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Sammanfattning  

  

  Titel: Accepterat pris  

– Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad 

Författare Mattias Månsson & Jonatan Vesterblom 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 117 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Accepterat pris, Lockpris, Bostadsrätter, Stockholms innerstad 

   

Begreppet lockpriser har på senare tid fått utstå hård kritik i media. På grund av detta har många 

fastighetsmäklare i Stockholms innerstad sedan augusti 2011, gemensamt gått över till 

prismodellen accepterat pris. Accepterat pris ska ge en indikation av vilket pris säljaren är beredd att 

sälja till, det angivna priset är dock ej bindande.  

 

Detta är en rapport som är gjord för att jämföra hur mycket skillnaden mellan utgångspris och 

slutpris har varit före och efter införandet av accepterat pris. Vi har valt att geografiskt avgränsa 

oss endast till Stockholms innerstad där vi även har jämfört de olika delmarknaderna 

Kungsholmen, Södermalm, Vasastan och Östermalm med varandra. 

 

Rapporten omfattas dels av en empirisk analys av utgångspriser och slutpriser i Stockholms 

innerstad, dels av intervjuer genomförda med berörda mäklare i områdena.  

 

Med hjälp av den inhämtade prisstatistiken kan vi konstatera att införandet av accepterat pris har 

gjort att skillnaderna mellan utgångspris och slutpris minskat från 25,6 procent till 2,4 procent. 

En liten ökning mellan utgångspris och slutpris kan ses de senaste två månaderna, vilket beror på 

att utgångspriserna inte följt med prisutvecklingen.  

 

Precis som en tidigare studie visat, är skillnaden betydligt mindre på Östermalm än i övriga 

Stockholms innerstad. Trots att kunder enligt mäklarkåren reagerat positivt på att differensen 

mellan utgångspris och slutpris minskat, visar våra intervjuer med mäklare att förtroendet för 

branschen inte har ökat.  
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Bait marketing in the housing market, especially in the Stockholm area, has been intensively 

criticized during the recent years. As a consequence several major realtors have changed from 

using unrealistic low prices as bait to a more fair evaluation as accepted price. The accepted price 

gives an indication of to which price the seller is prepared to sell, although it isn’t binding. 

 

This paper will focus on the difference in the asked and advertised price and the actual selling 

price, before and after the introduction of accepted price. 

We have chosen to delimit the investigation geographically to the Stockholm city center where 

we also have compared the different boroughs Kungsholmen, Södermalm, Östermalm and 

Vasastan.  

 

 The study is comprised of an empirical study of marketed price and actual selling price in 

Stockholm city center and also of interviews conducted with the real estate brokers in the 

different urban areas. 

 

The studies of price statistics shows a significant drop in the width of the price band between 

asked price and actual selling price. On average it dropped from 25,6 % to 2,4 %. 

There is a slight increase during the last month in the spread, due to the fact that the advertised 

price hasn't followed the increase in the market. 

 

The difference is smaller in the area of Östermalm which prior studies also have shown. 

Although the customers have responded favorably to the new accepted prices, the low 

confidence for the realtor trade has not changed in peoples mind.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Fastighetsmäklare använder olika strategier i sin marknadsföring av bostäder. Exempelvis kan 

säljaren sätta ett högre pris än förväntat marknadsvärde, för att ge intryck av exklusivitet.  

En annan strategi, som tills för något år sedan var brukligt framför allt i Stockholmsområdet, 

är användandet av så kallade lockpriser. Det innebär att ett orealistiskt lågt pris sätts på 

fastigheten när den annonseras ut till försäljning. 

Att efter priset skriva "... eller till högstbjudande" och "budstart…" ger inte säljaren en 

realistisk bild av vad han har tänkt sig att få för sin bostad. 

Denna uppsats skall belysa de skillnader i prisomfång mellan marknadsfört pris och slutpris i 

och med införandet av accepterat pris, vars syfte är att ge en mer realistisk indikation av det 

pris som säljaren förväntar sig. Det finns dock inte någon skyldighet att sälja till accepterat 

pris, ett faktum som med tiden möjligen kan bli besvärande för branschen. Fenomenet med 

lockpriser i Stockholm har under de senaste åren varit föremål för hård kritik, inte minst i 

media. På grund av detta har många fastighetsmäklare i Stockholms innerstad sedan augusti 

2011, gemensamt tagit itu med problemet, vilket har resulterat i att merparten av alla mäklare 

i innerstaden gått över till prismodellen accepterat pris. 

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss geografiskt till Stockholms innerstad, där vi 

även har jämfört de olika delmarknaderna Kungsholmen, Södermalm, Vasastan och 

Östermalm med varandra. Rapporten omfattas dels av en empirisk analys av utgångspriser 

och slutpriser i Stockholms innerstad, dels av intervjuer genomförda med berörda mäklare i 

områdena. 

1.2 Syf te/Frågestäl lning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur accepterat pris har påverkat skillnaderna 

mellan utgångspris och slutpris på bostadsrätter. Vi kommer undersöka detta genom att 

jämföra statistik på sålda bostadsrätter med en kvantitativ och en kvalitativ analys via kontakt 

med mäklare på marknaden för att få en helhetsuppfattning.  

 

Vidare ska de olika stadsdelarna Kungsholmen, Södermalm, Vasastan och Östermalm 

jämföras med varandra för att se om skillnaden mellan utgångspris och slutpris skiljer sig 

mellan de olika delmarknaderna. Intervjuer har genomförts med mäklare i området för att ta 
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reda på hur de kommer fram till det accepterade priset och vilka för- eller nackdelar de ser 

med den nya prismodellen.  

 

Vi har även analyserat den empiriska datan med avseende på månad. Detta för att se om det 

skiljer något mellan kortare tidsperioder innan och efter införandet av accepterat pris, samt 

om man kan se en tendens i att skillnaderna ökar eller minskar.  

 

 Syftet med uppsatsen är att försöka svara på följande frågor: 

 

• Hur förhåller sig utgångspris och slutpris efter införandet av accepterat pris? 

• Finns det skillnader mellan olika delmarknader i avseende på differensen mellan 

utgångspris och slutpris? 

• Hur har prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholms innerstad påverkat skillnaden 

mellan utgångs- och slutpris?  

• Hur resonerar mäklare/säljare när de sätter accepterat pris? 

1.3 Avgränsningar  

Utifrån vår problemställning kommer avgränsningar att göras genom att vi lägger all fokus på 

bostadsrätter. Andra typer av bostadsformer såsom småhus, hyreshus och andra fastigheter 

kommer inte att belysas ur någon synvinkel.  

 

Rapporten kommer även att geografiskt avgränsas genom att vi endast kommer studera 

bostadsrätter i Stockholms innerstad och intervjua verksamma fastighetsmäklare i Stockholms 

området. 

Den tredje avgränsningen kommer att ske genom att data omfattar perioden 2010-08-01 till 

2012-02-29. Eftersom perioden täcker ett år före av accepterat pris och ett halvt år efter, har 

studieperioden indelats i två perioder. Den första perioden omfattar 2010-08-01 till 2011-02-

28 och den andra perioden är efter införandet av accepterat pris, 2011-08-01 till 2012-02-29.  

 

Prisutveckling kommer endast undersökas för hela Stockholms innerstad, då syftet med att 

analysera delmarknaderna är att jämföra skillnader i utgångspris och slutpris före och efter 

införandet av accepterat pris. Vi kommer dessutom bara undersöka hur prisutvecklingen 

påverkat skillnaderna efter införandet, alltså under period två. 
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1.4 Disposi t ion 

Denna rapport är uppbyggd enligt följande struktur: I kapitel två beskrivs arbetsprocessen, hur 

vi har gått tillväga och vilken metod vi använt oss av. Kapitel tre förklarar bakgrunden till 

uppkomsten av accepterat pris och tar upp en relevant teori på området. Det fjärde kapitlet 

fokuserar helt och hållet på den insamlade empirin. I kapitel fem redovisar och analyserar de 

intervjuer som gjorts. I kapitel sex kopplas den behandlade spelteorin samman med empirin 

och intervjuer. Detta analyseras för att avslutningsvis sammanfatta rapporten med en slutsats, 

diskussion samt förslag på vidare forskning.  
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2. METOD 

I detta kapitel presenteras valet av metod samt vårt tillvägagångssätt i denna rapport. 

2.1 Vetenskapl ig  metod  

Valet av metod grundar sig på hur vi tekniskt ska gå tillväga för att samla in data och kunna 

dra korrekta slutsatser utifrån dessa. Det är främst utifrån två olika ansatser som valet av 

metod utgår från. En djupare analys av ett fåtal fall, kvalitativ ansats eller om analysen infattar 

flera fall för att kunna generalisera resultaten till en viss population, en kvantitativ 

ansats.(Eriksson, 2011) 

2.2 Kval i tat iv  e l l er  Kvanti tat iv  metod 

Det finns två olika sätt att gå tillväga, en kvalitativ och en kvantitativ metod. Med en 

kvalitativ metod undersöks bara enstaka händelser. Händelserna uttrycker data i form av text, 

bilder och analysen görs i form av verbala resonemang och tankefigurer. Kvantitativ 

forskning innebär att ett antal olika metoder används för insamling av information. Denna 

metod används främst när en större undersökning sker. Surveyundersökningar, experiment, 

analys av tidigare insamlad information, strukturerade observationer och innehållsanalys 

utgör de viktigaste varianterna av kvantitativ forskning.(Bryman, 2011) 

2.3 Val av metod 

Denna rapport baseras på dels en kvantitativ empirisk analys av utgångspris och slutpris och 

dels av en kvalitativ analys med individuella intervjuer genomförd med verksamma mäklare i 

Stockholms innerstad. Vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att 

få djupare förståelse inom ämnet samt en bättre helhetsbild.  

2.4 Datainsamling  

Vi har använt oss av primärdata och sekundärdata när vi sökt information som har varit 

relevant för vår uppsats. Nedan presenteras hur vi har gått tillväga för att samla in denna 

information och data som krävts för att kunna genomföra vår rapport.  

 

Data som samlas in direkt från informationskällan kallas för primärdata. Informationen och 

insamlingen kan ske genom t.ex. enkätundersökningar, observationer eller personliga 

intervjuer.  Primärdata samlas in specifikt för den aktuella situationen. Vi har valt att använda 
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oss av personliga intervjuer vid insamling av primärdata. Detta för att vi vill kunna ha en 

diskussion med respondenten kring ämnet för att få fram en så korrekt bild som möjligt. 

Fördelen med primärdata är att den kommer direkt från källan och inte har genomgått någon 

omarbetning. Vi valde att genomföra intervjuer med mäklare framför en enkätundersökning, 

eftersom en enkätundersökning skulle kräva ett större urval av mäklare och vara med 

tidskrävande. Vi har totalt genomfört fyra intervjuer med mäklare, vilka  

 i snitt har tagit 35 minuter per tillfälle.  

 

Sekundärdata består av data som redan finns insamlad och är sammanställd i något annat 

sammanhang. Fördelen med sekundärdata är att det ofta finns mycket information tillgänglig i 

olika databaser. Exempel på sekundärdata är befintlig statistik eller tidigare undersökningar.  

2.5 Vårt val  av datainsamling 

I första hand tog vi in prisstatistik i form av sekundärdata genom en kvantitativ analys, som 

togs fram med hjälp av Mäklarstatstiks databas. Information som hämtades ur materialet var 

adress, accepterat pris (utgångspris) och slutpriser för bostadsrätter. Uppgifterna är i 

Excelformat och består av bostadsrätter som sålts från 2010-08-01 till 2012-02-29. Materialet 

består av totalt 5831 sålda bostadsrätter. Primärdata tillgodogjorde vi oss genom individuella 

intervjuer med verksamma mäklare i området.  

2.6 Urval av respondenter    

Fastighetsmäklarna vi har undersökt har valts med icke-sannolikhetsurval då vi tror att de 

valda fastighetsmäklarna ger en representativ bild av bostadsmarknaden i Stockholms 

innerstad. 

 

Våra respondenter var: 

Jörgen Olsson, Ekenstam Fastighetsmäklare 

Erik Olsson, Erik Olsson Fastighetsförmedling 

Håkan Lindén, Skandiamäklarna 

Cathrine Andersson, Svensk Fastighetsförmedling 

 

De valda fastighetsmäklarna gav sannolikt en representativ bild av Stockholmsmarknaden, då 

de kontor de arbetar på förmedlar en stor del av bostadsrättslägenheterna i Stockholms 
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innerstad. Respondenterna har olika lång erfarenhet, något som ökar pålitligheten i 

undersökningen då tankar och erfarenheter kring accepterat pris kan skilja sig åt hos olika 

fastighetsmäklare.  

2.7 Utformning av interv jumal l  

Inför intervjuerna med de utvalda mäklarna utformades en intervjumall för att med enkelhet 

kunna jämföra mäklarnas svar. Frågorna var utformade med flervalsalternativ för att ge en 

bättre bild av mäklarnas svar.  

 

Intervjumallen användes vid samtliga intervjuer men samtalen byggde även på djupare 

diskussioner kring de aktuella ämnena och därför kan även frågeställningar som inte togs upp 

i mallen komma att analyseras. 

2.8 Bearbetning av resul tat  och to lkning av interv juer  

Med bakgrund av vår frågeställning och syfte har vi tolkat och bearbetat våra intervjuer med 

mäklare för att finna relevant information som kan vara av intresse utifrån syftet med 

rapporten.  

 

Eftersom antalet intervjuer är litet, är syftet inte att kunna göra mer bestämda påståenden om 

hur mäklare i allmänhet ser på accepterat pris, utan syftet är främst att få en grov bild från de 

mäklare vi intervjuat avseende för- och nackdelar med den nya prismodellen. De intervjuer 

som är genomförda har sammanställts och presenteras i förkortad form i kapitel 5. 

  

Den kvalitativa statistiken har granskats utifrån den frågeställning vi har. 

2.9 Redovisning och analys av empir i  och interv juer 

Vid redovisningen av statistik och intervjusvar kommer varje del att inledas med en allmän 

punkt om vad som framkommit genom den insamlade informationen. Denna inledande del 

efterföljs av en sammanfattning och analys där vi tolkar resultatet och analyserar vad som 

framkommit av datan. Vid redovisning av intervjuerna kommer vi inte presentera vilket 

intervjuobjekt som svarat, då syftet med intervjuerna är att få branschens bild av accepterat 

pris och inte att jämföra de olika mäklarbyråerna med varandra. 
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3. PRISSÄTTNING PÅ FASTIGHETSMARKNADEN 

I detta kapitel tar vi upp bakomliggande teorier kring prisbildning samt bakgrund till att 

accepterat pris infördes. Detta för att ge ett samanhang till accepterat pris och Stockholms 

bostadsmarknad. 

3.1 Värdeteor i  

Värdeteorin syftar till att beskriva hur värden uppkommer och hur värde definieras. De 

grundläggande förutsättningarna för att värde ska uppkomma är att det finns ett behov hos 

individen att inneha en viss tillgång och att produkten tillför individen en slags nytta med 

produkten.  För att värde ska uppstå krävs även att produkten är i begränsad tillgång och att 

det är möjligt för individen att överlåta produkten mot t.ex. pengar. För fastigheter och 

bostadsrätter gäller dessutom att den bara kan disponeras av den som äger eller använder den. 

Värdet är en funktion av olika framtida potentiella nyttor.(Fastighetsnomenklaturen sid 245) 

Värdet (V) kan matematiskt skrivas på följande sätt: 

V=f(a+b+c+d+e+…+n) 

Där värdet är en funktion av olika värdeskapande parametrar. 	  

3.2 Utbud och e f t er frågan 

 

 
Figur 1a och 1b (Lundström & Jonsson, 2004). 

Utbudet av bostadsrätter och fastigheter är det antal som vid varje given tidpunkt erbjuds till 

försäljning. Utbudet beror bland annat på priset på produkten, kostnaden att producera 

produkten och de maskiner som behövs för att producera produkten. Det är stor skillnad 

mellan olika produkter och deras utbudskurvas rörlighet. Fastighetsmarknaden präglas av en 



 

 14 

väldigt trög rörlighet på grund av marknadens särdrag. Exempel på fastighetsmarknadens 

särdrag är att det är lång byggtid, stora kapitalkostnader, lånefinansierade köp samt att 

objekten är lägesmässigt bundna och unika. Dessa särdrag gör att utbudskurvan är relativt 

oelastisk på både kort och medellång sikt.  En trög och oelastisk utbudskurva medför att priset 

på fastighetsmarknaden främst kommer att påverkas av efterfrågan. 

 

Förändringen i efterfrågan sker snabbare på fastighetsmarknaden än förändringar av utbudet. 

Hur mycket en produkt efterfrågas beror bland annat på priset på produkten, priset på 

substitutionsprodukter, inkomster och preferenser.(Fastighetsnomenklaturen sida 210) 

 

3.3 Bostadsrät tpr iser  och bakomliggande dr ivkraf ter   

Nedan kommer rapporten att klargöra och gå närmare in på vilka faktorer som kan förklara 

prisnivån på bostäder. När man talar om prisnivå är det viktigt att klargöra att det finns fler 

aspekter som påverkar den. Antingen den allmänna prisnivån på en viss marknad, eller 

alternativt prisnivån för en specifik lägenhet på en viss del av marknaden. En fastighet som 

handelsvara är speciell på flera sätt. Det faktum att en fastighet inte går att flytta på gör att 

lokaliseringen av lägenheten är en av de viktigaste faktorerna som påverkar priset. Läget som 

värdefaktor bestäms av dess närhet till kommunikationer, arbetsmarknad och kulturellt 

utbud.(Persson, 2008) 

I detta avsnitt ska vi utreda de makro- och mikroekonomiska aspekterna som påverkar 

prisnivån för bostadsrätter. Syftet med att utreda de båda aspekterna är att försöka förklara 

vad det är som påverkar prisnivån för bostadsrätter på en delmarknad vid en viss 

försäljningstidpunkt. 

3.3.1 Makroekonomiska faktorer   

Makroekonomin är den stora ekonomin som förklarar ekonomins samlade utveckling. Den 

påverkar fastighetsmarknaden lika mycket som andra marknader. Den nationalekonomiska 

teorin använder sig av faktorer som inflation, sysselsättning, ränteläge, produktionstakt samt 

tillväxt för att förklara det allmänna ekonomiska läget för en lokal-, regional- eller global 

marknad.(Persson, 2008) 
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För att förstå marknaden och vad det är för marknadsspecifika variabler som styr hushållens 

efterfrågan på boende måste en analys göras på ett antal faktorer som påverkar. Med en 

väldigt trög utbudskurva är det dessa variabler som anses ha störst inverkan på 

bostadsmarknaden: 

• Priset på substitutvaror 
• Befolkningsutveckling 
• Inkomst och förmögenhet 
• Hushållens preferenser 
• Förväntningar om framtiden 
• Räntor 

 

På bostadsmarknaden finns flera alternativ till att bo i en bostadsrätt. Dessa alternativ är 

substitutionsvaror och exempel på dessa varor för bostadsmarknaden är hyreslägenheter i 

flerfamiljshus och hus med äganderätt.  Ett hushåll har alltid rätt att välja sitt boende och 

vilken typ av boendeform som passar bäst. I denna punkt ovan är det alltså äganderätt och 

hyresrätt som är substitutvaror till bostadsrätten på marknaden.(Lundström & Jonsson, 2004) 

 

För en individ på fastighetsmarknaden som ska köpa ett objekt spelar inkomsten en avgörande 

roll för hur mycket köparen har möjlighet att betala för sitt nya boende. Skulle köparens 

inkomst öka kommer således individens köpkraft att öka. I städer är befolkningsutvecklingen 

en av de avgörande faktorerna som påverkar hur stor efterfrågan är på bostäder.  

Människor antas välja det alternativ som på bästa sätt maximerar nyttan. Vilken typ av 

boendeform som väljs beror till stor del på hushållens preferenser.  

 

Räntan är avkastningen på investerat eller utlånat kapital. Ränteläget är en viktigt variabel för 

hur mycket konsumenten har råd att låna. Räntan regleras av de makroekonomiska faktorerna, 

utbud och efterfrågan. Från låntagarens sida är räntan kostanden för att låna pengar. Utbudet 

av bostadsrätter eller pengar att låna påverkas av hur många aktörer det är som vill låna ut 

sina sparade pengar (Johansson & Karlsson 2004). Efterfrågan beror på hur många individer 

som är i behov av att låna pengar. Det finns en rad olika faktorer som påverkar vilken nivå 

räntan ligger på. Framför allt förväntad inflation, räntenivån i utlandet och konjunkturläget. 
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3.3.2 Mikroekonomiska faktorer  

I det aktuella bostadsmarknadsläget är det egenskaper hos den enskilda bostadsrättslägenheten 

som inverkar på prisbilden. Fastighetsmarknaden följer den mikroekonomiska värdeteorin om 

hur utbud och efterfrågan styr jämviktspriset. Bostadsmarknaden präglas av många särdrag 

som inte kan tillämpas på andra marknader, dessa särdrag är: 

• Varje objekt är unikt 
• Lägesbestämd 
• Lång varaktighet 
• Stor kapitalinsats 
• Lånefinansierade köp 
• Trögrörligt utbud 
• Bristfällig marknadsinformation 
• Utdragen överlåtelseprocess 
• Många inblandade parter 
• Samhällskontroll 

(Johansson & Danielsson 2010) 

 

Alla objekt är unika och det finns särdrag för alla typer av objekt. Det är i mer strikt mening 

inget objekt som är exakt jämförbart med ett annat. Läget är ett av de viktigaste attributen och 

det kan inte förändras (Wilhelmsson, 2004). En fastighet har väldigt lång ekonomisk livslängd 

vilket innebär att nyttan förväntas fortgå över en lång tid framåt. Att köpa en bostadsrätt 

innebär för de flesta privatpersoner den största investeringen i livet och för företag innebär 

fastighetsförvärv stora risker. Ofta finansieras fastigheter med lånefinansiering, vilket gör att 

lånevillkoren har stor betydelse för prisnivån. Detta gör att de makroekonomiska aspekterna 

som beskrivits ovan påverkar prisnivån på bostadsmarknaden. Överlåtelser av bostadsrätt är i 

regel en succesiv och utdragen process. Det kan bero på att det inte bara är köpare och säljare 

som finns med i processen utan även mäklare.(Fastighetsnomenklaturen sida 210-211) 

3.4 Försäl jningsprocessen på bostadsmarknaden 

 
Vid en försäljning av en bostadsrätt i Sverige är det vanligast att sälja genom en lokal 

mäklare. Om försäljningen sker genom en mäklare ingår säljare och mäklare ett exklusivt 

kommissionsavtal, som innebär att under avtalsperioden är det endast vederbörande mäklare 

som har egendomen till försäljning och mäklaren kommer att kräva arvode av säljaren.  

 

Arvodesnivån för svenska mäklare uppgår till mellan 3-5 % av bostadsrättens försäljningspris. 

Arvodet kan betalas antingen som provision eller som ett fast belopp.(Robin, 2012) 
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Vid överlåtelse av en bostad skall ett skriftligt köpeavtal upprättas och skrivas under av både 

köpare och säljare. Säljaren har fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren har rätt att sälja till 

vem han/hon vill.(Martinez, 2012) 

 

3.5 Lockpris  

En av anledningarna till initiativet till accepterat pris tros vara den ökade mängden varningar 

mäklarbranschen fick för användandet av lockpriser. Under 2011 varnades 24 stycken 

mäklare för att ha använt sig av lockpriser, vilket är fyra mäklare fler jämfört med tidigare 

år.(Carter, 2012) 

 

Någon precis definition på hur mycket priset ska avvika för att anses som lockpris finns inte. 

Fastighetsmäklarnämnden gjorde dock i februari 2010 ett uttalande om mäklarnas ansvar vid 

prissättning där de säger:  

”Vid marknadsföring av sina förmedlingsobjekt har en mäklare en skyldighet att ange 

korrekta uppgifter om objektet. Om en mäklare i marknadsföringen anger pris på sina objekt 

som väsentligt avviker från det som bedöms som det marknadsmässiga priset kan det bland 

annat leda till att intresserade kunder vilseleds. En sådan prissättning vid marknadsföringen 

innebär att en fastighetsmäklare åsidosätter såväl sin omsorgsplikt som god 

fastighetsmäklarsed.” (Fastighetsmäklarnämnden, 2010) 

 

Hungaria Gunnelin och Lind, 2008, konstaterar i en studie om lockpriser att utgångspriserna 

vid tidpunkten vid deras rapport låg mellan 30 och 40 procent lägre än slutpriserna. Om vi 

tänker sig att slutpriset på ett objekt följer teorin för utbud och efterfrågan kommer det hamna 

i skärningspunkten mellan utbuds- och efterfrågakurvan. Det annonserade priset sätts däremot 

långt under skärningspunkten.  

 

Exakt när lockpriser uppkom på Stockholms bostadsmarknad, är oklart. En teori är att det slog 

igenom ungefär samtidigt som internet tog över större delen av annonseringen från 

papperstidningarna. Med annonser i tidningar fick mäklarna lättare personlig kontakt med 

potentiella köpare, då annonserna ofta var mindre informativa än i dagsläget. Köpare var då 

tvungna att ringa mäklaren för mer information, vilket gjorde att mäklaren fick en chans att 
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locka till visning. När den möjligheten försvann, var låga utgångspriser ett annat sätt att få 

potentiella köpare till visningen. När en del mäklare började med ett sådant förfarande var det 

svårt för andra att ställa sig utanför. Mäklarna riskerade således att tappa potentiella köpare på 

visningar om de inte använde sig av lockpriser.(Norén, 2012) 

 

Spelteoretisk förklaring till lockpriser 
 

Spelteori beskriver hur två eller flera beslutsfattare interagerar när de fattar beslut. Spelteorin 

bygger på att varje aktör på marknaden eftersträvar ett så gynnsamt utfall av sitt agerande som 

möjligt och att utfallet av aktörens beslut påverkas av hur övriga aktörer agerar. Man skiljer 

på icke-kooperativa och kooperativa spel. I icke-kooperativa spel handlar varje deltagare utan 

att kommunicera med övriga deltagare, till skillnad från kooperativa spel där deltagarna 

samarbeta.(Axelsson, 1998) 

 

Ett klassiskt dilemma och exempel i spelteorin är fångarna, som båda har begått ett brott 

tillsammans. De sitter i varsitt rum och har ingen möjlighet att kommunicera med varandra. 

De båda får samma erbjudande: Om båda erkänner brottet får de åtta års fängelse vardera och 

om båda nekar blir fängelsestraffet ett år var. Men om bara en erkänner får den som erkänner 

endast tre månader och den andre får tio års fängelse. 

 
Figur 2 Fångarnas dilemma 
 

De två intagna fångarna har nu hamnat i ett svårt dilemma. Om de båda kunde komma 

överens om att inte erkänna skulle de få ett år. Problemet är att de inte kan tala med varandra 

och även om det hade möjlighet till det är frågan hur de ska kunna lita på varandra.(Pindyck 

& Rubinfeld, 2009) 

 

Tidigare studier på området har behandlat hur en ”spelteoretisk” förklaring kan ha bidragit till 

lockpriser uppkom på Stockholms bostadsmarknad (Lind och Hungaria, 2008). Enligt denna 

studie riskerade deltagarna, i detta fall mäklarna, att tappa marknadsandelar om de skulle höja 

sina utgångspris när priserna steg samtidigt som konkurrenterna inte höjde sina. 
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Konsekvensen blev att samtliga deltagare höll kvar vid sina utgångspriser trots att priserna på 

marknaden steg. 

3.6 Accepterat  pr is  

Den 1 augusti 2011 införde en majoritet av mäklarfirmorna i Stockholms innerstad 

”Accepterat pris” i sina bostadsannonser. Accepterat pris innebär att mäklare och säljare 

gemensamt kommer överens om en nivå på köpeskillingen, som säljaren är villig att acceptera 

som slutpris. Nivån ska även ligga inom ramen för mäklarens värdering av 

objektet.(Mäklarsamfundet, 2012) 

 

Beslutet till att införa accepterat pris har tagits efter den stora kritiken mot lockpriser på 

bostadsrätter. Fastighetsmäklarnämnden försökte för ett par år sedan lösa problemen med 

lockpriser genom rekommendationer till mäklarfirmorna att utgångspriset ska ligga i linje 

med det bedömda marknadsvärdet. Trots dessa rekommendationer försvann inte lockpriserna. 

Med det nya systemet med accepterat pris, är tanken att lockpriserna ska försvinna och 

spekulanter redan i annonsen ska få en uppfattning om ett sannolikt slutpris.(Troedsson, 2011) 

 

Accepterat pris är ingen fastslagning av slutpriset. Budgivning till ett högre pris kan 

förekomma, om flera spekulanter är villiga att betala mer än det angivna accepterade priset. 

Säljaren har enligt lag, precis som tidigare, fri prövorätt. Detta innebär att säljaren är fri att 

bestämma om denne vill genomföra köpet även om det accepterade priset är uppnått. 

 

Den 1 januari utökades modellen med accepterat pris till att gälla i hela Stockholms län 

(Andersson, 2011). 

 

Enligt teori för utbud och efterfrågan, ligger marknadsvärdet för ett objekt i skärningspunkten 

mellan utbudskurvan och efterfrågakurvan. Det angivna accepterade priset ska spegla 

mäklarens värdering och säljarens prisförväntningar och ska vid försäljningar genomförda av 

kunniga mäklare ligga i närheten av ett troligt marknadsvärde, alltså vid skärningspunkten 

mellan de två kurvorna. De speciella förhållanden kring bostadsrätters värde som tas upp 

bland de mikro- eller makroekonomiska faktorerna gör också att det alltid finns en osäkerhet 

kring mäklarens värdering oavsett hur kompetent mäklaren är. 
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4. EMPIRI/FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

I följande kapitel redovisas våra resultat från den empiriska undersökningen av förhållandet 

mellan accepterat pris och slutpris. 

 

Vi har delat upp den empiriska undersökningen i olika underrubriker med syfte att utöver 

helhetsbilden av hur accepterat pris har påverkat den aktuella marknaden, Stockholm 

innerstad, även kunna analysera olika delmarknader. Vi har därför delat upp resultaten för de 

olika stadsdelarna. Detta efterföljs av en sammanfattning och analys av resultatet.   

 

Resultaten från den empiriska undersökningen kommer även redovisas månadsvis för att visa 

om skillnaderna mellan utgångspris och slutpris varierar mellan månaderna och om det finns 

något samband mellan hur det såg ut i tiden före och efter införandet av accepterat pris. 

Jämförelsen mellan månaderna är också gjorda för att se om det går att härleda skillnader till 

en viss tidsperiod. 

 

Den procentuella skillnaden har vi fått genom att räkna fram en kvot mellan utgångspris och 

slutpris med hjälp av formel 1. 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙  𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 =
𝑆𝑙𝑢𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑈𝑡𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 − 1 

Formel 1. 
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4.1 Resul tat   

I tabellen nedan sammanställs den genomsnittliga procentuella skillnaden mellan utgångspris 

och slutpris, antal observationer samt en jämförelse mellan hela Stockholms innerstad och 

stadsdelarna Kungsholmen, Södermalm, Vasastan och Östermalm före och efter införandet av 

accepterat pris.  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
___________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Stockholms	  
innerstad	  

Kungsholmen	   Södermalm	   Vasastan	   Östermalm	  

Perioden	  före	  
accepterat	  pris	  

	   	   	   	   	  

Mellanskillnad	  
(ut-‐	  och	  slutpris)	  

25,6	  %	   27,6	  %	   26,4	  %	   27,5	  %	   19,0	  %	  

Antal	  observationer	   3492	   909	   1220	   719	   644	  
	   	   	   	   	   	  

Perioden	  efter	  
accepterat	  pris	  

	   	   	   	   	  

Mellanskillnad	  
(ut-‐	  och	  slutpris)	  

2,4	  %	   3,0	  %	   2,5	  %	   2,2	  %	   1,2	  %	  

Antal	  observationer	   2339	   588	   946	   415	   390	  
Tabell 1: Genomsnittligt procentuell skillnad mellan utgångspris och slutpris och antal observationer för period 
ett, 1 augusti 2010– 28 februari 2011 och period 2, 1 augusti 2011– 29 februari 2012, för stadsdelarna 
Kungsholmen, Södermalm, Vasastan och Östermalm samt totalt i Stockholms innerstad.(Mäklarstatistik) 
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25,81%	   25,90%	   27,53%	  
31,43%	   29,89%	   28,64%	   26,02%	  

5,42%	  
1,47%	   1,98%	   2,68%	   1,32%	   3,74%	   3,70%	  

AugusX	   September	   Oktober	   November	   December	   Januari	   Februari	  

Kungsholmen	  

%	  skilland	  före	  accepterat	  pris	   %	  skillnad	  e\er	  accepterat	  pris	  

4.2 Hela Stockholms innerstad 

 
Figur 3: Procentuell skillnad mellan utgångs-och slutpris före och efter  
accepterat pris, i Stockholms innerstad 

Den genomsnittliga avvikelsen från utgångspris till slutpris innan införandet, var i hela 

Stockholms innerstad 25,6 procent. Efteråt var avvikelsen 2,4 procent. Största skillnaden i 

period 1 var i november då avvikelsen var 28,0 procent, respektive augusti i period 2 då den 

var 3,5 procent. 

4.3 Kungsholmen 

 

 

Kungsholmen är den delmarknad där skillnaderna mellan utgångspris och slutpris är störst, 

både innan och efter införandet av accepterat pris. Innan var skillnaden under den aktuella 

perioden 27,6 procent och i den andra perioden som undersöktes var den 3,0 procent. 

Statistiken visar att det skiljde som mest i november månad då avvikelsen var 31,4 procent.  

Efter införandet var skillnaden däremot störst i augusti då den var 5,4 procent.  

25,70%	   25,10%	   24,53%	  
27,95%	  

23,91%	  
26,97%	  

24,54%	  

3,53%	   0,96%	   0,64%	  
2,67%	   1,68%	   3,37%	   3,42%	  

AugusX	   September	   Oktober	   November	   December	   Januari	   Februari	  

Stockholms	  innerstad	  

%	  skillnad	  före	  accepterat	  pris	   %	  skillnad	  e\er	  accepterat	  pris	  

Figur 4: Procentuell skillnad mellan utgångs-och slutpris före och efter 
accepterat pris, på Kungsholmen. 
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26,76%	   25,77%	   27,42%	   28,35%	   26,30%	   25,97%	   24,27%	  

2,94%	   1,42%	   1,21%	   2,75%	   2,23%	   3,23%	   3,26%	  

AugusX	   September	   Oktober	   November	   December	   Januari	   Februari	  

Södermalm	  

%	  skillnad	  före	  accepterat	  pris	   %	  skillnad	  e\er	  acceptreat	  pris	  

4.4 Södermalm 

 

På Södermalm var skillnaden innan införandet 26,4 procent och efter accepterat pris införts, 

har skillnaden mellan accepterat pris och slutpris i genomsnitt varit 2,5 procent. Södermalm 

var den stadsdel där det skiljde minst mellan de olika månaderna innan accepterat pris började 

användas. Största differensen var, precis som för Kungsholmen, i november då den uppmättes 

till 28,4 procent. Minst differens var det i februari då det var 24,3 procent mellan utgångspris 

och slutpris. Efter införandet av accepterat pris var den största skillnaden mellan utgångspris 

och slutpris i februari, då den mättes till 3,3 procent. Minst var det i oktober då den låg på 1,2 

procents. 

  

Figur 5: Procentuell skillnad mellan utgångs-och slutpris före och efter 
accepterat pris, på Södermalm. 
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4.5 Vasastan 

 

 

Vasastan uppmätte en skillnad på 27,5 procent innan accepterat pris började användas. Efter 

det var skillnaden under motsvarande period 2,2 procent. Innan accepterat pris var det i 

november, även för Vasastan, som den största skillnaden uppmättes, 30,7 procent. Minst 

skillnad var det i oktober då det skiljde 22,2 procent. Även efter införandet av accepterat pris 

var skillnaden störst i november, 4,3 procent. Under två månader var det genomsnittliga 

slutpriset lägre än utgångspriset, i både september och oktober. Minst skiljde det i september 

då slutpriset endast var 0,2 procent ifrån utgångspriset. 

4.6 Östermalm 

 
Figur 7: Procentuell skillnad mellan utgångs-och slutpris före och efter  

accepterat pris, på Östermalm. 

 
Östermalm är den stadsdel där skillnaderna mellanutgångspris och slutpris är minst, både före 

och efter införandet av accepterat pris. Den genomsnittliga ökningen från utgångspris till 

slutpris var under perioden vi undersökt, innan accepterat pris 19,0 procent.  Efter att 

20,30%	   18,66%	   17,85%	   20,61%	  
14,23%	  

21,79%	   19,07%	  

3,95%	  
0,60%	   -‐0,80%	   0,77%	   0,35%	   2,13%	   2,77%	  

AugusX	   September	   Oktober	   November	   December	   Januari	   Februari	  

Östermalm	  

%	  skillnad	  innan	  accepterat	  pris	   %	  skillnad	  e\er	  accepterat	  pris	  

27,86%	   28,12%	  
22,23%	  

30,70%	  
24,38%	  

30,63%	   27,87%	  

2,05%	  
-‐0,17%	   -‐0,44%	  

4,25%	   2,11%	   3,90%	   4,04%	  

AugusX	   September	   Oktober	   November	   December	   Januari	   Februari	  

Vasastan	  

%	  skillnad	  före	  accepterat	  pris	   %	  skillnad	  e\er	  accepterat	  pris	  

Figur 6: Procentuell skillnad mellan utgångs-och slutpris före och efter 
accepterat pris, i Vasastan. 
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accepterat pris började användas den 1 augusti 2011 har skillnaden i genomsnitt varit 1,2 

procent. I perioden innan accepterat pris, var det störst skillnad i januari, 21,8 procent. Minst 

avvikelse var det i december, 17,9 procent. I perioden efter skiljde det mest i augusti då den 

var 3,9 procent. Även på Östermalm var det en månad då de genomsnittliga slutpriserna låg 

lägre än de motsvarande utgångspriserna, detta var i oktober månad. Minst var det i december 

då den var endast 0,4 procent.  

4.7 Prisutveckl ing 

 

 
Figur 8: Utgångspris och slutpris under perioden 2011-08-01 till 2012-02-29. 
 

Slutpriserna per kvadratmeter var som högst i augusti. Sedan sjönk priserna i september och 

oktober. Efter en liten ökning i november sjönk priserna igen i december och efter det ökade 

slutpriserna i både januari och februari. 

 

Jämför vi det med hur utgångspriserna varit under samma period, ser vi att det endast är i 

september som en minskning i slutpris inte motsvaras av en sänkning av utgångspriset. Detta 

kan förklaras med osäkerheten kring accepterat pris den första månaden. Däremot är det i 

både november och januari som utgångspriserna har minskat trots att slutpriserna ökat. 

 

4.8 Sammanfattning/Analys 

Den genomsnittliga avvikelsen på 2,4 procent, visar att accepterat pris gjort att skillnaden 

mellan utgångspris och slutpris minskat markant. Statistiken tyder på att det fanns viss 
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osäkerhet om hur utgångspris skulle sättas efter införandet av accepterat pris, detta då 

avvikelsen är som störst första månaden efter att prismodellen började användas. Innan 

accepterat pris infördes var skillnaden i augusti nära genomsnittet för hela perioden vi har 

undersökt. Efter införandet avviker augusti månad från genomsnittet. Detta visar att den större 

avvikelsen första månaden inte kan härledas till augusti månad utan till en osäkerhet till hur 

accepterat pris skulle användas. 

 

Efter den inledande månaden sjönk skillnaden till under 1 procent i både september och 

oktober. Aktörerna på marknaden kan då antas ha varit mer säkra på vilken nivå accepterat 

pris skulle sättas i förhållande till slutpris. 

 

Den ökande skillnaden de sista två månaderna kan vara ett tecken på återgång till en lägre 

nivå på utgångspriser i förhållande till slutpris och att marknaden börjar dra sig närmre 

lockpriser igen. Den stora ökningen kan inte kopplas till tidsperioden för de två månaderna, 

då motsvarande månader i period 1 inte skiljde sig nämnvärt från månaderna innan. 

 

En möjlig förklaring till ökningen kan vara att det är en eftersläpning i utgångspriserna om 

slutpriserna ökat. En värdering av bostadsrätter på Stockholms bostadsmarknad bygger 

mycket på jämförelseobjekt och om priserna stigit mycket kan en värdering som bygger på 

slutpriser de senaste månaderna ge en missvisande bild. Det accepterade priset kan därför vara 

för lågt, och till följd av detta ge en större differens mellan det accepterade priset och 

slutpriset. En sådan skillnad skulle med tiden återgå till den nivå det var innan priserna steg, 

när marknaden stabiliserar sig.  

 

Enligt spelteorier kan det dock vara osäkert för en enskild aktör att höja sina utgångsbud även 

om priserna stiger, då den aktören riskerar att förlora potentiella köpare. Detta kan enligt 

Gunnelin Hungaria och Lind ha varit en av anledningarna till att lockpriserna uppkom. Enligt 

denna teori leder en hetare marknad till att priserna på bostadsrätter stiger i snabbare takt än 

utgångspriser, vilket skulle betyda att mäklarna då frångår accepterat pris. Detta får stöd 

genom vår undersökning av utvecklingen av utgångspriser och slutpriser. 

 

Vid jämförelsen mellan slutpriser och utgångspriser ser vi att förklaringen till att gapet ökat 

över de sista två månaderna, är att slutpriserna ökat och inte att utgångspriserna sänkts. Att 

utgångspriserna ökade i september, även fast slutpriserna sjönk, beror antagligen på den 
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osäkerhet det fanns kring vilken nivå accepterat pris skulle sättas till den första månaden efter 

införandet. 

 

När vi jämför de olika delmarknaderna med varandra ser vi att samtliga har en klart större 

skillnad i augusti månad än de två efterföljande månaderna. Alltså hade alla delmarknader 

svårt att hitta rätt nivå första månaden. De två delmarknader som sticker ut på det området är 

Kungsholmen och Östermalm, där det skiljer mest mellan augusti och september. 

 

Hungaria Gunnelin och Linds studie om lockpriser visade att Östermalm var den stadsdel där 

utgångspris låg närmast slutpris. Analysen av de olika delmarknaderna visar att Östermalm 

även efter införandet har klart minst skillnad mellan utgångspris och slutpris.  

 

En förklaring som, enligt Hungaria Gunnelin och Lind, kan ligga bakom är att 

utgångspriserna inte fungerar på samma sätt på Östermalm. Det kan vara så att det är en annan 

kundkrets på Östermalm jämfört med de övriga delmarknaderna. På Östermalm är säljare och 

köpare mer välinformerade om bostadsmarknaden och har eventuellt en högre inkomst och 

där ett objekt som har ett lågt utannonserat pris kan tolkas som sämre.  
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5	  INTERVJUSVAR 
 
I detta kapitel redovisas de svar vi fått från intervjuer med utvalda mäklare. Intervjuernas 

syfte är att få en djupare bild av hur mäklarbranschen ser på accepterat pris. Hur de tycker att 

det har fungerat sedan införandet, samt hur de ser på framtiden för accepterat pris och 

huruvida de tror att skillnaderna mellan utgångspris och slutpris kommer ligga på samma nivå 

som den har gjort hittills. En intervjumall har använts vid intervjuer men det har även förts 

diskussioner utanför den och även dessa svar kommer att analyseras i rapporten. 

 

Intervjun har delats upp i tre underrubriker och dessa tre kommer efterföljas med en analys av 

svaren. 

5.1 Hur accepterat  pr is  sät ts  

 

På vilken genomsnittlig nivå sätts accepterat pris? 

 

Alla de tillfrågade mäklarna svarade att de satte accepterat pris som speglar ett 

marknadsvärde. En av mäklarna pratade om intervall på marknadsvärde, det kan finnas ett 

spann, inom vilket det troliga värdet kommer ligga. Accepterat pris sätts då efter att ha 

diskuterat strategi med säljare.  En mäklare nämnde också hur en taktik kan vara att sätta ett 

högre accepterat pris för att sen kunna godta ett bud lägre är det utsatta priset. Då budgivare 

kan uppfatta det accepterade priset som marknadsvärde, är det kanske psykologiskt bättre att 

få köpa till ett pris under accepterat pris, istället för att lägga att högre bud än accepterat pris.  

 

Hur mycket skulle er nivå på accepterat pris påverkas av att konkurrenterna sänker sina 

utgångspris i förhållande till slutpris? 

Två mäklare påstod att de endast påverkades väldigt lite av vilken nivå accepterat pris sätts 

på. En av dessa svarade att om någon av de större firmorna började sänka sina utgångspriser, 

skulle de möjligtvis påverkas, men inte om någon mindre firma gjorde det. Två svarade att de 

påverkas mycket av vilken nivå de sätter accepterat pris på, de ansåg att de var tvungna att 

ligga rätt i konkurrensen.  

 

Vem beslutar om vilken nivå accepterat pris sätts till? 
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Två svarade att det är säljaren som beslutar nivån. Den ena sa att säljaren alltid har sista ordet, 

men de för en dialog och resonerar kring vilket pris som är rimligt. Den andra svarade att 

accepterat pris alltid sätts till det lägsta möjliga pris som säljaren kan tänkas sälja för. Samma 

mäklare svarade också att de aldrig tar ett uppdrag om de inte är helt säkra på att försäljning 

kommer ske om accepterat pris uppnås. 

Två stycken svarade att de beslutade gemensamt om på vilken nivå accepterat pris sätts. Har 

säljaren för höga krav kan det vara bättre att tacka nej till försäljningsuppdraget, då det finns 

risk att objektet inte kommer säljas. 

 

Hur mycket påverkar priset på liknande försäljningar er nivå på accepterat pris? 

Huruvida jämförelseobjekt påverkar nivån på accepterat pris, svarade tre stycken att det 

påverkar mycket och en att det påverkar ganska mycket. Jämförelsepris på liknande objekt får 

anses vara bästa sättet att bestämma pris på en bostadsrätt i Stockholms innerstad och därför 

borde mycket av mäklarens värdering bygga på jämförelseobjekt, vilket även mäklarna anser 

att det gör.  

 

Hur mycket påverkar säljarens prisförväntningar er nivå på accepterat pris? 

Accepterat pris ska ligga på en nivå som säljaren är beredd att godta. En mäklare ansåg att det 

var det viktigaste när de satte accepterat pris och övriga tre ansåg att det var ganska viktigt, 

men att jämförelseobjektens slutpris var viktigare.  Samtliga påpekade att det är ett samband 

mellan framför allt dessa två faktorer, jämförelseobjektens slutpris och säljarens 

prisförväntningar. 

 

Hur mycket påverkar konkurrenternas utgångspris på liknande försäljningar er nivå på 

accepterat pris? 

Utgångspris på liknande objekt är intressant då det visar på hur påverkade mäklarna skulle bli 

av att konkurrenterna frångår modellen med accepterat pris. På denna fråga skiljde sig svaren 

mest. Samma två som svarade att de inte skulle påverkas av att konkurrenterna sänkte 

utgångspriset, svarade att de påverkas lite eller väldigt lite av denna faktor. De andra två 

svarade tvärtom att de påverkas mycket eller ganska mycket av detta. 

 

Använder ni er av annonserad lägre budstart? 
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Endast en av mäklarna använder sig av annonserad lägre budstart. Däremot fungerar det hos 

samtliga mäklare att de godtar och uppmanar till att lägga lägra bud än det annonserade 

accepterade priset för att få igång budgivningen.  

 

Sammanfattning 

 

Enligt modellen med accepterat pris, ska priset på ett objekt som anges i en bostadsannons 

sättas på en nivå som ligger inom mäklarens värdering av objektet samt på en nivå som 

säljaren kan tänka sig att sälja till. 

 

Att samtliga mäklare påstår att de sätter accepterat pris till marknadsvärde, tyder på att 

införandet av modellen i dagsläget har förändrat prissättningen av bostadsrätter från hur det 

var tidigare.  Att mäklarna var oense om hur konkurrenternas agerande vid prissättning 

påverkar deras nivå, visar dock på att det finns en osäkerhet kring vad som skulle hända om 

en eller flera aktörer skulle gå tillbaka till lockpris eller frångå modellen med accepterat pris 

på annat sätt. Två av mäklarna var av den uppfattningen att det är minst lika viktigt att det 

angivna priset ligger rätt i konkurrensen som att det ligger å samma nivå som jämförelseköp.  

 

Även om bara en mäklare använder sig av annonserad lägre budstart, och det i 

undantagsfall, är det vanligt att budgivningen börjar under det accepterade priset. Detta tyder 

på att budgivningsprocessen innan slutbud är viktig för att säkerställa marknadsvärdet. En 

säljare kan känna sig tryggare med att det uppnådda slutpriset är marknadsmässigt om en 

omfattande budgivning lett fram till priset, än om endast ett bud ligger på den nivån. Omvänt 

gäller samma psykologi för köpare, en budgivning kan fungera som bekräftelse på att den 

köpeskillingen som budgivningen landat på är marknadsmässig eftersom flera budgivare har 

visats sig vara intresserade av objektet på den nivån. 

 

5.2 Effekter  av accepterat  pr is 

 

Märker ni av några skillnader mellan hur det var innan och efter accepterat pris infördes 

angående antal personer på visningarna? 
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Två av mäklarna ansåg att accepterat pris lett till att färre personer kommer på visning, 

samtidigt som de övriga två inte tycker att det är någon skillnad. Enligt en av de tillfrågade 

mäklarna visste de flesta om att utgångspriserna tidigare till största delen var lockpriser och 

därför har förändringen inte lett till någon skillnad. En av de som sa att antalet personer som 

kom på visning minskat, ansåg dock att de som är på visningarna nu är mer intresserade än 

vad genomsnittet var innan. Antalet seriösa spekulanter ansågs därför inte ha förändrats.  

 

Märker ni av några skillnader mellan hur det var innan och efter accepterat pris infördes 

angående antal budgivare? 

 

Alla tillfrågade mäklare ansåg att antalet budgivare har minskat, samtliga påpekar dock att det 

framför allt är den långa transportsträckan fram till den slutliga nivå som kortats ner. 

 

Märker ni av några skillnader mellan hur det var innan och efter accepterat pris infördes 

angående antal visningar som inte leder till affär? 

 

Två mäklare tror att det är fler visningar som inte leder till affär, medan två anser att det är 

ungefär lika många. Av de två som ansåg att det är fler visningar som inte leder till affär, 

trodde en att det berodde på att säljaren lättare fick en bekräftelse av att man uppnått 

marknadsvärde då det var en mer omfattande budgivning innan införandet av accepterat pris.  

En intressant fråga som tangerar den här är hur många budgivningar som kommer upp till 

nivån för accepterat pris, men som ändå inte leder till affär. På denna fråga svarade en att det 

händer ganska ofta, medan övriga tre svarade att det är väldigt sällan. Samtliga ansåg att det 

är ett stort problem när detta sker. 

 

Märker ni av några skillnader mellan hur det var innan och efter accepterat pris infördes 

angående förtroendet för mäklarbranschen? 

 

Förtroendet för mäklarbranschen anser två vara oförändrat och två att det har ökat. De som 

anser att förtroendet har ökat anger de försvunna lockpriserna som största anledning. En av 

dem som inte sett någon skillnad är ändå hoppfull om att det kanske förbättras i framtiden. 
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Sammanfattning 

Det intressanta angående antal personer på visningarna, är om mäklarna tror sig se ett 

samband mellan det och slutpriset. Om mäklarna tror sig få ett högre slutpris med fler 

budgivare, är det möjligt att de sätter ett lägre utgångspris för att locka fler spekulanter.  

 

Med införandet av accepterat pris har mäklarbranschen minskat problemen med lockpriser. 

Detta verkar dock inte ha påverkat förtroendet för mäklarbranschen mer än marginellt. Att 

köp inte blir av trots att budgivningen kommer upp till det accepterade priset, är antagligen 

mer skadligt för branschen än irritationen över lockpriser. Detta kan leda till en rädsla hos 

mäklare som gör att accepterat pris sätts högre än den nivån säljaren är villig att sälja för. 

Tillsammans med att budgivningen börjar under det annonserade priset kan detta enligt 

mäklarna göra att de sätter ett för högt utgångspris för att sedan acceptera ett lägre bud.  

 

5.3 Hur stor  har förändringen bl iv i t  

 

Hur mycket anser ni skillnaderna mellan utgångspris och slutpris har minskat efter införandet 

av accepterat pris? 

 

Samtliga tycker att det är mycket stor skillnad i förhållandet mellan utgångspris och slutpris, 

hur det var innan. 

 

Hur mycket tror ni skiljer mellan accepterat pris och slutpris idag? 

 

Samtliga mäklare tror att avvikelsen ligger mellan 0-5 procent. 

 

Tror ni skillnaden mellan accepterat pris och slutpris kommer att öka i en högkonjunktur? 

Angående framtiden tror tre av mäklarna att samma nivå på skillnaderna kommer att kvarstå, 

det vill säga mellan plus/minus fem procent. En är osäker. En tror att det kommer att fortsätta 

på samma sätt så länge det är en kompetent bransch med seriösa aktörer. En trodde att snabba 

prisförändringar kanske skulle göra att marknaden släpar efter ett tag.  
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Sammanfattning 

 

Mäklarna har bra kunskap på hur variansen mellan accepterat pris och slutpris då vår 

empiriska analys visar att skillnaden ligger inom det spannet som mäklarna uppgett.  

 

Att samtliga är positiva till att skillnaderna kommer ligga på samma nivå i framtiden tyder på 

att de har tilltro till att branschen ska hålla sig till överenskommelsen om accepterat pris. Alla 

svarade dock reserverat att detta gäller så länge branschen är kompetent och situationen i 

branschen är det samma som i dagsläget.  
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6. SPELTEORETISK ANALYS AV ACCEPTERAT PRIS  
 
Den tuffa konkurrensen mellan mäklarna i Stockholms stad gör att en möjlig spelteoretisk 

förklaring kan beskriva hur de stora skillnaderna mellan utgångspris och slutpris uppkom från 

början och hur det skulle kunna se ut i framtiden med utgångspriserna om aktörerna på 

marknaden frångår accepterat pris. 

 

En klassisk spelteori som beskriver hur två fångar får samma erbjudande men de har inte 

möjlighet att tala med varandra kallas fångarnas dilemma. Vilka val de gör är avgörande för 

deras framtid. Gunnelin Hungaria och Lind beskrev i deras rapport ” Utgångspris och slutpris: 

En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter” hur samma dilemma kan beskriva 

hur mäklare agerar på en bostadsmarknad. En liknande situation kan uppkomma om priserna 

stiger på bostadstäder i Stockholm. Mäklare/säljare måste då välja att antigen höja sina 

utgångspriser i enlighet med accepterat pris eller att hålla kvar sina tidigare utgångspriser. 

Konsekvenserna av deras agerande vid en hetare marknad samt om de agerar oberoende av 

varandra kan beskrivas med följande matris, figur 9. 

 

 Mäklare/Säljare A har kvar 

tidigare utgångspris 

Mäklare/Säljare A har högre 

utgångspris som följer 

slutpriset (Accepterat pris) 

Mäklare/Säljare B har kvar 

tidigare utgångspris 

A & B väljer att inte höja 

sitt utgångspris båda 

behåller sin del av 

marknaden  

A väljer att ha högre 

utgångspris (fortsätter med 

accepterat pris) medan B har 

kvar tidigare utgångspris. B 

får fler kunder.  

Mäklare/Säljare B har 

utgångsprispris som följer 

slutpriset (Accepterat pris) 

B väljer att ha högre 

utgångspris (fortsätter med 

accepterat pris) medan A 

har kvar tidigare 

utgångspris. A får fler 

kunder. 

A & B väljer utgångspris 

som följer prisutvecklingen 

(fortsätter med accepterat 

pris) båda behåller sin andel 

av marknaden 

Figur 9: Spelteoretisk matris över mäklare/säljares agerande vid stigande priser på bostadsrätter.  
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En analys av figur 9 visar att det är bättre för både mäklare/säljare A och B att ha kvar sina 

tidigare utgångspriser om de inte vet hur den andre kommer att agera. Om de dock fortsätter 

att ha ett utgångspris som följer prisutvecklingen på en het marknad, gäller det att alla gör 

detta för att accepterat pris ska fortsätta att fungera. Spelteorin ger dock incitament för de 

olika aktörerna att låta utgångspriserna ligga kvar på samma nivå, även om priserna stiger. 

 

Att utgångspriserna inte har följt med prisutvecklingen, bekräftas av vår jämförelse av 

utgångsprisernas och slutprisernas utveckling den senaste perioden. 

 

Det som framkom av våra intervjuer var att mäklarna var oense om hur konkurrenternas 

utgångspriser påverkar deras nivå på accepterat pris. Om konkurrenternas utgångspriser 

påverkar mycket ger det stöd till denna spelteori. Det kommer då bli mer spekulation om hur 

de andra aktörerna agerar och enligt ovanstående matris leder detta till att det mest rationella 

är att ha kvar samma utgångspris.  

 

Denna teori bygger på att fler spekulanter på visning leder till ett högre slutpris. Detta har inte 

undersökts i vårt arbete, men om tidigare teorier på området lockpriser stämmer, finns 

sannolikheten att samma scenario som gjorde att lockpriser uppkom återspelar sig. Alltså att 

utgångspriserna inte följer med prisutvecklingen och att branschen således frångår accepterat 

pris. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 
Våra frågeställningar inför arbetet var följande frågor: 

 

• Hur förhåller sig utgångspris och slutpris efter införandet av accepterat pris? 

• Finns det skillnader mellan olika delmarknader i avseende på differensen mellan 

utgångspris och slutpris? 

• Hur har prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholms innerstad påverkat skillnaden 

mellan utgångs- och slutpris?  

• Hur resonerar mäklare/säljare när de sätter accepterat pris? 

 

Vår statistiska undersökning visar att skillnaden mellan utgångspris och slutpris har minskat 

från 25,6 procent till 2,4 procent under den aktuella perioden. Skillnaderna var större första 

månaden efter införandet och har även ökat lite de sista två månaderna. 

 

Att skillnaden var större de första månaderna beror antagligen på att mäklarkåren var osäker 

på vilken nivå accepterat pris skulle sättas, detta bekräftas av våra intervjuer med aktiva 

mäklare. Det framkom av dessa intervjuer att samtliga tillfrågade tyckte sig känna av en 

osäkerhet på hur marknaden skulle reagera på införandet och viss skepticism fanns om 

huruvida den nya modellen skulle fungera. Detta gjorde att det tog en månad innan mäklare 

och säljare hade anpassat sig till den nya modellen. Avvikelsen minskade sedan rejält i 

september månad. 

 

Att skillnaderna har ökat över de senaste två månaderna beror på att slutpriserna ökat mer än 

utgångspriserna och inte att utgångspriserna har sänkts.  Detta ger tyngd åt den spelteorietiska 

förklaring som beskrivs i kapitel 6. Mäklare och säljare agerar tillsammans enligt matrisen i 

figur 9, de vågar inte höja sina utgångspriser även då slutpriserna ökar, av rädsla för att tappa 

spekulanter. 

 

En av mäklarna vi intervjuade gav en annan förklaring till att skillnader kan öka vissa 

månader och det var att det kan finnas eftersläpningar i prissättningen av bostadsrätter. En 

plötslig prisstegring kan göra att utgångspriserna inte följer med första månaden, men att 

skillnaden kommer försvinna när marknaden svalnat. En invändning mot detta är att det i ett 

sådant scenario fungerar på samma sätt vid en prisnedgång. Utgångspriserna skulle då 
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fortsätta öka om prisnedgången kom efter en period av ökande priser. Vår statistik visar att 

detta inte är fallet för december månad. Ett prisfall motsvaras direkt av en prissänkning, vilket 

motsäger att förklaringen motiveras av eftersläpande utgångspriser. 

 

Vår undersökning av de olika delmarknaderna visar att slutpriserna ligger klart närmast 

utgångspriserna på Östermalm.  

 

En av anledningarna till införandet av accepterat pris var att komma till rätta med den ökande 

mängden klagomål och anmälningar mäklarbranschen fick för användandet av lockpriser. Och 

trots att utgångspriserna numera förhåller sig mycket närmre slutpriserna, tycker inte de 

mäklare vi pratat med att mäklarkåren fått ökat förtroende nämnvärt. Till detta fick vi olika 

förklaringar. Bland annat att en sådan förändring i förtroende tar längre tid och att förtroendet 

möjligtvis ökar med tiden om accepterat pris visar sig fungera som tänkt. Flera mäklare tog 

upp andra problem som accepterat pris medfört och som gjorde att kunder irriterade sig på 

förfarandet vid bostadsrättsförsäljningar. Framför allt såg mäklarna ett stort problem med att 

försäljningar inte blev av trots att en köpare lagt ett bud på eller över accepterat pris. I och 

med att säljaren har fri prövorätt vid försäljning finns precis som tidigare, alltid risken att 

säljaren väljer att inte sälja efter att budgivningen är avslutat. Om detta sker även då 

budgivningen överstigit det accepterade priset är irritationen enligt mäklarna större än om 

detta hände med det tidigare lockpris-förfarandet. Enligt mäklarna var de flest köpare 

medvetna om lockpriser och visste då att risken fanns att det inte blev en affär även om de 

vunnit budgivningen. 

 

En mäklare målade upp ett intressant scenario om en motsats till lockpriser där utgångspriset 

sätts betydligt högre än det förväntade slutpriset.  Detta kunde enligt mäklaren bero på att 

många köpare kan tänkas se accepterat pris som ett precist marknadsvärde. Ett bud strax 

under utgångspriset kan därför från köparens håll ses som en bra affär, även om budet ligger 

över det verkliga marknadsvärdet. Denna prissättning skulle precis som för låga utgångspriser 

vara att frångå accepterat pris. Vår statistik tyder ej på att det går mot en sådan utveckling. 

 

För tillfället visar det sig att mäklarna är positiva till att accepterat pris ska fungera i 

framtiden. Detta bygger dock på att samtliga mäklare håller sig till modellen. Eftersom två av 

mäklarna sade sig vara väldigt påverkade av hur konkurrenterna sätter sina utgångspriser och 

övriga två var osäkra på hur de skulle reagera om någon av de större firmorna frångår 
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accepterat pris är det viktigt att samtliga aktörer håller kvar vid accepterat pris och låter 

utgångspriserna följa prisutveckligen på bostadsrätter. Då det är samma konkurrenssituation 

och samma lagstiftning idag som det var när lockpriser började uppkomma är svårt att veta 

hur väl aktörerna på marknaden kommer följa överenskommelsen med accepterat pris. 

  

7.1 Förs lag på vidare forskning 

 
Den ökningen som ses de två senaste månaderna kan alltså peka på att skillnaderna mellan 

utgångspris och slutpris kommer öka om priserna på bostadsmarkanden fortsätter att öka. För 

att bekräfta detta skulle dock en undersökning över större tidsperiod behövas göras. Två 

månader är en väldigt kort period och för att med större säkerhet bestämma huruvida detta 

stämmer skulle en uppföljning om till exempel ett år behövas göras. 

  

Angående förtroendet för mäklarkåren har vår rapport endast använt oss av mäklare som 

källa. För att få en djupare och mer precis bild av hur förtroendet har påverkats av den nya 

prismodellen skulle en studie av de övriga parterna syn på saken göras, det vill säga intervjuer 

eller enkäter med köpare och säljare. 
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Bilaga 1 Intervjumall 

Hur sätts accepterat pris 

 

På vilken genomsnittlig nivå sätts accepterat pris? 

Marknadsvärde 

0-5 % under marknadsvärde 

5-10 % under marknadsvärde 

Mer än 10 % under marknadsvärde 

 

Hur mycket skulle er nivå på accepterat pris påverkas av att konkurrenterna sänker sina 

utgångspris i förhållande till slutpris? 

Mycket 

Ganska mycket 

Lite 

Väldigt lite 

Ingenting 

 

Vem beslutar om vilken nivå accepterat pris sätts till? 

Mäklaren 

Säljaren 

Gemensamt 

 

Hur mycket påverkar följande faktorer er nivå på accepterat pris? 

 

Pris på liknande försäljningar 

Mycket 

Ganska mycket 

Lite 

Väldigt lite 

Ingenting 

 

Säljarens prisförväntningar 

Mycket 

Ganska mycket 
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Lite 

Väldigt lite 

Ingenting 

 

Konkurrenternas utgångspris på liknande objekt 

Mycket 

Ganska mycket 

Lite 

Väldigt lite 

Ingenting 

 

Använder ni er av lägre budstart än det accepterade priset? 

Ja 

Nej 

 

Skillnader efter accepterat pris infördes 

 

Märker ni av några skillnader mellan hur det var innan och efter accepterat pris infördes 

angående 

 

Antal personer på visningarna 

Fler 

Färre 

Ingen skillnad 

 

Antal budgivare 

Fler 

Färre 

Ingen skillnad 

 

Antal visningar som inte leder till affär 

Fler 

Färre 

Ingen skillnad 
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Förtroendet för mäklarbranschen 

Förtroendet har ökat 

Förtroendet har minskat 

Ingen skillnad 

 

Hur stor har förändringen blivit 

 

Hur mycket anser ni skillnaderna mellan utgångspris och slutpris har minskat efter införandet 

av accepterat pris? 

Mycket 

Ganska mycket 

Lite 

Väldigt lite 

Ingenting 

 

Hur mycket tror ni skiljer mellan accepterat pris och slutpris idag? 

+-5 % 

+-10 % 

+-25 % 

Mer än 25 % 

 

Tror ni skillnaden mellan accepterat pris och slutpris kommer öka i en högkonjunktur? 

Ja 

Nej 

Kanske 


