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Våren 2011 var det stora debattämnet i media, bland konsumenter och hos fastighetsmäklare 
lockpriser. Med lockpris avses att en bostad annonseras till ett väsentligt lägre pris än det 
bedömda marknadsvärdet på bostaden. Motivet var att locka till sig fler spekulanter till en 
eventuell budgivning. Innebörden av väsentligt är inte helt fastställt i lagen, vilket gör 
begreppet svårtolkat. I och med att utgångspriserna var satta så lågt jämfört med vad 
slutpriset blev så fick fastighetsmäklarna utstå mycket kritik. Mäklarbranschens anseende 
försämrades, och för att motverka detta bildades en arbetsgrupp av fastighetsmäklare från 
olika mäklarföretag i Stockholms innerstad. Detta mynnade ut i att istället för att använda sig 
av ett utgångspris så infördes begreppet accepterat pris. Ett accepterat pris innebär att det 
pris som annonseras ska vara på en sådan nivå att säljaren kan tänka sig att sälja bostaden till 
det priset. Dock med den kvarstående fria prövningsrätten som säljaren oavsett har, som 
innebär att tvång till försäljning inte råder, trots inkommit bud på annonserat pris. Som säljare 
har du rätt att sälja när du vill, till vem du vill och till vilket pris du vill.   
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för överenskommelsen av accepterat pris, vilka de 
bakomliggande faktorerna var vid införandet och vad målet var. Vidare vill vi klargöra om 
lockpriser är på väg tillbaka och utreda vilka andra bakomliggande faktorer som kan bidra till 
att ett pris uppfattas som lockpris.  
 
Resultatet av uppsatsen visar att en av tankarna bakom införandet av accepterat pris var att 
stärka mäklarbranschens anseende och öka transparensen till spekulanterna då dem skulle få 
en bättre uppfattning om bostadens slutpris redan vid annonseringen av objektet. Enligt de 
gjorda intervjuerna med mäklare så märks en viss tendens till att lockpriserna anses vara på 
väg tillbaka. Även den inhämtade statistiken visar att så skulle kunna vara fallet då skillnaden 
mellan accepterat pris/utgångspris och slutpris på senare tid har ökat. För att kunna dra någon 
mer definitiv slutsats är detta något man bör ta ställning till när mer data har insamlats över ett 
större tidsperspektiv framåt i tiden.  
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The great debate topic in media and among real estate agents in spring 2011 was specially 
reduced prices. Specially reduced prices means that a property is advertised at a considerably 
lower price than the evaluated current market value of the property. This is to attract more 
bidders in a potential bidding. It is in this case not completely established by law what is 
meant by considerably lower price, why this concept is difficult to interpret. Real estate 
agents got lot of criticism due to the output prices which were too low compared to the final 
prices. The real estate agents industry’s reputation became worse and to counter this, there 
was formed a taskforce of real estate agents in Stockholm. This resulted in that instead of 
making use of a starting price the concept of accepted price was introduced. The accepted 
price meant that the price that was advertised was going to be at such a level that the seller 
was willing to sell the property for that. With the free trial right the seller would not be 
compelled to sell anyhow. 
 
This study is about accounting for the emergence of accepted price and the factors behind the 
introduction and the concept. It also aims to clarify what the goal of accepted price was and to 
discuss if specially reduced prices are coming back. Finally to investigate if there can be 
some underlying factors that can contribute to that our perception increases as specially 
reduced prices. 
 
The results of the paper show that one of the ideas behind the introduction of the accepted 
price was to strengthen the real estate agent industry's reputation and increase transparency to 
bidders so they would get a further idea of the final price of the property already at the 
announcement. According to the interviews made with the real estate agents, it is noticed a 
certain tendency that specially reduced prices are considered to be on the way back. Although 
the collected statistics shows that such could be the case when the difference between 
starting- and final price has recently increased. To be able to make a more definite conclusion, 
this is something that could be considered when more data have been collected over a wider 
time frame in the future.  
 
 
 



 

 

Förord 
Denna uppsats är ett avslutande moment inom våra studier till fastighetsutvecklare och 
fastighetsförmedlare på Kungliga Tekniska Högskolan. Denna kandidatuppsats har 
inriktningen mot fastighetsförmedling och ett ämne som är ett av det mest diskuterade de 
senaste årtiondena inom fastighetsförmedling, val av prissättningsmodell eller om man kanske 
t.o.m. kan kalla det val av försäljningsstrategi. Vi riktar oss inte till någon specifik målgrupp, 
utan har som avsikt att göra uppsatsen förståelig för alla som är intresserade av 
bostadsbranschen och kan tänkas vilja veta mer kring en viktig del utav den.  
 
Under våren 2014 har detta examensarbete utförts vid Institutionen för Fastigheter och 
Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill passa på att tacka alla som 
bidragit på något sätt vid utförandet av detta arbete, speciellt tack till Rosane Hungria 
Gunnelin, Eddy Löjdkvist, Rickard Engström, Sara Kristensen och Joe Hed som ställt upp på 
intervjuer, med viktiga åsikter och tankar kring detta område. Även vänner och familj vill vi 
rikta ett stort tack till, som ställt upp och gett synpunkter och korrekturläst uppsatsen. 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Andreas Fili som stöttat och gett oss 
vägledning under arbetets gång. 
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1. Inledning 
________________________________________________________________________ 
I denna första avdelning får läsaren en presentation av uppsatsen. Det som tas upp är 
bakgrund, syfte, avgränsningar och disposition.  
________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Våren 2011 var ett av de stora debattämnena lockpriser i både media som hos 
fastighetsmäklare och konsumenter. År 2010 såldes totalt ca 160 200 bostäder i Sverige 
och FMI (Fastighetsmäklarinspektionen, tidigare Fastighetsmäklarnämnden) utförde 353 
tillsynsärenden (Fastighetsmäklarinspektionen, 2010). Av dessa tillsynsärenden var det 28 
stycken inkomna anmälningar kring lockpriser som ledde till påföljder för inblandade 
fastighetsmäklare (Månsson och Vesterblom, 2012). Lockpris innebär att en bostad 
annonseras till ett väsentligt lägre pris än det rådande marknadsvärdet i syfte att locka till 
sig fler spekulanter. Stark kritik riktades mot fastighetsmäklarna och trovärdigheten kring 
utgångspriset, som var tänkt att vara ett bedömt marknadspris som säljaren var villig att 
acceptera, var inte speciellt högt (Mäklarsamfundet, 2014). För att råda bot på de s.k. 
lockpriserna och för att öka trovärdigheten för branschen bildades en arbetsgrupp bland 
fastighetsmäklare i Stockholms innerstad. Resultatet av detta samarbete blev en 
överenskommelse att istället för utgångspris använda sig av accepterat pris och detta 
infördes augusti 2011 i Stockholms innerstad. Accepterat pris innebär nästan det samma 
som utgångspris, ett värde som utgår från mäklarens värdering men då även samtidigt ska 
tänkas tydliggöra att det ligger på en nivå som säljaren kan tänkas sälja bostaden för. För 
båda dessa gäller dock alltid att säljaren har fri prövningsrätt att kunna sälja till vilken 
köpare denne vill, vilket betyder att säljaren skulle kunna besluta att sälja till den 
spekulant som kom 2:a eller 3:a i budgivningen utan någon speciell förklaring till beslutet. 
Nu har det återigen uppstått rykten om lockpriser och man befarar att lockpriserna är på 
väg tillbaka, något som oroar bl.a. Mäklarsamfundets ordförande Ingrid Eiken (Dagens 
Industri, 2014).  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för överenskommelsen av accepterat pris, vilka de 
bakomliggande faktorerna var vid införandet och vad målet var. Vidare vill vi klargöra om 
lockpriser är på väg tillbaka och utreda vilka andra bakomliggande faktorer som kan bidra 
till att det uppfattas som lockpriser. Detta tänkte vi uppnå genom frågorna: 
 

1. Vad var syftet och målet med införandet av accepterat pris? 
2. Är lockpriser på väg tillbaka? 
3. Vilka faktorer finns det som kan påverka och eventuellt leda till att försäljningar 

uppfattas ha annonserats med ett lockpris? 
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1.3 Avgränsningar   

Denna uppsats avgränsas till att enbart behandla bostadsrätter. Vi har ytterligare valt att 
begränsa vår undersökning till Södermalm i Stockholms innerstad när det gäller djupare 
studier. Med hjälp av det senaste årets statistik har vi månadsvis granskat den 
genomsnittliga förändringen av accepterat pris/utgångspris och slutpris. Vi tittar även på 
spridningen av de enskilda försäljningarna över perioden. Om man skulle undersöka hela 
Stockholm kan det dessutom tänkas att det sker olika förfaranden i olika områden vilket 
skulle leda till att ett gemensamt värde skulle bli något missvisande för en del medräknade 
områden. Vi kommer dock att ta med viss överblickande statistik för hela Stockholm 
också, såsom hela Stockholms genomsnittliga värden för att kunna utesluta att Södermalm 
skulle kunna tänkas vara en avvikelse mot resten av Stockholm och samtidigt för att få en 
större bild för analysen. Vi kommer även se till gemensamma faktorer som påverkar hela 
Sverige, inte specifikt vissa områden bara. När det gäller andra faktorer som kan tänkas 
påverka slutpriset så att det i slutändan kan uppfattas som ett lockpris tar vi med de 
faktorer vi tror är viktigast. Det finns väldigt många olika faktorer som skulle kunna vara 
påverkande i just denna aspekt men vi har valt att begränsa oss till några stycken. Man 
skulle kunna dra det en dimension längre genom att ta fram siffror på utbudet under vald 
period på Södermalm, då det skulle kunna vara en påverkande faktor för varför man tagit 
till lägre utgångspriser exempelvis. Vi har dock valt att fokusera på antalet försäljningar 
endast och lämnar det till vidare forskning för att hålla oss inom tidsramen för denna 
studie.        

Statistiken från äldre jämförelser (presenteras under avsnitt 3.2) kommer från början från 
mäklarstatistik genom en äldre kandidatuppsats inom området och berör perioderna 1 
januari 2010–28 februari 2011 och 1 augusti 2011–29 februari 2012. Statistiken omfattar 
hela Stockholms innerstad men den är uppdelad så att man även kan se specifikt 
Södermalm som är mest intressant för jämförelser mot den nyare statistiken från 
Södermalm.  

Den nyare statistiken (presenteras i Empirin, avsnitt 4.1) har vi tagit fram via tjänsten 
“slutpris” på www.hemnet.se och den berör perioden 1 januari 2013–27 mars 2014 (fanns 
endast t.o.m. 27/3 när statistiken samlades in) och visar månadsutvecklingen över endast 
området Södermalm i Stockholm (genomsnittlig skillnad mellan utgångspris/accepterat 
pris och slutpris). Även i denna statistik presenterar vi som ett periodgenomsnitt för att 
lättare kunna jämföra med den äldre statistiken som vi endast fått tillgång till periodvis. Vi 
har även delat upp perioden i två delar och tagit ut skilda genomsnitt på dessa perioder var 
för sig, 1 januari 2013–31 juli 2013 och 1 augusti 2013–27 mars 2014, för att lättare 
kunna se skillnaden över tiden då äldre studier hade kortare perioder och ger då 
förhoppningsvis en större klarhet hur förändringen över tiden ser ut.  

Vi har valt att intervjua fem personer. Fyra fastighetsmäklare, varav en som är medlem i 
gruppen som arbetade fram accepterat pris och som fortfarande arbetar aktivt i denna. 
Dessutom har vi intervjuat en forskningsingenjör inom området. Vi har inte med avsikt att 
dra någon slutsats om alla Stockholms mäklares uppfattning i området, utan mer 
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kvalitativt få in erfarna mäklares ståndpunkter. Mäklarna är från olika mäklarföretag och 
områden och på så vis hoppas vi att kunna få en insyn från olika håll om hur det kan 
upplevas i det dagliga arbetet och synpunkter kring själva arbetssättet. 

Forskare brukar ofta studera de emotionella skälen till att köpa med hjälp av psykologi 
och sociologi, något vi inte kommer gå in på djupare i denna uppsats. 

1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition är som följer. Det första kapitlet behandlar bakgrunden till 
ämnesvalet, uppsatsens syfte och vilka avgränsningar vi gjort. I kapitel två beskrivs 
metodvalen och tillvägagångssättet för uppsatsen samt även uppsatsens tillförlitlighet. 
Efter detta, i kapitel tre, redogörs för grundläggande definitioner och tidigare forskning 
inom ämnet. Vidare även lagar och teorier kring påverkande faktorer vid bostadsköp. Det 
fjärde kapitlet innehåller empirin i form av inhämtad statistik och gjorda intervjuer. Sedan 
analyseras teorierna och empirin i kapitel fem och uppsatsen avslutas med en diskussion 
och slutsats i kapitel sex samt även förslag på vidare forskning.  

 
 

2. Metod 
________________________________________________________________________ 
Detta kapitel redogör för metoden av studien. Här redovisas hur datainsamlingen gått till, 
vilka typer av analyser som gjorts och vilken analys som valts. Vidare också valet av 
respondenter och till sist diskuteras uppsatsens trovärdighet.  
________________________________________________________________________ 

2.1 Metodval 
Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod i denna uppsats.  
 
Den kvalitativa metoden har vi använt när det gäller primärdata som är våra intervjuer 
med personer inom fastighetsmäklarbranschen. Det är uppsatsens primärdata i och med att 
det är helt ny data/information som tas in inom området specifikt för denna uppsats. Med 
intervjuerna har vi som avsikt att tolka och analysera de diskussioner och synpunkter som 
kommit upp. Avsikten är som nämnt under avsnittet avgränsningar, inte att täcka alla 
Stockholms mäklares ståndpunkt inom området i och med dessa intervjuer utan mer att få 
en input från erfarna personer inom området och förslag kring vad som kan vara 
påverkande faktorer. Vi använder även kvalitativ metod vad gäller uppsatsens 
sekundärdata, i form av äldre uppsatser, artiklar och litteratur. 
 
Den kvantitativa metoden har använts för statistiken från tidigare perioder som senaste 
årets statistik. Detta utgör också uppsatsens sekundärdata då det är statistik som redan 
existerar. Den senare periodens data är visserligen manuellt sammanställd på egen hand 
men hämtad från slutpristjänsten på Hemnets hemsida (Hemnet, 2014).   
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Vid den kvantitativa metoden spelar mängden insamlad data stor roll. Om det exempelvis 
hade varit i form av enkäter, så hade svaren i form av hur många som svarade på ett 
specifikt sätt på en viss fråga varit av stor betydelse. Med det kvalitativa arbetssättet är det 
viktigt hur svaren är formulerade och presenterade (Bryman, 2011). 
 
Vi har valt att replikera tidigare uppsatser inom området till stor del, där man gjort samma 
undersökningar men i ett tidigare skede. 

2.2 Urval respondenter och område 
De fastighetsmäklare vi intervjuat har valts med åtanke att de alla skall ha arbetat innan 
genomförandet från lockpris-prissättning till den prissättningsmodellen som 
överenskommits att användas i dagsläget, accepterat pris. Med det valet tror vi oss 
frambringa intressanta synpunkter från personer som är insatta och kunniga med sin 
erfarenhet från att ha varit verksamma flertalet år (se nedan intill respondenternas namn). 
Alla är dessutom verksamma i Stockholmsområdet som är det område som längst tid 
använt sig av överenskommelsen och därmed kan ge nyanser från hela perioden och om 
deras uppfattning eventuellt skulle kunna vara att lockpriser är tillbaka. Trots att två av 
mäklarna ”endast” varit verksamma i 3-4 år så anser vi dem ändå som tillförlitliga med 
grund i att vi anser att det krävs väldigt mycket utav en fastighetsmäklare och de 
arbetstimmarna som läggs ner av flertalet mäklare är många. Därav är vår uppfattning att 
den period dessa två mäklare arbetat innan införandet av ”accepterat pris” är tillräcklig för 
att ha kunnat bilda sig en uppfattning om branschen. Det är även intressant att få 
reflektioner kring mäklare som inte arbetat lika länge för att se vad deras uppfattning är 
angående lockpriser och accepterat pris och om det skulle kunna vara så att dem har 
lättare att ta till en viss prissättningsmetod i och med att de förmodligen är väldigt ivriga 
att komma in på marknaden.  

 
Mäklarna arbetar för tre olika stora mäklarföretag i olika områden i Stockholm. Detta 
hjälper oss att få fler synvinklar ifrån branschen än om vi bara vänt oss till en mäklarkedja 
och ett område. Dessutom är en av mäklarna med i gruppen som kom fram till 
överenskommelsen accepterat pris och deltar aktivt än idag.  
En intervju har även gjorts med en forskningsingenjör på KTH som tidigare har forskat 
inom området. Hon har bidragit med både bra synpunkter inom området och förslag till 
olika analyser och jämförelser av vår statistik.  

 
Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade intervjuer, med en intervjuperson åt 
gången, där vi skapade samtal kring de valda frågorna (Evans, 2007). Vi var båda ej 
delaktiga på alla intervjuer varför vi även valde att spela in intervjuerna.  

 
Respondenterna var följande personer:  
Rickard Engström, Fastighetsmäklare/Franchisetagare, Notar, reg. år 2003.  
Joe Hed, Fastighetsmäklare, Erik Olsson Fastighetsförmedling, reg. år 2009.  
Sara Kristensen, Fastighetsmäklare, Svensk Fastighetsförmedling, reg. år 2010.  
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Eddy Löjdkvist, Fastighetsmäklare/Franchisetagare, Svensk Fastighetsförmedling (samt 
medverkande i gruppen som arbetade fram Accepterat pris), reg. år 1997.  
Rosane Hungria Gunnelin, Forskningsingenjör inom Fastigheter och byggande vid KTH, 
verksam tio år vid KTH. 
Att vi valde Södermalm som det område som vi ska granska djupare och inte bara den 
genomsnittliga mellanskillnaden, var för att Södermalm är ett tillräckligt stort område med 
ett högt antal försäljningar (ca 1500, undersökt period), höga köpeskillingar och med stor 
möjlighet för budgivningar genom det populära läget. Området är dock så pass stort att 
avvikelser kan försvinna genom så stort antal som man räknar ut en genomsnittlig 
mellanskillnad på och därmed har vi valt att se på spridningen av resultaten också. 

2.3 Reliabilitet och validitet 
När man benämner reliabiliteten med en studie så menar man hur pass trovärdig studien 
är. Om undersökningen skulle upprepas om och om igen så skall utgången bli densamma 
oavsett vem som utför analysen (Bryman, 2011). Empirin i denna uppsats är statistik från 
senaste året med inriktning på Södermalm för att vi tror att om man blandar in flera 
områden kan det ge ett missvisande medelvärde då det kan råda olika förfaranden i olika 
områden. Dessutom får vi på så sätt möjlighet att kunna se på spridningen av värdena. 
Denna statistik kan antingen hämtas själv igen manuellt på samma sätt från Hemnets 
slutpristjänst (Hemnet 2014) eller möjligen beställas från Mäklarstatistik och därmed 
uppnå samma resultat. Vi kommer inhämta statistik från hela Stockholm också för att få 
en helhetsbild. Våra intervjuer är empiriska och uppsatsens primärdata, men är inte med 
avsikt att ge en heltäckande bild över hur alla mäklare och människor i branschen tänker 
kring ämnet, varav vår kvalitativa metod istället för kvantitativa. Intervjuerna är för få till 
antalet för att kunna ha någon relevans som kvantitativ och därmed ansåg vi det bättre att 
tidigt se till att det blev kvalitativa intervjuer istället.  
 
Den externa reliabiliteten förklarar i vilken omfattning utredningen går att göra om medan 
den interna reliabiliteten handlar om hur vi som gjort denna undersökning kommer fram 
till hur vi väljer att bearbeta och analysera det material som insamlats (Bryman, 2011).  
 
Resterande källor såsom artiklar och äldre uppsatser eller avhandlingar finns tillgängligt 
för alla som vill ta del av dem, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att vid 
frekventa försök av undersökningen skulle det ge en jämförelsevis hög reliabilitet.  
Hur bra de slutsatser som dras av studien jämfört med verkligheten är att benämna som 
validiteten av studien (Bryman, 2011). Om det skulle skett någon form av feltolkning vid 
intervjuerna eller om de insamlade svaren inte ger någon relevans till syftet med 
uppsatsen, inverkar detta på studiens validitet (Robhan - din handledare på nätet, 2007). 
För att motverka att detta ska ske har intervjufrågorna anpassats och framställts 
uttryckligast möjligt och dessutom spelats in för vår egen skull då vi lättare tror oss få 
med all information när vi i efterhand skriver referat.  
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Bryman (2011) beskriver att det görs skillnad på den inre och yttre validiteten. Den inre 
validiteten beskriver hur likheten är mellan begrepp inom empirin och exempelvis en 
intervjufråga medan den yttre validiteten syftar till att beskriva hur väl denna intervjufråga 
stämmer överens med verkligheten. För att klargöra begreppen reliabilitet och validitet 
ytterligare används bilden nedan som visar hur Koretz (2008) beskriver detta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: (Koretz, 2008). 
 

Slutligen har det självklart tagits i åtanke vid analyserna kring intervjuerna att faktorer så 
som stress och tidspress kan påverka respondenternas svar. 
 

 

3. Teori 
________________________________________________________________________ 
Denna teoridel redogör för definitioner inom uppsatsens ämne. Här tas även upp vad som 
tidigare skrivits inom området, grundläggande lagregler, faktorer som kan påverka priset 
på bostäder och köpbeteenden.  
________________________________________________________________________ 

3.1 Fakta 

3.1.1 Definitioner 

3.1.1.1 God fastighetsmäklarsed 
En fastighetsmäklare skall enligt 8 § FML iaktta god fastighetsmäklarsed. Detta innebär 
att mäklaren skall ”utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed”. Mäklaren skall beakta säljarens och köparens intresse i alla delar av 
uppdragsavtalet och mäklaren skall särskilt verka för uppdragsgivarens ekonomiska 
intresse i den mån detta är inom kraven för god fastighetsmäklarsed 
(Fastighetsmäklarlagen, 2011). Det är FMI som utövar tillsyn över fastighetsmäklarna och 
som ser till att de följer kraven enligt god fastighetsmäklarsed 
(Fastighetsmäklarinspektionen, 2012). Genom FMI:s årsböcker kan man se de 
bedömningar FMI gjort och det är även dessa som till viss del ligger till grund för 
utveckling av god fastighetsmäklarsed (Fastighetsmäklarinspektionen, 2013).  

3.1.1.2 Utgångspris 
Vid värdering och prissättning av bostäder sätts alltid ett utgångspris. Det är detta pris som 
annonseras ut till förväntade köpare. Priset skall vara ett förmodat marknadspris och vara 
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på en sådan prismässig nivå att säljaren kan tänka sig att överlåta bostaden för detta pris 
med beaktande att denne också är tillfredsställd med köparen (Mäklarsamfundet, 2014). 

3.1.1.3 Lockpris 
”Med lockpris menas att fastigheten bjuds ut till ett alltför lågt pris, ett pris som 
väsentligen ligger under det förväntade marknadsvärdet och som säljaren inte är beredd 
att acceptera”, så beskriver Melin preciseringen av lockpriser. Själva idén med ett 
lockpris är att detta pris skall tilltala fler spekulanter som kan tänkas bli intresserade av 
bostaden och som förhoppningsvis sedan deltar i en budgivning, för att nå ett så högt 
slutpris som möjligt (Melin, 2012). 
 
Både FMI och Mäklarsamfundet är väldigt skeptiska till lockpris som prissättningsmodell. 
De har som riktlinje att rekommendera fastighetsmäklare att de skall verka för att det pris 
som är angivet mot köpare också skall vara det pris som säljaren är villig att sälja 
bostaden för. Lockpriser har förekommit redan sen årtionden tillbaka men vid inledningen 
av 2000-talet fick lockpriser ett uppsving igen. Bostadsmarknaden var vid denna tid inte 
så stark och allt fler fastighetsmäklare blev med tiden mer och mer förtvivlade då de ville 
ha fler människor på visningarna. Till slut tog många till prissättningsmetoden med 
lockpriser. Detta har sedan dess blivit vanligare förekommande. Problematiken med 
lockpriser grundar sig i att det är svårt att bevisa att en prissatt bostad verkligen har varit 
grund för lockpris. Fastighetsmäklarna har inte sällan förklaringar till sin prissättning som 
kan grundas i skicket på bostaden etc. och detta kan vara väldigt svårt att motbevisa 
(Dagens Nyheter, 2011). 

 
De som förespråkar lockpriser hänvisar till att fastighetsmäklaren när det gäller 
köpeskillingen har en skyldighet att verka för säljarens intresse. Trots att om lockpriser 
skulle kunna ge ett högre slutpris åt säljaren, uppstår det ett dilemma för mäklaren då 
denne även skall verka för spekulanterna och ge dem ett så rimligt utgångspris som 
möjligt i förhållande till marknadsvärdet (Melin, 2012). 
 
Det finns inte någon fast procentsats för mellanskillnaden accepterat pris/ utgångspris och 
slutpris lagstadgat och därför måste vi göra ett eget antagande för att kunna fortsätta 
undersöka huruvida lockpriser är tillbaka eller inte. I tidigare studier som ex. Utgångspris 
och slutpris: En studie av ”lockpriser” vid försäljning av bostadsrätter skriven av Lind och 
Hungria har de gjort antagandet att avvikelser över 25 % kan anses som en väsentlig 
avvikelse, så vi utgår från det även i den här uppsatsen. 

3.1.1.4 Accepterat pris 
Prissättningsmetoden ”accepterat pris” lanserades av en övervägande del representanter 
från olika fastighetsmäklarbolag i Stockholms innerstad den 1 augusti 2011. Denna 
prissättningsmetod baseras på att fastighetsmäklaren och säljaren kommer överens om ett 
pris på bostaden som säljaren i regel skall vara villig att godta som köpeskilling (i 
undantag att säljaren alltid har fri prövningsrätt, se vidare beskrivning i avsnitt 3.2) Detta 
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pris skall även vara i linje med fastighetsmäklarens värdering av bostaden 
(Mäklarsamfundet, 2012). 

 
Efter en omfattande, hård granskning av lockpriserna bestämde man sig för att börja 
använda sig av accepterat pris. Innan detta införande, i ett tidigare skede har FMI 
informerat mäklarfirmorna och hjälpt till med hur utgångspriset skall vara satt, just för att 
FMI redan då ville reda ut besvären med lockpriser. Idén med införandet av accepterat 
pris är att lockpriserna skall upphöra och att man som köpare skall kunna få en relevant 
bild av priset redan vid objektets marknadsföring (Troedsson, 2012). 

 
Accepterat pris började förutom att användas i Stockholms innerstad fr.o.m. 1 augusti 
2011, även användas i hela Stockholms län fr.o.m. den 1 januari 2012 och i Göteborg i 
slutet av 2012 (Andersson, 2011). 

3.1.2 Tidigare studier  
Tidigare studier inom området behandlar tidigare perioder såsom Utgångspris och 
slutpris: En studie av ”lockpriser” vid försäljning av bostadsrätter av Lind och Gunnelin 
från 2008 som utreder om lockpriser förekommer och om de förekommer mer i vissa 
områden och orsaken till förekomsten. Områdena som undersöks är Stockholms innerstad, 
uppdelad och Västerås. Man kommer fram till att det förekommer och att det finns många 
olika orsaker till lockprisförekomst, såsom att locka till sig flera spekulanter både för 
gällande försäljning men även potentiella framtida kunder. Andra saker som kan påverka 
är huruvida man måste ”följa strömmen” som fastighetsmäklare för att inte tappa 
marknadsandelar. Man tror dock att ett högre annonserat pris kan användas under 
lågkonjunktur för att göra en självreglering av marknaden, då budgivningarna inte blir lika 
omfattande. 
 
En kandidatuppsats kring attityder till lockpriser har skrivits 2011 i Mäklarbranschens 
attityder till lockpriser och oärliga budgivningar av Midböe och Åhl. Här ville man se på 
hur mäklare och branschorganisationer ställde sig till de s.k. lockprisförfarandet och hur 
det påverkar fastighetsmäklarens ekonomiska situation. De har dragit slutsatsen att 
lockpriser är en storstadsföreteelse och att majoriteten av mäklarna som blivit intervjuade 
ansåg det som befogat att man kunde få påföljder om man använder sig av förfarandet. 17 
% av de intervjuade mäklarna svarade att de någon gång har använt sig av 
lockprisförfarandet. Slutsatsen kring branschorganisationernas attityd var att lockpriser 
strider mot god fastighetsmäklarsed och bör få en juridisk påföljd. 
 
En annan studie som skrevs 2012 och behandlar både 2011 och 2012 är kandidatuppsatsen 
Accepterat pris – Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad av Månsson 
och Vesterblom. Här har man undersökt skillnaden mellan utgångspris och slutpris under 
perioderna 1 augusti 2010-28 februari 2011 och 1 augusti 2011-29 februari 2012 för att få 
en uppfattning om införandet av accepterat pris fått någon effekt. Man gjorde även 
intervjuer med fastighetsmäklare som var verksamma. Statistiken sammanställde  
dem i följande tabell: 
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Bild 2. Källa: (Mäklarstatistik 2012) 

 
Slutsatsen de drog var att det skett en klar förändring. Än större direkt efter införandet av 
accepterat pris. Mycket på grund av att både mäklare och säljare var osäkra vad den nya 
prismodellen innebar, så marknaden stannade till något. Det la sig efter någon månad då 
man fått större förståelse för hur det fungerar. Gapet mellan accepterat pris/utgångspris 
och slutpris gick då upp något och frågetecken kring huruvida denna överenskommelse 
skulle hålla uppkom. Mäklarna trivdes bra med modellen men erkände att de samtidigt är 
beroende av vad som görs av konkurrenter för att inte tappa kunder.  

3.1.3 Lagar, praxis och rekommendationer 

3.1.3.1 Förmedling av bostad, lagar  
Fastighetsförmedling är lagstyrd i FML (Fastighetsmäklarlag (2011:666)), där det 
framgår under vilka regler en fastighetsmäklare skall arbeta efter vid förmedling av 
bostäder och vad som krävs för att som yrkesverksam få förmedla bostäder. FML 
hänvisar i sig vidare till andra lagar en fastighetsmäklare arbetar under.  

 
För överlåtelse av Bostadsrätt utgår man utöver FML från (KöpL) Köplag (1990:931) 
pga. att parterna i avtalet är två konsumenter (4 § KöpL) och (BrL) Bostadsrättslag 
(1991:614). Vid överlåtelse av villa och övriga fastigheter utgår man i stället från (JB) 
Jordabalken (1970:994). Normalt sett när man ingår ett avtal använder man sig av (AvtL) 
Avtalslagen (1915:218) men i och med att formkraven för ett bostads-/fastighetsköp 
kräver ett avtal med uppfyllda formkrav, som bl.a. att avtalet är underskrivet av både 
säljare och köpare (4:1 JB och 6:4 BrL) för att vara giltigt använder man sig inte av AvtL 
i dessa fall. 
 
Fastighetsmäklare står under tillsyn av myndigheten FMI. Till FMI kommer anmälningar 
årligen kring olika moment i förmedlingsprocessen och agerande från mäklarens sida. Hit 
kan man som konsument även vända sig och rikta en anmälan mot en Fastighetsmäklare. 
Den som gör en anmälan blir dock aldrig en part i ärendet utan anmälan blir mer ett 
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underlag för att FMI möjligen kan tänkas vilja göra en tillsyn av anmäld mäklare. Alla 
anmälningar leder heller inte till tillsyn. FMI prövar med andra ord inte ekonomiska 
tvister, då får man som konsument vända sig till ett juridiskt ombud och de allmänna 
domstolarna (Fastighetsmäklarinspektionen, 2013). Ett alternativ är att man vänder sig till 
ARN där de kan pröva tvisten. Deras beslut är dock endast rekommendationer, de är 
heller ingen domstol (Allmänna reklamationsnämnden, 2014).  

3.1.3.2 Propositionen till ny Fastighetsmäklarlag (2011:666) 
I Fastighetsmäklarlag (2011:666) som trädde i kraft den 1 juli 2011, finns inte något 
reglerat kring lockpriser och accepterat pris. Bakgrunden till detta kan man läsa om i 
Proposition 2010/11:15 s.32. Denna proposition var det förslag regeringen la fram till 
riksdagen inför den nya fastighetsmäklarlagen (föregående lag var Fastighetsmäklarlag 
(1995:400)). I propositionen står lockpris definierat som att ”förmedlingobjektet i 
marknadsföringen bjuds ut till ett pris som väsentligen avviker från det bedömda 
marknadsvärdet eller som ligger väsentligt under det säljaren är beredd att acceptera”. De 
tar upp att många konsumenter upplever lockpriserna som problem och även att det 
strider mot Marknadsföringslagen (2008:46) eftersom det kan uppfattas som vilseledande 
prisupplysningar. Regeringen anser att det ”finns en fara att mäklarens värderingar skulle 
uppfattas som mer objektiva och säkra än vad de i själva verket är” om det lagstadgas. 
Det dom befarar genom detta är att uppskattningarna kan bli normerande och bidra till att 
priserna drivs upp. Därför föreslår regeringen att de rådande rekommendationer som 
finns hos branschorganisationerna är tillräckliga och att eventuella problem med s.k. 
lockpriser skall hanteras inom ramarna för god fastighetsmäklarsed och god 
marknadsföringssed (Sveriges Riksdag, 2010).   

3.1.3.3 Branschorganisationers rekommendationer 
Så i dagsläget finns därmed inget lagstadgat kring huruvida värderingar och 
marknadsföringen skall utföras, förutom det som anses etiskt korrekt enligt god 
fastighetsmäklarsed (Fastighetsmäklarlagen, 2011). Mäklarsamfundet som är en 
branschorganisation har i sina etiska regler 2.1 uttryckt: “I syfte att kunna lämna 
allmänheten uppgifter om så rättvisande marknadspriser som möjligt ska 
fastighetsmäklaren hålla sig väl underrättad om prisutvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde”. Samtidigt menar Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd att: 
“värderingen kan alltså inte ses som en garanti från mäklarens sida, men den får å andra 
sidan inte vara så grovt tillyxad att det möjliga försäljningspriset väsentligt avviker från 
utgångspriset”. Om systematiska undervärderingar, lockpriser (som har en väsentlig 
skillnad mellan utgångspris och försäljningspris) upptäcks har det kunnat fastställas 
varningar till dessa mäklare pga. detta systematiska vilseledande tillvägagångssätt 
(Länsrätten i Stockholms lån, mål nr 17006-05). En anledning till att det är lockande att ta 
till dessa lockpriser kan vara att dra in fler konkurrerande spekulanter som medverkar i 
budgivningen och hetsar varandra till ibland orealistiska slutpriser pga. bl.a. det höga 
tempot som då trissas upp av fler deltagare (Grauers et.al., 2011).  
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3.1.3.4 Kommentarer till Fastighetsmäklarlagen (2011:666) angående lockpriser 
Magnus Melin har i sin bok Fastighetsmäklarlagen, En kommentar kommenterat med sin 
uppfattning om förfarandet i anknytning till 8§ FML. Han menar att tanken med det låga 
utgångspriset är att attrahera en större grupp människor till visningarna som 
förhoppningsvis sedan skall vara med i en budgivning. Han skriver att ”det är en bland 
mäklare och marknaden i övrigt omhuldad föreställning att en sådan metod leder till ett 
högre slutpris”. Vidare sammanfattar han att den största kritiken har varit att lockpriser är 
vilseledande och lockar till sig spekulanter som i slutändan ändå inte kan förvärva 
bostaden pga. ekonomiska skäl. Magnus tar upp att det som talar för ett lockpris rent 
juridiskt är det ekonomiska intresset för säljaren som fastighetsmäklaren faktiskt skall 
tillvarata i och med slutpriset, att lockpris möjligen kan bidra till ett högre slutpris. Dock 
står detta i konflikt med skyldigheten för mäklaren ut mot spekulanterna, att enligt 
marknadsföringslagen ange ett korrekt utgångspris. Det som har visat sig väga tyngst i 
denna avvägning är att ange ett korrekt utgångspris och därmed strider ett lockpris mot 
god fastighetsmäklarsed (Melin, 2012).  
 
FMI har på senare tid visat intresse för att förnya begreppet lockpris och definitionen i 
och med detta. De anser att det räcker att utgångspriset endast avviker från det bedömda 
marknadsvärdet och således behöver det ej väsentligt avvika för att det borde kunna 
klassas som lockpris (Melin, 2012). 

3.1.3.5 Anmälningar och statistik för antal varningar förknippade med lockpriser 
År 2011 blev 24 stycken fastighetsmäklare varnade för att ha använt sig av en 
prissättningsmodell som är att beakta som lockpriser. Detta är sett till föregående år fyra 
stycken fler. En av de anledningar som grundar sig i beslutet kring införandet av 
accepterat pris antas vara att fastighetsmäklarnas varningar ökade i och med lockprisernas 
uppsving. Detta ville man då frångå och därför är en teori att man avskaffade lockpriserna 
pga. detta (Carter, 2012).  
 
Sett till året 2012 inkom det 18 anmälningar av lockpriser varav 13 stycken av dessa gick 
vidare och fick påföljder för mäklarna. Under 2013 fram till och med hösten hade antalet 
anmälningar sjunkit drastiskt jämfört med tidigare och en intervjuad mäklare sade då att 
detta är en effekt av de accepterade priserna som införts (Göteborgsposten, 2013). 
 
Allmänna reklamationsnämnden mottog år 2010 en anmälan då en säljare anmält en 
fastighetsmäklare efter att säljaren ansett att mäklaren använt sig av lockpriser. I det 
aktuella fallet sattes utgångspriset på bostaden till 2 995 000 kronor medan likartade och 
närliggande bostäder på marknaden ofta överläts för 4 miljoner kronor eller mer. 
Mäklaren menade att trots att säljarna ville ha ett högre slutpris än 2 995 000 kronor så 
skulle detta utgångspris locka till sig fler spekulanter till visningen. En av de 
spekulanterna som kom till visningen ansåg att priset var att tolka som ett lockpris och 
ville då istället ha direkt förbindelse med säljarna. Det ville inte mäklaren, och säljarna 
blev då missnöjda och sade upp avtalet med denne. Säljarna sålde efter detta på egen 
hand bostaden till den intresserade kunden. Mäklaren skickade långt senare (sju månader) 
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ut en faktura till säljaren att denne ville ha betalt då mäklaren påstod att han anvisat 
köparen för säljaren och på så vis varit delaktig i affären. I det fallet menade både ARN 
och FMI att fastighetsmäklaren ej arbetat i god fastighetsmäklarsed och mäklaren fick 
sänka sin ersättning med 5000 kronor. ARN ansåg inte att det fanns betryggande stöd för 
att anse att det satta utgångspriset kunde tolkas som ett lockpris. Alltså avvisade man 
säljarnas yrkan på lockpris (Allmänna Reklamationsnämnden, 2010).  

3.1.4 Påverkande faktorer för bostadsmarknaden 

3.1.4.1 Utbud och efterfrågan 
Hur många fastigheter som är till salu vid ett specifikt tillfälle speglas i fastigheternas 
utbud. Detta utbud påverkas av en rad olika faktorer så som exempelvis priset och 
produktionskostnader. Utbudet påverkas olika mycket och snabbt beroende på bransch. 
Vad gäller fastighetsmarknaden så har denna marknad en utbudskurva med långsam 
flyttbarhet. Detta pga. att det t.ex. tar lång tid att bygga nya fastigheter, fastigheterna är 
låsta till sitt läge samt att det krävs i regel stort investeringskapital. Att utbudskurvan inte 
tenderar till att röra på sig hastigt leder till att det är efterfrågan på fastigheter som har 
den största inverkan på priset. Efterfrågan i sin tur styrs bl.a. av priserna, inkomster och 
räntenivåer (Fastighetsnomenklatur, 2008). 
 
Som man kan se i figurerna nedan (Lundström & Jonsson, 2004) så påverkas priset av 
utbudet och efterfrågan på marknaden. I figur 2 visas bäst bostadsmarknaden, där som 
sagt utbudet är relativt konstant vid en kortare tidsram och priset påverkas mest av 
efterfrågan. 

 
Figur 1     Figur 2 

3.1.4.2 Finanskrisen och bostadsmarknaden 
Finanskrisen 2008 uppkom i och med problem på bolånemarknaden och 
bostadsmarknaden i USA. Utlåningen i USA växte snabbt under en period och detta även 
till låginkomsttagare. Efter att priserna stigit länge började de tillslut att falla vid 2007 
och bankernas förluster på lånen steg, då hushållen blev för högt belånade i relation till 
deras inkomster (Öberg, 2009).  
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Bostadsmarknaden i Sverige, främst bostadsrätterna blev påverkade av denna finanskris 
och priserna sjönk då till en början, (SVT, 2008) men sett över perioden 2008-2013 steg 
bostadsrättspriserna med 39 %. Orsaken till detta menar Hansson är den kraftiga 
räntenedgången tillsammans med ett lågt amorteringskrav (Dagens Industri, 2014). 

3.1.4.3 Spelteorin 
Spelteori förklarar hur beslutsfattare påverkar varandra när de fastställer ett beslut. 
Grunden i teorin är att varje medverkande på marknaden har som mål att få ett så bra 
resultat som möjligt utifrån hur man agerat, samt att resultatet påverkas av hur de andra på 
marknaden väljer att verka. I spelteorin görs det skillnad på när de medverkande får vara i 
kontakt med varandra eller inte vara det. När man inte får kommunicera med varandra 
kallas spelet för icke-kooperativa spel och när man får samarbeta med varandra kallas det 
för kooperativa spel (Axelsson, 1998).  

 
En situation som är känd inom denna spelteori är den s.k. ”fångarnas dilemma”. Med 
denna situation kan en parallell göras till fasighetsmäklarnas beslut i och med 
prissättningen av bostäder, precis som i studien av Lind och Hungria. De visar i sin studie 
att lockpriserna kan ha påverkats och delvis uppkommit på bostadsmarknaden i 
Stockholm genom en spelteoretisk situation. De uttrycker att fastighetsmäklarna 
äventyrade sina marknadsandelar utifall de valde att höja utgångspriset när priserna gick 
upp, parallellt med att deras konkurrenter också ökade sina priser. Detta medförde att alla 
fastighetsmäklare stannade vid sina utgångspriser även då marknadspriserna gick upp. 
(Lind och Hungria Gunnelin, 2008)  
 
Då två mäklare skall prissätta en bostad utan att de får prata med varandra uppstår det 
olika utfall. Låt oss kalla de två mäklarna för ”Mäklare 1” och ”Mäklare 2”. Situationen i 
detta fall går ut på att utgångspriset på en bostad är 5 miljoner och att slutpriset är 5,1 
miljoner. När efterfrågan ökar så tror mäklarna att de kan sälja bostaden för 5,3 miljoner. I 
och med detta så funderar Mäklare 1 hur denne skall prissätta bostaden. Antingen så 
stannar denne vid utgångspriset på 5 miljoner eller höjer det till 5,2 miljoner.  
 
Utifrån de val Mäklare 1 gör leder detta till olika utfall som kan sammanfattas i 
nedanstående tabell: 

 
 Mäklare 2 stannar Mäklare 2 höjer  

Mäklare 1 
stannar 

 
Mäklare 1 behåller sin 
marknadsandel      

Mäklare 1 ökar sitt 
kundantal 

Mäklare 1 
höjer 

Mäklare 1 minskar sin 
marknadsandel 

Mäklare 1 behåller sin 
marknadsandel 
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Tabellen och utfallen visar att om Mäklare 1 ”stannar” med sitt utgångspris så behåller 
denne sin marknadsandel eller ökar sitt kundantal beroende på om Mäklare 2 stannar eller 
höjer sitt utgångspris. Mäklare 1 antas öka sitt kundantal om denne stannar samtidigt som 
Mäklare 2 höjer sitt utgångspris, utifrån teorin att vissa spekulanter tror att Mäklare 2:s 
objekt då blir dyrare. Om Mäklare 1 istället höjer sitt utgångspris så kan det bästa utfallet 
för denne bli att marknadsandelarna behålls. Detta då Mäklare 2 också höjer sitt 
utgångspris.  
 
Slutsatsen av vilka beslut Mäklare 1 borde ta för att nå optimalt resultat är att alltid stanna 
vid utgångspriset oavsett vad Mäklare 2 gör. Samma slutsats dras utifrån Mäklare 2:s val 
att också stanna vid sitt utgångspris oavsett vad Mäklare 1 gör.   
 
Denna modell beskriver alltså att utgångspriserna ej behöver ändras även om de väntade 
marknadspriset ökar. Detta resultat kan jämföras med Sweezys ”kinked demand curve” 
som förklarar att det kan vara så att om ett företag höjer sina priser så kommer ett 
konkurrerande företag inte att höja sina priser. Däremot om ett företag sänker sina priser 
så kommer det konkurrerande företaget att göra likadant (Elsevier, 2004).  

 
 

4. Empiri 
________________________________________________________________________ 
Här redovisas uppsatsens inhämtade data. Detta i form av statistik och gjorda intervjuer. 
Statistiken är hämtad från Hemnet och från Svensk Mäklarstatistik AB. Intervjuerna är 
utförda med fastighetsmäklare samt en forskningsingenjör.  

4.1 Statistik 

4.1.1 Stockholm (stor) 
 
 
 
 
 
Diagram 1. 

Källa: 
(Power-

Point från 
senaste 

Accepterat
-

prisgrupps
möte, 

Mäklarsam
fundet, 
2014) 
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I diagram 1 ovan visas relationen mellan kr/kvm (blå linje) och genomsnittlig 
mellanskillnad accepterat pris/utgångspris-slutpris (rödstreckad linje) i hela Stockholm 
januari 2011-januari 2014 med ett tremånadersintervall. Man kan se att 
kvadratmeterpriset konstant har stigit med väldigt små nedgångar efter juli 2011. 
Perioden innan, januari 2011-juli 2011 var det en större nedgång i kvadratmeterpriset. I 
relation till varandra kan man se att de förhåller sig till varandra till en början, förutom att 
accepterat pris/utgångspris och slutpris kurvan hade en betydligt brantare nedgång i 
början av perioden mot kr/kvm och stannar till något på ca samma värde under perioden 
oktober 2011-december 2012. Dessutom är ökningen sen inte alls lika starkt stigande 
efter för accepterat pris/ utgångspriskurvan, som för kr/kvm-kurvan.   

4.1.2 Södermalm 

 
 
 
Diagram 2. Källa: (Hungria Gunnelin, R & Lind, H., 2008), (Månsson, M & Vesterblom, J., 2012)), 
(Hemnet, 2014) 

 
I diagram 2 ovan ser man sammanställningen av gamla studien av Lind och Gunnelin, 
Månsson och Vesterblom och även denna uppsats period (antal observationer i de blåa 
staplarna och genomsnittlig procentuell skillnad mellan accepterat pris/utgångspris och 
slutpris i form av den orangea linjen). Värdena innan införandet av accepterat pris är 
betydligt högre än senare perioder, 35,8 % 2007 och 26,4 % 2010/2011 i jämförelse med 
2,5 % 2011/2012, 6 % 2013 och 9 % 2013/2014. Det är ett litet tomrum mellan 
perioderna, diagrammets perioder är inte helt intakt, vilket kan ge en något missvisande 
bild i och med att vi saknar dessa värden. Det kan med andra ord ha varit en nedgång 
emellan som man nu inte kan se. Om man bortser från det får man ändå en uppfattning 
om en relativt konstant uppgång fr.o.m. mars 2012-mars 2014. Ökningen från 2,5 % som 
var det genomsnittliga värdet augusti 2011-februari 2012 till 9 % som var det 
genomsnittliga värdet augusti 2013-27 mar 2014, är en ökning om 27,7 % på de ca två 
åren från införandet av accepterat pris. 
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Diagram 3. Källa: (Hemnet, 2014) 

 
Om man ser till diagram 3 kan man se att det är en kontinuerligt stigande kurva på 
skillnaden mellan accepterat pris/utgångspris och slutpris med undantag från april-maj 
2013 och oktober 2013. April-maj 2013 ökade antalet försäljningar något mot mars 2013 
och juni 2013 gick antalet försäljningar ned igen. Oktober 2013 var den månad som hade 
flest försäljningar i den period vi har studerat.  
 

 
Diagram 4. Källa: (Hemnet, 2014) 

 
I diagram 4 kan man i stället se spridningen mellan de enskilda försäljningarna över 
samma observationer som i diagram 3. Det man kan se direkt är att antalet observationer 
med 0 % i skillnad mellan accepterat pris/utgångspris och slutpris är det värde med flest 
antal observationer. Annars förhåller sig observationerna relativt jämnt fördelat, förutom 
under 0 % (-posterna) och från 15-19 % och uppåt är det färre försäljningar. För att få en 
klarare bild över detta har jag ställt upp det i en tabell i stället. Nedan visas hur många 
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försäljningar som befinner sig inom ett visst spann för samma värden och område, varje 
spann motsvarar 10 procentenheter:  
  Procentuell andel Antal Spann 
  0,69% 10 (-15 %)-(-6 %) 
  37,53% 545 (-5 %) - 4 % 
  43,04% 625 5 % - 14 % 
  16,53% 240 15 % - 24 % 
  2,07% 30 25 % - 34 % 
  0,14% 2 35 % - 44 % 
TOT 100,00% 1452   
Bild 3. Källa: (Hemnet 2014) 
 

 
Diagram 5. Källa: (Svensk Mäklarstatistik AB, 2014) 
 
I diagram 5 ser vi det genomsnittliga kvadratmeterpriset för Södermalm över perioden 
mars 2013-februari 2014. Man kan se en konstant ökning över denna period om möjligen 
något avvaktande under perioden juni 2013-november 2013. Hela periodens ökning är 
från ca 59000 kr/kvm till 64500 kr/kvm (en ökning med ca 8,5 % på 11 månader). Efter 
november 2013 kan man dessutom se en mer intensiv ökning, ca 62500 kr/kvm i 
november 2013 jämfört mot ca 64500 kr/kvm i februari 2014 (en ökning med ca 3,1 % på 
3 månader).  

4.2 Intervjuer 
Utifrån de intervjuer vi gjort med fastighetsmäklare verksamma i Stockholm som varit 
aktiva på marknaden, innan införandet av accepterade priser samt efter införandet, har vi 
även konstaterat några andra uppfattade syften i och med införandet av de accepterade 
priserna. Detta gäller även vid intervjun med forskningsingenjören Rosane Hungria 
Gunnelin.  
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Både mäklaren Rickard Engström på Notar och mäklaren Joe Hed på Erik Olsson 
Fastighetsförmedling anser att en av grunderna till varför man frångick lockpriser var att 
slippa de absurda budgivningarna och för att människor som besökte en visning skulle få 
möjlighet att uppfatta ett ungefärligt marknadsmässigt värde av bostaden. Även Sara för 
resonemang kring dessa tankegångar och poängterar att man ville få rätt målgrupp till 
visningarna. Eddy Löjdkvist, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling samt en 
av medlemmarna i initiativgruppen till accepterat pris, anser liksom Carter att 
varningarna på mäklarna var en bakomliggande faktor kring införandet av accepterat pris. 
Han menar också att man ville styrka det allmänna anseendet för fastighetsmäklare 
utifrån ett konsumentperspektiv. Rosane menar att syftet med accepterat pris även kan ha 
att göra med den senaste finanskrisen och att det då blev ändrade förutsättningar på 
marknaden. Människor blev oroliga, marknaden började svalna och budgivningarna blev 
inte lika hetsiga som tidigare. Säljarnas förväntningar kring slutpriset blev svårare att 
infria för mäklaren och därav blev man tvungen att använda sig av en annan 
prissättningsmodell.  
 
Joe tror inte att den önskvärda effekten i och med införandet av accepterade priser har 
uppnåtts till fullo. Han anser att eftersom det är stor konkurrens mellan mäklare och att de 
arbetar provisionsbaserat så väljer många ändå att använda sig av låga utgångspriser för 
att locka spekulanter till visningen och för att försöka maximera slutpriset. Rickard menar 
att det är ett problem att kunderna inte har känt till vad definitionen ”accepterat pris” 
innebär, utan de har ofta uppfattat detta begrepp som att säljaren måste sälja bostaden om 
det accepterade priset är uppnått. Han påpekar också att det kan ha fått en positiv 
inverkan på mäklarnas status men att han även vill poängtera att han tror att det haft en 
negativ effekt på säljarna i och med införandet av accepterade priser. Eddy är optimistisk 
efter införandet av accepterat pris. Han tycker att mäklarna påverkats positivt då de nu 
lättare kan förmedla information kring vilket intervall slutpriset kan tänkas hamna inom 
samt även att säljarna då lättare kan räkna på hur mycket kapital de kan använda vid nästa 
bostadsköp. Han uttrycker sig såhär: ”Jag tycker att bostadsmarknaden blivit sundare i 
Stockholm, man har bättre koll på vart priserna hamnar”. Något annat Eddy säger är att 
köparna idag har större tillgänglighet till statistik och kan på så vis vara mer medvetna 
och pålästa inom den marknad de är intresserade av att köpa en bostad i till skillnad från 
tidigare, förutom den vägledning de får med hjälp av accepterade priser. 
 
Rickard tror definitivt att lockpriserna är på väg tillbaka och att denna 
prissättningsmodell kommer att utnyttjas mer och mer framöver. Han tror att fler mäklare 
än tidigare börjar inse att det lönar sig att ha låga utgångspriser för att maximera 
slutpriset, men också att det finns andra incitament för mäklarna att sätta ett lågt 
utgångspris. Det kan ha att göra med att man vill utöka sin kundstock, få dit mycket folk 
på visningen och på så vis bygga sitt eget varumärke. Även Joe beskriver att hans 
uppfattning är att många väljer att arbeta på detta sätt för att få fler människor till 
visningen och för att få följdaffärer. Eddy menar att man kan se en tendens på att den 
genomsnittliga procentuella skillnaden mellan accepterat pris/utgångspris och slutpris 
höjts från ca 4-5% när det precis infördes till 7-9% idag. Dock säger han att man haft en 
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väldigt snabb prisutveckling sedan sommaren 2013 och ytterligare en stegring i februari i 
år som medverkat till att alla mäklare möjligtvis inte hunnit med att justera priserna. 
Rosane och Sara har ingen tydlig åsikt kring lockprisernas tillbakagång på marknaden då 
hon inte tycker att lockpriser förekommer på marknaden där hon jobbar. Hon kan endast 
hänvisa till det som skrivs i media att så verkar vara fallet. Sara tillägger dock att det 
möjligtvis skulle kunna vara så att lockpriserna börjar i innerstan för att sedan spridas 
utåt, men det är inget hon vet säkert om fallet är så.  
 
När vi har frågat intervjupersonerna angående hur man ska kunna motverka lockpriser 
uppfattar både Joe och Rickard att definitionen ”accepterat pris” i vissa fall kan framstå 
som olycklig. De anser att vid vissa försäljningar via mäklare så betyder definitionen 
”accepterat pris” inte alltid att säljaren är villig att överlåta bostaden för detta pris. De 
tycker istället att det kunde vara en annan benämning på detta som exempelvis som 
”budstart” för att då motverka att konsumenterna missuppfattar innebörden. Rickard 
pratar om att det är viktigt med en transparens till konsumenterna där de bör få mycket 
information om tidigare försäljningar i området så att de skall vara insatta i den marknad 
de är intresserade av att köpa i. Joe nämner att om man skulle vilja komma bort från 
användandet av lockpriser så skulle säljaren vara tvungen att sälja om ett bud på den 
accepterade nivån inkom.  

 
Eddy tycker att lagstiftningen när mäklaren måste använda sig av marknadsmässiga 
marknadspriser är tillräcklig och att det inte går att sätta mer specificerade regler då varje 
objekt är unikt, han uttrycker det som att: ”det finns inget kilopris på bostäder”. Rosane är 
av den meningen att det skulle vara svårt med en legalisering av värderingarna och 
annonseringspriset i och med att definitionen av ett lockpris inte är fastställt procentuellt, 
hur mycket det får avvika.  

 
Enligt spelteorin som vi beskriver i avsnitt 3.1.4.3 så beskrivs problemet hur en mäklare 
kan agera när en annan mäklare börjar använda sig av lockpriser och utfallen av deras 
val. 
 
Om man skall anpassa detta till mäklarbranschen så tror Joe att många mäklare jämför sig 
med varandra och tittar på hur andra arbetar och prissätter bostäder. Det här tror han kan 
leda till att om fler mäklare börjar använda sig av lockpriser igen så skulle det kunna vara 
så att de som konkurrerar med dessa mäklare kommer att bli tvungna att följa denna 
prissättningsmodell för att kunna få ut ett så maximalt pris som möjligt. Rickard tror att 
alla skulle följa lockpriser om risken för anmälan skulle minska samt att det skulle 
förbättra förutsättningarna för ett högt slutpris. Rosane anser att det skulle vara svårt för 
en enskild mäklare att inte följa ledet att börja använda lockpriser om det är denna 
prissättningsmodell som anses som den bästa strategin, pga. att mäklaren skulle få svårt 
att få in uppdraget om säljarna efterfrågar något som denne inte erbjuder.  
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5. Analys 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av de tidigare skrivna teorierna.  
________________________________________________________________________ 

5.1 Utbud och efterfrågan  
Utbudet och efterfrågan på bostäder är självklart något som påverkar dess priser. Som 
man kan se i vår statistik inhämtad från Hemnets internettjänst så är den genomsnittliga 
procentuella skillnaden per månad mellan accepterat pris/utgångspris och slutpris 
stigande mellan perioden 1 januari 2013 och 27 mars 2014. I och med analysen av denna 
graf så är det viktigt att ha i beaktande att utbudet och efterfrågan kring de respektive 
månaderna kan ha skiljt sig. Detta är inget vi har tagit hänsyn till vid framställandet av 
grafen, utan vi har endast sett till antalet försäljningar. Det skulle potentiellt kunna vara 
så att utbudet en månad skiljer sig markant från en annan månad, i nedåtgående 
bemärkelse, men att efterfrågan är ungefär konstant. Detta skulle enligt de utbud- och 
efterfrågediagram som redovisats i teoridelen kunna leda till att priserna höjs. Å andra 
sidan skulle det en annan månad kunna vara så att utbudet är ungefärligt konstant men att 
efterfrågan har sjunkit. Då skulle priserna eventuellt kunnat ha påverkats negativt. Ett 
tredje fall gäller då utbudet är större än vanligt men att efterfrågan är ungefär lika stor 
som tidigare. Då skulle priserna enligt diagrammen sjunka.  

5.2 Tidigare studier 
Tidigare studier inom området har gjorts både för perioden innan accepterat pris infördes 
och efter och ligger därmed som en bra grund till denna uppsats som behandlar åren efter 
(2013-2014) den senaste studien som gjordes 2012. Under 2008 ansåg Lind och Gunnelin 
att lockpriser förekom och att det fanns olika anledningar till varför man valde att 
använda sig av lockpriser, både att locka många kunder till aktuell försäljning men även 
för egen vinning som mäklare för att många potentiella framtida kunder skulle komma till 
visningarna. Studien från 2011-2012 visar också på lockpriser perioden innan accepterat 
pris infördes 2011 i augusti (mellanskillnad på 26,4 % Södermalm med 1220 
observationer) men att det sedan blev en väsentlig förändring efter införandet 
(mellanskillnad på 2,5 % Södermalm med 946 observationer). Månsson och Vesterblom 
konstaterade att förändringen var som störst direkt efter införandet och att den 
genomsnittliga procentuella mellanskillnaden sedan steg något efter någon månad. De 
kom fram till att det låg en osäkerhet kring huruvida överenskommelsen skulle hållas i 
framtiden då de redan i början av 2012 kunde se en tendens på uppgång. Både 
Lind/Gunnelin och Månsson/Vesterblom tar med aspekten att den så kallade spelteorin 
kan komma att påverka framtida utveckling i form av att om en mäklare börjar med 
lockpriser igen, är det lätt att följa efter pga. att inte tappa marknadsandelar mot sina 
konkurrenter.    
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5.3 Statistik 
Det är tacksamt att vi har studier att tillgå från tidigare perioder, det gör att vi med större 
säkerhet kan dra slutsatser, då statistiken sträcker sig över en längre period. I studien av 
Lind och Gunnelin hade man ett värde om 35,8 % (Södermalm), detta var dock så tidigt 
som första halvåret 2007. Perioden precis innan man införde accepterat pris då värdet 26,4 
% var snittvärdet (Södermalm) på mellanskillnaden accepterat pris/utgångspris och 
slutpris styrker vårat antagande om att lockpris kan tänkas vara över 25 %, samma 
antagande som Lind och Gunnelin använt i deras studie. Självklart kan detta antagande 
avvika för specifika försäljningar som har andra anledningar till varför mellanskillnaden 
är så hög.  
 
Om man ser till statistiken för Södermalm ur ett historiskt perspektiv (diagram 2) har det 
utvecklats från 35,8 % 2007 (januari-oktober) till att ligga på 9 % 2014 (augusti 2013-27 
mars 2014). Bortser man från att värdena möjligtvis under perioden kan ha sjunkit och 
vänt till att åter igen stiga, utöver det vi ser, är det en minskning på 75 % för hela perioden 
(ca 7 år). Man kan se en minskning redan innan införandet från 35,8 % till 26,4 % 
(perioderna januari 2007-oktober 2007 och augusti 2010-februari 2011) som är en 
minskning på 26 %. Denna minskning är svår att utröna vad den beror på i och med att 
ingen direkt åtgärd mot lockpriser är gjord här vad vi vet, förutom att FMI skall ha lärt ut. 
Det som är direkt anslutet till samma tidsperiod är finanskrisen som slog till 2007 och 
2008 som påverkat många omkringliggande branscher på flera olika sätt under även flera 
år efter, frågan är om den kanske fortfarande påverkar än idag. Minskningen direkt 
ansluten till perioden kring införandet från 26,4 % (augusti 2010-februari 2011) till 2,5 % 
(augusti 2011-februari 2012) är en minskning på 91 % (på 1 år) som kan konstateras vara 
en väsentlig sänkning av mellanskillnaden mellan utgångspris/accepterat pris och slutpris 
som man bör kunna koppla med relativt hög säkerhet till införandet av accepterat pris som 
infördes augusti 2011 för Stockholms innerstad. Fler saker som kan ha påverkan är 
exempelvis bolåneräntan och inflation och ser man på hur utvecklingen för dessa varit 
under samma period kan man se att inflationen hade en nedåtgående tendens under 2011, 
om man kan dra någon direkt relation till om det påverkar mellanskillnaden av accepterat 
pris/utgångspris och slutpris är svårt att veta. Bostadspriserna har ju trots 
inflationsnedgång stigit, om man ser till diagram 1. De rörliga bolåneräntorna har under 
2011 stigit cirka 2 procentenheter från ca 3 % till nästan 5 % men ändå visar det som sagt 
inte på några sjunkande bostadspriser eller mindre utbud om man ser diagram 3 och 5. Så 
en effekt av införandet kan vi absolut konstatera, sen att vi sista perioden som granskas 
har ett högre värde mot värdet direkt efter införandet behöver inte betyda att vi är tillbaka 
på lockpriser för det. Om ökningen skulle fortsätta i samma ökningshastighet som den 
gjort nu blickar vi ändå ett antal år framåt innan vi är uppe på samma värde som innan 
införandet.   
 
I diagram 3 där vi försöker se om antalet försäljningar har någon relation till skillnaden 
mellan accepterat pris/utgångspris och slutpris över perioden januari 2013 och mars 2014 
på Södermalm kan vi inte direkt se någon relation mellan dem båda, men man kan heller 
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inte utesluta det då mellanskillnads-kurvan följer antalet försäljningar någorlunda med 
starka avvikelser i juli 2013 och december 2013, där antalet försäljningar är betydligt 
lägre än övriga perioden. Där gör kurvan ingen nedgång utan fortsätter i samma 
utveckling. 
 
Spridningen på de värden som utgör medelvärdena på mellanskillnaden mellan accepterat 
pris/utgångspris och slutpris på Södermalm som visas i diagram 4 visar på att åtminstone 
237 (16,3%) försäljningar av 1452 totalt för perioden är 0 %. I analysen finns en tabell 
över samma värden med ett spann om 10 procentenheter för att få en ännu tydligare bild, 
då vi ansåg att diagrammet gav en bra överblick men för att kunna analysera och diskutera 
djupare behövdes uppställningen. Man kan i tabellen då se att endast 2,2 % (32 
försäljningar) av försäljningarna i vår studie är över 25 % i mellanskillnad accepterat 
pris/utgångspris och slutpris som vi antagit skall vara gränsen för lockpris. Låt säga att det 
skulle räcka med en avvikelse på 15 % för att det skulle klassas som lockpris, då ligger 
18,73 % (272 försäljningar) av försäljningarna ovanför gränsvärdet. Ett exempel som 
skulle kunna bidra till detta är att bedömningen blir hårdare om det skulle bli lagstadgat, 
det som FMI har föreslagit, att ett lockpris är en avvikelse från bedömt marknadsvärde i 
stället för som nu, väsentlig avvikelse från bedömt marknadsvärde. Det spann där flest 
försäljningar befinner sig inom är när mellanskillnaden är spannet 5 % till 14 % där 625 
(43,04 %) av försäljningarna befinner sig. Det är även där medelvärdet för dessa 
observationer ligger, 8 %.  
 
Slutligen kan vi konstatera att kvadratmeterpriserna konstant ökat under denna period på 
Södermalm om man ser på diagram 5. Möjligen något snabbare ökning från november 
2013 och framåt. Om man ser på genomsnittsmellanskillnaden som är uppställd 
månadsvis över Södermalm i diagram 3, kan man se att gapet mellan accepterat pris och 
slutpris ökar vid december 2013 och framåt till sin topp på 10 % i mars 2014.  Så där 
följer ökningen av mellanskillnaden efter stegringen av kvadratmeterpris kan man 
konstatera. Sen kan det såklart finnas mycket som påverkar att spannet blir större just den 
här perioden. En tanke som kom upp under intervjuerna att fastighetsmäklarna kanske inte 
hann med att reglera i sina värderingar pga. väldigt snabb prisuppgång skulle dock kunna 
vara en av dem. 

5.4 Intervjuerna 
Vad gäller de varningar som inkommit i fallen kring lockpriser så anser Eddy att detta var 
en av faktorerna kring införandet av accepterat pris, precis som även Carter ansåg. Joe, 
Sara och Rickard var inne på att införandet till stor del handlade om att komma bort från 
de många gånger omotiverade budgivningarna och för att nå rätt målgrupper till 
visningarna, något som även Eddy nämnde. Eddy som var deltagande i initiativgruppen 
till accepterat pris torde ha bra insyn i syftet med införandet. Att varningar var en stark 
bakomliggande faktor skulle eventuellt kunna tänkas styrkas eller åtminstone ge en 
riktlinje, då vi tidigare nämnde att en mäklare påstod att anmälningarna sjunkit drastiskt 
jämfört med då man använde lockpriser och att detta var en effekt av införandet av 
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accepterade priser. Rosane menade att syftet med införandet av accepterat pris även 
kunde ha att göra med den senaste finanskrisen och att marknaden då började svalna. 
Människor blev oroliga och ville inte längre köpa i lika stor utsträckning som tidigare. 
Detta kan kopplas till vår teori kring köpbeteende att människor tenderar att bli påverkade 
av varandra.  
 
Precis som Eddy säger att den genomsnittliga procentuella skillnaden mellan accepterat 
pris/utgångspris och slutpris har stigit från ca 4-5% till 7-9% så visar även vår inhämtade 
statistik från Hemnet att det stigit. Eddy menar att detta kan ha att göra med den snabba 
prisutvecklingen sedan sommaren 2013 och att alla mäklare inte hunnit justera priserna. 
Intressant i detta är att Joe och Rickard menar att de märkt att många fler på sista tiden 
valt att använda sig av lägre utgångspriser men att detta har att göra med försök till att 
maximera utgångspriset, öka sin egen kundstock och få dit mycket folk till visningen för 
att öka chanserna till följdaffärer. Precis som vi skrivit i teorin så nämner Grauers att en 
anledning till låga utgångspriser kan vara just att maximera slutpriset med hjälp av att få 
in så många som möjligt i en budgivning. Anledningen till att användningen av det skulle 
öka igen skulle kunna vara enligt spelteorin, beskriven i teorin, att börjar en måste de 
andra följa för att inte tappa marknadsandelar. Om en konkurrent erbjuder ett 
tillvägagångssätt som tycks vara ett vinnande för att få ett högt slutpris förlorar man lätt 
det uppdraget om man inte kan erbjuda detsamma eller argumentera för något bättre själv 
som mäklare. Å andra sidan skulle en hårdare bedömning från FMI hindra att fler följde 
efter strategin pga. rädsla att bli varnade. 

5.5 Varningar 
2010 som är året innan accepterat pris infördes, fick fastighetsmäklare i 28 ärenden en 
påföljd av FMI för att ha använt lockprisförfarandet. 2011 var den siffran istället 24 
ärenden med påföljder och slutligen 2012 var det 13 ärenden som fick påföljder pga. 
lockprisförfarandet. Anmälningar och tillsynsärenden generellt med beskrivning både om 
grunden till tillsynen/anmälan av mäklaren och avgörandet går att hitta på FMI:s hemsida 
i deras årsböcker (Fastighetsmäklarinspektionen, 2013), tyvärr har inte 2013 års årsbok 
kommit ut ännu så vi kan se om det var ytterligare färre anmälningar för lockpriser 2013 
eller om dem rent av ökade p.g.a. att ev. lockpriser kommit tillbaka. Tendensen är ändå 
28-24-13 (fördelning över anmälningar) åren 2010-2011-2012, värt att tillägga till dessa 
värden är att 2010 hade man inte infört accepterat pris. 2011 införde man accepterat pris i 
augusti för Stockholms innerstad och årsskiftet 2011/2012 infördes det för hela 
Stockholms län och slutligen i slutet av 2012 i Göteborg. 

5.6 Spelteorin 
Utifrån spelteorin beskriven i avsnitt 3.1.4.3 ovan och vid en analys kring denna så kan 
slutsatsen dras att Mäklare 1 alltid kommer att stanna vid sitt utgångspris trots att denne 
tror att det vid en försäljning går att sälja objektet dyrare nu till skillnad från tidigare. 
Detta då det enligt modellen alltid är bäst för denna att stanna vid sitt utgångspris oavsett 
vad Mäklare 2 väljer att ta för beslut. Givet gäller också för Mäklare 2 och denne kommer 
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också alltid att välja stanna vid sitt utgångspris enligt modellen. Detta gör att de båda 
mäklarna om de vill uppnå optimalt resultat enligt modellen alltid kommer att välja att 
stanna vid sina utgångspris och detta föreligger även då de förväntade marknadspriserna 
går upp och de båda mäklarna tror att de kan sälja objekten dyrare än vad de uppfattade 
innan.  
 

Detta fenomen uppstod på liknande sätt vid analys kring teorin av Sweezys “kinked 
demand curve”. Denna beskriver att ett företag kan vara rädd att ett annat företag inte 
matchar en höjning av priserna utan istället väljer att göra likadant som de andra företagen 
och sänka priserna om detta görs. Detta kan leda till en sorts “stelhet” när det gäller 
utgångspriserna även då de generella marknadspriserna stiger. Gapet mellan utgångspriset 
och slutpriset blir således större när priserna stiger men gapet blir mindre när priserna går 
ned. Det som är intressant i dessa situationer är att lockpriser som prissättningsmodell 
eventuellt kan ses som något som mäklarna i princip blir “tvingade” till. Detta för att de 
skall fortsätta kunna vara konkurrenskraftiga mot sina konkurrenter. I dessa fall är 
utgångspunkten att mäklarna inte har någon kontakt med varandra så att de kan koordinera 
sina beteenden. Om så skulle vara fallet tror vi ändå precis som några av mäklarna vid 
intervjuerna att det räcker att någon mäklare väljer att gå emot strömmen så kommer fler 
att bli “tvungna” att göra likadant för att fortsätta få in affärer. En lösning på detta skulle 
eventuellt kunna ha att göra med att det är viktigt med transparens mot kunderna där det 
blir lättare att jämföra vad liknande bostäder har sålts för etc. så att utgångspriset får en 
mindre betydelse då kunderna på ett lättare sätt kan förstå vad bostaden är värd.  
 

Utifrån de intervjuer vi gjort kan vi se att dessa teorier blir bekräftade av de båda 
mäklarna Joe och Rickard. Joe menar att många mäklare jämför sig med varandra och hur 
andra prissätter bostäder. Han och Rickard säger att fler mäklare kan bli tvungna att följa 
den prissättningsmodellen, för att kunna få ut ett så maximerat pris. Även Rosane är inne 
på samma linje att många skulle följa denna modell om fler mäklare gjorde det. Hon 
menar också att det kan bli svårt att få in uppdraget om man inte anpassar sig efter något 
som säljarna efterfrågar. 

5.7 Utbud och efterfrågan  
Utbudet och efterfrågan på bostäder är självklart något som påverkar dess priser. Som 
man kan se i vår statistik inhämtad från Hemnets internettjänst i diagram 3 över 
Södermalm, så är den genomsnittliga procentuella skillnaden per månad mellan 
accepterat pris/utgångspris och slutpris stigande mellan perioden 1 januari 2013 och 27 
mars 2014. I och med analysen av denna graf så är det viktigt att ha i beaktande att 
utbudet och efterfrågan kring de respektive månaderna kan ha skiljt sig. Detta är inget vi 
har tagit hänsyn till vid framställandet av grafen, utan vi har endast sett till antalet 
försäljningar. Det skulle potentiellt kunna vara så att utbudet en månad skiljer sig 
markant från en annan månad, i nedåtgående bemärkelse, men att efterfrågan är ungefär 
konstant. Detta skulle enligt de utbud- och efterfrågediagram som redovisats i teoridelen 
kunna leda till att priserna höjs. Å andra sidan skulle det en annan månad kunna vara så 
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att utbudet är ungefärligt konstant men att efterfrågan har sjunkit. Då skulle priserna 
eventuellt kunnat ha påverkats negativt. Ett tredje fall gäller då utbudet är större än 
vanligt men att efterfrågan är ungefär lika stor som tidigare. Då skulle priserna enligt 
diagrammen sjunka.  

  
 

6. Diskussion och slutsatser 
________________________________________________________________________ 
Här redogör vi får våra egna tankar, diskuterar möjliga slutsatser och kopplar tillbaka 
till uppsatsens syftet. Uppsatsens trovärdighet berörs och förslag på fortsatta studier inom 
området ges.  
________________________________________________________________________ 

6.1 Vad var syftet och målet med införandet av accepterat pris? 
Har dem uppnåtts? 
Av dem vi intervjuade var uppfattningen kring vad som gjorde att man började med 
accepterat pris av skiftande karaktär. Just att varningar till FMI var en anledning som 
Eddy sade, var ingen självklar anledning för de andra. Vi tror definitivt att det kan vara en 
av anledningar, om man dessutom ser till utvecklingen på antal varningar (28-24-13) pga. 
lockpriser får vi det ytterligare stärkt. Dessutom tror vi att konsumenten var i åtanke, i det 
här fallet allra helst köparen. Huruvida finanskrisen hade någon påverkan till att man 
införde accepterat pris tror vi mer hade med en slump att göra. Man kan se på statistiken i 
diagram 2 att den genomsnittliga mellanskillnaden mellan utgångspris och slutpris redan 
sjönk mycket innan införandet av accepterat pris, från 35,8 % till 26,4 % mellan 
perioderna januari-oktober 2007 och augusti 2010-februari 2011. Det tror vi har att göra 
med finanskrisen på så vis att marknaden svalnade och när man då gick ut med en bostad 
på lågt pris, kom budgivningen inte upp till förväntat slutvärde, det förmodligen bedömda 
marknadsvärdet. Detta kan ha gjort att det som Rosane var inne på, gjordes en 
självreglering på marknaden, att man höjde utgångspriserna en aning för att få 
budgivningarna att starta högre och ha en kortare väg till det bedömda marknadsvärdet, 
det vill säga värdet säljaren antagligen även ville sälja för. Att accepterat pris sedan 
infördes tror vi som sagt inte har något direkt samband med finanskrisen att göra. Detta 
bekräftade även Eddy, att införandet inte hade med finanskrisen att göra. Eddy berättade 
att det inte fanns några direkta mål som var mätbara i alla fall, med införandet. Dock kan 
vi se i diagram 2 en sänkning av mellanskillnaden från 26,4 % till 2,5 % på bara ett år. 
Dessutom har varningar pga. lockpriser sjunkit drastiskt från 24 st. till 13 st. mellan åren 
2011 och 2012. Med detta facit tycker vi att målet har uppnåtts.     

6.2 Är lockpriser på väg tillbaka? 
Angående påståendet att lockpriserna är på väg tillbaka tycker vi att det kan ha 
dramatiserats något i media. Visserligen kan man se att det har skett en ökning den senaste 
perioden, men snittet är ändå ca 9 % det sista halvåret vilket i relation till 26,4 % som var 
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mellanskillnaden innan införandet på Södermalm, så är det fortfarande väldigt lågt. 
Perioden innan, januari-juli 2013 var snittet 6 % på Södermalm vilket också är väldigt 
lågt. Visst förekommer det avvikelser som går över gränsvärdet 25 % som vi antog som 
lockpris tidigare i uppsatsen, dock håller sig fortfarande snittet relativt lågt. Det är för 
tidigt att säga att lockpriserna är på väg tillbaka. Under hösten 2013 och en period in på 
2014 har kvadratmeterpriserna på bostäder dessutom stigit relativt snabbt vilket absolut 
kan vara en bidragande faktor till varför snittet på mellanskillnaden ökat. Det som är 
viktigt i en sådan här situation tycker vi är att följa upp detta, möjligen genom att sprida 
statistik kontinuerligt och påminna mäklarna. Alternativet, att få igenom ändringen som 
FMI förespråkar, tolkningen i lagen angående lockpriser till att endast avvikande i stället 
för väsentligt avvikande från bedömt marknadsvärde skall anses som ett lockpris. 
Svårigheten vi ser med detta är att det fortfarande kommer att vara svårt att definiera vad 
endast avvikande skulle betyda. Vid en värdering av en bostad måste det ändå kunna 
räknas med en viss felmarginal hos mäklaren, det är ju trots allt flera faktorer som spelar 
in varför ett slutpris skiljer sig åt så mycket i olika situationer. 

6.3 Vilka faktorer finns det som kan påverka och eventuellt leda 
till att försäljningar uppfattas ha annonserats med ett lockpris? 
Det finns som sagt en mängd olika faktorer som påverkar om mäklare använder sig av 
lockpriser eller inte. Det är bl.a. exemplet med spelteorin i teoridelen, att mäklare stannar 
vid sitt utgångspris även fast marknaden stiger men kan också vara hur utbudet och 
efterfrågan ser ut på marknaden vid just det tillfället. 

6.3.1 Människans beteende 
Människor är dessutom inte alltid rationella, vi styrs av flera olika parametrar när vi ska 
besluta oss för att köpa eller inte. För att vi ska vilja köpa måste ett behov finnas. Behovet 
kan se olika ut för olika köpare. Scenariot kan sedan även se olika ut pga. att tid spelar in, 
hur mycket tid köparen har innan behovet måste vara tillfredsställt, vad som är 
ekonomiskt möjligt när behovet uppstår gör att följden av denna behovsuppkomst ser lite 
olika ut och även kan tänkas påverka val av objekt för tillfredställelse. Ett exempel kan 
vara att köparen redan sålt sin bostad och behöver en ny innan tillträdet för sin nuvarande. 
Detta påverkar tidspressen för ett bostadsköp och kommer med stor sannolikhet då även 
påverka genom en högre desperation efter att hitta något för köparen. Det kan leda till att 
ett maxpris för köparen justeras längs vägen och kan leda till att man betalar mer än man 
har råd som köpare (De Chernatony & McDonald, 2003). 

Det finns olika sorters behov, bl.a. emotionella behov. De emotionella behoven i en 
bostadsaffär kan tänkas vara att en bostad som är till salu uppfyller krav som storlek, antal 
rum, stil, skick osv. som köparen kan tänkas ha pga. värderingar och livsstil. Även 
eventuellt mervärde som ex. läget av bostaden, är den i ett populärt område kan det skapa 
mervärde både i funktionalitet och i status om det anses vara ett ”inne-område” (De 
Chernatony & McDonald, 2003). Rationella behov är ett annat, att köparen utvärderar de 
olika bostäderna och analyserar för- och nackdelar. Konsumenten anses aldrig kunna vara 
helt rationell eller irrationell, det kan skilja vid olika tidpunkter. Vissa krav och behov kan 
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nedprioriteras vid en tidpunkt medan dem vid en annan tidpunkt helt plötsligt kan få högre 
prioritet som en slags kompromiss för något annat som var av större betydelse just då 
(Chavalier & Mazzalovo, 2004). 

Människan har dessutom länge levt eller strävat efter att leva i flock vilket gör att vi i en 
köpsituation ofta kan komma att följa strömmen (köpflocken). Varför vi tros vilja leva i 
flock och följa flockens vägar är för att vi som individ vill känna tillhörighet. Vi har oftast 
en övertro om oss själva att vi är kapabla att kunna ta rationella beslut utan någon 
påverkan av emotionella drifter. När det gäller ekonomiska sammanhang är vi väldigt 
duktiga att påvisa rationella argument för att beskriva förloppet men att påstå att vi inte 
har någon påverkan emotionellt kan vara farligt.  Flocken som vi lever med och tillhör 
påverkar också vårt beteende. Ett exempel inom bostadsbranschen skulle kunna vara att 
om det var generellt känt att ett flerbostadshus har fått en väldigt bullrig motorväg byggd 
intill sig. Detta skulle kunna göra att en lägenhet i detta bostadshus skulle bli väldigt 
svårsåld, även fast huset möjligtvis är extra isolerat och inte alls störs av ljudet från vägen. 
Det människor känner till är ju att det är bullrigt från vägen och måste störa 
boendekvalitén. Om man som enskild då har undersökt objektet närmare och kommit fram 
till detta, har man då skaffat sig en fördel i och med att man tog en annan väg en ”flocken” 
och i ekonomiska sammanhang som bostadsköp kan det gynna genom att färre 
spekulanter då vill vara med och buda. Självklart borde det med största sannolikhet ligga i 
säljarens och mäklarens intresse att marknadsföra fördelen med isoleringen, så det här 
scenariot är kanske inte det mest realistiska. Det man ändå kan lära sig från det här 
exemplet är att om man är medveten om detta flockbeteende som förekommer kan man 
dra fördel av det i vissa situationer då faktiskt flocken väljer ”fel” väg. Dock måste man 
vara påläst och uppdaterad för att kunna se dessa möjligheter, något som är desto lättare 
idag för konsumenten med all statistik som finns tillgänglig. (Banerjee, 1992) 

6.3.2 Omvärldspåverkande faktorer 
Som nämnt tidigare finns det en rad olika faktorer som påverkar priset på en bostad. 
Prisnivån på en bostad kan syfta till den allmänna nivån på marknaden men också priset 
på en viss bostad i en utvald marknad. I och med att en bostadsrätt är väldigt lägesbestämd 
så påverkas priset också mycket av detta. Vart bostaden befinner sig i området, i huset och 
hur nära det är till kommunikationer och övrigt är faktorer som spelar in (Persson, 2008). 

I följande avsnitt ska vi nu försöka klargöra för några vanligt förekommande makro- och 
mikroekonomiska faktorer som har inverkan på priset på en bostadsrätt. 

6.3.3 Makroekonomi 
Den ekonomi som visar hur tillväxten ser ut för all sammanfogad ekonomi kallas för 
makroekonomi. Makroekonomin berör och påverkar, precis som övriga marknader, 
fastighetsmarknaden. Om man ska beskriva hur den ekonomiska situationen ser ut med 
hjälp av makroekonomi så används termer som exempelvis räntenivåer, tillväxt och 
inflation (Persson, 2008). 

De faktorer som brukar betraktas ha mest inflytelse och åverkan på bostadsmarknaden är 
bl.a.: 
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·  Vilken utveckling som sker i befolkningsmängden 
·  Hur hushållens inkomster ser ut 
·  Vad är hushållens framtidstro om marknaden och ekonomin i stort 
·  Vilka är räntenivåerna och hur ser dessa ut att utvecklas 
·  Priserna på utbytbara varor med samma funktion s.k. substitutionsvaror 

 

Dessa variabler påverkar kundernas efterfrågan och således också priserna. Vad gäller 
utbytbara produkter menas, som i vårt fall i bostadsmarknaden, substitutionsvaror så som 
hyresrätter och ägande av hus (Lundström & Jonsson, 2004). Hushållens inkomst är något 
som självklart är av stor betydelse vid ett bostadsköp. Ju mer inkomsten stiger desto 
dyrare bostad har hushållen råd att köpa. Räntenivån samspelar med den framtida 
betrodda inflationen men även hur utbudet och efterfrågan ser ut och förväntas utvecklas. 
Räntan är med som en faktor och bestämmer hur mycket pengar hushållen kan ta upp i lån 
(Johansson & Karlsson, 2004). 

 

Diagrammet ovan visar utvecklingen av Sveriges inflation 2007-2013, Källa: (SCB, 
2014) 
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Diagrammet ovan visar en prisutveckling för bostäder för hela Sverige perioden 1996-
2013, Källa: (Svensk Mäklarstatistik AB, 2014)

 

Diagrammet ovan är utvecklingen av den rörliga bolåneräntan under perioden 2007-2013. 
Källa: (SEB, 2014) 
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6.3.4 Mikroekonomi 
Ofta talas det om att varje bostadsrätts pris påverkas av dess specifika karaktärsdrag. De 
faktorer som påverkar bostadsmarknaden som är mikroekonomiska är bl.a. (Johansson & 
Danielsson, 2010): 

·  Läget 
·  Unika objekt 
·  Lång livslängd 
·  De höga kapitalinsatserna 
·  Köpen som ofta grundas i höga lån 
·  Utbudet är relativt konstant, sett över korta perioder  
·  Information om marknaden är ofullständig 

 
Varje bostad är unik och har ofta sina speciella egenheter. En av de mest betydelsefulla 
faktorerna, som inte kan ändras, som nämnts ovan är ”läget” (Wilhelmsson, 2004). 
Vid bostadsrättsförvärv upptas inte sällan höga lån av förvärvaren och den väntade 
livslängden i ett ekonomiskt perspektiv på bostaden är lång (Fastighetsnomenklatur, 
2008) 

6.4 Sammanfattning, diskussion och slutsats 
Det vi tycker talar för accepterat pris är att begreppet och dess innehåll gör ett 
förtydligande över hur en bostad skall marknadsföras. Det ger en bättre bild över priset 
för spekulanter och man får rätt målgrupp till visningarna. Det som talar mot accepterat 
pris är det som är generellt känt, ju lägre utgångspris man har, desto fler spekulanter 
kommer till visningarna. Och kommer fler på visningen, tros fler även medverka i en 
budgivning. Det stämmer inte i alla fall men har visat sig vara ett vinnande koncept 
många gånger under många år. Detta talar även för det som står i FML, att mäklaren 
speciellt ska ”beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen” så länge det inte strider 
mot god fastighetsmäklarsed. Kring detta råder ofta meningsskiljaktigheter, FMI har dock 
uppfattningen att det strider mot god fastighetsmäklarsed med lockprisstrategin och det 
väger tyngre, än att man kan tänkas få ett högre slutpris och ser till säljarens ekonomiska 
intresse. En annan sak som både Rickard och Joe var inne på är att accepterat pris kan 
verka något missvisande. Många tror att om de lägger ett bud på accepterat pris och 
budgivning uteblir, är säljaren tvungen att sälja till det priset, vilket dock ej stämmer. 
Accepterat pris skall vara ett pris som ligger inom ramen för det bedömda 
marknadsvärdet och vad säljaren kan tänka sig att sälja bostaden för. Säljaren har dock 
alltid den fria prövningsrätten enligt lag att kunna sälja när den, vill till vem den vill, 
oavsett denna överenskommelse, vilket betyder att säljaren kan säga nej även fast denne 
fått ett bud på accepterat pris. 

Syftet med införandet anser vi var de ökade antalet varningar mot mäklare och för att ge 
en klarare bild för köparna angående marknadsvärdet på bostaden. Detta tycker vi har 
uppnåtts. Visserligen har vi inte gjort någon studie kring vad konsumenterna tycker om 
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accepterat pris, men detta är vår uppfattning utifrån de material vi samlat in och 
analyserat. 
Vi tycker att målen att minska antalet varningar mot mäklare och att sänka skillnaden 
mellan utgångspris och slutpris som var två outtalade mål som vi ansåg föreligga har 
uppnåtts. 

Vi anser inte att lockpriser är tillbaka, ännu. Det kommer alltid finnas mäklare som inte 
gör som alla andra, därmed kommer det också finnas en del avvikelser bland 
försäljningar, som skulle kunna vara försäljningar som utförts med en lockprisstrategi. 

Det finns som sagt flera faktorer som kan påverka att en budgivning rusar iväg och att 
slutpriset slutar långt ifrån accepterat pris. Vi har gått in på några av de faktorerna och 
kan konstatera att utbud och efterfrågan är en stor del av dessa. En vecka kan utbudet på 
liknande bostäder vara väldigt lågt eller efterfrågan på just en sådan bostad väldigt hög. 
Det räcker med att två personer har samma uppfattning angående ett objekt så kan det 
leda till en stor budgivning. Flera emotionella behov spelar även in och förutbestämt 
maxpris kan justeras utifrån visat intresse från andra intressenter i och med 
flockbeteendet människan innehar. Flera omvärldspåverkande faktorer såsom 
bolåneränteläge och inflation eller deflation kan även dem påverka hur utgången blir, hög 
ränta eller deflation kan betyda att flera personer avvaktar med att köpa pga. osäker 
framtid och dyr finansiering.   

6.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att ta fram övriga statistiken 
för de andra områdena och jämföra dessa. Även att ta med dimensionen utbud och 
efterfråga under samma perioder. Ett annat förslag är att studera definitionen av lockpris 
och redogöra för en mera precis betydelse av denna utifrån årsböckerna och procentuella 
avvikelser som lett till varningar men även fall som inte lett till varningar hos 
Fastighetsmäklarinspektionen. 
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8. Bilagor 
 
Mäklarfrågor 

1. Vad är accepterat pris för dig och vad tror du att syftet var med införandet av det? 
 

2. Vad är ett lockpris för dig och varför vill man bort från denna prissättningsmodell? 
 

3. Varför tror du att vissa använder sig av lockpriser?  
 

4. Hur tycker du att Accepterat pris har slagit för säljaren, köparen, bostadsmarknaden 
och mäklaren? 
 

5. Hur ställer du dig till Mäklarstatistiks senaste avslöjanden att lockpriser enligt statistik 
är tillbaka? Är det något du märkt av också och i så fall hur lång tid?   Varför? 
 

6. Hur skulle du ställa dig till om flera konkurrerande mäklare återgick till lockpriser? 
Skulle du följa strömmen och i så fall varför, varför inte? 
 

7. Tycker du att vi ska fortsätta använda oss av accepterat pris och varför i så fall eller 
varför inte? 
 

8. Hur kan man annars arbeta för att motverka lockpriser? 
 

9. Skulle lagstiftning kring detta vara ett alternativ? 

Rosanne 
1. Vad är accepterat pris för dig och vad tror du att syftet var med införandet av det? 

 
2. Vad är ett lockpris för dig och varför vill man bort från denna prissättningsmodell? 

 
3. Varför tror du att vissa använder sig av lockpriser?  

 
4. Hur tycker du att Accepterat pris har slagit för säljaren, köparen, bostadsmarknaden 

och mäklaren? 
 

5. Hur ställer du dig till Mäklarstatistiks senaste avslöjanden att lockpriser enligt statistik 
är tillbaka? Är det något du märkt av också och i så fall hur lång tid?  
 

6. Hur tror du att en mäklare skulle ställa sig till om flera konkurrerande mäklare 
återgick till lockpriser? Skulle denne följa strömmen och i så fall varför, varför inte? 
 

7. Tycker du att vi ska fortsätta använda oss av accepterat pris och varför i så fall eller 
varför inte? 
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8. Hur kan man annars arbeta för att motverka lockpriser? 
 

9. Skulle lagstiftning kring detta vara ett alternativ? 
 

10. Bedömning av att vissa anser lockpriser vara på väg tillbaka. 

 
11. Exempel på lockpriser som du tycker är beskrivande och citera detta  

 
12. Vad var de man tänkte, var det realistiskt? 

 
13. Vad hände? 

 

 


