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Abstract 
 

The difference between the marketed price and the selling price is something the media has 

been focusing on during the last few years and the focus is still the same today. Real estate 

agents are said to use too low prices in order to attract customers when marketing their 

listings. The amount of reports to FMI (the authority that supervise real estate agents in 

Sweden) reached record levels during 2015. According to the real estate agents themselves, 

this is due to the good work they do. The real estate agents cannot influence how the 

individual bidder will act during bidding. I therefore looked at how bidding affects the 

difference between the listed price and the selling price in this study. Six different 

municipalities in Stockholm are examined, each with 156 observations from year 2011-2015. 

I tried to see the relationship between the difference in price and bidding in each of the 

municipalities with the help of multiple regression models. The factors I selected within 

bidding was the ”contract date”, ”amount of bids” and ”amount of bidders”. Statistics were 

also generated to see the average difference between the listed price and the selling price in 

each municipality. This was done to discuss the occurrences of too low prices. The study 

shows a weak relationship between the difference in price and the chosen factors. The 

conclusion was that the amount of bids and the amount of bidders did not single-handedly 

cause the difference between the listing price and selling price. These factors could instead, 

alongside with other factors, account for the selling price. The difference between the listing 

price and selling price in all of the municipalities was too insignificant to be classified as 

“price to catch customers”.  
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Sammanfattning 
 

Skillnaden mellan det marknadsförda priset och försäljningspriset är något media under de 

senaste åren och än idag gärna riktar fokus mot. Fastighetsmäklare påstås använda sig av 

lockpriser vid marknadsföring av objekt till salu. År 2015 nådde man rekordsiffror för antalet 

anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).  Enligt fastighetsmäklarna själva 

handlar det om att dem gör ett bra arbete. Fastighetsmäklarna kan inte påverka hur den 

enskilda budgivaren agerar vid en budgivning. I den här studien tittade jag därför på hur 

budgivningen påverkar skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Sex olika kommuner i 

Stockholm undersöktes, vardera med 156 observationer från  år 2011-2015.  Med hjälp av 

multipla regressionsanalyser försökte jag se ett samband mellan  prisskillnaden och 

budgivningen i  de olika kommunerna. De faktorer jag valde att titta på inom budgivningen 

var ”kontraktsdatum”, ”antal bud” och ”antal budgivare”. Statistik framställdes även för att se 

den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris i respektive kommun. Detta för 

att kunna diskutera förekomsten av lockpriser. Studien visade att ett svagt samband råder 

mellan prisskillnaden och valda faktorer. Slutsatsen som drogs var att antal bud och antal 

budgivare inte på egen hand utgör en anledning till skillnaden mellan utgångspris och slutpris. 

Dessa faktorer kan istället tillsammans med andra faktorer förklara slutpriset bra. I samtliga 

kommuner var skillnaden mellan utgångspris och slutpris dessutom för liten för att kunna 

klassas som lockpris. 
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1.   Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

 

Ett bostadsköp är för många människor ett stort steg i livet. Det handlar om en relativt 

komplicerad affär som kan påverka hushållets ekonomi under en lång period. Hur det går till 

“steg för steg” är inte alltid självklart för varken köpare eller säljare, varför 

fastighetsmäklaren bör finnas med i bilden. Fastighetsmäklaren förmedlar bostäder och ser till 

så att både säljare och köpare känner sig trygga i affären. Denne ska enligt lag förse både 

säljarens och köparens intressen (8 § FML).  Ett av säljarens intressen är till exempel att få ett 

så högt slutpris som möjligt. Det är något fastighetsmäklare alltid strävar efter, men mycket 

kritik har riktats mot fastighetsmäklare på grund av detta. I media framställs fastighetsmäklare 

oftast som bovar och en av anledningarna brukar vara lockpriser. Man menar på att 

fastighetsmäklarna går ut med ett för lågt utgångspris i jämförelse med slutpriset.  

 

Dagens juridik skrev under våren år 2013 om ett fall där en fastighetsmäklare fått en varning 

på grund av att han marknadsfört en bostad till ett pris som understeg slutpriset, samt det 

marknadsvärde på bostaden han själv bedömt. I Förvaltningsrätten studerades flera av 

fastighetsmäklarens förmedlingsuppdrag och marknadsföringspris för respektive bostad. Det 

konstanterades att utgångspriset avvek från värderingen med 10-20 %. I endast ett enskilt fall 

framkom det att priset bostaden såldes för översteg utgångspriset med 30 %. Fallet gick upp i 

Kammarrätten och där ansågs att en påträffad väsentlig avvikelse i ett enskilt fall inte utgör 

tillräcklig grund för att utfärda en varning. (Dagens juridik, 2013)  

 

I slutet på förra året skrev även metro en artikel kopplat till lockpriser. Där framställdes en 

intervju med vd:n för en mäklarbyrå och en lista över de mäklarfirmor vars utgångspriser 

avvek mest från försäljningspriset. Enligt Lennart Hagberg, vd för mäklarbyrån Husman 

Hagberg, är det inte fråga om lockpriser. Hagberg, L. menar att det helt enkelt är 

fastighetsmäklaren som gör ett bra arbete och på så sätt förser säljaren med ett bra slutpris. 

Fler spekulanter kommer till visningarna och vi har trots allt en marknad med bostadsbrist 

och otroligt låga räntor. (Metro, 2016)  

 

Då jag ska börja arbeta som fastighetsmäklare inom kort vore det intressant att gå in djupare 

på exakt hur fler spekulanter på visningarna resulterar i högre slutpris. Ger det fler bud som i 

sin tur leder till högre slutpris? Beror skillnaden på andra faktorer? Är det verkligen enorma 

skillnader mellan utgångspris och slutpris? Förekommer lockpriser?  

 

1.2 Problemformulering & syfte  

 

Begreppet lockpriser är inte bara ett hett ämne i media, det finns en mängd studier inom 

området. Studier har även utförts där man undersöker hur olika faktorer påverkar slutpriset 

och bidrar till en större skillnad mellan utgångspris och slutpris. Det är emellertid ont om 

forskning kring hur endast budgivningen påverkar slutpriset. Endast en studie hittades, varför 

jag valt att rikta in mig på området. Jag studerar vilken effekt faktorerna ”kontraktsdatum”, 

”antal bud” och ”antal budgivare” har på skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Jag 

väljer att även titta på hur stor prisskillnaden faktiskt är för att se om lockpriser verkligen 

förekommer eller om detta bara är en bild media framställer.  
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De frågeställningar som ska besvaras i studien är därmed följande:  

- Kan skillnaden mellan utgångspris och slutpris förklaras av budgivningsprocessen? 

- Förekommer lockpriser?  

Syftet med denna uppsats är således att besvara frågeställningarna och förmedla en mer 

korrekt bild av hur marknadsföringen i fråga om pris sker. Jag vill även bidra till att öka 

förståelsen för fastighetsmäklarnas arbete gällande budgivning och värdering.  

 

1.3 Avgränsningar  

 

I den här studien har jag valt att enbart fokusera på tidsperioden år 2011-2015. Dels för att jag 

inte kunde inhämta så mycket äldre data än så, dels för att samtliga undersökta kommuner 

hade förmedlingsuppdrag från och med den perioden. Jag har även valt att avgränsa studien 

och rikta in mig på kommuner i Stockholms län. Detta för att jag förmodligen endast kommer 

att arbeta som fastighetsmäklare i Stockholm, inte i övriga delar av Sverige.  
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2.  Teoretisk referensram  
 

I den här delen ges en beskrivning av de olika prisbegreppen som omnämns när man talar om 

bostadsmarknaden. Budgivningsprocessen beskrivs och vi får ta del av vad lagen säger om 

budgivning och lockpriser. Vidare presenteras tidigare studier inom området och vad dessa 

kommit fram till.  

 

2.1 Olika prisbegrepp  

 

På bostadsmarknanden talar man ofta om olika prisbegrepp, bland annat utgångspris, 

accepterat pris och lockpris. Vissa prisbegrepp kan ibland vara svåra att tolka korrekt och 

kräver viss förklaring. Nedan definieras därför de prisbegrepp som är bra att känna till när 

man ska ta del av denna rapport.  

 

2.1.1 Utgångspris & accepterat pris  

 

Utgångspriset är precis som namnet säger ett pris säljaren, oftast  i samråd med 

fastighetsmäklaren, valt att gå ut med vid annonsering av en bostad. Det finns emellertid olika 

former av utgångspris, varav accepterat pris är ett av dem. Accepterat pris innebär att 

fastighetsmäklarens bedömning av värdet på bostaden ska spegla detta pris och säljaren ska 

vid den prisnivån vara villig att genomföra försäljningen. Säljaren har dock alltid rätt att ändra 

sig angående priset eller avbryta försäljningen enligt den fria prövningsrätten. (FMF, 2014). 

 

Ibland kan ordet accepterat pris blandas ihop med acceptpris, det har dock en helt annan 

innebörd. FMF definierar acceptpriset enligt nedan (FMF, 2014):  

 

” Acceptpris brukar betyda att den som först erbjuder acceptpriset får köpa bostaden. ” 

 

Fastighetsmäklarinspektionen anser att accepterat pris är aningen missvisande för spekulanter 

och tycker därför att man ska frångå den definitionen. De ser hellre att man använder bedömt 

marknadsvärde vid marknadsföring av bostäder till försäljning. (FMI, 2016) 

 

2.1.2 Lockpris   

 

Media framställer ofta fastighetsmäklarna som bovar när det är tal om stora skillnader mellan 

utgångspriset och det slutliga försäljningspriset för en bostad. Mäklarna påstås använda sig av 

så kallade lockpriser, men vad innebär det egentligen? 

 

Lockpriser är ett begrepp som nämns då slutpriset för en bostad kraftigt överstiger det pris 

fastighetsmäklaren och/eller säljaren valde att marknadsföra bostaden för och det 

marknadsförda priset inte avser den nivån säljaren är villig att släppa sin bostad för.  

Förekomsten av lockpriser sägs vara mer vanligt i storstäderna. Vad man bör känna till är att 

den kraftiga skillnaden mellan annonserat pris och slutpris inte alltid beror på lockpriser, det 

kan vara fråga om en väldigt unik bostad. Det kan också vara två eller flera budgivare som 

absolut bestämt sig för att dem vill ha bostaden, som gör att det slutliga priset drar iväg. 

(Mäklarsamnfundet, 2016) 

 

 

 



11 
 

 

 

Vidare kan man diskutera vad som räknas som en ”kraftig” skillnad, även definierat väsentlig 

avvikelse (FMI, 2016). Det finns inte en tydlig bild av exakt hur många procent denna 

avvikelse ska vara för att klassas som lockpris, men i tidigare studier har man utgått ifrån en 

avviklese på 25 % (Hungria-Gunnelin, R. & Lind, H., 2008), (Bergroth, C-H. & Karlsson, Z., 

2014). Jag har därför också valt att göra det i min studie. 

 

2.2 Budgivningsprocessen 

 

Vid försäljning av en bostad avgörs det slutliga priset oftast genom en budgivning. I vissa fall 

förekommer det att en bostad blir såld innan budgivningen startat, då en spekulant erbjudit 

säljaren ett tillräckligt bra pris som denne är nöjd med.  Det finns inga särskilda regler för 

budgivningsprocessen och det är därför upp till fastighetsmäklaren och säljaren tillsammans 

att komma överrens om hur det ska gå till och när budgivningen ska avbrytas alternativt 

avslutas. Det är upp till fastighetsmäklaren att informera alla spekulanter om när och hur 

budgivning ska ske och säljaren får när som helst avbryta budgivningen eller acceptera ett 

bud. Denne är inte skyldig att genomföra en försäljning bara för att budgivning startat. Trots 

att en budgivare vunnit budgivningen betyder inte detta att han/hon har rätt att köpa 

försäljningsbostaden. I Sverige har vi ett skriftligt formkrav vid bostadsköp varför affären inte 

är bindande förrän båda parter signerat köpekontraktet eller överlåtelseavtalet. 

(Mäklarsamnfundet, 2016) 

 

Det finns två olika tillvägagångssätt vid en budgivning, säljaren kan i samråd med 

fastighetsmäklaren antingen välja att ha en öppen eller sluten budgivning. Det kan även 

förekomma en kombination av dessa där man börjat med en öppen budgivning och avslutat 

med sluten budgivning. En öppen budgivning möjligggör för alla spekulanter att följa 

budgivningen löpande. Tidsordning och bud i hela kronor anges så att alla kan ta del av 

informationen och allt eftersom kunna lägga nya bud. Buden kan även avges med en viss 

förutsättning, t.ex att tillträde ska ske inom en månad, eller att budet bara gäller om kontrakt 

skrivs den aktuella dagen för budet osv. Oavsett hur budet ser ut måste fastighetsmäklaren 

förmedla alla buden vidare till säljaren så att han/hon kan bedöma om affären ska sluta där 

eller inte. ( Mäklarsamfundet, 2016)  

 

En sluten budgivning går ut på att alla spekulanter får en viss tid på sig att lämna skriftliga 

bud. Buden öppnas sedan upp vid ett och samma tillfälle och ger säljaren en möjlighet att 

bestämma om han/hon vill acceptera något bud. Precis som vid öppen budgivning måste 

fastighetsmäklaren även förmedla om bud lämnats med särskilda förutsättning och vad dessa 

är. Slutna budgivningar ger med andra ord inte budgivarna en möjlighet att se vad de andra 

erbjudit och lägga ett bud över detta, men som tidigare sagt är ingen part bunden förrän det 

skriftliga formkravet uppfyllts. Denna typ av budgivning är emellertid inte vanligt 

förekommande. ( Mäklarsamfundet, 2016) 

 

2.3 Anmälningar till FMI 

 

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) meddelade den 8 januari 2016 att antalet anmälda 

mäklare ökat kraftigt under de senaste åren och år 2015 var siffran den högsta någonsin. 

Antalet anmälda mäklare i förhållande till antalet registrerade mäklare har inte varit så högt 

sedan år 2007. Andelen mäklare som blivit anmälda är 5,5 % under år 2015, varav 1,5 % av 

dessa har meddelats en disciplinär påföljd. Det är dock fortfarande en liten andel i förhållande 
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till det totala antalet överlåtelser i Sverige. (FMI, 2016) 

 

 

 

Anledningarna till anmälningarna är olika, en anmälan kan avse flera områden, men de två 

största anledningarna är marknadsföringen i form av lockpriser och budgivningsprocessen. 

Antalet anmälningar för lockpriser svarar för hela 28 % av alla anmälningar. Nedan ser vi en 

tabell med statistik över anmälningar och påföljder. Vi ser att antal anmälningar på grund av 

lockpriser ökat kraftigt under de senaste åren, från 32 stycken år 2013-2014 till 105 stycken år 

2015. Anmälningar med anledning av budgivningen har dock inte ökat lika drastiskt. Vad 

som är intressant här är att lockpriser och budgivning inte ligger i ”fem i topp”- listan för de 

orsaker där disciplinära påföljder meddelats. Det gör istället anmälningar på grund av 

kundkännedom, journal, objektsbeskrivning och anbudsförteckning, samt rådgivnings- och 

upplysningsskyldighet. (FMI, 2016) 

 

 

  
 

 

2.4 Vad säger lagen?  

 

Fastighetsmäklarlagens 8 § behandlar fastighetsmäklarnas allmänna omsorgsplikt, den lyder: 

 

” 8 § Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt 

och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. 

Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens 
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intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed 

ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens 

ekonomiska intressen. ” 

 

 

 

Vad paragrafen egentligen säger är att fastighetsmäklaren i sitt arbete alltid ska agera 

omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed. Hänsyn ska tas till både säljarens och 

köparens intressen, men säljarens ekonomiska intresse väger tyngre. Det innebär med andra 

ord att fastighetsmäklaren ska sträva efter att ge säljaren ett så högt slutpris som möjligt. 

Fastighetsmäklaren får ta till med olika medel för att nå upp till detta mål. Det finns dock 

ingen reglering för prissättning eller värdering av en bostad i lagen, fastighetsmäklaren ska 

bara följa god fastighetsmäklarsed.   

 

Vidare kräver en försäljning av en bostad att det finns spekulanter och en blivande köpare. 

Köparen är i många fall den som ”vinner” budgivningen. Exakt hur den budgivningen ska gå 

till behandlar inte lagen. Lagen behandlar endast hanteringen av inkomna bud. 20 § FML 

säger att fastighetsmäklaren har en skyldighet att upprätta en förteckning över de bud som 

lämnats på bostaden med uppgift om budgivarens namn, kontaktuppgifter, belopp och 

tidpunkt då budet lämnats. När fastighetsmäklarens uppdrag är slutfört ska budförteckningen 

överlämnas till säljaren. Om ett överlåtelseavtal upprättas ska även köparen ta del av 

budförteckningen. (20 § FML)  

 

Sammanfattningsvis ger lagen oss en snäv bild av hur fastighetsmäklaren ska sköta sitt arbete 

i fråga om prissättning/värdering och budgivningsprocessen. Det finns därför ett visst 

tolkningsutrymme för hur fastighetsmäklare ska agera i olika situationer.  

 

2. 5 Tidigare studier  

 

Det finns ett flertal rapporter där författarna valt att studera vilka faktorer som påverkar 

slutpriset vid en bostadsförsäljning. Man tittar på faktorer såsom antal rum, kvm, våning och 

om hiss finns då objektet är en bostadsrätt.  Utbudet på tidigare studier med fokus på 

budgivningsprocessens påverkan på slutpriset är dock magert. Jag har endast upptäckt en 

studie där fokus riktades mot budgivningsprocessen. Den heter “Impact of Bidders on Sale 

Price of Auctioned Condominium Apartments in Stockholm“ och är skriven av Rosanne 

Gunnelin Hungria (Hungria- Gunnelin, R., 2013). Författaren skriver i nämnd studie att det är 

den enda forskningen som gjorts inom området. Det finns även ett flertal studier där man 

studerat fenomenet ”lockpriser”, men enbart ett fåtal av dessa refereras till i denna del för att 

behålla fokus på budgivingsprocessen.  

 
Hungria- Gunnelin, R. (2013) genomförde en studie där hon tittade på hur antalet bud vid 

bostadsförsäljningar påverkar försäljningspriset. Data för studien hämtades från en hemsida 

vid namn e-bud, som förser allmänheten med data för både pågående och avslutade 

budgivningar.  Urvalet bestod av 512 objekt i Stockhoms innerstad under period januari- 

november år 2010. Med hjälp av en hedonisk modell kom hon fram till att det fanns ett 

positivt och starkt samband mellan försäljningspriset och antal budgivare. Författaren kom 

fram till att det är viktigt att fastighetsmäklarna får ett högt antal spekulanter på visningarna 

för att öka antalet bud. Hungria- Gunnelin menar att ett högre antal bud ökar 

försäljningspriset. En annan slutssats var även att underprisstrategin, dvs att man sätter ett 

mycket lägre utgångspris än marknadsvärdet, genererar ett högre antal budgivare, men inte 

nödvändigtvis ett högre försäljningspris. (Hungria-Gunnelin, R. 2013) 
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I en annan studie undersökte Hungria-Gunnelin, R och Lind, H (2007) lockpriser vid 

försäljning av bostäder. Studien genomfördes för tidsperioden 1 januari 2007- 31 oktober 

2007 med totalt 4250 observationer. Varav 623 observationer var från Västerås och resterande 

från Stockholm. I studien gjordes antagandet att om priserna avviker mer än 25 % från 

marknadsvärdet anses det vara en väsentlig avvikelse. Resultatet visade att det inte förekom 

lockpriser i Västerås, där avvek priserna med 10,4 %. Däremot förekom det lockpriser i 

Stockholm, skillnaden mellan marknadsvärdet och slutpriset var 35 % i området Vasastan- 

Kungsholmen, 35,8 % på Södermalm och 28,1 % på Östermalm. Vi ser att det råder en 

skillnad mellan avvikelsen på Östermalm gentemot resterande del av Stockholmsområdet i 

studien. Det förklaras i grova drag av de 10 intervjuer som genomfördes med 

fastighetsmäklare. Där framkom det bland annat att lockpriser inte fungerar på samma sätt på 

Östermalm, det är fråga om en annan kundkrets. En mer förmögen kundkrets som anser att ett 

lågt pris innebär en ”dålig” lägenhet. (Hungria-Gunnelin, R. & Lind, H. 2008) 

 

I studien framställdes även kopplingar mellan prisutvecklingen och skillnaden mellan 

utgångspris och slutpris. När prisutvecklingen sjönk under hösten 2007 reducerades 

skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Enligt intervjuerna med fastighetsmäklarna var 

anledningen att låneräntan avsevärt ökade och att det gjordes ändringar i 

fastighetsbeskattningen (reavinstskatt), som gjorde det lönsamt för bostadsägare som tänkt 

sälja sina bostäder att göra detta innan årets slut. (Hungria-Gunnelin, R. & Lind, H. 2008) 

 

Samtliga mäklare ansåg att marknaden hade en stor betydelse för uppkomsten av lockpriser. 

När det råder stort utbud av bostäder vill man hellre ge en så korrekt bild som möjligt av 

prisläget. Lockpriser är dock en följd av att man försökt locka fler spekulanter till visningarna 

och att man numera använder den strategin för att alla andra också gör det. Att ett lägre 

utgångspris leder till ett högre slutpris var dock inte självklart. Det stämmer bra innanför 

tullarna, men i förorterna är inte detta alltid fallet. I Intervjuerna framkom det även att man i 

Västerås ansåg att lockpriser var ett problem i Stockholm och därmed skulle lösas av de 

fastighetsmäklarna som var verksamma i Stockholms området. I Stockholm menade man på 

att man inte kan stoppa en budgivare som vill buda högre. Mäklaren kan ha värderat en 

lägenhet/fastighet efter vad han verkligen uppskattar värdet till, men vid en budgivning kan 

det sluta helt annorlunda om två eller flera budgivare bestämt sig för att de verkligen vill köpa 

bostaden. Bättre utbildning i värdering föreslogs som lösning eller en lagändring där man 

inför straff vid en felaktig bedömning. (Hungria-Gunnelin, R. & Lind, H. 2008) 

 

Urhus, A. & Ögren-Cedraeus, C. (2012) studerade olika faktorer som påverkar slutpriserna 

vid försäljning av bostadsrätter i Sverige. Faktorerna bestod  av bostadens fysiska 

beskaffenheter, såsom avgift, balkong, hiss, etage, kvm och öppen spis, även 

omgivningsfaktorer som till exempel arbetslöshet, befolkningstillväxt och medelinkomst och 

till sist auktionsbaserade faktorer i form av bland annat antal bud. Dessa faktorer kunde 

förklara slutpriset rätt så bra, då förklaringsgraden R
2
 var ca 71 %. Koefficienten för antal bud 

var positiv, närmare bestämt 14 483,30 enhet per bud. Med det sagt sänder ett ökat antal bud 

ut positiva värderingssignaler till budgivarna, som i sin tur ändrar sin uppfattning om varan 

och värderar den högre. Studien ger oss därför en uppfattning om att slutpriset ökar i takt med 

att nya bud läggs. (Urhus, A. & Ögren-Cedraeus, C. 2012) 

 

Regnander, M. (2014) har i sin studie tittat på hur budgivningsprocessen behandlas med tanke 

på de stigande priserna på bostäder och möjliga metoder för att stabilisera prisnivån. 

Författaren har valt att bortse ifrån lockpriser då mäklarna under de senaste åren har infört 

regler för att motverka förekomsten av lockpriser. Fokus riktas därför mot själva 

budgivningsprocessen och regleringen för den.  Regnander, M (2014) menar att priser inte 
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bara påverkas av utbudet och efterfrågan på bostadsmarknaden, även olika 

budgivningsstrategier och det faktum att bud inte är bindande i Sverige leder till ett ökat 

slutpris. I och med att bud inte är bindande och det i princip endast krävs namn och 

telefonnummer för att lämna ett bud, kan spekulanterna buda utan att fundera över sin 

egentliga betalningsförmåga. De kan trots allt dra sig ur när dem så önskar. Bostäder skiljer 

sig även åt från andra varor på det sättet att dem är unika. På så sätt föreligger det en viss 

osäkerhet kring vad den egentligen är värd. Det är därför inte ovanligt att budgivare frångår 

sin maxgräns vid budgivning. (Regnander, M. 2014) 

 

 

Andra faktorer som strissar upp bostadspriserna är det faktum att vi idag har så pass låga 

bolåneräntor. En lägre ränta innebär en lägre månadskostnad för hushållet. Att 

amorteringskravet inte införts ännu är också en anledning till de höga priserna. Vissa banker 

har redan valt att införa krav på amortering, men i dagsläget kan köpare välja att vända sig till 

bankerna som ännu inte ställer krav på det. Regnander, M. (2014) anser även att ränteavdraget 

bidrar till stigande priser. Det är bra för låginkomsttagare som får en lägre månadskostnad, 

men är det en tillräcklig anledning för att ha kvar det?  Författaren anser att lösningen på 

problemet med stigande bostadspriser är att införa amorteringskrav och slopa ränteavdraget. 

Man bör även sänka den tillåtna belåningsgraden från 85 % av bostadens värde till 80 %. Det 

blir då svårare för hushållen att spara ihop till den egna insatsen och de människor som 

faktiskt kan köpa en bostad får en lägre skuldgrad. Denna förändring bör dock införas varsamt 

för att undvika oönskade bieffekter. Ett förslag var även att ta efter Norge, där man inte har 

formkrav för kontraktet, men har bindande bud.  (Regnander, M. 2014) 

 

Andersson, M. & Schill, A. (2007) har studerat hur den vinnande budgivaren bär sig åt vid 

budgivningsprocessen, om det finns en tydlig metod eller strategi för att vinna budgivningen. 

Författarna genomförde studien genom att intervjua 10 stycken budgivare och titta på 

budgivningshistorik för 24 slumpmässigt utvalda objekt. De kom fram till att det inte finns ett 

bestämt tillvägagångssätt. När en spekulant väl bestämt sig för att han eller hon vill ha en 

specifik fastighet eller bostadsrätt tar denne till olika metoder och strategier för att ”vinna”. 

Val av strategi beror på hur de andra budgivarna beter sig. Ett sätt är till exempel att se hur de 

andra budgivarna beter sig i budgivningsprocessen. Den vinnande budgivaren inväntar det 

läget då andra budgivare drar sig ut och slår därefter till. (Andersson, M. & Schill, A. 2007) 
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3.   Metod 

3.1 Val av metod  

 

För att uppnå syftet och besvara problemformuleringen har jag valt att utföra en kvantitativ 

metod. Det går ut på att använda statistik och kvantifierbar data, som till exempel pris, lön 

och tid, för att besvara en frågeställning och komma med mätbara resultat (Andersson, G. et 

al, 2007). Vid val av metod funderade jag på hur resultatet skulle uppfattas. Om en kvalitativ 

metod hade använts och intervjuer med fastighetsmäklare genomförts hade troligtvis min 

studie inte varit lika trovärdig vid diskussion om lockpriser förekommer eller inte. Oavsett 

hur mycket en fastighetsmäklare nekar till användandet av lockpriser, kommer tron om att 

denne gör det att bestå. Media har trots allt för vana att framställa fastighetsmäklare som 

bovar. Med statistisk data kan jag därför bevisa hur det faktiskt ser ut på bostadsmarknaden 

idag och skapa en mer trovärdig uppsats.    

 

3.2 Val av kommuner  

 

För att begränsa min undersökning till ett visst antal kommuner valde jag att först titta på 

statistik från statistiska centralbyrån, som visar prisförändringar för småhus per kommun 

under 1, 5 och 20 år. Fokus riktades mot kommuner i Stockholms län för att det är området 

jag kommer att arbeta inom efter mina studier, se bilaga 1. En gallring gjordes därefter i 

excell för att ta fram de kommuner där priset ökat över medelvärdet år 2013-2014 och 

dessutom ökat mer än snittvärdet mellan åren 2009-2014. Endast 12 kommuner återstod, 

varav mäklarbyrån endast hade kontor i och data för 6 av kommunerna. De 6 kommunerna är 

Stockholm, Huddinge, Sollentuna, Haninge, Järfälla och Täby. Det är data för dessa 

kommuner som legat till grund för den här studien.  

 

3.3 Datainsamling  

 

I studien har sekundärdata använts i form av budgivningslistor. Eftersom jag redan utfört min 

praktik på ett mäklarföretag har jag haft möjligheten att använda deras databas vid namn 

Vitec och på så sätt kommit åt den data jag behövt. Budgivningslistorna har jag manuellt fört 

över i en excel-fil för att kunna genomföra min analys. I och med att mäklarföretaget 

förmedlat olika antal objekt i varje kommun genomfördes ett obundet slumpmässigt urval i 

excell för att få exakt lika många objekt i varje kommun. Närmare bestämt 156 observationer 

i varje kommun.   

 

 

3.4 Tidsperiod  

 

Studien omfattar data över budgivningen för samtliga kommuner under perioden år 2011-

2015. Längre tidsperiod än så var inte möjligt i mitt fall då mäklarföretaget inte hade data för 

perioden innan år 2011. Både av den anledningen att det inte längre fanns tillgängligt i det 

systemet jag använde och för att fastighetsmäklarföretaget ständigt expanderar och inte alltid 

har funnits i alla kommuner innan år 2011.  
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Priserna på bostadsmarknaden har ökat under de senaste åren. Bara under år 2015 har vi sett 

att priserna stigit kraftigt. Tabellen nedan visar utvecklingen i kronor per kvadratmeter för 

bostadsrätter från år 1996-2014. Vi ser här en skillnad på ungefär 5 000 kr  kvadratmeterpriset 

mellan år 2011 och år 2014 (Svensk Mäklarstatistik, 2016). Det är därför viktigt att ta hänsyn 

till tid för försäljning av objekten, varför hänsyn tagits till kontraktsdatumet i denna studie.  

 

 
 

 

3.5 Analysmetod  

 

För att kunna se om marginalen mellan utgångspris och slutpris beror av antalet bud, antalet 

budgivare och kontraktsdatum har jag utfört regressionsanalyser, närmare bestämt multipla 

regressionsanalyser. Vad detta innebär och hur resultatet bör tolkas beskrivs mer ingående 

nedan. En sammanställning med kommunspecifik data baserat på budgivningarna har även 

tagits fram i studien för att undersöka förekomsten av lockpriser.  

 

 

3. 4.1 Regressionsanalys  

 

För att statistiskt analysera data och se samband mellan två eller flera faktorer kan en 

regressionsanalys vara att föredra. En regressionsanalys kan beskriva komplexa samband 

mellan en undersökningsvariabel och en eller flera förklarande variabler och kan användas på 

olika sätt, bland annat som hjälpmedel för prognoser och vid effektuppskattningar. 

(Andersson, G. et al, 2007)   

 

För att kunna utföra en regressionsanalys måste man anpassa regressionsfunktionen efter den 

data man ska undersöka, det finns olika typer av modeller att utgå ifrån. Vid den enklaste 

studien där man vill studera en linjär relation mellan två variabler kan man använda sig av en 

enkel linjär regressionslinje. Man har då en beroende variabel och en oberoende variabel. 
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Regressionslinjen ser ut på följande sätt: (Andersson, G. et al, 2007)   

 

 

 

Y= α + b ∙X1 + ε 

 

Vill man göra en analys och se om det finns ett samband mellan den beroende variabeln och 

fler än en oberoende variabel byggs modellen istället på enligt nedan angiven modell. Vi får 

då en så kallad multipel regressionsmodell. (Andersson, G. et al, 2007)   

 

Y= α + b1 ∙X1 + b2 ∙X2 +...........+  bk ∙Xk  + ε 

 

I modellen uttrycker Y den beorende variabeln och X1, X2,..., Xk de oberoende variablerna. 

Symbolen α är en konstant, även kallat intercept. Den ger oss en uppfattning om vart 

regressionslinjen korsar y - axeln. Koefficienterna b1, b2,.., bk ger oss en möjlighet att se 

effekten av respektive förklarande variabel. Feltermen (ε), även kallad residual, symboliserar 

små avvikelser mellan de observerade Y-värdena och de Y-värden de oberoende variablerna 

förväntas ge upphov till. Den ger oss en indikation om hur pass bra regressionslinjen 

anpassats efter datat. Ett lägre värde på feltermen innebär en bättre anpassning till 

regressionslinjen. Feltermen är dock inte lämplig att använda när man jämför resultatet mellan 

olika material. (Andersson, G. et al, 2007)   

 

I min undersökning fokuserar jag på skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Jag tittar på 

om den skillnaden kan förklaras av antalet bud och antalet budgivare vid försäljning av en 

bostad. Självklart har jag även tittat på om det finns ett samband med kontraktsdatum 

eftersom vi tidigare sett att det skett en prisutveckling under de senaste åren. Den beroende 

variabeln i den här studien är med andra ord skillnaden mellan utgångspris och slutpris och de 

oberoende variablerna är antal bud, antal budgivare och kontraktsdatum.  

 

 

3.4.2 Förklaringsgrad R2 

 

Regressionsanalyser genomförs som tidigare nämnt för att se samband mellan olika faktorer, 

men hur ska man egentligen tolka resultatet?  I den här studien utfördes regressionskörningen 

i excell, som förser en med en sammanställning av olika värden. Bland annat värdet på 

interceptet, koefficienterna för de oberoende variablerna och feltermen. Även 

förklaringsgraden R
2
 framställs i resultatet. Det är det värdet som faktiskt ger oss en bild av 

hur pass starkt sambandet är mellan undersökta faktorer. Om man till exempel får R
2
= 0,972 

råder det ett starkt samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Den anpassade ekvationen förklarar variationen i y till ungefär 97 % . Resterande 3 % beror 

därmed på andra faktorer och slumpen. (Andersson, G. et al, 2007)   

 

Det finns en hel del i vår värld som inte fullt ut kan förklaras med några bestämda faktorer. 

En förklaringsgrad på 30 % kanske inte låter så bra, men det anses vara en rätt så resonlig 

siffra. Vill man höja förklarinsgraden kan man addera flera oberoende variabler. Om detta 

inte ger någon effekt och förklaringsgraden inte ökar,  innebär det att den tillagda variabeln 

inte bidrar till att föklara den beroende variabeln, dvs det prognotiserade värdet. (SCB, 2016) 
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3.4.3 Justerad R2 

 

Justerad R
2
, även uttryckt korrigerat R

2
, ger oss också en uppfattning om resultatet vid en 

regressionsanalys. Det fungerar dock inte som förklaringsgrad för analysen, men är 

användbart när jämförelser ska göras av regressionsanpassningar med olika antal oberoende 

variabler på samma material. När man tar med fler oberoende variabler i en regressionsanalys 

ökar oftas det vanliga R
2
- värdet, det minskar aldrig. Det justerade R

2
- värdet kan däremot 

minska när antalet oberoende variabler stiger och därmed fungera som fingervisning. 

(Andersson, G. et al, 2007)   

 

I min studie har jag valt att använda samma antal variabler i de olika regressionskörningarna, 

varför jag endast kommer att utgå ifrån och diskutera den vanliga förklaringsgraden, R
2
.  

 

 

3.6 Validitet & Reliabilitet  

 

Vid bedömning av kvaliteten i en kvantitativ undersökning talar man ofta om de två 

begreppen validitet och reliabilitet. När man talar om studiens validitet syftar man på frågans 

förmåga att mäta det den avser att mäta, man tittar på om författaren verkligen utfört ett test 

som är relevant för att besvara problemformuleringen. Hög validitet betyder att det inte 

förekommer eller är fråga om ett litet systematiskt fel. När man tittar på en undersöknings 

reliabilitet talar man istället om samma resultat ges vid upprepade mätningar, dvs om 

undersökningen utförs på nytt.  Hög reliabilitet innebär därmed att det slumpmässiga felet ska 

vara litet. Det finns inte ett bestämt sätt att undersöka validiteten och reliabiliteten i en studie. 

Det finns olika metoder och tillvägagångssättet skiljer sig åt från fråga till fråga. (Ejlertsson, 

G., 2005) 

 

Validiteten anses vara hög i denna studie då data är hämtat från en av Stockholms största 

fastighetsmäklarkedjor (Notar, 2016). Det bör därmed spegla en trovärdig bild av hur 

budgivingarna på bostadsmarknaden faktiskt ser ut. Reliabiliteten för studien kan dock 

diskuteras. Min undersökning visade inte samma utfall som andra studier inom detta område. 

Vad som skiljer min studie åt från den studien jag hittat och valt att referera till i min 

undersökning, är att jag endast utgått ifrån ett företags data och en annan modell har använts 

för att genomföra analysen. Jag anser dock att det finns för få studier som fokuserat på 

budgivningsprocessen för att dra några slutsatser om reliabiliteten i min studie. En relativt 

hög relabilitet torde därmed föreligga ändå.  
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4.   Resultat 
 
I den här delen redovisas resultatet från den multipla regressionsanalysen, där jag skulle ta 

reda på om skillnaden mellan utgångspris och slutpris kan förklaras av faktorerna ”antal bud ” 

, ”antal budgivare” och ”kontraktsdatum”.  Resultatet för de 6 kommunerna redovisas var för 

sig med en bild på utfallet av regressionskörningen följt av en beskrivande text. Vidare 

presenteras statistik för de olika kommunerna för jämförelser och för att bedöma förekomsten 

av lockpriser.  

 

4. 1 Stockholm  

 

 
 

 

I Stockholm ser vi att sambandet är svagt, förklaringsgraden är endast ca 18 % och innebär att 

de oberoende variablerna inte kan förklara skillnaden mellan utgångspris och slutpris särskilt 

bra. Tittar vi närmare på koefficienterna för att bedöma de oberoende variablerna enskilt, ser 

vi att koefficienten för kontraktsdatum är 0,00. Det innebär med andra ord att 

kontraktsdatumet inte har någon effekt på skillnaden mellan utgångspris och slutpris i 

Stockholm. Istället ser vi positiva koefficienter för antal bud  (0,0019) och antal budgivare 

(0,0109), vi kan på så sätt ana viss effekt.  

 

Resultatet för Stockholm ger oss följande regressionslinje: Y= -1,4120 + 0,0000X1 + 

0,0019X2  +0,0109X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

4. 2 Huddinge  

 

 
 

I Huddinge kan man se att de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln något 

bättre, förklaringsgraden är ca 38 % och det är fråga om ett starkare samband än i Stockholm. 

Vid bedömning av de enskilda variablernas effekt ser vi att koefficienten för kontraktsdatum 

inte skiljer sig åt så mycket från Stockholm. Koefficienten är nu istället 0,0001 istället för 

0,0000, vilket utgör en rätt så liten skillnad. Koefficienterna för antal bud och antal budgivare 

visar sig dock ha en större effekt i Huddinge. Vi ser att koefficienten för antal bud är 0,0037 

och koefficienten för antal budgivare är 0,0252.   

 

Regressionslinjen för Huddinge uppställs enligt följande: Y= -3.8424+ 0,0001X1 + 0,0037X2 

+ 0,0252X3.  

 

4. 3 Sollentuna  
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I Sollentuna kan ungefär 44 % av skillnaden mellan utgångspris och slutpris förklaras av de 

oberoende variablerna. Det är en av kommunerna där högst förklaringsgrad gavs i den här 

studien. Vi ser här att koefficienten för kontraktsdatum är 0,0000, den anses därmed inte 

utgöra någon påverkande faktor. Koeffcienterna för antal bud och antal budgivare är positiva. 

Koefficienten för antal bud är aningen större i Sollentuna jämfört med Huddinge, 0,0043 

respektive 0,0037. Vi ser dock att det omvända gäller för koefficienten för antal budgivare, 

där är effekten lägre i Sollentuna ( 0,0168) än i Huddinge (0,0252).  

 

Ekvationen för regression ser ut på följande sätt: Y= 0,8468 + 0,0000X1 + 0,0043X2+ 

0,0168X3.  

 

4. 4 Haninge  

 

 
 

Det är en betydlig skillnad mellan Sollentuna och Haninge. Vi ser här att endast 17 % av de 

oberoende variablerna kan förklara den beroende  variabeln. Sambandet är svagt, men de 

positiva koefficienterna för antal bud och antal budgivare indikerar ändå att variablerna utgör 

en påverkande faktor.  Koefficienten för kontraktsdatum är även här ytterst lågt och utgör 

med andra ord inte en betydande påverkande faktor.  

 

Ekvationen för regressionen är : Y= -2, 1179 + 0,0001X1 + 0,0043X2+ 0,0030X3.  
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4. 5 Järfälla  

 

 
 

Förklaringsgraden är ca 37 % i Järfälla, det är ett bättre samband än i Stockholm och 

Haninge, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är fråga om ett starkt samband.  

Även här har vi positiva koefficienter för variablerna antal bud (0,0027) och antal budgivare 

(0,0342), men kontraktsdatumet verkar inte ha någon effekt på skillnaden mellan utgångspris 

och slutpris. Koefficienten för kontraktsdatum är 0,0000.  

 

Regressionslinjen ser ut på följande sätt: Y= -1, 1196 + 0,0000X1 + 0,0027X2 + 0,0342X3.   

 

4. 6 Täby 

 

 
 
Täby är den kommun där jag finner starkast samband. Hela 48 % av skillnaden mellan 

utgångspris och slutpris kan förklaras av de oberoende variablerna kontraktsdatum, antal bud 
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och antal budgivare. Om koefficienterna för de oberoende variablerna studeras ser vi att 

kontraktsdatumet inte utgör en påverkande faktor, koefficienten är 0,0000. Koefficienterna för 

antal bud (0,0030) och antal budgivare (0,0221) är däremot positiva, likt övriga kommuner.   

 

Ekvationen för regressionen är: Y= - 0,0653 + 0,0000X1 + 0,0030X2 + 0,0221X3.  

 

4.7 Jämförelse mellan kommunerna  

 

För att avgöra om lockpriser förekommer i de undersökta kommunerna eller inte, valde jag att 

titta på den procentuella skillnaden mellan utgångspriset och det pris objekten såldes för. För 

varje kommun togs ett genomsnittligt värde fram. Nedan presenteras den framtagna 

statistiken för att underlätta en jämförelse mellan de 6 kommunerna och se över huruvida det 

är fråga om lockpriser eller inte. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris presenteras i 

tabellen som ”∆ Pris ” i procent. Vi ser här att ingen av kommunerna har en väsentlig 

skillnad, dvs en avvikelse på 25 % eller mer. Haninge är den kommun där avvikelsen är 

högst, men det ligger trots allt fortfarande under gränsen för vad som i denna studie antas vara 

fråga om lockpriser.  

 

En annan intressant aspekt är andelen objekt som sålts innan budgivning. I samtliga 

kommuner har över 30 % av objekten sålts innan budgivning. Jag har därmed inte kunnat ta 

hänsyn till om antalet bud eller antalet budgivare hade kunnat påverka slutpriset för dessa 

objekt. Av totalt 156 objekt såldes 47 st innan budgivning i Stockholm, 63 st i Huddinge, 76 

st i Sollentuna, 54 st i Haninge, 60 st i Järfälla och 61 st i Täby.   
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5.   Analys  
 

Regressionsanalyserna gjordes för att ta reda på om det fanns ett samband mellan skillnaden 

mellan utgångspris och slutpris och de olika faktorerna antal bud, antal budgivare och 

kontraktsdatum. Statistik togs även fram för de olika kommunerna för att möjliggöra 

jämförelse och dra paralleller till det omtalade ämnet ”lockpriser”.   

I samtliga kommuner fann jag att förkaringsgraden, R
2
, var relativt låg. I vissa kommuner 

uppvisades dock ett starkare samband än andra. Gemensamt för alla kommuner var att 

kontraktsdatumet utgör en ytterst liten eller ingen effekt överhuvudtaget på skillnaden mellan 

utgångspris och slutpris. Koefficienterna för antal bud och antal budgivare var som tidigare 

sagt positiva och innebär att dessa faktorer har en effekt på den förklarade variabeln i studien. 

I Täby uppvisades starkast samband med en förklaringsgrad på ca 48 %, därefter kom 

Sollentuna med hela 44 %.  I Huddinge och Järfälla fann jag även ett resonligt samband med 

förklaringsgraden 38 % respektive 37 %. Enligt framställd teori i den här studien anses det 

trots allt utgöra en resonlig förklaringsgrad (SCB, 2016).  Svagast samband och därmed lägst 

förklaringsgrad erhölls i kommunerna Stockholm och Haninge.  Förklaringsgraden i dessa 

kommuner var 18 % respektive 17 %.  

Något som är värt att notera är antalet objekt som sålts innan budgivning, med andra ord då vi 

endast har en budgivare och ett bud. I den framtagna statistiken för kommunerna i avsnitt 4.7 

Jämförelse mellan kommunerna ser vi att det är mer än 30 % som sålts innan budgivning i 

samtliga kommuner. I Sollentuna är det ungefär 50 % som sålt innan budgivning. Detta 

påverkar naturligtvis utfallet vid regressionskörningen och kan vara en anledning till att 

förklaringsgraden i vissa kommuner ligger på presenterad nivå. Detta är dock inget som 

undersökts vidare i denna studie. 

Att ett mycket starkt samband inte påträffades i någon av kommunerna behöver inte betyda 

att antal bud och antal budgivare inte kan förklara skillnaden mellan utgångspris och slutpris. 

Vi vet att de utgör en påverkande faktor i och med positiva koefficienter och mestadels 

resonliga förklarinsggrader. Min studie bevisar dock att antal bud och antal budgivare är 

några av flera faktorer som påverkar den undersökta variabeln.  Precis som tidigare studier 

bevisat påverkar en hel rad andra faktorer även slutpriset, som i sin tur leder till att skillnaden 

mellan utgångspris och slutpris ökar eller minskar. Urhus, A. & Ögren-Cedraeus, C. (2012) 

undersökte till exempel sambandet mellan slutpris och en hel del faktorer, såsom antal bud, 

avgift, balkong, hiss, etage, kvm, arbetslöshet, befolkningstillväxt, osv.  Författarnas analys 

gav förklaringsgraden 71 % och bevisar därmed ett starkt samband mellan slutpriset och 

faktorerna gemensamt. Koefficienten för antal bud var även positiv,  14 483,30,  och indikerar 

att antal bud ändå utgör en viktig faktor för slutpriset.  Urhus, A. & Ögren-Cedraeus, C. 

(2012) studie visade likväl att ett ökat antal bud sänder ut positiva värderingssignaler till 

budgivarna som i sin tur får dessa att tänka om och ändra sin uppfattning om varan. På så sätt 

värderas den högre. Precis som Regnander, M. (2014) uttrycker i sin rapport, är bostäder en 

unik vara. Den skiljer sig från många andra varor och det är därför inte lika självklart vad 

varan egentligen är värd. Man kan inte bedöma värdet på bostaden på lika sätt som för till 

exempel en bil eller ett bord. Det är varor vars värde ofta reduceras med tiden, om det inte har 

ett antikt värde förstås. Värdet på en bostad kan emellertid minska eller öka drastiskt med 

åren. De två senaste åren har trots allt bevisat att priset på bostäder stiger upp till skyarna. 
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Med detta sagt är bostäder en så pass unik vara att osäkerhet om varans egentliga värde kan 

bidra till att budgivare övervärderar bostaden och erbjuder ett högre pris. Inte ofta frångår 

dessa budgivare sin maxgräns. Det faktum att bud inte är bindande i Sverige möjliggör även 

för spekulanter att under en pågående budgivning lägga in bud utan att riktigt tänka över sin 

ekonomi och vad denne faktiskt klarar av att betala. Under min praktik har jag fått följa med 

ett flertal mäklare under hela processen för förmedlingsuppdraget och har därmed sett att 

budgivarnas faktiska möjlighet att betala inte alltid kontrolleras vid budgivning. Vissa 

fastighetsmäklare vill se ett bevis på att budgivaren har ett lånelöfte innan han/hon får lägga 

ett bud, andra fastighetsmäklare väntar tills budgivning i princip börjar närma sig sitt slut för 

att stämma av om ett lånelöfte  upprättats eller ej.  

Min studie liknar Hungria- Gunnelin, R. (2013) undersökning på så sätt att även hon valt att 

enbart fokusera på budgivningen. Författaren fann ett starkt samband mellan 

försäljningspriset och antal aktiva deltagare i budgivningen.  Trots att jag också riktade fokus 

mot budgivningsprocessen fick jag inte lika uppfattning om sambandet. Jag uppfattar att det 

finns ett svagt, i vissa kommuner ett resonligt, samband. Att vi inte kommit fram till helt lika 

slutsatser är inte oförklarligt.  Hungria- Gunnelin, R. (2013) har använt sig av ett annat urval 

och en annan tidsram. Författaren studerade 512 observationer under perioden januari  till 

november år 2010. Det motsvarar 11 månader. Data för min studie utgjorde 156 observationer 

för varje kommun under 5 år , år 2011-2015. Observationerna i min studie är dessutom 

hämtade från en enda mäklarkedja och respresenterar inte ett urval med olika mäklarfirmors 

förmedlingsuppdrag. Som tidigare nämnts är fastighetsmäklarföretaget jag praktiserat på ett 

av de ledande i Stockholm och jag anser därför ändå att det inhämtade datat bör spegla en bra 

bild av hur budgivningen ser ut bostadsmarknanden. Vi har även valt att använda olika 

analysmetoder, jag utförde multipla regressioner medan  Hungria- Gunnelin, R. (2013) valde 

att använda en hedonisk modell. På ovanstående nämnda grunder anser jag därmed att 

författarens studie inte utgör en bild av vad som är rätt och fel. Det är en väldigt intressant 

studie att ta del av, men precis som Hungria- Gunnelin, R. (2013) nämner själv är det den 

enda som utförts inom detta område. Jag anser därför att även min studie kan fungera som 

vägledning när man vill undersöka budgivningsprocessens påverkan på försäljningspriset 

alternativt skillnaden mellan utgångspris och slutpris.  

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris kan ibland vara mycket stor och kritik riktas på 

grund av detta mot fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarna påstås använda sig av lockpriser 

vid marknadsföring av ett objekt. Det är inte förvånande att så sker, Fastighetsmäklarlagen 

(2011:666) reglerar inte hur prissättning/värdering av en bostad ska ske. Fastighetsmäklaren 

ska istället agera efter god  fastighetsmäklarsed. Inte heller finns det någon tydlig bild av vad 

lockpriser egentligen är. FMI och Mäklarsamfundet menar på att lockpriser förekommer då 

det råder en kraftig eller väsentlig skillnad mellan utgångspris och slutpris (FMI,  2016), 

(Mäklarsamfundet, 2016). Vad som anses vara en väsentlig skillnad diskuteras inte i vidare 

mening och det blir på så sätt inte självklart för varken fastighetsmäklare eller allmänheten att 

avgöra om lockpriser sätts eller inte. I tidigare studier om lockpriser har man valt att utgå 

ifrån gränsen 25 % eller mer för att avgöra om en väsentlig avvikelse råder.  Därav utgår jag 

ifrån denna gräns om 25 % när jag för mina resonemang om förekomsten av lockpriser i de 6 

undersökta kommunerna.  
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Den presenterade statistiken i avsnitt 4.7 Jämförelse mellan kommunerna  i den här studien är 

framtagen för att se eventuella kopplingar till lockpriser. Lyckligtvis ser vi att ingen av 

kommunerna har en genomsnittlig skillnad mellan utgångspris och slutpris om 25 % eller 

mer. Kommunen där högst avvikelse förekommer är Haninge, med en skillnad på 20 % 

mellan utgångspris och slutpris.  Därefter kommer Järfälla med en avvikelse på 16 % , 14 % i 

Stockholm och 13 % i Huddinge. Lägst avvikelse fann jag i Sollentuna och Täby, skillnaden 

var där 7 % respektive 8 %. I samtliga kommuner ser jag därför inte att lockpriser är ett 

problem. Jag har emellertid utgått ifrån genomsnittliga avvikelser i min bedömning, inte 

enskilda fall. Att lockpriser förekommer i enstaka fall är därför inte motbevisat i denna studie, 

däremot kan även slutpriserna dra iväg i enskilda fall på grund av budgivarna i en budgivning.  

Har två eller flera budgivare bestämt sig för att bostaden ska bli deras kan slutpriset strissas 

upp rejält. Det uppger även fastighetsmäklarna i intervjun med Hungria-Gunnelin, R. & Lind, 

H. (2008).   

Några av de rapporter jag valt att referera till i min studie presenterar möjliga lösningar för att 

reducera förekomsten av lockpriser. Dessa är bland annat: 

 Amorteringskrav  

 Slopande av ränteavdraget 

 Sänka högsta tillåtna belåninsggrad från 85 % till 80 % 

 Införa bindande bud  

 Bättre utbildning 

 Straffpåföljd vid felbedömning av bostadens värde 

Amorteringskravet har sedan förra året 2015 varit ett hett ämne, några banker valde att på 

egen hand genomföra amorteringskravet redan förra året, men det finns ett flertal som ännu 

inte gjort detta. Amorteringskravet bidrar till en högre månadskostnad för hushållen. 

Tillsammans med slopande av ränteavdraget skulle det därför medföra en väsentlig förändring 

av bostadsägares ekonomi. Hushållens disponibla inkomster skulle minska. Precis som 

Regnander, M. (2014) påpekar kommer det att drabba låginkomsttagare något enormt.  Det 

drabbar inte bara befintliga bostadsägare som kanske inte längre kommer att klara av 

månadskostnaden om ränteavdraget tas bort. Det drabbar även förstagångsköpare som måste 

ha ekonomin för att både bära lånet i sig, samt amorteringskravet och betala full ränta.  

Förslaget om att sänka den högsta tillåtna belåningsgraden från 85 % till 80 % slår till ännu 

hårdare mot förstagångsköpare.  Människor tvingas spara mycket mer för att ha tillräckligt 

med pengar för den egna insatsen. För redan befintliga bostadsägare slår det inte till lika hårt, 

de har ofta en bostad vars värde stigit och kan använda sig av vinsten för att finansiera den 

egna insatsen vid bostadsbyte.  

En kombination av bättre utbildning i värdering och införande av bindande bud anser jag 

skulle vara en bra början för att motverka lockpriser. Fastighetsmäklarna får en bättre bild av 

en bostads egentliga värde och hur marknadsföring ska ske i fråga om pris. Om bud vore 

bindande skulle förmodligen inte budgivningsprocessen vara lika aggressiv. De deltagande 

spekulanterna skulle vara tvunga att noga tänka igenom sina val innan de framför sina bud till 

fastighetsmäklarna.  
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Att införa en straffpåföljd vid felbedömning av en bostadsvärde kan vara svårt. 

Fastighetsmäklarna kan inte styra vad budgivarna är beredda att betala för en viss bostad. De 

kan endast uppge vad de anser att värdet för en bostad är. Man bör i sådana fall först 

tydliggöra hur prissättning ska ske och eventuellt skärpa lagstiftningen. Fastighetsmäklare kan 

idag få varningar mm när de anses ha handlat inkorrekt. Vi såg tidigare att många mäklare blir 

anmälda för bland annat marknadsföringen (lockpriser) och med anledning av budgivningen. 

Det var rekordhöga siffror under år 2015, men det var inte alls lika många som meddelats 

disciplinär påföljd. Varken anmälningar på grund av lockpriser eller budgivning låg bland 

topp fem anledningar i de ärenden där disciplinär påföljd meddelats. Det indikerar att 

människor gärna uppfattar att fastighetsmäklare använder sig av lockpriser fastän 

verkligheten inte alltid ser ut så.  

Som jag nämnde i inledningen sa Lennart Hagman, vd:n för mäklarfirman Husman Hagberg, i 

en intervju med metro, att skillnaden mellan annonserat pris och slutpris inte beror på 

lockpriser. Han menar att det är fastighetsmäklarna som gör ett bra arbete och på så sätt förser 

säljaren med ett bra slutpris. I min studie fokuserade jag på budgivningens påverkan på 

slutpriset, men det är egentligen allt arbete fram till budgivningen som bidrar till ett högre 

slutpris. Fastighetsmäklaren har i uppgift att synliggöra värdet av bostaden. Han/hon måste se 

till så att så många som möjligt är medvetna om att bostaden existerar och är till salu. 

Fastighetsmäklaren måste därför använda sig av bra marknadsföringsmetoder för att locka fler 

till visningarna. Redan vid annonsering gäller det att ge ett bra första intryck och där kan 

styling vara att föredra. Människor väljer att prioritera olika saker i livet, vissa ser bostaden 

som en viktigt del i livet. En plats där man till exempel tillbringar värdefull tid med sin 

partner eller ser sina barn växa upp. Det kan därför vara av betydelse att få bostaden att 

kännas hemtrevlig och modern. Det finns även människor som inte alls värdesätter bostaden 

på samma sätt, människor som bara ser bostaden som en plats för att  äta och sova. Då kan det 

hända att inredningen endast består av det nödvändigaste och inte alls utstrålar en hemtrevlig 

känsla. Genom att styla sådana lägenheter kan man därför locka fler spekulanter.  Det gäller 

inte bara för bilder vid annonsering. När spekulanterna närvarar på visningen vill de ofta se 

och känna efter om bostaden är den rätta för dem. En fint inredd bostad är därför mer 

inbjudande, något jag själv sett med egna ögon under min praktik på mäklarfirman.  

Det är inte bara fastighetsmäklarnas arbete fram till budgivnigen som påverkar slutpriset. Det 

leder självklart till att fler deltar på visningarna, som i sin tur har bevisats ge ett högre slutpris 

genom budgivning (Hungria- Gunnelin, R., 2013), men budgivningen förklarar inte alltid 

slutpriset. Tidigare studier visar att flera faktorer gemensamt förklarar slutpriset, men det kan 

även vara fråga om enstaka faktor som lockar den rätta köparen. Läget kan till exempel vara 

avgörande vid försäljning eller närhet till familjemedlermmar. Försäljning kan med anledning 

av dessa faktorer ske utan budgivning. Min studie är begränsad till just budgivningen och jag 

vill därför förtydliga att det inte ger en helhets bild av vad anledningen till prisskillnaden är. 

Jag utgår dock från ett intressant data set, i form av budgivningslistor från en av Stockholms 

ledande mäklarfirmor. Det ger en bra bild av hur marknaden ser ut vid budgivning. Även om 

det inte är den enda förklaringen till slutpriset så ger det en inressant inblick i ämnet. Min 

studie torde därför vara relevant att läsa när man vill förstå en möjlig anledning till skillnaden 

mellan utgångspris och slutpris.   
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6.   Slutsats och diskussion 
 

Syftet med den här uppsatsen var att försöka se om ett samband råder mellan budgivningen 

och prisskillnaden mellan utgångspris och slutpris, samt att ta reda på om lockpriser förelog i 

6 utvalda kommuner i Stockholms län. För att uppnå syftet valdes en kvantitativ metod och 

multipla regressionsanlyser utfördes med data i form av budgivningslistor framtagna ur 

databasen Vitec. I och med att jag redan utfört min praktik  på en mäklarfirma hade jag 

fördelen att använda deras databas. Förutom resultatet från regressionsanalysen presenterades 

även framtagen statistik för de olika kommunerna för att beskriva den procentuella skillnaden 

mellan utgångspris och slutpris. Detta för att dra paralleller till fenomenet lockpriser.  

 

Ett flertal tidigare studier har undersökt olika faktorer som påverkar försäljningspriset för en 

bostad, men enbart en studie hittades där fokus riktades mot budgivningen. Slutsatserna i 

samtliga studier var att antal bud och antal budgivare har en effekt på slutpriset både enskilt 

och tillsammans med andra faktorer.  Trots att min studie inte uppvisade lika starkt samband 

som den tidigare studien inom samma område kan slutsatsen dras att antal bud och antal 

budgivare har ett samband med skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Prisskillnaden kan 

emellertid förklaras i högra grad av antal bud och antal budgivare tillsammans med andra 

faktorer såsom kvm, avgift och balkong.  

 

I fråga om lockpriser är min slutsats att lockpriser inte vanligtvis förekommer. Åtminstone 

inte sett till genomsnittet i de undersökta kommunerna. Det kan hända att det sker i enstaka 

fall, det har inte motbevisats i denna uppsats. Då det råder oklarhet kring vad som ingår i 

begreppet lockpriser och ingen ordentlig lagstiftning upprättats för att behandla det, är det 

inga konstigheter att lockpriser i enstaka fall marknadsförs. Sverige bör därför se över 

lagstiftningen för att behandla problemen med lockpriser.  

 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

I min studie valde jag att enbart fokusera på kommuner i Stockholm. Ett förslag på vidare 

forskning vore därför att jämföra olika delar av Sverige och se över förekomsten av lockpriser 

som till exempel Hungria-Gunnelin, R och Lind, H (2007) gjorde i sin studie. De upptäckte 

skillnader mellan Västerås och Stockholm, men hur skulle utfallet bli om man istället 

jämförde Stockholm med en annan storstad, såsom Göteborg? 
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http://www.maklarsamfundet.se/kopa-salja/budgivning
http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Stor-Stockholm&Months=99&LK=3001&Extra1=1&Extra2=8888&Typ=Boratter&Ant=8484
http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Stor-Stockholm&Months=99&LK=3001&Extra1=1&Extra2=8888&Typ=Boratter&Ant=8484
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2016-02-13) 
http://www.metro.se/nyheter/har-ar-maklarna-vars-lockpriser-ar-langst-ifran-

slutpris/EVHoiC!jDwOedkGZIs26/  (hämtad 2016-02-07) 
 
https://www.notar.se/kontakta-oss/franchisetagare  (hämtad 2016-02-16) 
 
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/Trender-och-analyser/Analysmetoder/ 
(hämtad 2016-02-07) 
 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-
bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-

lagfarter/10957/10964/Kommunstatistik/139523/#  (hämtad 2015-11-03) 

 

 

  

http://www.metro.se/nyheter/har-ar-maklarna-vars-lockpriser-ar-langst-ifran-slutpris/EVHoiC!jDwOedkGZIs26/
http://www.metro.se/nyheter/har-ar-maklarna-vars-lockpriser-ar-langst-ifran-slutpris/EVHoiC!jDwOedkGZIs26/
https://www.notar.se/kontakta-oss/franchisetagare
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/Trender-och-analyser/Analysmetoder/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Kommunstatistik/139523/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Kommunstatistik/139523/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Kommunstatistik/139523/
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8. Bilagor 

8.1 Prisförändringar per kommun i Stockholms län 
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