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Abstract 

 

The housing market in Sweden has been a central debate topic in media during the past few 

years. The increase of prices in the big cities has caused hectic auctions that leaves the bidders 

to question whether the process really passed as it should. The bidding process has today no 

regulation by law and it is therefore up to the seller to decide how he wants it to proceed. This 

brings consequences in form of unhappy customers that does not know what to expect of this 

process.  

 

One solution, that has been discussed in media already, is to make the bidding process more 

safe by making the bids legally binding. This thesis is written in order to find out how this 

kind of regulation would change the swedish housing market. To do so we will investigate the 

system in Norway to see how they handle the binding bids.  

 

The investigation is based on interviews with industry professionals that has knowledge of the 

subject. The interviews showed that there is split opinions about whether binding bids in the 

housing market would be a good regulation since both advantages and disadvantages were 

discussed. The regulation of the law is comprehensive and it would take many years to 

process before it would be applied. Thus the result of the investigation is that both the real 

estate industry as well as the customers will need time to adapt to the new law, since it is a 

major change. On the other hand, binding bids would contribute to a safer bidding process in 

the sense that the risk of false bids probably would be eliminated. That in combination with a 

slower and more serious bidding process makes the regulation reasonable in the long run.  
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Sammanfattning 

 

Bostadsmarknaden i Sverige har varit ett centralt samtalsämne de senaste åren. Uppgångarna 

har orsakat flera hektiska budgivningar, framförallt i storstäderna, som gjort att budgivare 

efteråt ställt sig frågande till huruvida allt gått rätt till. Budgivningsprocessen är idag 

oreglerad och det är upp till säljaren själv att bestämma hur denna ska gå till. Det leder till att 

många spekulanter upplever missnöje och är osäkra på vad som faktiskt gäller. En möjlig 

lösning på detta problem är att göra budgivningsprocessen tryggare genom att införa bindande 

bud, vilket har diskuterats i media. Denna uppsats har skrivits i syfte att studera hur en sådan 

reglering hade påverkat den svenska bostadsmarknaden genom att bland annat undersöka hur 

det fungerar i Norge.  

 

Undersökningen har baserats på insamling av primärdata genom personliga intervjuer med 

yrkesverksamma personer som har specialkompetens i ämnet. Intervjuerna visade på att det 

råder delade meningar kring huruvida bindande bud skulle vara en bra reglering då både för-  

och nackdelar diskuterats. Den lagändring som krävs är omfattande och skulle behöva 

bearbetas under flera års tid innan den vunnit laga kraft. Slutsatsen av undersökningen är 

således att det kommer vara en stor förändring för såväl branschen som för konsumenterna 

som kommer att behöva tid för att anpassa sig till det nya systemet. Å andra sidan skulle ett 

införande av bindande bud i Sverige verka för en tryggare budgivningsprocess i det avseendet 

att risken för falska bud troligen skulle elimineras. Det i kombination med att processen blir 

långsammare och mer seriös gör att regleringen vore sund på sikt.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 

 

Detta examensarbete är skrivet som ett avslutande moment inom Kandidatprogrammet 

Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Arbetet är skrivet under våren 2018 med inriktningen fastighetsförmedling och 

berör ett ämne som varit uppe för diskussion ett flertal gånger under de senaste åren. Det har 

varit både intressant och oerhört givande att undersöka något som påverkar så många. Med 

det sagt vill vi passa på att tacka Stephen Tran, Johan Engström, Magnus Svensson, Jessica 

Skogman, Marcus Pettersson och Jakob Fredson som tagit sig tiden att bli intervjuade av oss. 

De har bidragit med den information och kunskap som gjort detta arbete möjligt.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Andreas Fili, för värdefull vägledning under 

arbetets gång. 
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Fanny Edlund Asfour 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Bostadsmarknaden är en av de marknader i Sverige där flera konsumenter upplever problem, 

visar en rapport från Konsumentverket. Vidare riktas mycket kritik mot fastighetsmäklare 

som har ett stort ansvar i livets, för många, största affär. (Konsumentverket, 2017) Statistik 

visar att det främst är vid budgivningen och vid priset som anges i marknadsföringen av 

bostaden som det råder mest osäkerhet. Dessa områden genererar således flest anmälningar 

till Fastighetsmäklarinspektionen. (Fastighetsmäklarinspektionen, 2017) 

 

Hur en budgivning ska gå till är relativt oreglerat i Sverige idag och på grund av detta kan den 

i princip gå till hur som helst. Detta diskuterades i en artikel ur tidningen Mäklarvärlden där 

förslag gavs på lösningar för att skapa en tryggare budgivningsprocess. Ett av förslagen som 

presenterades var att identifiera budgivarna genom Bank-ID. Ytterligare ett förslag var att 

påbörja en utredning för att införa bindande bud på den svenska marknaden (Bergholm, 

2017). Enligt Avtalslagens 1§ blir ett anbud först bindande när en accept lämnas som stämmer 

helt överens med anbudet. Detta gäller i samtliga fall med undantag för de avtal där det enligt 

lag ställs ett formkrav. Vid köp av fastighet eller bostadsrätt i Sverige krävs det att en 

köpehandling upprättas för att köpet ska bli bindande i enlighet med Jordabalken och 

Bostadsrättslagen. Om köparen ska bli bunden redan vid budgivningen krävs det att den 

nuvarande lagstiftningen ses över och i så fall ändras. 

 

Denna uppsats kommer därav belysa den problematik som finns på bostadsmarknaden idag 

kring just budgivningsprocessen. En undersökning kommer att göras kring vilka följder ett 

införande av bindande bud i Sverige skulle få, såväl i juridiken som i praktiken. Med grund i 

att bud är bindande vid bostadsaffärer i Norge kommer även en stor del av uppsatsen att 

grunda sig på en jämförelse med grannlandet.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bostadsmarknaden i Sverige skulle påverkas av 

ett införande av bindande bud. Vidare vill vi även klargöra om en sådan förändring är av 

intresse och vad det skulle få för utfall.  
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Frågeställningen som uppsatsen syftar till att besvara är följande: 

 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att införa bindande bud vid bostadsköp i 

Sverige? 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas geografiskt genom att till största del utgå från hur 

bostadsmarknaden fungerar i större städer. De respondenter vi har valt att intervjua är 

verksamma i Stockholm eller Oslo och har därav främst bidragit med information om hur 

marknaden fungerar på dessa platser.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i kapitel och inleds med en redogörelse för vilken metod som har valts 

för att besvara frågeställningarna. Val av metod kommer här att tydligt förklaras och 

motiveras. Därefter följer ett kapitel med teori som ska ge läsaren en förståelse av ämnet inför 

empiridelen. I teorin förklaras hur budgivningsprocessen går till i Sverige idag, både i 

praktiken och i juridiken. Vidare behandlas även vilka lagar och riktlinjer som ligger till 

grund för budgivningsprocessen i Norge. I empiridelen som följer samlas allt insamlat 

material från de personliga intervjuerna. Slutligen avslutas uppsatsen med ett kapitel av 

diskussion och analys som sedan summeras i en slutsats. Förslag till fortsatt arbete ges även i 

slutet för vidare forskning samt även ett kort avsnitt med våra egna tankar. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel presenteras vilken metod som har valts för undersökningen samt en beskrivning 

av denna.

 

2.1 Val av metod 

Denna uppsats baseras på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts. 

Intervjuerna har gjorts med ett urval av respondenter i syfte att få en djupare förståelse för hur 

budgivningsprocessen fungerar i praktiken idag samt om det föreligger någon problematik 

kring denna. Anledningen till att en semistruktur användes var för att kunna gå in djupare på 

ämnet genom att ställa följdfrågor baserade på respondentens svar.  

 

2.2 Datainsamling 

Data som använts för att genomföra undersökningen består av primärdata och sekundärdata. 

Primärdata samlades in genom personliga intervjuer där sex respondenter med, för uppsatsen, 

relevant yrkeserfarenhet intervjuades. Varför personliga intervjuer användes istället för 

exempelvis en enkätundersökning var för att kunna föra en diskussion med respondenten 

kring ämnet. Detta för att i största möjliga mån undvika missförstånd och oklarheter, men 

även för att kunna gå in på djupet i varje intervju genom att ställa följdfrågor som kom upp 

under tiden.  

 

Sekundärdata som använts består av litteratur, statistiskt material, rättsfall samt tidskrifter 

publicerade i media. Övrigt material har hämtats från relevanta webbsidor.  

 

2.3 Val av respondenter 

Respondenterna som har intervjuats är experter inom de områden som är behandlade i denna 

undersökning. För att få en bild av hur konsumentnyttan skulle kunna påverkas av att införa 

bindande bud i Sverige valde vi att intervjua VD’n på Fastighetsbyrån som tidigare uttalat sig 

ett flertal gånger om ämnet i media. Intervjun ägde rum på Fastighetsbyråns huvudkontor i 

Stockholm och spelades in för att sedan transkriberas ordagrant. Därefter intervjuades 

verksamma fastighetsmäklare i både Sverige och i Norge för att komplettera med en annan 

synvinkel i ämnet. Dessa intervjuer gjordes via skype och mail då vissa respondenter befann 

sig på annan ort. Intervjun som gjordes via skype transkriberades. Fastighetsmäklarna i 

Sverige uttalade sig om deras erfarenheter av budgivningar generellt och om de anser att en 
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förändring skulle vara gynnsamt, medan mäklaren i Norge gav sina synpunkter på hur 

processen fungerar när bindande bud föreligger. Vidare valde vi även att intervjua en 

fastighetsmäklare som varit verksam i både Sverige och i Norge som har erfarenhet av båda 

systemen. Denna intervju gjordes via telefon.  

 

Slutligen intervjuades en jurist som bistod med information om hur gällande rätt ser ut i 

Sverige och vad som skulle behöva förändras för att bindande bud ska vara möjligt. Han 

förklarade även vilka typer av problem som oftast uppkommer i fastighetsmäklaryrket och om 

det skulle kunna undvikas genom ytterligare reglering. Intervjun genomfördes även denna på 

Fastighetsbyråns huvudkontor i Stockholm och spelades in.  

 

Innan intervjuerna presenterades syftet med uppsatsen kortfattat utan lägga in våra egna 

värderingar kring ämnet. Respondenterna pratade sedan fritt under intervjun utan att bli 

avbrutna för att på så sätt få fram deras opåverkade ståndpunkter.  

 

De intervjuade respondenterna var följande: 

 

Jakob Fredson, Fastighetsmäklare på Aktiv Carl Berner i Oslo 

 

Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån 

 

Stephen Tran, Fastighetsmäklare på Bo Sthlm och fd fastighetsmäklare i Norge 

 

Magnus Svensson, Chefsjurist på Fastighetsbyrån 

 

Jessica Skogman, Fastighetsmäklare på Svensk fastighetsförmedling Södermalm 

 

Marcus Pettersson, Franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Hammarby 

Sjöstad  

 

2.4 Utformning av intervjuguider 

Inför intervjuerna utformades intervjuguider med frågor till varje enskild respondent. Dessa 

intervjuguider skickades ut till respondenten i god tid före intervjun för att hinna tänka 

igenom svaren innan, i de fall där detta var möjligt. Under intervjun förekom det att frågor 
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som avvek från de skapade guiderna ställdes, främst i form av följdfrågor till respondenternas 

svar. Utformningen av intervjufrågorna har gjorts med hänsyn till respondentens yrkesroll. 

 

2.5 Bearbetning av resultat 

Varje intervju transkriberades för att sedan kunna sammanställas och bearbetas med bakgrund 

i uppsatsens syfte. Granskningen av den kvalitativa datan är således gjord med utgångspunkt i 

att besvara den frågeställning som angivits i inledningen. 

 

Resultatet presenteras i en sammanställd version i kapitel 4.  
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3 Teori 

 

I detta kapitel ges en beskrivning av den svenska budgivningsprocessen med fokus på den 

avtalsrättsliga, mäklarrättsliga samt den praktiska tillämpningen. Vidare ges även en kort 

beskrivning av den norska budgivningsprocessen i juridiken. 

 

3.1 Budgivningsprocessen i Sverige 

 

3.1.1 Avtalsrätt 

Enligt AvtL 1§ 1 st blir ett avtal bindande när ett anbud besvaras med en accept. Det 

förutsätter att det är en så kallad ren accept, vilket betyder att inga nya villkor eller ändringar 

ska läggas till i avtalet. Däremot står det i 1§ 3 st att avtal som kräver ett visst formkrav för att 

bli giltigt inte kommer kunna bli bindande om inte detta krav uppfylls. Detta appliceras på 

bostadsaffärer då fastighets -och bostadsrättsköp blir bindande först genom upprättande av en 

köpehandling i enlighet med Jordabalken och Bostadsrättslagen. 

 

Formkravet för köpehandlingen står givet i  4 kap 1§ JB samt i 6 kap 4§ BRL och innebär att 

det ska vara skriftligt, undertecknat av både säljare och köpare, innehålla uppgifter om vilket 

köpeobjekt det är, köpeskilling samt en överlåtelseförklaring vid köp av fastighet. Dessa 

bestämmelser är inte dispositiva och man kan således inte avtala bort någon av dem.  

 

3.1.2 God fastighetsmäklarsed 

I enlighet med 8§ FML ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt 

iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta tillvara på både säljarens och köparens 

intresse under förmedlingsuppdraget, men särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 

intresse. I förarbetena till FML framhävs att det inte skulle vara passande att i lagstiftningen 

fastställa uttrycket god fastighetsmäklarsed. Därför är begreppet mycket svårt att tyda genom 

att endast tolka lagen, vilket har givit mer utrymme för utveckling genom praxis. Att 

mäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt betyder främst att det är ett krav på fackmässigt 

utförande, medan föreskriften god fastighetsmäklarsed rimligen kan ha samband med 

fastighetsförmedlingen. (Melin 2017, 63) 
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Fastighetsmäklaren har en plikt att, till säljaren, redovisa alla spekulanter som visat intresse 

av att anskaffa sig bostaden. Det som ska framföras är bud och ett eventuellt meddelande om 

spekulanten önskar det. Det är inte upp till mäklaren att bedöma om ett bud är av intresse eller 

inte, utan alla bud ska vidare till säljaren utan dröjsmål. (Grauers, Rosén och Tegelberg 2016, 

98-99) Mäklaren har ingen skyldighet gentemot spekulanterna att berätta vilka bud som lagts 

eller vilka villkor som andra spekulanter diskuterat. Däremot har de rätt att få veta hur 

budgivningsprocessen ska gå till. (Melin 2017, 65-66) 

 

3.1.3 Praktisk tillämpning 

Det finns i dagsläget inga lagar som reglerar budgivningsprocessen vid fastighets- eller 

bostadsrättsöverlåtelser i Sverige. Det kan istället konstateras att det är säljaren i samråd med 

mäklaren som bestämmer hur processen ska gå till eftersom det sker helt på dennes villkor, 

vilket kan gälla allt från när affären ska avbrytas till vem som blir den slutgiltige köparen. 

(Mäklarsamfundet, u.å.) 

 

Det finns i huvudsak två olika sorters budgivningar, en öppen och en sluten. En öppen 

budgivning förekommer när andra kan se vilka bud som lagts. På så sätt har andra budgivare 

en chans att lägga ett högre bud. Budgivningen fortsätter till dess att ingen vill buda längre. 

Dessa bud kan vara förenade med villkor i olika former, exempelvis med klausuler eller en 

bestämd tillträdesdag. (Mäklarsamfundet, u.å) 

 

Vid en sluten budgivning lägger budgivarna bud som inte visas för de andra. Således blir det 

ingen traditionell budgivningsprocess där man får utrymme att buda över varandra, utan 

budgivarna får skriftligen lämna sitt bud inom en viss tidsram och sedan är det upp till 

säljaren om denne vill acceptera något av dessa. Även i en sluten budgivning kan buden vara 

förenade med villkor. Oavsett om det är en öppen eller sluten budgivning har mäklaren en 

skyldighet att meddela säljaren om alla bud, även om säljaren tidigare sagt att bud som inte 

uppfyller vissa krav inte är intressanta. (Mäklarsamfundet, u.å)  

 

Nedan presenteras några utvalda rättsfall som visar hur budgivningsprocessen historiskt sett 

har framkallat problem.  
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NJA 2016 s. 39 

Ett av de klassiska problemen som uppstår vid budgivningen är att vissa budgivare lägger bud 

enbart i syfte att trissa upp priset. Ett exempel på det hittas i NJA 2016 s. 39 då dottern till 

säljarna av en lägenhet i Solna lade bud för att höja slutpriset. Dottern hade vid budgivningen 

kallat sig vid de falska initialerna M.J. och skickat in buden via mail, men även givit ut ett 

mobilnummer som var kopplat till ett kontantkort. Kontantkortet var skrivet i hennes riktiga 

namn.  

 

Budgivningen ägde rum under våren 2011 innan den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 

samma år. Lagändringen innebar bland annat att mäklaren är skyldig att upprätta en 

förteckning över de anbud som lämnas. De övriga budgivarna hade efter lagändringen begärt 

att få denna förteckning av mäklaren och därmed kunnat gå vidare med fallet till tingsrätten 

då de anade att något inte stämde med budgivare M.J. Dottern blev dömd till bedrägeri och 

ålades att betala ett skadestånd om 200.000 kr till de två andra budgivarna, vilket motsvarar 

den prisökning hon åstadkom. Det var inte förrän den här tvisten uppdagades som Högsta 

Domstolen fastslog att det är att anse som bedrägeri att lägga falska bud (Gerleman, 2016). 

För att fällas till ansvar för bedrägeri i fall som detta måste det falska budet orsaka en skada 

för övriga budgivare och motsvarande vinning för säljaren. Det slutgiltiga priset har ingen 

betydelse för om det är högt eller lågt i relation till marknadsvärdet eller inte, utan det 

relevanta är om det falska budet orsakar en skillnad på slutpriset.  

 

 NJA 1982 s. 863 

Ett annat uppmärksammat rättsfall är det så kallade Prylbanksmålet som behandlar samma 

problematik som föregående fall. Här lade en auktionsförrättare falska bud i syfte att 

slutpriset på varorna skulle bli högre. Buden lades genom att en anbudsblankett fylldes i med 

namn och budets storlek. Förrättaren hade fyllt i falska namnuppgifter och bud på blanketter i 

en betydande omfattning. De falska budens påverkan på slutpriset ansågs innebära en skada 

för köparen av varan och motsvarande vinning för försäljarna samt för auktionsverket. 

Dessutom fann de att förmögenhetsöverföringen hade grund i uppsåt, därav dömdes 

förrättaren till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning.  

 

Rättsfallet har ingen koppling till budgivningsprocessen på bostadsmarknaden. Det är 

däremot intressant i den mening att Högsta Domstolen ansåg det vara bedrägeri fastän 

köparna var beredda att betala det upptrissade priset och varorna i själva verket inte såldes till 
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ett överpris i förhållande till marknadsvärdet. Denna slutsats lades till grund för att avgöra 

fallet i NJA 2016 s. 39 då marknadsvärdet på lägenheten inte spelade någon roll för om 

köparen skulle anses ha lidit skada för det falska budet.  

 

HFD 2016 ref. 2 

I detta fall rör det sig om en budgivare som anmälde en mäklare till FMI efter att denne i en  

förmedlingsprocess inte hade beaktat budgivarens anbud och inte heller noterat detta i 

anbudsförteckningen. Anbudet i fråga ansågs vara ett skambud. Fallet gick vidare hela vägen 

till Högsta Förvaltningsdomstolen då FMI yrkade på att mäklaren skulle få en varning, då 

denne stridigt mot en uttrycklig bestämmelse i fastighetsmäklarlagen. Detta anses allvarligt då 

mäklaren, utöver sin skyldighet mot uppdragsgivaren, även har ett ansvar gentemot budgivare 

och andra spekulanter att beakta deras intresse.  

 

Det som är intressant i detta rättsfall är att Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterar att 

budgivningen utgör ett av de viktigaste momenten när det kommer till fastighetsmäklarens 

förmedlingstjänst. Således ska det anses vara av stor vikt att mäklaren gör en korrekt 

anbudsförteckning. I fallet spelar det ingen roll att mäklaren givit uppgiften om anbudet till 

uppdragsgivaren, vilken avfärdade budet då det inte var intressant och ansåg heller inte att det 

behövde noteras i förteckningen. Detta visar på att den personliga åsikten inte ska få ligga till 

grund för val som strider mot fastighetsmäklarlagen.  

 

3.2 Budgivningsprocessen i Norge 

 

3.2.1 Avtalsrätt 

Vid budgivningar regleras avtalsslut i avtalslagens allmänna regler om anbud och accept. Det 

finns därmed inte några särskilda bestämmelser för just överlåtelser av fastigheter eller 

bostadsrätter. Enligt 2§ 1 st Avtaleloven är ett bud som har kommit säljaren tillhanda 

bindande fram till dess att acceptfristen som angivits i anbudet har löpt ut. Innan budet har 

framförts till säljaren har dock budgivaren möjlighet att dra tillbaka budet utan att vara 

bunden till detta. Om ingen acceptfrist har angivits i budet gäller att säljaren ska ha ”rimlig tid 

att överlägga” enligt 3§ Avtaleloven. Om det däremot är ett muntligt bud måste det enligt 2 st 

i samma paragraf accepteras omedelbart.  
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Ett bud upphör att vara bindande i de fall där accept inte hunnit komma fram till budgivaren 

innan acceptfristen löpt ut, då säljaren avslår budet innan acceptfristen löpt ut eller då 

accepten inte stämmer överens med anbudet enligt 5-6§§ Avtaleloven.  

 

3.2.2 Riktlinjer och rekommendationer 

Avtaleloven kompletteras av en del riktlinjer och rekommendationer rörande 

budgivningsprocessen vilka har utformats av mäklarbranschen tillsammans med 

konsumentorganisationer. I dessa står det att alla bud ska skickas skriftligen till mäklaren som 

därefter vidarebefordrar dem till säljaren. Buden bör, förutom den bjudna summan, innehålla 

köpeobjektets adress, kontaktinformation till budgivaren, finansieringsplan, acceptfrist, tänkt 

tillträdesdatum samt eventuella villkor. Varje budgivare ska legitimera sig och signera budet 

innan det förmedlas till säljaren. Detta anses vara uppfyllt om Bank-ID eller liknande använts. 

Om uppdragsgivaren är en privatperson bör mäklaren inte förmedla bud med en kortare 

acceptfrist än till kl. 12.00 dagen efter den sista annonserade visningen. (Forbrukertilsynet, 

2014) 

 

3.3 Anmälningar till FMI 

 

Tabell 1. Antal anmälningar till FMI 2014-2017 Källa: Fastighetsmäklarinspektionen, 2018 

 

Orsak 2014 2015 2016 2017 

     Pris i marknadsföring 32 105 118 147 

Budgivning 73 99 99 135 

God fastighetsmäklarsed x 22 44 102 

Mäklarens agerande 46 34 32 94 

Förtroende för mäklaren x x x 66 

Rådgivnings – och 

upplysningsskyldighet 

46 49 55 60 

Omsorgsplikt 43 48 60 50 

Objektsbeskrivning 19 17 26 46 

Marknadsföring 41 36 49 41 

Opartiskhet 20 x 19 34 

 

Tabellen ovan visar de tio främsta orsakerna till att en enskild konsument anmäler en 

fastighetsmäklare. Krysset anger att orsaken inte fanns med bland de tio främsta det året. Det 

är även värt att notera att en anmälan kan innehålla flera olika orsaker.  
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Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som utövar tillsyn över 

fastighetsmäklare i Sverige. De behandlar förutom frågor om registrering även frågor som rör 

huruvida disciplinära åtgärder bör vidtas. Om en säljare, köpare eller spekulant är missnöjd 

med förmedlingsprocessen och vill anmäla mäklaren är det alltså hit de ska vända sig. De 

anmälningar mot fastighetsmäklare som konsumenter skickar in fortsätter att öka varje år. 

Enligt statistik från FMI tog de år 2017 emot 528 st anmälningar där det största antalet 

disciplinära påföljder gavs till de mäklare som antingen misskötte anbudsförteckningen eller 

den journal som mäklaren är skyldig att föra. Bristande anbudsförteckning fortsatte även att 

vara den främsta orsaken till varning under första kvartalet 2018. (FMI, 2018) 

 

3.4 Artiklar i media 

3.4.1 “Det behövs tydligare regler och mer transparens i budgivningar” 

Tidskriften Dagens Nyheter har under några dagar i maj 2018 uppmärksammat den 

problematik som finns kring budgivningen och publicerat en artikelserie som berör ämnet. I 

en av artiklarna intervjuades Rickard Engström som är forskare på KTH och fd 

fastighetsmäklare. Han anser att budgivningsprocessen inte är tillräckligt reglerad i fråga om 

tydlighet och transparens. Vidare anser han att det råder en viss asymmetri mellan köpare och 

säljare, eftersom spekulanten i princip inte har några rättigheter och inte något egentligt 

inflytande över hur processen ska gå till. Detta kan därmed leda till en oro som ofta leder till 

en viss misstänksamhet över mäklaren. Han anser dock inte att det har med själva systemet att 

göra utan att det grundar sig i ett missförstånd. (Arbman, 2018) 

 

“Min uppfattning är ändå att missnöje hos budgivare ofta handlar om missuppfattningar eller 

att fastighetsmäklaren inte förklarat hur budgivningen går till på ett tillräckligt noggrant 

sätt.” - förklarar Engström.  

 

Likväl ansåg han att det borde finnas fler regleringar som rör budgivningen. Han föreslår att 

inkommande bud ska verifieras via mail eller inspelade samtal för att säkerställa att budet är 

äkta och att det finns korrekta kontaktuppgifter från budgivaren. Likaså att mäklaren 

antecknar och förmedlar skambud till säljaren. De fejkade buden är egentligen ingen vanlig 

företeelse, enligt Engström. En orsak kan vara att säljaren riskerar att även andra spekulanter 

drar tillbaka sitt bud om det fejkade budet gör det. (Arbman, 2018)   
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3.4.2 “Lisa misstänkte att fejkade bud drev upp priset på bostaden” 

I en annan artikel i samma serie skriven av Dagens Nyheter behandlades ett fall där köparen 

till en bostad misstänkte att den andra budgivaren hade lagt bud enbart i syfte att trissa upp 

priset. Köparen bad därav om kontaktuppgifterna till budgivaren men kunde inte nå personen. 

Trots att hon förstod att det förmodligen handlade om en bulvan, vilken fick henne att betala 

nästan en kvarts miljon mer än nödvändigt, så ångrar hon inte köpet. (Arbman, 2018)  

 

3.4.3 “En av fyra som sålt en bostad har varit med om oseriösa budgivare” 

Bjurfors genomförde mellan den 8-12 mars 2018 en SIFO-undersökning där de frågade 

slumpmässigt utvalda svenskar om deras upplevelser kring budgivningar. Resultaten från 

undersökningen är baserade på svar från 1062 svenskar som någon gång varit med om köp 

eller försäljning av bostad. Det som framgick av undersökningen var bland annat att 25 

procent av de som någon gång sålt en bostad har varit med om budgivare som ansetts vara 

oseriösa. Vidare framgick det även att 14 procent av de som någon gång varit med i en 

budgivningsprocess har lagt bud utan att ha ett lånelöfte klart. (Arbman, 2018) 

 

“En del budgivare har en övertro på sin egen ekonomi och köpkraft. Det är därför väldigt 

viktigt att mäklare säkerställer att det finns riktiga bud som har täckning” - säger Fredrik 

Kullman som är VD för Bjurfors Stockholm. 

 

3.5 Tidigare studier 

Det finns ett flertal utgivna rapporter som berör bostadsförsäljningar idag. Författarna till 

dessa har främst valt att titta på vilka faktorer som påverkar slutpriset eller studerat fenomenet 

lockpriser. Det är däremot sällan som de har fördjupat sig mer inom budgivningsprocessen 

vilket gör att utbudet av tidigare studier inom området för bindande bud är magert. Det finns 

dock tre stycken som vi valt att referera till nedan.  

 

Under våren 2017 skrevs kandidatuppsatsen Budgivning vid fastighetsöverlåtelse - En 

jämförelse mellan Sverige, Danmark och Norge av Svahn och Wallin där syftet med studien 

var att undersöka vilka likheter och skillnader som fanns vid hanteringen av budgivningen i 

de tre nordiska grannländerna som nämns i uppsatsens titel. De använde sig av en 

rättsdogmatisk metod och behandlade lagtext, praxis samt doktrin i samtliga länder. 

Slutsatsen de kom fram till var att lagstiftningen kring budgivningsprocessen har brister såväl 
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som fördelar i alla länder som studerats. De påpekar även hur enkel och trygg lagstiftningen 

är i Sverige i jämförelse med de övriga länderna och anser att Sverige skulle ligga i framkant 

om lagtexten skulle ändras så att det ställs krav på identifiering av budgivare.  

 

I en annan studie undersökte Dansdotter Nyström (2017) några av de konsekvenser som en 

falsk budgivning kan medföra vid köp av fast egendom. Författaren har här valt att studera 

svensk lagstiftning i huvudsak men även tittat på skillnaderna i svensk och norsk lagstiftning. 

Studien visade på att det krävs en utveckling av rättspraxis alternativt en ändring i 

lagstiftningen för att motverka förekomsten av falska budgivningar. Däremot anser 

Dansdotter Nyström (2017) inte att ett införande av bindande bud i Sverige skulle påverka 

utfallet av falska budgivningar nämnvärt med bakgrund i att budgivningsprocessen inte är helt 

tillfredställande i varken Norge eller Sverige i detta hänseende.   

 

Midböe, L och Åhl, F (2011) har i sin uppsats studerat fastighetsmäklares attityd till 

lockpriser såväl som deras syn på den oreglerade budgivningen. De har även undersökt hur 

branschorganisationerna ställer sig till oärliga bud. En enkätundersökning gjordes där 80 st 

enkäter skickades ut till slumpmässigt utvalda fastighetsmäklare verksamma i Karlstad, 

Stockholm och Göteborg. Av dessa svarade 41 st på enkäten. Utöver det gjorde författarna 

fyra stycken djupintervjuer med branschorganisationerna. Slutsatsen av undersökningen var 

att majoriteten av mäklarna tillsammans med branschorganisationerna står emot användandet 

av lockpriser, detsamma gäller oärliga bud. Resultatet av studien visade även på att en stor del 

av mäklarna upplever problem vid budgivningar.  
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4 Empiri 

 

I följande kapitel redovisas resultatet av de intervjuer som har genomförts. 

 

4.1 Sverige 

 

4.1.1 Hur bostadsmarknaden ser ut idag 

Varken Jessica Skogman som är fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling eller 

Marcus Pettersson som är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån, anser att det finns någon 

större problematik kring budgivningar idag. Enligt Skogman har de kraftiga budgivningarna 

avtagit och idag säljs det mesta runt utgångspriset eller max 500 000 kr över. Vidare anser 

hon att det inte krävs någon reglering kring hur en budgivning ska hanteras men om det skulle 

lagstiftas om bindande bud hade det troligtvis påverkat bostadsmarknaden på så sätt att 

spekulanterna endast kan delta i en budgivning åt gången. Pettersson anser inte att det behövs 

en striktare reglering kring budgivningen eftersom det i dagens läge sällan blir en budgivning. 

Inte heller Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, tycker att en förändring är nödvändig i 

dagens läge då marknaden är något avkyld. Han pekar dock på att de uppgångar i marknaden 

som varit tidigare har bidragit till flera hetsiga budgivningar vilket kan tänkas vara ett resultat 

av att spekulanter har haft möjlighet att lägga bud utan att förbinda sig till något. “Vi hade 

säkert kunnat förhindra mycket av den kaosen som var på bostadsmarknaden i Sverige om vi 

hade haft en bindande budgivning“ menar Engström.  
 

Att det finns en osäkerhet på marknaden kring vad som faktiskt är ett bud är något som 

chefsjuristen på Fastighetsbyrån, Magnus Svensson, understryker. Han instämmer med 

Engströms resonemang om att det är vid en hetare marknad som många frågor om 

budgivningen dyker upp. Ett steg på vägen till en säkrare budgivning är att identifiera 

budgivare via bank-ID, något som Fastighetsbyrån redan börjat införa.  

 

4.1.2 Formkraven utgör ett hinder 

Varför det inte är möjligt att använda sig av bud som är bindande vid köp av bostad i Sverige 

beror på formkraven som finns i 4 kap 1§ JB samt i 6 kap 4§ BRL. Dessa kräver att en 

köpehandling upprättas i skriftlig form för köparen och säljaren ska bli bundna till affären. 

Däremot är det endast överlåtelseavtalet som kräver att båda parter undertecknar med en 
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skriftlig signatur. Vid upplåtelseavtal och förhandsavtal räcker det egentligen med att teckna 

elektroniskt. (Svensson, 2018) 

 

“Det är en stor process, historiskt sett är det en jätteförändring” - säger Svensson om att 

införa bindande bud i Sverige. Processen för att ändra dessa lagar och ge möjlighet till att ha 

bud som är bindande är lång. Först påbörjas ett utredningsarbete under minst ett års tid. Det 

skulle även med stor sannolikhet tillsättas ytterligare några utredningar. Efter utredningarna 

kommer en omfattande remissrunda så att alla berörda får tycka till. Det kan vara allt från 

yrkesverksamma i fastighetsbranschen till villaägare, myndigheter och så vidare. Även detta 

tar tid. Efter det ska regeringen upprätta en proposition som förs vidare till riksdagen som 

sedan fattar ett beslut. Tidsmässigt kan det handla om minst tre till fem år innan en ändring 

träder i kraft. Svensson förklarar att förändringen även därefter inte är helt klar. 

Ikraftträdandet kan ta tid eftersom det förmodligen kommer tillkomma övergångsregler. 

Överlag tar det lång tid att ändra i lagen på detta sätt.  

 

En förändring som Svensson tror ligger närmare i tiden, och som även diskuteras hos 

Lantmäteriet, är att införa digitala signaturer i köpekontraktet. Det finns redan en teknik vid 

namn “block chain” som säkerställer att det är rätt person som undertecknar och som skulle 

kunna användas i sammanhang som detta. Den här förändringen skulle dock inte vara något 

alternativ till att införa bindande bud enligt Svensson.  

 

4.1.3 Effekter av att införa bindande bud 

Att köpa en bostad är för många den största affären man gör i livet och att reglera 

budgivningen med bindande bud skulle troligtvis bidra till en seriösare marknad menar 

Engström då budgivarna måste ha tänkt igenom budet innan de går in i en budgivning. 

Engström pekar även på att marknaden skulle påverkas rätt radikalt av ändringen och att det 

skulle bli en helt ny process för fastighetsmäklarbranschen, som kommer att vara betydligt 

krångligare till en början.  

 

Att det skulle ske en viss prisjustering på marknaden till följd av att processen saktas ned 

anser Engström vara till fördel. Köp- och säljprocessen blir lugnare vilket gagnar 

konsumenterna som lättare kan förstå vad som egentligen händer. Engström pekar även på att 

köpare och säljare hinner tänka igenom affären innan den slutförs. Utifrån den enskilde 

konsumentens perspektiv skulle regleringen göra att det blir oerhört mycket bättre. Han menar 
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att vissa budgivare har dålig koll på vilka budgivningar de är med i, främst i Stockholm och i 

andra storstäder där det förekom att bud lämnades på fyra-fem ställen samtidigt när 

marknaden var som hetast. Denna oreda skapar en förvirring för både säljare och köpare. 

 

Jakob Fredson arbetar som fastighetsmäklare i Oslo och tror att ett införande av bindande bud 

i Sverige kan komma att förhindra de falska buden som enbart läggs i syfte att trissa upp 

priset. Budet som är lagt och accepterat av säljaren är bindande och det går inte på något sätt 

att dra sig ur. Han menar även att affären går smidigare med bindande bud då det inte är 

någon brådska att skriva kontrakt efter att budet är accepterat. Kontraktsskrivningen behöver 

således inte bokas in på sena kvällar eller helger för att man ska vara säker på att någon part 

inte drar sig ur. När budet blivit bindande kan kontraktet bokas in under kontorstid någon dag 

eller vecka efter. Stephen Tran, fastighetsmäklare på BoSthlm, tillägger att det känns säkrare 

med bindande bud för alla inblandade parter eftersom de i högre grad blir mer genomtänkta 

och seriösa.  

 

Pettersson tycker inte att det är någon större problematik att en part kan dra sig ur innan 

kontraktsskrivning när buden inte är bindande. Dels för att han anser att det är rätt ovanligt 

med avhopp, dels för att man kan rädda situationen genom att justera priset. Vidare tycker han 

att det är någon positivt att kontraktsskrivningen sker under förutsättningen att båda parter 

fullföljer överlåtelsen för att de vill och inte för att de är bundna enligt lag.  

 

“Du är på visningen ca en kvart och dagen efter måste du ta ett beslut om du ska köpa eller 

inte. Det är väldigt kort tid att tänka för att köpa en lägenhet på kanske tre till fem miljoner 

kr”- konstaterar Fredson. Han menar att det blir en kort betänketid för en spekulant som ska 

bestämma sig för om man vill lägga bud, speciellt när man blir bunden till det. Om det 

dessutom är så att flera bostäder är av intresse samtidigt behöver ett ytterligare beslut tas i 

frågan om vilken de väljer att buda på. En situation som inte är önskvärd vore om två 

bindande bud skulle accepteras.  

 

Varken Engström eller Tran tycker att det finns några vidare problem med att införa bindande 

bud, men Engström påpekar att mäklarbranschen generellt kommer att behöva tänka om. 

Denna anpassning, i samband med lagändringarna som skulle krävas, gör att det blir en lång 

process fram till dess att alla vänjer sig vid systemet. 
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4.2 Norge 

 

4.2.1 Bostadsmarknaden  

År 2017 ställde banken nya krav på hur mycket konsumenten fick låna till sitt bolån. Detta 

gjorde att låntagaren begränsades till att få låna max fem gånger sin årsinkomst. Det betyder 

att den som tjänar 500.000 kr per år får låna som mest 2,5 miljoner kr. Har låntagaren 

dessutom en studieskuld på 200.000 kr så dras det bort på lånesumman vilket betyder att 

konsumenten i slutändan skulle få låna totalt 2,3 miljoner kr. Fredson trycker på att detta gör 

det svårt att köpa en lägenhet i Oslo, särskilt om man ska bo och betala den själv.  

 

Bostadsmarknaden i Norge har, precis som i Sverige, svängt en del de senaste åren. Medan 

2016 var ett bra år var 2017 desto sämre. Fredson sa följande “Marknaden gick ner 13 

procent förra året. Nästan ingen var på visningarna och det var inga budgivningar”. Dock 

har det från och med januari i år börjat vända och hittills har priserna gått upp ca 6 procent 

och anses vara på väg tillbaka till en normal nivå igen. Tiden som ett objekt ligger ute till salu 

brukar kallas för ”time on market” och ligger i dagens marknad på runt 10-15 dagar i Oslo, 

medan snittet i hela Norge ligger runt 45 dagar.   

 

Eftersom spekulanterna blir bundna redan vid budgivningen går det inte att ångra sig efter det 

att budet är lagt. Det budet är då bindande fram till dess att tidsfristen löper ut, eller till dess 

att det kommer in ett nytt bud som är högre. De slutgiltiga köparna som verkligen ångrar sig 

får alltså sälja lägenheten på nytt då köpet måste genomföras. Detta gör att det inte går att 

lägga bud på flera fastigheter eller bostadsrätter samtidigt, om avsikten inte är att köpa flera 

det vill säga. I vissa budgivningar kan köparna avvakta med att lägga bud just av denna 

anledningen för att inte bli fast i en bostad om de är intresserade av flera. (Fredson, 2018)    

 

4.2.2 Budgivningsprocessen  

Den norska budgivningsprocessen skiljer sig åt från den svenska i det hänseendet att 

processen är anpassad utefter att buden som kommer in är bindande. Kontraktsskrivningen 

behöver således inte bokas in snarast möjligast utan kan till exempel ske under kontorstid när 

det passar bäst för samtliga parter eftersom köpet redan är bindande. I övrigt påminner 

förmedlingsprocessen i de båda länderna mycket om varandra. Förmedlingsobjektet 

annonseras vanligtvis ut på internet veckan innan de planerade visningarna och sedan hålls 

två visningar, vanligtvis på söndagen och måndagen, veckan som följer. Dagen efter den sista 
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annonserade visningen startar budgivningen för de som funderar på att köpa bostad i 

grannlandet. Bud får läggas när som helst under tiden som objektet finns ute på marknaden 

men tidsfristen är då som kortast fram till kl 12.00 dagen efter sista visningen. Om en 

budgivning startar är de bud som inkommer efter kl 12.00 vanligtvis bindande i 30 min. 

Varför mäklaren uppmanar till en tidsfrist på minst en halvtimme är för att de ska hinna ringa 

till köparens bank och kontrollera att finansieringen finns. De ska även hinna ringa till 

säljaren för att diskutera tid för tillträde bland annat. Buden kan läggas antingen genom att 

använda sig av Bank-ID och på så sätt legitimera sig eller genom ett budschema och då 

uppvisa en fysisk legitimation. (Fredson, 2018) 

 

Om en spekulant är intresserad av att köpa objektet innan visning, det vill säga om tidsfristen 

för budet är kortare än till kl 12.00 dagen efter den sista annonserade visningen, måste 

spekulanten höra av sig direkt till säljaren. Spekulanten får alltså inte gå via mäklaren 

eftersom denne inte får medverka i den förhandlingen. Säljaren kan dock fortfarande höra av 

sig till mäklaren för rådgivning om hur ett bud ska hanteras. Mäklaren har rätt till full 

provision även vid en sådan försäljning. (Fredson, 2018) 
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5 Analys och diskussion 
 

 

I detta kapitel analyseras resultaten som redovisats i teorin och empirin.  

 

5.1 Rättslig dimension 

I Sverige blir köpare och säljare först bundna när en köpehandling är signerad av båda parter i 

enlighet med JB och BRL vid köp av bostad. Formkravet går alltså före bestämmelserna om 

anbud och accept i AvtL som är en subsidiär lagstiftning. I norsk rätt finns ingen motsvarande 

lagstiftning utan här appliceras Avtalelovens allmänna regler. Det är således möjligt att bli 

bunden innan ett köpekontrakt undertecknas där. Att förändra lagstiftningen och möjliggöra 

för bindande bud i Sverige skulle uppskattningsvis ta mellan 3 och 5 år och är således en 

omfattande förändring i svensk rätt.  

 

Ett steg mot en tryggare budgivningsprocess är att identifiera de budgivare som lägger bud, 

något som Fastighetsbyrån till viss del börjat göra med hjälp av mobilt Bank-ID. Fördelen 

med att införa krav på identifiering av budgivare är att formkravet inte påverkas. På så sätt 

blir inte processen lika omfattande och implementeringen går snabbare. Å andra sidan säkrar 

det inte att budgivarna står fast vid sina bud men det motverkar bulvaner.  

 

Fastighetsmäklaren ska enligt lag iaktta god fastighetsmäklarsed. I detta ingår det att klargöra 

för samtliga spekulanter hur den aktuella budgivningsprocessen ska gå till. Innebörden av 

uttrycket god fastighetsmäklarsed är inte fastställt i lagtext utan det är format genom praxis. 

Av detta skäl uppstår ofta frågetecken hur uttrycket ska tolkas. Anmälningarna till FMI 

fortsätter att öka varje år och statistiken visar på att det är runt just budgivningen det råder 

mest oklarheter. Jämför HFD 2016 ref.2 där Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade att 

ett av de viktigaste momenten i en fastighetsmäklares förmedlingstjänst är budgivningen. Det 

torde därav vara av intresse att säkerställa att denne blivit korrekt genomförd.  

5.2 Finns det någon problematik med budgivningen idag?  

Normalt sett när marknaden är något lugnare uppkommer det inte några större problem kring 

budgivningen. Antingen blir det inte budgivning alls på grund av den långsamma marknad 

som råder, eller så är slutpriset inte långt ifrån det angivna utgångspriset. Problematiken 

uppstår när marknaden är på väg mot en uppgång, och blir än hetsigare när budgivare lägger 
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bud utan att ha bestämt sig för om de ens vill köpa bostaden. Således finns det argument till 

att budgivningsprocessen vi har idag kan ge upphov till en stressig bostadsmarknad.  

 

Som tidigare nämnts kommer många frågor om budgivningen till FMI, speciellt under 

perioder när marknaden är på uppgång, vilket tyder på en osäkerhet om vad som gäller kring 

bud överlag. Även den artikelserie i DN som uppmärksammar historier från personer som 

känner att budgivningen inte har gått rätt till, belyser den uppståndelse som på senare tid 

funnits runt budgivningsprocessen.  

 

Sammantaget anser vissa mäklare att det inte finns något behov av att reglera 

budgivningsprocessen idag utan det mesta löser sig så länge man är tydlig och informerar 

spekulanterna om vad som gäller. 

 

5.3 Vilka är fördelarna med att införa bindande bud i Sverige? 

Inledningsvis skulle ett införande av bindande bud troligtvis minska antalet anmälningar till 

FMI på grund av slarv i budgivningen. Att det finns felaktigheter i anbudsförteckningen är ett 

av de vanligaste rapporterade fallen vilket sedermera skulle förhindras genom det striktare 

ansvar som åläggs budgivare. Förutom dessa brister i anbudsförteckningen finns även en 

uttalad problematik med de bud som läggs utan att vara sanningsenliga. Det säger sig självt 

att detta inte skulle vara möjligt om man blir bunden till sitt bud. Vad mera är till fördel med 

en ytterligare reglering är att det skulle lugna en marknad som är på väg mot en uppgång. De 

tidigare uppgångar vi haft i Sverige har varit mycket hetsiga, vilket är till stor del på grund av 

att man kunnat lägga bud som inte varit bindande. Det kan vara bud som man i själva verket 

inte haft täckning för att betala. Av respondenterna har det diskuterats att det skulle bli 

tydligare för alla parter då avsikten med budet är klarare och mer tillförlitligt. Något annat 

som togs upp var att affären skulle gå smidigare med bindande bud då det inte blir brådskande 

att skriva kontrakt när buden är lagda. Mäklaren behöver då inte boka in kontraktsskrivning 

till sent på kvällen för att vara säker på att någon part inte drar sig ur.  

 

5.4 Vilka är nackdelarna med att införa bindande bud i Sverige? 

Majoriteten av respondenterna ser inga större nackdelar med att införande bindande bud. Den 

största invändningen tordes emellertid vara att lagstiftningen behöver ses över, därtill hör att 

branschen såväl som konsumenterna kommer behöva tänka annorlunda och anpassa sig 

därefter.  
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Ytterligare något som togs upp var att betänketiden blir relativt kort för spekulanterna att 

bestämma sig för om de vill lägga bud på en bostad. Speciellt om man ser till hur systemet ser 

ut i Norge, då budgivningen ofta är klar dagen efter sista visningen. En sådan systematik 

kräver att spekulanterna vet precis vilken typ av bostad de är ute efter, med fördel redan innan 

de går på visningar. Dessutom bör finansieringen vara klar innan. På detta tillkommer att det 

endast går att vara delaktig i en budgivning i taget såvida man inte syftar till att köpa fler än 

en bostad. 
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6 Slutsats 

Ett eventuellt införande av bindande bud på bostadsmarknaden i Sverige är idag omtalat. 

Enligt studier är det tydligt att det finns problem med den oreglerade budgivningsprocessen 

som föreligger, men samtidigt är många oroliga över att en så strikt förändring kommer 

skrämma spekulanter ifrån att lägga bud. Anmärkningsvärt är att Högsta 

Förvaltningsdomstolen konstaterade att budgivningsprocessen utgör ett av de viktigaste 

momenten i en fastighetsmäklares förmedlingstjänst, vilket stärker argumenten för att öka 

tryggheten ytterligare.  

 

Som med de flesta förändringar finns det både för -och nackdelar med att införa bindande 

bud. Den mest påtagliga nackdelen är den lagändring som är nödvändig för att det 

överhuvudtaget skulle vara genomförbart. En annan är att det inte längre skulle vara möjligt 

att delta i flera budgivningar samtidigt, vilket flitigt utnyttjas idag. Även det faktum att en 

ändring kan leda till en viss prisjustering på bostadsmarknaden är en effekt som kan anses 

vara både positivt och negativt. Mot dessa baksidor står att budgivningsprocessen skulle bli 

mer transparent och tydlig för alla parter, vilket främjar en mer konsumentvänlig marknad. 

Det skulle inte förekomma några falska bud som trissar upp priset och antalet tvister skulle 

därmed minska. Således minskar risken för långdragna tvistemål som både är tidskrävande 

och kostsamma. Det är tydligt att det råder blandade åsikter kring huruvida ett bindande bud 

är fördelaktigt för Sverige eller inte. Det är främst den kortsiktiga vyn som gör att framför allt 

mäklare blir oroliga över om marknaden kommer stanna av under anpassningsfasen. Vidare 

skiljer sig åsikterna även åt beroende på om en het eller sval marknad diskuteras. Dock är den 

generella bilden utifrån våra intervjuer att ett införande av bindande bud i Sverige skulle vara 

en sund reglering på lång sikt.  

 

Vi tror att det skulle vara en bra lösning på många av de problem som finns idag kring 

budgivningen att införa en reglering i form av bindande bud. Det skulle bidra till att öka 

transparensen såväl som förtroendet för mäklaren som idag ofta får skulden för problemen 

som den oreglerade budgivningsprocessen medför. Vi anser att ett köp av bostad är en så pass 

stor affär, både personligt såväl som ekonomiskt, att det borde vara en självklarhet att försöka 

göra den processen så säker som möjligt. Det som dock talar emot är den tidsåtgång som 

krävs innan den nödvändiga lagändringen träder i kraft fram till dess att marknaden hunnit 

anpassa sig till det nya systemet och stabiliserat sig. Om vi ser till Norge där detta system 

redan är implementerat verkar det fungera bra och mycket talar för att bindande bud skulle 
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fungera väl även i Sverige. Med det sagt tror vi att det i slutändan skulle vara en sund 

reglering då det bidrar till en ökad trygghet för alla parter. 

 

Denna studie har fokuserat på att undersöka vilka effekter ett införande av bindande bud i 

Sverige skulle medföra genom att fråga yrkesverksamma i branschen. För fortsatt arbete hade 

det varit intressant att utöka undersökningen till att även omfatta konsumenter i större mening 

och studera hur denna typ av reglering skulle uppfattas ur deras perspektiv. Vidare hade det 

även varit intressant att se över de alternativ som finns till denna reglering och som har 

diskuterats översiktligt i uppsatsen, till exempel att införa krav på identifiering av budgivare.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 – Intervjuguider 

 

Johan Engström, VD Fastighetsbyrån 

 

Fråga 1. Hur skulle den svenska bostadsmarknaden påverkas vid införande av bindande bud? 

 

Fråga 2. Anser du att det är problem med budgivningar i dagsläget? Behövs det en ändring? 

 

Fråga 3. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att införa bindande bud? 

 

Fråga 4. Har du någon åsikt om hur en bindande budgivning skulle kunna vara utformad? 

 

Fråga 5. Tror du att budgivare skulle dra sig för att lägga bud om de är bindande?  

 

Jakob Fredson, Fastighetsmäklare på Aktiv Carl Berner i Norge 

 

Fråga 1. Hur ser budgivningsprocessen ut i Norge? 

 

Fråga 2. Vad måste stå med i budet för att det ska vara bindande? 

 

Fråga 3. Vad händer om en budgivare ångrar sig och hoppar av? 

 

Fråga 4. Kan man ha fullmakt för att lägga bud? 

 

Fråga 5. Måste budgivare ha lånelöfte eller finansiering klart från banken? 

 

Fråga 6. Upplever du att det fungerar bra med bindande bud? Vilka för/nackdelar ser du med 

det? 

 

Fråga 7. Hur länge brukar ett objekt ligga ute på marknaden? 
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Stephen Tran, Fastighetsmäklare på Bo Sthlm och fd fastighetsmäklare i Norge 

 

Fråga 1. Hur var det att jobba med bindande bud jämfört med icke bindande bud? 

 

Fråga 2. Vilket föredrar du? Fördelar/Nackdelar 

 

Fråga 3. Tror du att det skulle fungera i Sverige? Finns det ett behov av att införa bindande 

bud? 

 

Fråga 4. Hur tror du att det skulle påverka marknaden i Sverige? 

 

Magnus Svensson, Chefsjurist på Fastighetsbyrån 

 

Fråga 1. Varför fungerar det inte att ha bindande bud i Sverige idag? 

 

Fråga 2. Hur lång process är det att ta bort dessa paragrafer? 

 

Fråga 3. Anser du att det är konsumentvänligt att införa bindande bud? 

 

Fråga 4. Upplever du att det är mycket problem med budgivningar idag? 

 

Jessica Skogman, Fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling 

 

Fråga 1. Upplever du mycket problem med budgivningsprocessen idag? 

 

Fråga 2. Anser du att den behöver regleras? 

 

Fråga 3. Hur ställer du dig till frågan om att införa bindande bud? 

 

Fråga 4. Hur tror du ett sånt införande skulle påverka marknaden? 
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Magnus Pettersson, Franchisetagare och Fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån 

Hammarby Sjöstad 

 

Fråga 1. Upplever du mycket problem med budgivningsprocessen idag? 

 

Fråga 2. Anser du att den behöver regleras? 

 

Fråga 3. Hur ställer du dig till frågan om att införa bindande bud? 

 

Fråga 4. Hur tror du ett sånt införande skulle påverka marknaden? 

 

Fråga 5. Hur vanligt är det att budgivare budar på flera objekt samtidigt? 
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