra intervjufrågor till både Svensk Fast 

och till K&U innan intervjuar. 
2012-04-01: Har färdigställt våra frågor och strukturerat en följsam ordning. 

2012-04-03: Har mailat färdiga intervjufrågor inför intervjuerna den 6e samt 11e april till Kågström. 

2012-04-05: Har förberett oss inför intervjun med Uddare i morgon.  
2012-04-06: Har genomfört intervjun med Uddare. Ljudupptagning finns.  

2012-04-09: Har börjat ta oss igenom de vetenskapliga artiklarna vi tagit fram. Har gjort delar av 

utvecklingsrapporten som ska vara inlämnad den 15e april.  

2012-04-10: Fortsatte att läsa igenom vetenskapliga artiklarna. Det tar tid. Har förberett oss inför 
intervjun med Carlborg i morgon. 

2012-04-11: Har genomfört intervjun med Carlborg på Svensk Fast’s huvudkontor. Ljudupptagning 

finns. 
2012-04-13: Kollar upp möjligheten till att göra en enkät till mäklare istället för gruppintervju då det 

verkar vara svårt att få mäklarna sitta ner samtidigt. Ringer och kollar med Carlborg på måndag 16e. 

Måste även ringa FMN.  

2012-04-15: Inlämning och sammanställande av utvecklingsrapport. Forstätter med sammanfattningar 
av vetenskapliga artiklarna.  

2012-04-16: Färdigställde sammanfattningarna på vetenskapliga artiklarna. Höll telefonintervju med 

FMN. Började med att skriva ner skriftlig version av intervjuerna.  
2012-04-17: Skrev klart skriftlig form av intervjuerna. Fick klartecken av Carlborg att skicka ut en 

enkät till hans medarbetare. Började med enkäten. 

2012-04-18: Strukturerade upp teorin under rubriker. Gjorde en mind map över teoriinnehållet.  
2012-04-19: Utvecklingsseminarium. Började skriva ihop teorin. 

2012-04-20: Gjorde klart enkäten och fick den godkänd.  

2012-04-24: Skickade ut enkäten till innerstadskontoren. 

2012-04-29: Skrev i stort sett klart teorin. 
2012-05-02: Färdigställande och finslipning av teorin. 
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2012-05-03: Färdigställande och finslipning av teorin. 

2012-05-04: Handledarträff. Fick synpunkter på teorin. Flyttar delar av teorin till empirin. Börjar med 

sammanställning intervjuer till empirikapitlet. 
2012-05-05: Mer bearbetning. 

2012-05-06: Mer bearbetning. 

2012-05-07: Mer bearbetning. 
2012-05-08: Klar med empiridelen. 

2012-05-09: Skrev och ut arbetet och kopplade samman teoridelar med empiridelar. 

2012-05-11: Började skriva på analysen.  

2012-05-12: Skrev på analysen. 
2012-05-13: Fortsatte med analysen.  

2012-05-14: Analysskrivande. 

2012-05-15: Klar med analys. Börjar med slutsats. Skickat iväg arbetet för korrekturläsning. 
2012-05-16: Sista handledningen. Redde ut frågetecken. Klara med slutsatsen. 

2012-05-17: Fick tillbaka korrekturläsning. Ändrade småfix och förtydligade vissa avsnitt. Skapade 

modeller och förklarande bilder. 
2012-05-18: Färdigställde metodkapitlet. Skrev inledande texter till varje kapitel.  

2012-05-19: Fortsatt finslip. Layouten fixad samt jobbat med att färdigställa arbetet. La till förslag till 

vidare forskning som kapitel.  

2012-05-20: INLÄMNING. 
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Bilaga 2:  
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Bilaga 3: 

Anmälningar gällande lockpriser per månad 2008 - 2012 

  

            2012 2011 2010 2009 2008 

 Jan   0 2 3 2 1 

 Feb   7 6 1 3 2 
 Mars   5 5 6 1 3 

 April     6 1 2 3 

 Maj     10 5 4 2 

 Juni     10 5 3 1 

 Juli     4 2 0 0 
 Augusti     2 8 2 2 

 September     3 6 1 1 

 Oktober     2 5 3 1 

 November     1 6 3 0 

 December     4 3   2 

 Tot 

 

12 55 51 24 18 

 

        t.o.m. vecka 52 2011 
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Bilaga 4: 

Varade mäklare 2010 
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Bilaga 5: 

Varnade mäklare 2011 
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Bilaga 6: 

Svar på fråga 9, enkäten. 

 "Säljaren fastnar ofta i tänket att det accepterade priset ska nås och därför skiljer det ofta stora 

summor mellan köpare/säljare och på så sätt blir det svårare att sälja. Hade varit lättare att få 
börja lite lägre (15-20%) under och få marknaden att berätta vad priset ska vara. Som det ser 

ut nu är det vi mäklare som berättar så här ser det ut och då blir det ofta svårt om marknaden 

säger något helt annat." 
 

 "Jag anser att det var media som gjorde det till ettt problem. Det var bara någon enstaka 

""ny"" spekulant som klagade, alla var inställda på budgivningar. 

 

 Tvärtom mot vad media skrev så är accepterade priser lättare för oss mäklare att jobba med." 

 

 "Tycker man inte skall använda ordet accepterat utan bara bud. Däremot skall utgångspriset 

vara på en nivå som säljaren kan tänka sig att släppa lägenheten/huset för." 

 

 "Det är idag svårare att få ett exakt marknadsvärde. Mäklarens värdering är tyvärr allt för ofta 

långt ifrån säljarens förväntning. behöver man då gå ut med ett högre pris än vad jag tycker vi 
ska gå ut med, så bli lgh inte såld. Fördelen med utgångspris istället är att många kommer på 

visningen, och sen är det varje spekulant som själv avgör hur mycket denne är villig att betala 

för bostaden. Idag är risken att man skrämmer bort dem istället med ett för högt acc pris. Det 
var fel tillfälle att introducera accpris. Detta skulle gjort i en marknad som går upp och inte 

ned. " 

 

 "Jag anser att ett accepterat pris gör det svårare för kunderna att verkligen veta det 

marknadsmässiga priset. De är tvungna att "lita" på mäklaren när det gäller nivån på objektet. 

Om en mäklare sätter ett pris som är för högt så kommer vissa kunder som inte har så bra koll 

på marknaden att köpa på för höga nivåer. Jag anser att ett köp av en bostad ska ske på samma 

sätt som en auktion, men utan FÖR låga utgångspriset. Utgångspriset skall ligga ca 15% under 
värderingen för att marknaden själv ska kunna bestämma vad objektet i fråga är värt. Detta gör 

att köparen känner att de har fått ett objekt som de betalar rätt pris för och kommer således att 

känna sig som en trygg köpare. Nu startar budgivningarna (om det ens blir några) nästan alltid 
under accepterat pris, vilket leder till längre liggtider, segare och mer utdragna försäljningar 

som absolut inte gynnar säljarna men heller inte köparna som hamnar i längre ovisshet och 

mäklarna som får jobba betydligt mer med varje objekt. " 
 

 "Bort med ordet "accepterat" så fort som möjligt!" 

 

 "Vill framföra ett exempel. 

 

 Om jag annonserar ut en bostad till ett accepterat pris på 3.000.000 kr. Det kommer 2 familjer 

och en betalar 3.000.000 kr, är det rätt pris på bostaden? Känner sig en köpare trygg med det 
priset? känner säljaren att de har fått rätt pris? Annonserar vi ut bostaden för 2.700.000 kr och 

det kommer 15 familjer på visningen, det är 5 familjer som bjuder på huset och det stannar på 

3.000.000kr. Jag tror att köpare och säljare känner att det är rätt marknadspris för bostaden. Vi 
har ytterligare en varijant på samma bostad. Tänk att det är ett rätt marknadspris på 3.000.000 

kr enligt mitt exempel ovan. Jag har missbedömt priset på bostaden och jag annonserar ut den 

för 3.500.000 kr och jag hittar en kund som väljer att betala det priset. Vad är rätt pris för 

bostaden? Jag tycker att marknaden ska få bestämma vad som är rätt pris för en bostad och det 
med budgivning. Hur budgivningen ska gå till kan regleras med en ny lag, måste lä'gga en 

handpenning på x kronor innan man får lägga bud, vara bunden till budet, ha budgivning på 

plats med krav på 10% i handpenning vid avslutat budgivning. Det går att rabbla upp flera 
exempel på hur det kan gå till." 
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 "Fråga fyra är svaret påverkar ej. Har alltid ett utgångspris som säljaren acc." 

 

 "Spekulanterna ligger och lurpassar på varandra vilket gör att försäljningen tar längre tid. Ofta 

börjar budgivningen 10-15% under begärt pris. " 
 

 "Tag bort det" 

 

 "Säljarna har svårt att att acceptera "Accepterat pris". De vill ha många kunder och stark 

budgivning. Det händer ofta att säljaren inte accepterar "Accepterat pris" när man väl har en 
köpare. De anser sig inte vara förbundna att sälja till accepterat pris. De tycker sig ha fri 

prövningsrätt att kunna säga nej till det accepterade priset. Säljarna har inga skrupler." 
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Bilaga 7: 

Intervjufrågor Erik Carlborg 

Vad är bakgrunden till att accepterat pris infördes? Varför används endast accepterat pris på 

bostadsrätter?  

 

Hur kom ni överrens om accepterat-prismodellen? När började diskussionerna om att införa 

detta? Vem tog initiativet? Hur kom ni fram till att gå med? Hur fördes diskussionerna inom 

företaget? Var alla positiva till beslutet?  

 

Hur ser du på införandet av accepterat pris? Vilka för- och nackdelar finns det? 

Vilken inställning tror du att mäklarna hos er har till att använda accepterat pris? Hade dem 

något att säga till om innan införandet? 

 

Ser värderingen annorlunda ut efter införandet av accepterat pris? Vad händer om säljarens 

accepterade pris ligger långt över mäklarens värdering?  

 

Kan några andra skillnader ses från före och efter införandet av accepterat pris? Besökare på 

visning? Budgivningen? Inställning kunder? Intagsfördelar/nackdelar? 

 

Förstår kunderna vad accepterat pris innebär? Vilken marknadsföring gjordes om införandet 

och kunde något ha gjorts bättre?  

 

Går ni miste om eller har ni fått fler kunder efter införandet av accepterat pris? 

 

Hur många procent skiljer sig normalt slutpriset från det accepterade utgångspriset som mest 

resp. minst på en bostadsrätt idag? Hur många procent skiljde det sig innan införandet av 

accepterat pris?  

 

Vad tror ni om framtiden för accepterat pris? 

 

Bör accepterat pris lagstadgas? I så fall, på vilket sätt?  

 

Vilka problem finns det med accepterat pris? 

 

Hur ser Ni på de mäklarföretag som inte är med i samarbetet av accepterat pris? Hur ser Ni på 

de som står utanför samarbetet men ändå använder sig av accepterat pris? 

 

Många blir fortfarande dömde för lockprissättning i Stockholmsområdet trots införandet av 

accepterat pris. Varför tror du att det är så? 

 

Ett annat företag menar på att accepterat pris har införts för att rentvå er själva från lockpris. 

Vad säger du om det? 

 

Vad tror du hade hänt om accepterat pris inte hade införts?  

 

Ska ni utvärdera på vilket sätt accepterat pris har uppfyllt era mål? har gått? Hur ska ni göra 

detta? Vad händer om utvärderingen visar på negativa resultat? 
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Bilaga 8: 

 

Intervjufrågor Mats Uddare 

På vilket sätt använder ni er av accepterat pris? Hur länge har Ni använt er denna modell? 

 

Varför valde ni att inte gå med på införandet av accepterat pris tillsammans med de andra 

företagen i Stockholms innerstad? Blev ni kontaktade och fick vara med och diskutera? Hur 

kom ni fram till detta? Hur fördes diskussionerna inom företaget? 

 

Vad får ni för respons? Påpekar kunder några skillnader? Hur förklarar ni för kunder varför ni 

inte är med i samarbetet? Vad händer om en kund skulle vilja använda accepterat pris efter 

utgångspriset som hos de andra?  

 

Har ni märkt skillnad på önskat utgångspris från säljare? Har ni märkt andra skillnader av 

antal besökare på visning, budgivningen och inställningen från kunder sedan accepterat pris 

infördes hos de andra företagen? 

 

Går ni miste om eller får ni fler kunder när ni står utanför accepterat-pris samarbetet? 

 

Vad är er inställning till accepterat pris? Hur ser ni på de som är med i samarbete? 

 

Vad har Ni för riktlinjer för användningen av accepterat pris hos Er? Ibland står det acceptpris 

och ibland accepterat pris eller övrigt som rubrik till er text om accepterat pris. Funderar Ni på 

tydligare marknadsföring att ni använder er av ett accepterat pris? 

 

Hur tror du att de som är med på samarbetet ser på Er som står utanför och ändå använder er 

av accepterat pris?  

 

Hur tycker ni att en bra prissättning sker? 

 

Är ert sätt att använda accepterat pris bättre än samarbetet? Varför/ varför inte? Hur mäter ni 

detta?  

 

Vad ser ni för fördelar och nackdelar med de andra företagens accepterade pris mot er egen 

uppfattning av accepterat pris? 

 

Funderar ni på att följa efter de andra mäklarföretagen och basera marknadsföringen på 

accepterat pris/ gå med i samarbetet? Vad krävs för att ni ska gå med i samarbetet? 

 

Bör accepterat pris lagstadgas? I så fall, på vilket sätt? Hur ska man komma fram till detta? 
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Bilaga 9: 

 

Frågor Fastighetsmäklarnämnden 

Hade nämnden något att säga till om innan accepterat pris infördes? Blev ni inbjudna till 

samtalen? 

Hur var nämndens inställning till accepterat pris innan det infördes? Har den inställningen 

förändrats? Vad tycker ni idag?  

Tror ni att färre kommer att anmälas för lockpris? Har ni märkt någon skillnad?  

Kommer ni fortfarande kunna döma mäklare för att ha använt lockpris ex för två år sedan?  

Tycker ni att det ska lagstadgas? 

Märker ni någon skillnad från kunderna? Vilken respons har accepterat pris gett?  

 
 


