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Sammanfattning  
  

  Titel: Transaktioner i flerbostadshus, Stockholm – New York 

– Hur köparens och säljarens ekonomiska intressen bevaras i 

transaktionsprocessen  

Författare Per Edenström 
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För de flesta människor är deras bostadstransaktioner de största transaktioner de är 
delaktiga i. För att genomföra denna process krävs förhandlings-, juridiska-, 
ekonomiska- och tekniska kunskaper inom den specifika fastighetsmarknaden. Köparen 
och säljaren behöver därav ofta anlita externa experter för att stödja dem i deras 
mellanhavanden. Hur de ekonomiska intressena bevakas i denna process skiljer sig både 
inom och mellan de internationella fastighetsmarknaderna. Det svenska systemet, där 
en mäklare representerar både köpare och säljare, är internationellt sätt mycket 
ovanligt. New York och Stockholm har därför jämförts i syfte att analysera Stockholms 
styrkor och svagheter i förhållande till New York. 
 
Den i särklass mest förekommande ägandeformen vid lägenhetstransaktioner i 
Stockholm är bostadsrätter. Stockholms bostadsrättsmarknad är en marknad med hög 
likviditet och låga transaktionskostnader. En mäklare representerar både köparen och 
säljaren i sina mellanhavanden och är skyldig att tillvarata båda parters intressen 
förutom när det kommer till priset, då mäklaren främst representerar säljaren. 
Stockholmsmarknaden har en hög transparens rörande befintligt utbud av bostadsrätter 
men bristfälligt underlag av ortsprisunderlag rörande genomförda transaktioner. 
Köparen saknar professionell representation i budgivningsprocessen och ansvarar 
därmed själv för framtagande av ett rimligt marknadsvärde.  
 
De vanligaste ägandeformerna vid lägenhetstransaktioner i New York är cooperatives 
och condominiums. New Yorks transaktionsmarknad har en lägre likviditet och högre 
transaktionskostnader än Stockholmsmarknaden.  Köpare och säljare representeras av 
separata mäklare och dessa representerar vanligtvis sina klienter som ombud. New York 
har en hög transparens både rörande befintligt utbud på marknaden samt avseende 
ortsprisunderlag baserat på genomförda transaktioner. 
 
Resultatet den här studien visat är att Stockholm generellt är en väl fungerande 
transaktionsmarknad men förändringar behöver genomföras för att bättre bevaka 
köparens intressen i transaktionsprocessen.   
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The largest transactions most people are involved in are their housing transactions. This 
process demands knowledge regarding the real estate market in the area of negotiation, 
law, economy and engineering. The buyer and the seller therefore often need to engage 
external experts to assist in their dealings. The way the economic interests are protected 
in this process differs both within and between international real estate markets. The 
Swedish system, where one broker represents both the buyer and the seller, is 
uncommon from an international perspective. A comparison between New York and 
Stockholm has therefore been conducted with the purpose of analysing the strengths 
and weaknesses of the Stockholm market in comparison to the New York market.    
 
The most frequent occurring ownership form for apartment transactions in Stockholm is 
called “bostadsrätt”. The Stockholm housing market is a market with high liquidity and 
low transaction costs. One broker represents both the buyer and the seller in their 
dealings and is obliged to protect both their interests, except with regards to the price 
where he is obliged to mainly represent the seller. The Stockholm housing market has a 
high transparency in regard to current supply on the market but inadequate sources of 
information for location price analysis. The buyer lacks professional representation in 
the bidding process and therefore depends mainly on himself to estimate a reasonable 
market price.  
 
The most frequent occurring ownership forms in apartment transactions in New York 
are cooperatives and condominiums. The New York transaction market has a lower 
liquidity and higher transaction costs then the Stockholm market. Separate brokers 
represent the buyer and the seller and these brokers normally represent their clients as 
agents. The New York market has a high transparency both in regard to current supply 
on the market and in the regard of information for location price analysis.  
 
The result of this study is that Stockholm in general is considered a well functioning 
transaction market. That being said, changes need to be made in order to better protect 
the interests of the buyer in the transaction process.  

Abstract  

  

  Title: Transactions within apartment buildings, Stockholm – New 

York 

- How the economic interests of the buyer and the seller is 

protected in the transaction process 

Authors Per Edenström 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number Nr. 69 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För de flesta människor är de största transaktioner de är delaktiga i deras 
bostadstransaktioner. För att genomföra denna process krävs förhandlings-, juridiska-, 
ekonomiska- och tekniska kunskaper inom den specifika fastighetsmarknaden. Köparen 
och säljaren behöver därav ofta anlita externa experter för att stödja dem i deras 
mellanhavanden. Att samtliga tjänster tillhandahålls både köparen och säljaren borde 
anses som ett krav för att transaktionen skall genomföras så rättvist som möjligt1.  
 
Vid majoriteten av alla svenska transaktioner står en mäklare för huvuddelen av 
ovanstående tjänster åt båda parter. Oberoende av vem som anlitat mäklaren är det 
dennes uppgift att opartiskt representera både köparen och säljaren i sina 
mellanhavanden. Mäklaren är därmed skyldig att tillvarata både säljarens och köparens 
intressen. I rent affärsmässiga avseenden, som vid storleken på försäljningspriset, 
bevakar mäklaren av naturliga skäl främst uppdragsgivares intressen.2 Att säljaren och 
köparen har separata representanter i denna process är vanligt förekommande i t.ex. 
New York3. Utformningen på dessa tjänster och hur de tillhandahålls skiljer sig både 
inom och mellan olika länders fastighetsmarknader. Olika rättigheter och skyldigheter 
över lägenheten tillfaller ägaren beroende på lägenhetens ägandeform vilket medför att 
även behovet av information varierar. Vidare regleras vissa aspekter i lag medan andra 
är avtalsbara vid den aktuella transaktionen eller styrs av branschpraxis4. 
 

1.2 Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur köparens respektive 
säljares ekonomiska intressen bevaras vid lägenhetstransaktioner i flerbostadshus i 
Stockholm kontra New York. Vidare är syftet att även belysa skillnader mellan dessa två 
fastighetsmarknader och därmed analysera Stockholms styrkor och svagheter i 
förhållande till New York. Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera om det svenska 
systemet är optimalt i sin nuvarande utformning.   

1.3 Avgränsningar  

Arbetet fokuserar på att redovisa hur relevanta tjänster tillhandahålls, och deras 
utformning i generella drag för Stockholm samt New York. New York valdes som 
jämförelsemarknad då den kan anses som representativ för en marknad där köparen 
och säljaren representeras av separata mäklare. De ägandeformer som behandlas är 
condominiums och cooperatives för New York och bostadsrätter för Stockholm, då dessa 
är de i särklass mest frekvent förekommande ägandeformerna vid en transaktion. 

                                                        
1
 Intervjuer, Stockholm 

2
 Svensk Fastighetsförmedling, svenskfast.se 

3
 REBNY, rebny.com 

4
 Intervjuer, Stockholm, New York 
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Ägarlägenheter beskrivs teoretiskt beroende på dess likheter med New Yorks 
motsvarighet condominiums, men beroende på ägandeformens begränsande förekomst 
vid transaktioner analyseras inte dessa närmre. 
Arbetet avser ej att belysa hur ett regelverk skall utformas för att skydda konsumenter 
ifrån enstaka oseriösa mäklare.   

1.4 Disposition 

I Kapitel två beskrivs vilken metod som har tillämpats vid utformningen av detta arbete. 
I kapitel 3 och 4 beskrivs ägandeformer samt regelverk för mäklare vid Stockholms 
respektive New Yorks fastighetsmarknad. I Kapitel 5 redovisas hur dessa 
transaktionsmarknader fungerar i praktiken grundat på erhållet intervjumaterial. I 
kapitel 6 redovisas relevanta fördelar och nackdelar för Stockholm i jämförelse med 
New York grundat på kapitel 3-5. I kapitel 7 förs sedan en diskussion huruvida det 
svenska systemet är optimalt i sin nuvarande utformning. I kapitel 8 presenteras de 
slutsatser som dragits ifrån arbetet.  
 
 

2. Metod 

Arbetet påbörjades med en litteratursökning och litteraturstudie men tidigt insågs att 
hur en marknad tillämpar dess reglering är minst lika viktigt som regleringarna i sig. 
Fördjupade kunskaper rörande den praktiska verksamheten behövde erhållas varav 
beslut togs att intervjua fastighetsmäklare i New York och i Stockholm. Två 
fastighetsmäklare intervjuades i New York och tre i Stockholm.  
Litteraturstudien syftar till att beskriva ägandeformerna för respektive marknad samt 
hur mäklarens verksamhet regleras. Intervjuerna ligger till grund för att belysa hur 
dessa marknader fungerar i praktiken. Vid urval av respondenter har fokus legat på att 
hitta mäklare vid väletablerade mäklarfirmor i Stockholm samt New York.  
Arbetet har utformats enligt den kvalitativa metoden då denna ansågs bäst lämpad 
baserat på ovanstående information.  
 

3. Stockholm 

Nedan beskrivs ägandeformerna för Stockholm samt mäklarens roll i vid en 
bostadsrättstransaktion grundat på teori.  

3.1 Bostadsrätter 

En bostadsrätt innebär att bostadsrättshavaren har en nyttjanderätt till en lägenhet som 
är kopplad till medlemmens andel i en bostadsrättsförening. Denna nyttjanderätt 
medför därmed ej ett direkt ägande men saknar tidsbegränsning. Bostadsrätten och 
bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska 
föreningar. 5 Bostadsrätten räknas som en förmögenhetstillgång och kan därmed säljas 
och även pantsättas gentemot kreditgivare. 
Bostadsrättsföreningen, som är en ekonomisk förening, äger fastigheten i syfte att 
upplåta fastighetens lägenheter med bostadsrätt till föreningens medlemmar. Upplåtelse 
med bostadsrätt får därmed endast ske till medlemmar i bostadsrättsföreningen som i 
                                                        
5
 Fastighetsnomenklatur, sid 84-86 
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sin tur behöver bestå av minst tre medlemmar. Föreningen behöver även anta stadgar, 
utse styrelse och revisor, samt upprätta en ekonomisk plan som skall registreras hos 
Bolagsverket.6  
Bostadsrättshavarens nyttjanderätt är beroende på att denna uppfyller sina förpliktelser 
gentemot bostadsrättsföreningen. Ovanstående medför att bostadsrättshavaren har 
vissa rättigheter och skyldigheter, t.ex. är denna skyldig att i tid betala ersättning mot att 
få nyttja lägenheten. Vidare ansvarar bostadsrättshavaren ofta för att underhålla 
lägenheten invändigt. Vid allvarliga kontraktsbrott gentemot föreningen kan 
bostadsrätten anses vara förverkad och tvångsförsäljning genomförs då via 
kronofogdemyndigheten.7  
 
För att bostadsrättsinnehavaren skall få hyra ut lägenheten i andra hand krävs tillstånd 
av föreningen. Vägras tillstånd av föreningen kan beslutet överklagas till hyresnämnden. 
För att tillstånd ska lämnas av hyresnämnden krävs att bostadsrättshavaren har 
beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt att föreningen inte har något befogad anledning 
att vägra samtycke. Tillståndet för andrahandsuthyrning skall även gälla under en 
begränsad tid.8 
Vid överlåtelse av bostadsrätten krävs att den nya ägaren beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. Föreningen får ej neka medlemskap om inte särskilda skäl 
föreligger, exempelvis om personen ifråga inte kan antas fullgöra sina ekonomiska 
förpliktelser gentemot föreningen. 9 

3.2 Ägarlägenheter 

Den första maj 2009 infördes den nya ägandeformen ägarlägenheter. Denna innebär ett 
direkt ägande av lägenheter och kan liknas med ett radhus på höjden. En ägarlägenhet är 
tredimensionellt indelad varav varje lägenhet räknas som en fastighet och dessa räknas 
därmed, till skillnad från bostadsrätter, som fast egendom.10 Detta medför att 
ägarlägenheter regleras av jordabalken precis som andra fastigheter.11 Ägaren till 
lägenheten disponerar fullt ut över denna. Detta medför att fastigheten kan hyras ut 
utan att medgivande krävs från någon förening. Hyresnivån vid uthyrning sker dock som 
vanligt enligt bruksvärdesprincipen. Ägaren kan ej heller bli vräkt ifrån sin lägenhet på 
grund av t.ex. försummelse gentemot sina grannar. Problem som uppstår av denna 
karaktär löses genom att ägaren föreläggs med vite att upphöra med störningarna. 
Gemensamma utrymmen och anläggningar ägs av en samfällighet respektive 
gemensamhetsanläggning och dessa ägs i sin tur gemensamt av alla ägarlägenheter i 
huset. Dessa förvaltas gemensamt av en samfällighetsförening bestående av ägarna till 
ägarlägenheterna i huset. Kostnaderna för ovanstående förvaltning fördelas på 
delägarna i föreningen. Skapande av nya ägarlägenheter är belagda med vissa 
restriktioner. Det krävs att huset är en sammanhållen enhet av minst tre ägarlägenheter, 

                                                        
6
 Bostadsrättslag 1991:614 

7
 Fastighetsnomenklatur, sid 84-86 

8
 Bostadsrättslag 1991:614, 7 kap 

9
 Fastighetsnomenklatur, Sid 85 

10
 Lantmäteriet, Ägarlägenheter 

11
 Jordabalken, 1 Kap 
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nyproduktion eller att utrymmet ej nyttjats för bostadsändamål under de senaste 8 
åren.12 Ovanstående medför att det i dagsläget ej är möjligt att ombilda hyresrätter eller 
bostadsrätter till ägarlägenheter.   

3.3 Mäklaren 

Fastighetsmäklare är fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter och 
bostadsrätter. Fastighetsmäklarens verksamhetsutövning regleras i 
fastighetsmäklarlagen utfärdad april 1995. Denna lag är tvingande till konsumentens 
förmån och kan därav ej avtalas bort så länge lägenheten säljs samt köps för enskilt 
bruk. Samtliga fastighetsmäklare skall vara registrerade hos fastighetsmäklarnämnden, 
vars syfte är att registrera samt utöva tillsyn över fastighetsmäklare. Den vanligaste 
påföljden då mäklaren bevisligen begått fel är varningar, men vid allvarliga fall kan även 
avregistrering tillämpas.13  Dessa påföljder är dock ovanliga. 2010 fanns det 6585 
registrerade fastighetsmäklare i Sverige varav 59 varnades och två avregistrerades av 
fastighetsmäklarnämnden.14 
Fastighetsmäklaren är skyldig att vid förmedlingen tillvarata både köparens och 
säljarens intressen och får inte företräda någon av parterna som ombud. Dock får 
begränsade åtgärder åtas om dessa är förenliga med god fastighetsmäklarsed. 
Mäklarens uppdrag kan innefatta ensamrätt och den maximala tidsperioden för denna 
är 3 månader. Ensamrätten får till följd att om objektet som uppdraget berör säljs inom 
tidsperioden för avtalet, så har mäklaren rätt till ersättning oberoende av mäklarens 
inblandning i transaktionen. Mäklarens arvode skall i regel baseras som en fast 
procentsats av det totala försäljningspriset.15  
För att bli fullständigt registrerad som fastighetsmäklare hos fastighetsmäklarnämnden 
krävs 120 högskolepoäng inom bland annat fastighetsförmedling, juridik och ekonomi. 
Detta motsvarar 2 års heltidsstudier. Ytterligare krav för fullständig registrering är att 
minst 10 veckors praktik har genomförts hos en registrerad fastighetsmäklare. Många 
mäklare tillhör även branschorganisationer som t.ex. mäklarsamfundet16 och 
fastighetsmäklarförbundet17. För att få tillhöra dessa branschorganisationer ställs 
ytterligare krav som t.ex. 3 års branscherfarenhet.  

 

4. New York  

Nedan beskrivs ägandeformerna för New York samt mäklarens roll i vid en 
bostadsrättstransaktion grundat på teori. Branchorganisationen REBNY behandlas även 
i och med dess inflytande över transaktionsmarknaden.  
 

                                                        
12

 Lantmäteriet, Ägarlägenheter 

13
 Fastighetsmäklarlagen 

14
 Mäklarsamfundet, maklarsamfundet.se 

15
 Fastighetsmäklarlagen 

16
 Fastighetsmäklarförbundet, fmf.se 

17
 Mäklarsamfundet, maklarsamfundet.se 
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4.1 Cooperatives 

Cooperatives, även kallade co-ops, är den vanligaste ägandeformen för lägenheter i New 
York. 80 % av lägenheterna i New York är co-ops. Denna siffra minskar dock något varje 
år då i princip all nyproduktion är condominiums.18 Fastigheten ägs av en cooperative 
corporation vars syfte är att upplåta lägenheterna i fastigheten till dess medlemmar. 
Medlemskap i föreningen berättigar ett hyreskontrakt till en lägenhet. Därmed medför 
ägandeformen ej ett direkt ägande av lägenheterna för medlemmarna, deras rättigheter 
kan bättre jämföras med hyresgästers.19 Nyttjanderätten som föreningens medlemmar 
erhåller är tidsbegränsad men ofta under en omfattande period, vanligtvis 99 år.20 
Andelarna i föreningen kan ses som aktier i ett företag och räknas därmed som personlig 
egendom vilket kan säljas och pantsättas. Innan hyresgästen får genomföra några 
förändringar i lägenheten krävs tillstånd från styrelsen.  
Föreningens syfte är ej att gå med vinst utan den avgift som tas ut av medlemmarna 
nyttjas till förvaltning av fastigheten. ”Bylaws”, ”the propierty lease”,” the certificate of 
incorporation” och ”the house rules” reglerar skyldigheter och rättigheter för invånarna 
i fastigheten. Dessa kan reglera allt från andrahandsuthyrning, husdjur, rökning 
inomhus till vilka ingångar som får nyttjas av tjänstepersonal. Generellt är möjligheten 
för andrahandsuthyrning i co-ops begränsad eller förbjuden.  
Föreningen företräds av en styrelse vars uppgift är att överse teknisk- och ekonomisk 
förvaltning samt att fatta beslut i föreningens intresse. De är även skyldiga att agera i 
enlighet med ovanstående stadgar antagna av föreningen. Dessa åtagandet kan dock 
outsourcas till externa företag men styrelsen är fortfarande ansvarig för att övervaka 
dessa. 21 
Vid överlåtelse av en co-op krävs att den nya ägaren tillåts inträde i föreningen. Detta är 
en omfattande process som vanligtvis tar flera veckor att slutföra. Den tänkta köparen 
behöver tillgodose föreningen med i princip all information denna efterfrågar. Därefter 
fattar föreningen ett beslut, oftast via omröstning, huruvida personen i fråga skall 
tillåtas inträde i förening.22 
 

4.2 Condominiums  

En condominium, även kallade condo, är en tredimensionell fastighet och ägandeformen 
kan nyttjas för boende-, industriella- och kommersiella syften. Ett flerbostadshus med 
upplåtelseformen condo består således av minst två tredimensionella fastigheter. 
Innehavaren av en condo har ett direkt ägande över sin lägenhet precis som för andra 
fastigheter.23 Condominiums började spridas i New York som ägandeform under mitten 

                                                        
18

 Miller Samuel, The Condominium v. Cooperative Puzzle 

19
 Marcia Darvin Spada, Sid 460 

20
 Miller Samuel, The Condominium v. Cooperative Puzzle 

21
 Marcia Darvin Spada, Sid 460-465 

22
 Marcia Darvin Spada, Sid 465-469 

23
 Marcia Darvin Spada, Sid 470-471 
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av 1960-talet och är därmed en yngre ägandeform än cooperatives.24 Condominiums 
som ägandeform kan uppstå vid nybyggnation men även vid ombildning från andra 
ägandeformer. Ägandeformen regleras i New York Real Property Law, Article 9B. De 
gemensamma utrymmena i huset ägs tillsammans av samtliga ägarna av de individuella 
fastigheterna i huset och förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses i sin tur av föreningen 
vilken består av ägarna till samtliga condos i huset. Till skillnad från co-ops, som klassas 
som personlig egendom, klassas condominiums som fast egendom. Denna ägandeform 
har även färre restriktioner än co-ops och generellt kan ägaren fritt hyra ut, sälja, samt 
genomföra renoveringar mm utan att behöva ansöka om tillstånd från styrelsen. 25 
Condos har därmed en högre efterfrågan än co-ops. Värt att nämna är condos inte är 
hyresreglerade vilket medför att ägaren av en condo fritt kan sätta nivån på hyran.26 
Ovanstående faktorer leder till att marknadsvärdet för en co-op i snitt är 30 % lägre än 
motsvarande condo.27 
 

4.3 Mäklare 

Inledningsvis bör skillnaden mellan en salesperson, fortsättningsvis kallad försäljare, 
och en broker, fortsättningsvis kallad mäklare belysas.  
För att bli en licensierad försäljare av fastigheter krävs 75 timmars utbildning, godkänd 
tentamen efter slutförd kurs samt att en licensierad mäklare är villig att sponsra 
personen i fråga. En försäljare får enbart handla under tillsyn av den licensierade 
mäklare som sponsrar denna.  Försäljaren agerar därmed som ombud åt mäklaren och 
mäklaren ansvarar därmed för handlingar utförda av försäljaren.28   
Efter två år som heltidsanställd fastighetsförsäljare kan denna, efter ytterligare 45 
timmars utbildning samt godkänd tentamen erhålla mäklarlicens. Ovanstående licenser 
utdelas och överses av Department of State - Division of Licensing Services. Department 
of State kan därmed utfärda varningar samt dra in licensen för mäklare som bryter mot 
gällande regler. 29  
 
Vanligt förekommande är att mäklaren blir anlitad som ombud för sina klienter. Med 
ombud menas att en säljare/köpare anlitar mäklaren att agera i dennes ställe i 
transaktionsförloppet. Mäklaren har därmed en skyldighet att vara lojal mot sin klient 
och agera i dennes bästa intresse. Mäklarens befogenheter regleras i ett ombudsavtal. I 
de fall en mäklare agerar ombud åt säljaren av en lägenhet har denna fortfarande 
skyldigheter gentemot tredje man. Mäklaren är skyldig att presentera intressenter med 
all relevant information rörande fastigheten mäklaren har, eller borde ha vetskap om. 
Exempel på sådan information kan t.ex. vara om badrummet är fuktskadat eller om 
några andra fel existerar som mäklaren är, eller borde vara medveten om. 

                                                        
24

 Miller Samuel, The Condominium v. Cooperative Puzzle 

25
 Marcia Darvin Spada, Sid 470-471 

26
 Miller Samuel, The Condominium v. Cooperative Puzzle 

27
 Miller Samuel, Charts – Manhattan Condo/Co-op median sale prize 

28
 Marcia Darvin Spada, Sid 2-30 

29
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Mäklaren kan representera enbart säljaren, enbart köparen eller båda parter. I det 
senare fallet krävs att köparen och säljaren skriver under en ”consent form”, vilket 
innebär att de lämnar sitt medgivande till att mäklaren företräder båda parter, samt att 
de är införstådda i konsekvenserna detta medför. Mäklarens arvode baseras vanligtvis 
på en viss procentsats av det slutgiltiga försäljningspriset.30  

4.4 REBNY och RLS  

När en lägenhet läggs ut på marknaden för försäljning i New York sker detta främst via 
RLS - REBNY Listing Service. REBNY är en förkortning av Real Estate Board of New York, 
vilket är en branschorganisation majoriteten av mäklarna i New York är anslutna till. 
REBNY har sitt eget regelverk dess medlemmar behöver följa och efterföljs inte detta 
kan mäklaren bli utesluten ur REBNY och därmed RLS. REBNY har t.ex. som krav att när 
en mäklare får in ett nytt försäljningsuppdrag måste denna, inom 24 timmar, co-broka 
ut uppdraget till samtliga medlemmar i REBNY, förutsatt att säljaren inte särskilt 
motsatt sig detta. Med co-broking menas att säljarens- och köparens mäklare delar på 
uppdraget och därmed på arvodet.  REBNY har ytterligare som krav att samtliga mäklare 
vid en mäklarfirma är godkända medlemmar i REBNY. Vidare får detta till följd att om en 
enskild mäklare utesluts ur REBNY utesluts även mäklarfirman denna arbetar för så 
länge den uteslutna mäklaren är anställd inom företaget.31  
 
 

5. Fastighetsmarknaderna i praktiken 

Nedan beskrivs hur Stockholms- och därefter New Yorks transaktionsmarknad fungerar 
i praktiken grundat på genomförda intervjuer. Samtlig information och åsikter 
presenterade i detta kapitel är därmed en sammanställning av insamlat 
intervjumaterial. Värt att nämna är att tillfrågade mäklare blivit uppmanade att beskriva 
Stockholmsmarknaden som helhet, och därmed ej enbart deras egna tillvägagångssätt i 
syfte att få en så korrekt helhetsbild som möjligt. Vidare får ovanstående till följd att 
strategier nämnda nedan ej nödvändigtvis behöver spegla respondenternas egna 
strategier.  

5.1 Stockholm  

Val av mäklare 

Det första steget en säljare tar vid försäljning av en bostadsrätt är att kontakta en 
mäklare. Valet av mäklare grundas på ett flertal olika faktorer. Mäklarfirman i sig är 
viktig då varje mäklarfirma kan ses som en separat handelsplats. De har sin egen 
kundbas, arbetssätt och marknadsföringsstrategier. Därav spelar mäklarfirman störst 
roll för säljare som i förhand ej vet vilken mäklare denna ska välja. Värt att nämna är att 
det förekommer att när en mäklare bytt mäklarfirma väljer dennes kunder att 
återkomma till firman istället för att följa den enskilda mäklaren vilket belyser vikten av 
mäklarfirman.  
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När säljaren identifierat ett antal lämpliga mäklarkandidater etableras i regel personlig 
kontakt med ett flertal av dessa. När kontakt mellan säljare och mäklare väl är skapad 
baseras ofta det slutgiltiga valet på individen i fråga även om storleken på dennas 
arvode samt vilken mäklarfirma denna representerar självklart vägs in. I lägre 
prisklasser spelar storleken på arvode generellt en större betydelse än i den övre, d.v.s. 
mäklaren är mer priskänslig gentemot sina konkurrenter i den lägre prisklassen.   
Vid presentation av arvodets storlek och struktur presenterar mäklaren ofta flera 
förslag till säljaren. Vanligast förekommande är en fast procentsats av det totala 
försäljningspriset. För Stockholmsmarknaden är denna siffra vanligtvis mellan 1-3 % 
beroende på objektets storlek och mäklarens prisbild. Generellt befinner sig mindre 
objekt i det övre segmentet och större objekt befinner sig i det nedre. Detta beroende på 
att ersättningen i kronor blir betydligt större i och med större objekt. Värt att nämna är 
att omsättningstiden, d.v.s. tiden det tar från att ett objekt kommer ut på marknaden tills 
det är sålt, ofta är betydligt kortare för lägenheter i standardprisklassen. Detta beroende 
på att budgivning inte sker i samma utsträckning vid mer exklusiva objekt. Lägenheter i 
den mer normala prisklassen tar normalt ca tre veckor att sälja.   
Ovanstående ersättningsform är standardalternativet för mäklare och framförallt äldre 
människor föredrar i regel enbart denna modell. Ett annat alternativ vid 
bostadsrättstransaktioner är att mäklarens arvode baseras på en trappmodell. Hur 
vanligt förekommande denna trappmodell är varierar från mäklare till mäklare. Vissa 
nyttjar enbart denna modell i ca 10 % av sina uppdrag medan andra kan nyttja den 50 
%. Denna arvodesform innebär att mäklaren får en låg procentsats upp till en viss nivå 
och en hög procentsats för allt över denna nivå. Grundtanken med trappmodellen är att 
mäklaren skall ha starka incitament att sälja lägenheten till så högt pris som möjligt. 
Denna modell är framförallt populär bland yngre människor. T.ex. kan arvodet vara 1 % 
upp till en viss nivå och 10 % för allt över denna nivå. 
Generellt kräver även mäklare i Stockholm exklusivitet vid försäljningen. Denna är i 
regel giltig i tre månader och konsekvensen av exklusivitetsavtalet är att mäklaren har 
rätt till sitt arvode om lägenheten säljs under denna tidsperiod oavsett om mäklaren 
levererat den slutgiltiga köparen eller ej. 
 

Lokalisera potentiella köpare 

När mäklare är vald läggs objektet ut på marknaden och efter ca en vecka anordnas 
visningar av lägenheten. Mäklarens uppgift är nu att försöka sälja lägenheten tills så 
högt pris som möjligt åt säljaren, samtidigt som han skall agera mellanhand åt köpare 
och säljare i försäljningsprocessen och därmed säkerställa att båda parters intressen 
tillgodoses.  
För att potentiella köpare skall närvara vid visningen krävs att dessa hittar information 
om objektet. Köpare hittar majoriteten av sina framtida bostäder på internet och då 
främst via hemnet.se. Tidningsartiklar, skyltfönster, mäklarhemsidor samt utskick till 
mäklarens kundregister är även vanligt förekommande men hemnet.se och liknande 
webbsidor är den klart dominerande källan.  
 

Visning och budgivningsprocessen 

Därefter visar mäklaren lägenheten för potentiella köpare och förser dessa med relevant 
information rörande objektet i fråga. Mäklaren är skyldig att informera köpare om all 
relevant information rörande lägenheten och fastigheten vari denna ingår. Efter 
visningen är det upp till potentiella köpare att inkomma med skriftliga bud. Köparen 
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representerar därmed sig själv i budgivningsprocessen och ansvarar själv för 
framtagandet av det pris denne anser lägenheten vara värd. Generellt är köpare på 
Stockholmsmarknaden extremt kompetenta och pålästa vid framtagandet av detta 
marknadsvärde. Däremot finns i dagsläget begränsat med offentlig information för dessa 
att tillgå. Mäklaren kan tillfrågas men enligt ovan är mäklaren skyldig att främst 
tillvarata säljarens intressen när det kommer till priset. Det är upp till köparen att vara 
införstådd i detta då det ej är ett krav att mäklaren offentliggör denna information för 
köparen annat än vid förfrågan.  
Vid framtagande av ett rimligt marknadsvärde är det flera aspekter köparen behöver ta 
hänsyn till. Lägenhetens tekniska skick, läge, storlek på avgift samt vad avgiften 
inkluderar, föreningens ekonomi och fastighetens framtida underhållsbehov är aspekter 
som behöver hanteras och vägas in i denna process. Mäklarfirmor presenterar numera 
jämförelsepriser vid försäljning av bostadsrätter men att nyttja enbart dessa medför inte 
ett tillräckligt brett ortsprisunderlag för köparen. Eftersom bostadsrätter ej klassas som 
fast egendom finns det i dagsläget ingen registreringsplikt vid försäljning. Därmed finns 
det ingen offentlig databas där köparen själv kan söka ortsprisunderlag av historiska 
försäljningar i området. Generellt erhåller kunderna denna information genom att vara 
aktiva och följa ett flertal objekt på marknaden under en kort tidsperiod och observerar 
därmed vad marknaden är villig att betala för likartade objekt. Värt att nämna är att 
utropspriser på andra objekt ofta inte ger en korrekt bedömning av ett rimligt 
marknadsvärde. Mäklarnas utropspris är ofta värderade i underkant i syfte att locka fler 
intressenter till budgivning. Köpare är vana vid att priser på lägenheter stiger 10-15 % i 
en budgivningsprocess och därav är det svårt att locka intressenter till en visning där 
det mest troliga försäljningspriset anges som utropspris. Detta beroende på att köparna 
då tror att priset kommer stiga med ytterligare 10-15 % och väljer därmed att inte gå till 
visningen.  
Vidare känner många köpare en trygghet i att flera personer är med och budar på 
samma objekt. Detta är en bekräftelse för dem att de bud de lägger verkligen är ett 
rimligt marknadsvärde då andra aktörer på marknaden uppenbarligen är villiga att 
betala motsvarande belopp. Problematiken med ovanstående är att om flera 
intressenter resonerar enligt ovan kan de trissa upp varandra till en prisnivå som övriga 
marknaden ej är villig att matcha. Motsvarande beteende har också observerats, då t.ex. 
ett objekt med bristfällig marknadsföringstid ej lockat tillräckligt med intressenter till 
visning. Vid visningstillfället har då de få intressenter som dykt upp känt sig osäkra i och 
med att ingen annan lagt ett bud och därav själva avstått ifrån att lägga ett bud trots att 
utropspriset varit förmånligt.  
En annan viktig källa vid framtagning av marknadsvärde för köparen är tidningsartiklar 
där kvadratmeterpriser för olika områden beskrivs. Utöver ovanstående finns även 
möjligheten att ta kontakt med andra mäklarfirmor för att få professionell hjälp att 
uppskatta ett rimligt marknadsvärde då dessa i regel har tillgång till internt 
ortsprismaterial. En ny möjlighet enstaka mäklarfirmor i dagsläget utvärderar är 
tjänster riktade specifikt åt köpare.  
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till rörande marknadsvärdet för en bostadsrätt är att 
det påverkas av det konkurrerande utbudet på marknaden. Finns det många objekt ute 
på marknaden tenderar marknadsvärdet att gå ner och vid tillfälle med lågt utbud går 
priserna upp. Detta utbud varierar generellt i cykler över året.  
 
Därefter inkommer intressenter med bud till mäklaren. Finns det flera intressenter till 
ett enskilt objekt, vilket är vanligt förekommande, påbörjas en öppen budgivning. Med 
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en öppen budgivning menas att samtliga bud som inkommer vidarebefordras till de 
delaktiga i budgivningen. Detta medför att samtliga intressenter har full transparens 
rörande vilken nivå det är på det nuvarande högsta budet. Värt att notera är att inga bud 
är bindande utan mycket ansvar ligger på mäklaren att säkerställa att buden som 
inkommer är av seriösa intressenter. Detta uppnås genom att mäklaren kontinuerligt 
genom processen ställer kontrollfrågor till budgivare, t.ex. om de för tillfället är 
delaktiga i några andra budgivningar, att finansieringen är klar osv. Denna information 
är viktig för säljaren när han i slutändan ska välja vilken budgivare han väljer då detta 
val inte nödvändigtvis behöver vara det hösta budet.  
 

Kontraktsskrivning  

När budgivningsprocessen är avslutad skrivs ett bindande kontrakt och detta sker i 
regel samma dag men annars så snart som möjligt, dock aldrig senare än 2-3 dagar efter 
avslutad budgivning. Detta syftar till att skydda både köparens och säljarens intressen. 
Köparen vill skydda sig emot att nya bud inkommer och att budgivningsprocessen 
därmed startas upp igen samtidigt som säljaren vill säkerställa att köparen står för sitt 
bud.  
Mäklaren ansvarar för att båda parters intressen uppfylls i kontraktet och detta uppnås 
med hjälp av standardkontrakt framtagna av branschorganisationer. I regel sker så få 
avvikelser ifrån dessa standardkontrakt som möjligt. Vid speciella överenskommelser 
mellan köparen och säljaren kan dessa kontrakt kompletteras med ytterligare klausuler 
och mäklaren ansvarar för att dessa är utformade på ett sätt som motsvarar båda 
parters intressen.  
Därefter sammanträder bostadsrättsföreningen där beslut fattas om den nya köparen 
skall tillåtas inträde i föreningen eller ej. För att en bostadsrättsförening skall få neka en 
köpare inträde i föreningen krävs specifika anledningar och detta är därmed ovanligt. 
Anser sig köparen felaktig avisad kan denna överklaga beslutet till hyresnämnden.32 
 

5.2 New York 

Val av mäklare 

I New York företräds i regel säljaren av en mäklare och köparen av en annan. En stor 
anledning till ovanstående förfarande är att medlemmar i REBNY har som krav att 
uppdrag ska co-brokas om inte säljaren specifikt uttryckt annorlunda. Mäklaren får 
agera ombud för sina klienter vilket innebär att de får handla i sin klients räkning. Detta 
är något många köpare och säljare föredrar då de ser en fördel i att en professionell 
mäklare med distans till affären sköter förhandlingen åt dem. Vid val av mäklare ligger 
fokus i regel på mäklaren som individ. Kunden vill känna förtroende för personen som 
skall företräda honom och mäklarfirman väger självklart in men är inte den viktigaste 
aspekten.  
Mäklarnas arvode är i regel en fast procentsats av det totala försäljningspriset. Bland de 
stora mäklarhusen i New York ligger denna procentsats i regel mellan 5-6 %. Säljarens 
mäklare delar i regel detta arvode med köparens mäklare.  
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Lokalisera potentiella köpare 

Majoriteten av köparna hittar sina framtida lägenheter via en fastighetsmäklare eller via 
internet. Tidningar, personliga kontakter, skyltfönster osv är även förekommande men 
mer än två tredjedelar hittar sin framtida bostad via de först två nämnda källorna. 
Internet som källa har blivit starkare och starkare på senare år och framförallt då 
streeteasy.com. Streeteasy.com listar inte enbart lägenheter ute till försäljning utan visar 
även historik över alla tidigare försäljningar. Detta medför att intressenter själva kan 
söka ortsprismateriel. Trots denna transparens på marknaden väljer majoriteten av 
köparna att anlita en fastighetsmäklare att hitta lämpliga objekt åt dem samt att 
företräda dem i transaktionsprocessen. 
Objektet läggs i regel ut på marknaden genom att listas via REBNY Listing Service. Detta 
sker vanligtvis via en av två olika strategier från mäklaren. Det första alternativet är att 
lägenheten listas till fullt marknadsvärde eller strax ovanför detta. Detta medför i regel 
en längre tid på marknaden innan rätt köpare hittas men säkerställer samtidigt att 
säljarens önskade försäljningspris nås. Det andra alternativet är att mäklaren listar 
lägenheten ca 10 % under det verkliga marknadsvärdet. Syftet med detta är att 
mäklaren vill locka så många intressenter som möjligt till visningen. Listas en lägenhet 
10 % under det riktiga marknadsvärdet närvarar uppskattningsvis 50 % fler 
intressenter till visningen, och förhoppningsvis är därmed fler delaktiga i budgivningen. 
Målet är sedan att budgivningen kommer att säkerställa att säljarens önskade 
försäljningspris uppnås samtidigt som transaktionstiden kortas ner.  
Värt att nämna är att marknadspriser varierar över året. Generellt är de två största 
marknaderna i New York våren och tidig höst. Under dessa tidsperioder är efterfrågan 
som störst och marknadsvärdena går därmed upp. 
 

Budgivningsprocessen 

Är det flera intressenter som är villiga att betala utgångspriset går dessa vidare till en 
stängd budgivning. Mäklaren informerar då intressenterna att det finns flera budgivare 
som är villiga att betala utgångspriset och ber dem därmed lämna in varsitt slutgiltigt 
bästa bud. Detta budgivningsförfarande innebär att varje person tillsammans med sin 
mäklare får bedöma hur mycket lägenheten maximalt är värd för köparen oberoende av 
andra intressenter. Dock medför ovanstående att det slutgiltiga priset en köpare betalar 
kan vara betydligt högre än det näst högsta budet.  
 

Kontraktsskrivning  

Efter budgivningsprocessen är avklarad skickar säljarens mäklare ett kontrakt till 
köparen för påskrift. De stora mäklarfirmorna har standardkontrakt de utgår ifrån. 
Dessa standardkontrakt är inte identiska mellan olika mäklarfirmor även om likheterna 
är många. Buden i sig är inte bindande utan det krävs ett påskrivet kontrakt för att ett 
bindande avtal skall uppstå. Köparen har i regel 5-7 arbetsdagar på sig att gå igenom 
kontraktet med sitt juridiska ombud, förhandla om förändringar i kontraktet och 
slutligen skriva under detta. Väljer köparen i detta skede att ej skriva under kontraktet 
går erbjudandet vidare till nästa person från budgivningen.  
Är lägenheten i fråga en co-op krävs att föreningen tillåter köparen medlemskap i 
föreningen. Detta är ofta en omfattande process vilket normal tar två till tre veckor. 
Föreningen behöver inte motivera varför de nekat en köpare inträde i föreningen men 
kan köparen bevisa att denna har diskrimineras baserat på t.ex. hudfärg, sexuell 
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läggning eller liknande så kan han överklaga beslutet. Bevisbördan ligger såldes på 
köparen.33  
 

6. Analys av Stockholms fördelar och nackdelar kontra New York 

I detta kapitel analyseras Stockholms fördelar och nackdelar i jämförelse med New York 
grundat på både teori och empiri ovan.  

6.1 Stockholms fördelar kontra New York för säljaren 

Stockholms marknad är likvid då en bostadsrättsförsäljning i regel inte tar mer än 3 
veckor. Vidare företräds båda parter av en välutbildad mäklare vilket får till följd att 
arvodet är lägre i Stockholm, då anlitandet av flera experter får till följd att fler parter 
kräver ekonomisk kompensation för sina tjänster. Säljaren har generellt ett bra stöd 
igenom hela processen då mäklaren är skyldig att alltid ta tillvara på dennes intressen.  
 

6.2 Stockholms nackdelar kontra New York för säljaren  

Stockholms praxis är att mäklarfirmorna är vana att själv leverera köpare till sina objekt. 
Detta får till följd att potentiella köpare från andra mäklarfirmor, både nationellt och 
internationellt, har en begränsad möjlighet att visa sina kunder relevanta objekt, om inte 
samma mäklarfirma även har uppdraget att sälja dessa. Ovanstående är den raka 
motsatsen till New Yorks system där co-broking är standard. Ovanstående problematik 
behöver dock inte vara lika påtaglig för säljaren i modern tid då fler och fler av köparna 
hittar sina framtida lägenheter via internetsidor som hemnet.se samt streeteasy.com och 
mäklaren roll minskar därav i detta avseende.   

6.3 Stockholms fördelar kontra New york för köparen 

Den öppna budgivningsformen ger en kompetent och rationell köpare goda 
förutsättningar att inte betala mer än denna behöver för att precis vinna budgivningen. 
Vidare leder Mäklarens höga utbildningsgrad kontra New Yorks att mäklarens besitter 
den kompetens som krävs för att tillhandahålla relevant information rörande t.ex. en 
bostadsrättsförenings ekonomiska förutsättningar.  
Ytterligare en fördel för köparen i Stockholm kontra New York är att föreningen är mer 
begränsad i sin möjlighet att neka en ny köpare inträde i föreningen. I Sverige krävs 
motiverade specifika anledningar medan en förening i New York inte behöver ange 
skälet till varför en köpare blivit nekad inträde. I Stockholm ligger därmed bevisbördan 
hos föreningen och inte på köparen, vilket är fallet för New York.  
 

6.4 Stockholms nackdelar kontra New York för köparen 

Köparen behöver själv ansvara för att han införskaffar tillräcklig kunskap för att 
uppskatta ett rimligt marknadsvärde på objekten han är intresserad av. Inget offentligt 
register finns att tillgå för att söka denna typ av information. Generellt införskaffar sig 
köparen majoriteten av informationen rörande ett rimligt marknadsvärde på egen hand. 
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 Intervjuer, New York 
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New York har därmed ett bättre fungerande system i detta avseende då köparen enkelt 
har tillgång till offentligt ortsprismaterial samtidigt som de i regel har stöd av en 
professionell mäklare.  
Vidare kan den öppna budgivningsformen vara en risk för en irrationell eller en oerfaren 
köpare. Istället för att fokusera på hur mycket den aktuella lägenheten är värd för en 
själv känner de en falsk trygghet i att andra aktörer på marknaden uppenbarligen är 
villiga att betala mer än vad de själva inledningsvis ansåg lägenheten vara värd. Därmed 
kan de trissa upp varandra till en prisnivå de ursprungligen ej hade avsett. Ovanstående 
förfarande kan även uppstå i New York men professionell handledning samt transparant 
ortsprisunderlag minskar denna risk. Nyss nämnda risk parallellt med att ett bindande 
kontrakt i Stockholm i regel skrivs samma dag som budgivningen avslutats sätter 
mycket press på köparen. I New York har köparen i regel 5-7 arbetsdagar på sig att 
tänka igenom processen innan ett bindande kontrakt är upprättat.  
Vidare är det i dagsläget inte möjligt för en köpare att köpa bostadslägenheter i 
Stockholm i syfte att enbart hyra ut denna. Detta beroende på ägarlägenheters 
begränsade förekomst, hårda regleringar för andrahandsuthyrning av bostadsrätter 
samt att lägenheter ej får hyras ut till marknadshyror.   
 
 

7. Diskussion 

Bostadsrätter är ofta det enda alternativet för majoriteten av de som söker 
bostadslägenhet i Stockholm då hyresmarknaden ofta ej är ett möjligt alternativ. Efter 
genomförd litteraturstudie och intervjuer anser jag att det svenska systemet fungerar 
bra för majoriteten av de som är verksamma på marknaden. Största anledningen till 
detta är att köpare och säljare generellt är kompetenta och införstådda i det svenska 
systemet. Däremot anser jag att systemet i sin nuvarande utformning är otillräckligt för 
vissa, främst då oerfarna samt irrationella köpare. Då bostadstransaktioner är de största 
investeringar de flesta människor genomför är det viktigt att båda parter har tillgång till 
så mycket relevant information som möjligt i transaktionsprocessen. Då mäklaren ofta 
framställs som en neutral mellanhand anser jag det viktigt att det marknadsförs för en 
köpare att mäklaren, i fråga om pris, främst har säljarens intressen i åtanke. Vidare 
borde säljarens mäklare i detta skede även förse köparen med alternativa 
informationskällor att nyttja vid uppskattning av ett rimligt marknadsvärde. 
Ovanstående skulle kunna uppnås på liknande sätt som i New York där ett dokument 
innehållandes all ovanstående information behöver skrivas under så fort en köpare visar 
väsentligt intresse för en lägenhet. Detta skulle säkerställa att oerfarna köpare som ej är 
insatta i mäklarlagen inte förbiser denna information. Ovanstående tillvägagångssätt 
skulle även kunna öka efterfrågan rörande tjänster från mäklarfirmor specifikt 
framtagna åt köpare. Detta skulle av naturliga skäl innebära en ökad 
transaktionskostnad för dessa köpare men för osäkra intressenter kan detta fortfarande 
vara ett prisvärt alternativ.    
Vidare borde även ett offentligt register upprättas rörande bostadsrättsförsäljningar. 
Detta register skulle innebära ett bättre stöd för samtliga parter i transaktionsprocessen 
i och med att transparensen skulle öka markant. Köparen får ett bredare underlag när 
beslut rörande rimligt marknadsvärde skall fattas. Säljaren kan enklare uppskatta ett 
rimligt försäljningspris och inte enbart behöva förlita sig på informationen från 
mäklaren. Mäklare får i sin tur även enklare att motivera för säljaren samt köparen vad 
han grunder sin värdering av bostadsrätten på.  
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En problematik ses även i det öppna budgivningsförfarandet. Då buden inte är bindande 
innebär detta att oseriösa bud kan trissa upp priset i en budgivning. Detta kan även 
medföra att andra delaktiga i budgivningen känner en falsk trygghet då de därmed tror 
att marknaden är villig att betala detta pris. Pressen på köparen ökar ytterligare i och 
med att kontraktsskrivning i regel sker samma dag som budgivningen avslutats. Exakt 
hur denna problematik skall hanteras är svårt att bedöma, men förslagsvis borde mer 
tid avsättas för budgivningsprocessen, samtidigt som personer som ej står för sina bud 
borde lida någon form av ekonomisk förlust därav. Genom att säkerställa att köparen får 
tillräckligt med tid i budgivningsprocessen kombinerat med att ett bud medför någon 
form av ekonomisk förpliktelse, borde rimligtvis mängden oseriösa bud minska. 
Ovanstående situation skulle vara fördelaktigt för både köparen och säljaren. Köparen 
slipper konkurrera med oseriösa bud samtidigt som säljaren löper mindre risk att 
köparen ej står för sitt bud och att budgivningen därmed fallerar och behöver startas 
om. 
 
Ytterligare en intressant aspekt värd att belysa är att marknadsvärdet för bostadsrätter i 
Stockholm varierar beroende på antalet intressenter inblandade i budgivningen. Desto 
fler intressenter som går in i en budgivning desto större är potentialen för att priset går 
upp under budgivningsprocessen. Då efterfrågan och utbud varierar över året borde 
detta få till följd att även antalet seriösa intressenter per objekt varierar över tiden, och 
därmed även försäljningspriset. Detta borde innebära att det finns tidpunkter under året 
som gynnar säljaren och andra tidpunkter som gynnar köparen. Då enligt ovan 
bristfälligt ortsprismaterial finns att tillgå borde det därmed anses svårt för säljare och 
köpare att själva analysera under vilka perioder på året dessa tidpunkter generellt 
inträffar. Förslagsvis bör därmed professionella mäklare rådfrågas rörande lämplig 
försäljnings- eller förvärvstidpunkt.   
 
 

8. Slutsats 

Stockholms transaktionsmarknad för lägenheter i flerbostadshus är en väl fungerande 
marknad för majoriteten av aktörerna. Marknaden har hög likviditet och låga 
transaktionskostnader. Transparensen för aktuellt utbud på bostadsrättsmarknaden är 
hög men däremot saknas en offentlig källa för ortsprisunderlag. Köparen saknar 
professionell rådgivning i budgivningsprocessen och därmed behöver åtgärder vidtas 
för att öka skyddet för dessa. Irrationella och oerfarna köpare är extra utsatta och 
följande åtgärder föreslås därmed för vidare undersökning:  
 

1. Införandet av ett offentligt register för bostadsrättstransaktioner. 

2. Införa en svensk version av New Yorks ”consent form”. 

3. Förlänga budgivningsprocessen samtidigt som bud bör medföra någon form av 

ekonomiskt ansvar. 
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10. Bilagor 

10.1 Frågor till svenska mäklare 

Grundläggande frågeställning: Hur bevakas köparens respektive säljarens intressen vid 
en lägenhetstransaktion? 
 

1. Inledande: Vad är mäklarens roll i en transaktion lagtext kontra hur det fungerar 

i praktiken?  

 
Säljarens intressen: 
 

1. Hur väljer säljaren mäklare? Dvs efter mäklarfirma eller är de ute efter en 

specifik enskild mäklare att representera dem? 

2. Vad är den viktigaste aspekten för säljaren när de väljer mäklare?  

3. Hur betalas arvodet till mäklaren?  

4. Hur priskänslig är säljaren för detta arvode och hur mycket styr priset deras val 

av mäklare? 

5. Hur bevakas säljarens intressen i transaktionsprocessen?  

6. Hur många procent av det totala försäljningspriset går vanligtvis till att 

införskaffa dessa tjänster?  

7. Har ni någonsin haft ett uppdrag att sälja en ägarlägenhet?  

8. Vad uppfattar ni är de vanligaste problemen en säljare erfar under en 

transaktionsprocess? 

9. Hur lång tid (kortast/medel) tar det innan ett objekt läggs ut på marknaden tills 

ett påskrivet kontrakt är upprättat? 

 

 
 
 
Köparens intressen: 
 

1. Hur hittar köparen vanligtvis sina objekt?  

2. Hur bevaras köparens intressen i transaktionsprocessen? 

3. Hur skaffar sig köparen information rörande vad ett rimligt marknadsvärde för 

ett specifikt objekt borde vara? Vilka källor finns och anser ni dessa källor vara 

tillräckliga för köparen? 
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4. Hur ser ni på införandet av en offentlig databas med ortsprismaterial för 

bostadsrätter?  

5. Anser ni generellt att köpare är rationella i sina bostadstransaktioner?  

6. Hur marknadsförs det för intressenter att mäklaren rörande prisnivån enbart 

representerar säljaren. Anses detta vara allmän kännedom eller marknadsförs 

detta i transaktionsskedet? 

7. Vilka för respektive nackdelar ser ni rörande en öppen kontra en stängd 

budgivning? 

8. Hur lång tid efter en budgivning har avslutats skrivs vanligen ett bindande 

kontrakt på? 

9. Hur vanligt är det att köparen genomför en teknisk besiktning av en lägenhet 

innan köpets genomförs?  

10. Hur lätt är det att finansiera ett bostadsförvärv i Sverige, dvs vilka krav ställer 

banken på en lånetagare? 

11. Vilka är de vanligaste problem en köpare erfar under transaktionsprocess? 

12. Är det vanligt att en bostadsförening/bostadsrättsförening nekar en köpare och 

på vilka grunder får denna göra det? 

13. Är det variationer i marknadsvärdet för en bostadsrätt beroende på vilken tid på 

året lägenheten säljs?  

 
Frågor rörande mäklarens roll: 
 

1. Hur vanligt är det Svenska systemet internationellt sätt? 

2. Vilka system är vanliga internationellt? 

3. Vilka är de största fördelarna/nackdelarna med det svenska systemet? 

2. Hur ser ni på ett system där köparen och säljaren representeras av separata 

mäklare?  

3. Hur stor del av mäklarfirmans arvode vid en transaktion går till den aktuella 

mäklaren?  

4. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med att använda en trappa, fast arvode 

eller en fast procentsats som ersättningsform? 

5. I vilken utsträckning sker kompetensutbyte inom/mellan olika mäklarfirmor.  

6. Vilka är de vanligaste problemen för en mäklare vid en transaktionsprocess?  
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Avslutande frågor: 
 

1. Något av väsentlig karaktär ni anser att vi inte har belyst under denna intevju 

som kan vara av intresse för min frågeställning? 

2. Om ni skulle vilja förändra något med det svenska systemet för att syftet med 

frågeställningen bättre skulle uppfyllas, vad skulle ni då förändra? 

10.2 Frågor till mäklare i New York 

 
The main question: 
 
How do buyers and sellers of Condos and Co-Ops get all the information and support 
they need to guide them through the transaction process? 
 
Questions for real estate brokers in New York 
 

1. What is the real estate brokers role in the transaction? 

 
The interests of the seller: 

2. How does the seller choose what broker he wants representing him?  

3. What is the most important criteria for the sellers final decision regarding choice 

of broker? 

4. What alternatives of commission do the brokers have? 

5. How are the sellers interests protected in the transaction process?  

a. Legal  

b. Economic  

c. Technical  

6. How many percent of the total transaction volume does the services mentioned 

above usually cost in a transaction?  

7. How big is the price difference between two identical Condo and a Co-Op 

apartments? 

8. How long does it usually take before an apartment is put on the market until it is 

sold? 

9. How fluctuate is the market over time in a one year cycle? 

10. If question 9 is answered with “Yes”, how does this information reach a buyer 

looking for a apartment? 
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The interests of the buyer: 
 

11. How does the buyer usually find the apartment he is interested in?  

12. How does the buyer obtain information regarding a reasonable market price for 

the object he is interested in?  

13. How are the sellers interests protected in the transaction process?  

a. Legal  

b. Economic  

c. Technical  

14. Are the buyers on the market objective and competent in their decision making?  

15. How common is it that clients buy an apartment solely as an investment?  

16. In the bidding process, what pros and cons do you see with a closed bidding in 

contrast to an open one? 

17. If a broker represents both parties in a transactions process, how is the seller 

informed that the broker, regarding the market value, only has the sellers 

interests in consideration? 

18. How long does it usually take when the bidding process is over until a binding 

contract is written?  

19. When purchasing a Co-Op, on what grounds can a buyer be denied entre by the 

board of members?  

20. What difference in services do the buyer require when purchasing a co-op 

compared to a condo? 

 
General Questions: 
 
21. When a broker represents a buyer with a percentage of the total price as 

commission, what incentives does he have to actually get the client the best 

possible price?  

22. How big part of the commission goes to the individual broker and how much goes 

to the company he represents? 

23. What is the biggest advantage/disadvantage you see with having one broker 

representing the buyer and another representing the seller?  

24. What is the biggest advantage/disadvantage you see with having one broker 

representing both parties? 
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Final questions  
25.  If you would change something about the New York system to better adjust to 

the main question stated at the top, what would that be? 

26. Is there anything of importance you think I have overlooked that is of relevance 

of answering the main question stated at the top? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


