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Abstract	  
The	  law	  does	  not	  regulate	  the	  bidding	  process;	  it’s	  the	  seller	  who,	  in	  consultation	  with	  the	  estate	  
agent,	  decides	  the	  rules.	  If	  the	  estate	  agent	  does	  not	  inform	  all	  the	  bidders	  about	  conditions	  
attached	  to	  the	  bids,	  it	  means	  that	  a	  bidder	  bid	  against	  something	  he	  s	  not	  fully	  informed	  about.	  This	  
means	  that	  the	  lack	  of	  transparency	  in	  the	  bidding	  process	  leads	  to	  asymmetric	  information	  between	  
the	  bidders	  and	  this	  could	  be	  detrimental	  to	  a	  bidder	  and	  for	  the	  benefit	  of	  another.	  This	  paper	  has	  
been	  written	  in	  order	  to	  investigate	  how	  consumers	  and	  the	  housing	  market	  is	  affected	  by	  the	  law	  
not	  regulating	  the	  estate	  agent	  to	  inform	  all	  the	  bidders	  of	  conditions	  attached	  to	  the	  bids.	  
	  
Previously	  nothing	  has	  been	  written	  on	  this	  subject,	  which	  means	  that	  this	  paper	  is	  of	  an	  explorative-‐	  
and	  investigative	  character.	  Since	  there	  was	  no	  access	  to	  any	  secondary	  data	  in	  this	  study,	  the	  major	  
part	  of	  the	  work	  was	  to	  collect	  primary	  data.	  The	  collection	  of	  data	  consisted	  of	  a	  survey	  to	  estate	  
agents,	  a	  survey/interview	  to	  buyers/speculators	  and	  interviews	  with	  a	  number	  of	  individuals	  with	  
special	  expertise	  in	  the	  subject.	  
	  
The	  investigations	  carried	  out,	  resulted	  in	  a	  discussion	  and	  analysis	  of	  how	  consumers	  are	  affected	  by	  
the	  estate	  agent	  not	  having	  to	  provide	  information	  about	  conditional	  bids	  to	  all	  bidders.	  The	  answers	  
in	  interviews	  is	  not	  conclusive,	  there	  are	  both	  pros	  and	  cons	  of	  not	  having	  the	  bidding	  process	  
regulated	  by	  law.	  The	  conclusion	  also	  includes	  a	  discussion	  on	  how	  housing	  prices	  can	  be	  affected	  by	  
the	  bidding	  not	  being	  regulated	  by	  law	  regarding	  conditions.	  This	  conclusion	  is	  that	  the	  prices	  could	  
both	  increase	  and	  decrease	  by	  a	  regulation	  of	  the	  bidding	  process,	  depending	  on	  the	  scenario.	  
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Sammanfattning	  
	  
Lagen	  reglerar	  inte	  hur	  en	  budgivning	  ska	  gå	  till,	  utan	  det	  är	  säljaren,	  som	  i	  samråd	  med	  mäklaren	  
beslutar	  om	  detta.	  Om	  mäklaren	  inte	  informerar	  alla	  budgivare	  om	  eventuella	  villkor	  kopplade	  till	  
bud,	  innebär	  det	  att	  en	  budgivare	  bjuder	  emot	  ett	  bud	  utan	  att	  ha	  fullständig	  information	  om	  vad	  
den	  bjuder	  emot.	  Detta	  innebär	  alltså	  att	  bristen	  på	  transparens	  i	  budgivningen	  leder	  till	  
asymmetrisk	  information	  budgivare	  sinsemellan	  och	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  till	  nackdel	  för	  en	  
budgivare	  och	  till	  fördel	  för	  en	  annan.	  Denna	  uppsats	  har	  skrivits	  i	  syfte	  att	  utreda	  hur	  konsumenter	  
och	  bostadsmarknaden	  påverkas	  av	  att	  fastighetsmäklare	  inte	  måste	  informera	  alla	  budgivare	  om	  
eventuella	  villkor	  kopplade	  till	  bud.	  
	  
Tidigare	  har	  ingenting	  skrivits	  om	  detta	  ämne,	  vilket	  gör	  att	  denna	  uppsats	  är	  av	  explorativ-‐	  och	  
utredande	  karaktär.	  Eftersom	  det	  inte	  fanns	  tillgång	  till	  någon	  sekundärdata	  inom	  denna	  
frågeställning,	  bestod	  en	  stor	  del	  av	  arbetet	  i	  att	  samla	  in	  primärdata.	  Insamlandet	  av	  data	  skedde	  i	  
form	  av	  enkät	  till	  fastighetsmäklare,	  enkät/intervju	  med	  köpare/spekulanter	  och	  intervjuer	  med	  en	  
rad	  personer	  med	  specialkompetenser	  inom	  området.	  	  
	  
Undersökningarna	  som	  genomfördes	  resulterade	  i	  en	  diskussion	  och	  analys	  av	  hur	  konsumenter	  
påverkas	  av	  att	  mäklaren	  inte	  måste	  förmedla	  information	  om	  villkorade	  bud	  till	  alla	  budgivare.	  
Svaren	  i	  intervjuerna	  är	  inte	  entydiga,	  det	  finns	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  att	  budgivningen	  inte	  är	  
reglerad	  i	  lag.	  Slutsatsen	  består	  även	  av	  ett	  resonemang	  om	  hur	  priserna	  på	  bostäder	  kan	  påverkas	  
av	  att	  budgivningen	  inte	  är	  reglerad	  i	  lag	  avseende	  villkor.	  Denna	  slutsats	  är	  att	  priserna	  både	  skulle	  
kunna	  öka	  och	  sjunka	  vid	  en	  eventuell	  reglering,	  beroende	  på	  scenario.	  



	  
	  

Förord	  
	  
	  
Denna	  uppsats	  är	  en	  kandidatuppsats	  som	  omfattar	  15	  HP	  och	  är	  skriven	  på	  KTH	  inom	  programmet	  
Fastighetsutveckling	  med	  fastighetsförmedling,	  under	  vårterminen	  2016.	  Det	  har	  varit	  ett	  intressant,	  
lärorikt	  och	  intensivt	  arbete.	  	  
	  
Alla	  personer	  som	  vi	  har	  intervjuat	  för	  denna	  uppsats	  har	  visat	  stor	  vilja	  att	  hjälpa	  till	  och	  har	  i	  allra	  
högsta	  grad	  bidragit	  till	  genomförandet	  av	  denna	  uppsats.	  Ett	  stort	  tack	  vill	  vi	  därför	  först	  och	  främst	  
rikta	  till	  alla	  personer	  vi	  intervjuat:	  
	  
Magnus	  Melin,	  Fastighetsmäklarförbundet	  
Ola	  Jingryd,	  Malmö	  Högskola	  
Jonas	  Anderberg,	  Mäklarsamfundet	  
Thomas	  Carter,	  Fastighetsmäklarinspektionen	  
Rosane	  Hungria	  Gunnelin,	  KTH	  
Hans	  Lind,	  KTH	  
Han-‐Suck	  Song,	  KTH	  
	  
Tack	  även	  till	  de	  fastighetmäklare	  som	  valde	  att	  svara	  på	  vår	  enkät,	  samt	  till	  de	  personer	  på	  
lägenhetsvisningar	  som	  tog	  sig	  tid	  att	  besvara	  våra	  frågor.	  	  
	  
Vi	  vill	  även	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  vår	  handledare	  på	  KTH,	  Rickard	  Engström	  för	  hans	  stöd	  och	  
engagemang	  i	  detta	  examensarbete,	  samt	  för	  god	  vägledning	  under	  arbetets	  utveckling.	  	  
	  
	  
	  
	  
Stockholm	  den	  25	  maj	  2016	  
	  
Cathrine	  Brooling	   	   	   	   Arvid	  Hansson	  
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  
Fastighets-‐	  och	  bostadsrättsaffärer	  är	  av	  stor	  vikt	  i	  människors	  liv,	  eftersom	  affären	  ofta	  är	  den	  

största	  investering	  som	  en	  privatperson	  gör	  och	  innebär	  stort	  kapital.	  Som	  köpare	  vill	  man	  göra	  ett	  

noggrant	  övervägt	  beslut,	  för	  att	  inte	  känna	  sig	  missnöjd	  med	  affären	  i	  efterhand.	  Budgivning	  

förekommer	  i	  alltfler	  fastighetsaffärer.	  Budgivningsprocessen	  är	  inte	  reglerad	  i	  lag	  utan	  det	  är	  

säljaren,	  som	  i	  samråd	  med	  mäklaren,	  beslutar	  hur	  processen	  ska	  gå	  till.	  Mäklaren	  ska	  informera	  

samtliga	  spekulanter	  om	  hur	  budgivningsprocessen	  ska	  gå	  till	  och	  om	  eventuella	  ändringar	  av	  denna	  

sker	  under	  processens	  gång.	  Trots	  att	  säljaren	  är	  mäklarens	  uppdragsgivare,	  så	  ska	  hen	  enligt	  lag	  

fungera	  som	  opartisk	  mellanhand	  mellan	  köpare	  och	  säljare.	  Trots	  det	  är	  mäklaren	  inte	  skyldig	  att	  

informera	  budgivarna	  om	  eventuella	  villkor	  kopplade	  till	  bud,	  så	  kallade	  villkorade	  bud.	  Dessa	  villkor	  

kan	  vara	  mycket	  olika	  och	  innebära	  en	  risk	  för	  säljaren,	  vilket	  leder	  till	  att	  värderingen	  av	  villkoren	  

beror	  både	  på	  vilket	  villkor	  det	  är	  och	  vad	  detta	  villkor	  innebär	  för	  den	  specifika	  säljaren.	  Exempel	  på	  

villkor	  är	  villkor	  om	  försäljning	  av	  köparens	  bostad,	  villkor	  om	  besiktning	  av	  fastighet/bostadsrätt	  och	  

villkor	  om	  finansiering.	  Dessa	  exempel	  innebär	  alla	  en	  risk	  för	  säljaren	  och	  är	  juridiskt	  bindande	  om	  

man	  för	  in	  dem	  som	  klausuler	  i	  köpekontraktet.	  Det	  finns	  andra	  typer	  av	  villkor	  som	  fungerar	  mer	  

som	  en	  strategi	  för	  köparen	  i	  budgivningsprocessen.	  Exempel	  på	  sådana	  villkor	  är	  tidsbegränsade-‐	  

och	  dolda	  bud.	  Dessa	  villkor	  har	  ingen	  juridisk	  bärighet	  men	  kan	  påverka	  budgivningens	  slutliga	  

resultat.	  

Trots	  att	  villkor	  vid	  budgivning	  är	  en	  fråga	  som	  angår	  alltfler	  bostadsköpare,	  så	  är	  den	  samlade	  

kunskapen	  kring	  detta	  högst	  begränsad.	  Det	  finns	  litteratur	  som	  tangerar	  ämnet	  såsom	  till	  exempel	  

asymmetrisk	  information,	  auktionsteori	  och	  spelteori,	  men	  det	  saknas	  vetenskapliga	  undersökningar	  

som	  mer	  specifikt	  fokuserar	  på	  detta	  problem.	  Därmed	  finns	  det	  heller	  inte	  någon	  teoribildning	  

rörande	  denna	  specifika	  fråga.	  Den	  teori	  som	  tas	  upp	  i	  denna	  uppsats	  rörande	  budgivningsprocessen	  

och	  villkorade	  bud	  utgår	  dels	  från	  våra	  egna	  kunskaper	  som	  vi	  förvärvat	  genom	  vår	  utbildning	  

Fastighetsutveckling	  med	  fastighetsförmedling	  på	  KTH,	  och	  dels	  genom	  en	  rad	  skriftliga	  källor.	  

Grauers	  (2011),	  har	  använts	  som	  främsta	  källa	  för	  att	  beskriva	  budgivningsprocessen	  och	  vilka	  regler	  

som	  är	  kopplade	  till	  den.	  Hermansson	  (1990)	  har	  använts	  för	  att	  redogöra	  för	  grunderna	  i	  spelteori,	  

Malmsäter	  &	  Krasniakova	  (2006)	  för	  att	  beskriva	  auktionsteori	  och	  Isaksson	  (2010)	  för	  att	  beskriva	  

asymmetrisk	  information.	  Även	  en	  rad	  digitala	  källor	  har	  använts,	  främst	  

Fastighetsmäklarinspektionens	  och	  Mäklarsamfundets	  hemsidor.	  	  	  
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1.2 Problemformulering	  	  
En	  av	  de	  vanligaste	  orsakerna	  till	  anmälningar	  till	  myndigheten	  för	  tillsyn	  av	  fastighetsmäklare,	  FMI,	  

är	  just	  budgivningsprocessen.	  Denna	  är	  idag	  inte	  reglerad	  i	  lag,	  utan	  det	  är	  säljaren	  med	  vägledning	  

av	  mäklaren,	  som	  beslutar	  hur	  budgivningen	  ska	  gå	  till.	  Detta	  innebär	  att	  det	  inte	  heller	  finns	  

någonting	  som	  säger	  att	  man	  som	  budgivare	  har	  rätt	  att	  få	  veta	  huruvida	  övriga	  bud	  är	  förenade	  med	  

särskilda	  villkor	  eller	  ej,	  då	  även	  detta	  är	  upp	  till	  säljaren	  att	  besluta	  om.	  Effekten	  av	  detta	  skulle	  

kunna	  bli	  att	  man	  som	  budgivare	  inte	  har	  full	  vetskap	  om	  vad	  man	  bjuder	  emot.	  Denna	  brist	  på	  

transparens	  i	  budgivningsprocessen	  skulle	  kunna	  få	  konsekvenser	  för	  budgivarna	  och	  för	  slutpriset	  på	  

bostaden.	  Utifrån	  denna	  problemformulering	  vill	  vi	  undersöka	  följande	  frågeställningar:	  

• Hur	  påverkas	  konsumenter	  av	  att	  lagen	  inte	  reglerar	  fastighetsmäklarens	  skyldighet	  att	  

informera	  alla	  budgivare	  om	  villkor	  kopplade	  till	  bud	  under	  pågående	  budgivning?	  	  

• Vilka	  effekter	  skulle	  en	  reglering	  av	  budgivningsprocessen	  med	  avseende	  på	  villkor	  få	  på	  

bostadsmarknaden?	  	  

1.3 Syfte	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  konsumenter	  påverkas	  av	  att	  lagen	  inte	  reglerar	  

fastighetsmäklares	  skyldighet	  att	  informera	  alla	  budgivare	  om	  villkor	  kopplade	  till	  bud	  under	  

pågående	  budgivning.	  

Vi	  vill	  också	  undersöka	  vilken	  påverkan	  en	  reglering	  av	  budgivningsprocessen	  med	  avseende	  på	  

villkor	  skulle	  få	  på	  bostadsmarknaden.	  

1.4 Definitioner	  
Spekulant	  -‐	  Alla	  som	  visar	  intresse	  för	  bostaden	  på	  något	  sätt/alla	  som	  går	  på	  visning	  

Budgivare	  -‐	  Alla	  spekulanter	  som	  väljer	  att	  lägga	  bud	  på	  bostaden	  

Köpare	  -‐	  Den	  som	  ”vunnit”	  budgivningen	  men	  ännu	  inte	  undertecknat	  köpekontraktet	  

Slutlig	  köpare	  -‐	  Den	  som	  undertecknat	  köpekontraktet	  

1.5 Förkortningar	  
AvtL	  –	  Avtalslagen	  (1915:218)	  

ARN	  –	  Allmänna	  reklamationsnämnden	  

BRL	  –	  Bostadsrättslagen	  (1991:614)	  

FMF	  –	  Fastighetsmäklarförbundet	  

FMI	  –	  Fastighetsmäklarinspektionen	  	  	  

FML	  –	  Fastighetsmäklarlagen	  (2011:666)	  

FRN	  –	  Fastighetsmarknadens	  reklamationsnämnd	  	  
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JB	  –	  Jordabalken	  (1970:994)	  

KöpL	  –	  Köplagen	  (1990:931)	  

1.6 Avgränsningar	  	  
Denna	  uppsats	  fokuserar	  på	  köparens	  perspektiv	  på	  villkorade	  bud.	  Även	  säljare	  och	  mäklare	  

påverkas	  av	  villkorade	  bud,	  varför	  deras	  perspektiv	  till	  viss	  del	  berörts.	  	  

Uppsatsen	  avgränsas	  till	  att	  studera	  marknaden	  i	  Storstockholm.	  De	  mäklare	  som	  besvarat	  vår	  enkät	  

är	  alla	  verksamma	  i	  Stockholms	  län	  och	  de	  köpare/spekulanter	  som	  svarat	  på	  vår	  enkät/intervju	  gick	  

på	  visningar	  på	  Kungsholmen	  eller	  i	  Vasastan.	  Detta	  innebär	  att	  vi	  har	  studerat	  en	  het	  marknad.	  Även	  

de	  intervjuer	  som	  genomfördes	  med	  specialister	  utgick	  ifrån	  att	  vi	  talade	  om	  en	  het	  marknad.	  
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1.7 Disposition	  
I	  figur	  1	  beskrivs	  uppsatsens	  struktur.	  För	  varje	  kapitel	  finns	  en	  kort	  beskrivning	  vad	  som	  ingår	  i	  

respektive	  del.	  

	  

Figur	  1.	  Figuren	  beskriver	  uppsatsens	  disposition	  

Kap	  1	  Inledning	  

• 	  I	  deoa	  inledande	  kapitel	  beskrivs	  uppsatsens	  bakgrund,	  problemformulering	  och	  sype.	  Även	  
definironer,	  	  förkortningar	  och	  uppsatsens	  avgränsningar	  presenteras.	  	  	  

Kap	  2	  Teorersk	  
referensram	  

• 	  I	  den	  teorerska	  referensramen	  beskrivs	  asymmetrisk	  informaron	  och	  grunderna	  i	  spelteori.	  
Avsnioet	  beskriver	  också	  nuvarande	  lag	  och	  vilka	  regler	  mäklare	  måste	  förhålla	  sig	  rll	  i	  
budgivningsprocessen.	  Deoa	  avsnio	  beskriver	  också	  de	  vanligaste	  typerna	  av	  villkor.	  	  

Kap	  3	  Metod	  

• 	  I	  deoa	  kapital	  redogörs	  för	  hur	  arbetet	  med	  denna	  uppsats	  har	  gåo	  rll.	  I	  metodkapitlet	  
beskrivs	  även	  de	  metoder	  som	  använts	  för	  insamlande	  av	  data.	  Enkät-‐	  och	  intervjumetod	  
beskrivs	  var	  för	  sig.	  	  

Kap	  4	  Empiri	  

• 	  I	  empiriavsnioet	  presenteras	  resultaten	  av	  de	  undersökningar	  som	  genomförts.	  Enkäterna	  
redovisas	  var	  för	  sig	  och	  intervjuerna	  presenteras	  genom	  en	  temarsk	  indelning	  av	  vad	  som	  
framkommit	  under	  intervjuerna.	  	  

Kap	  5	  	  Analys	  
och	  diskussion	  

• 	  I	  deoa	  avsnio	  finns	  en	  scenarioanalys.	  Här	  analyseras	  och	  diskuteras	  också	  de	  resultat	  som	  
presenterats	  i	  empirin.	  

Kap	  6	  Slutsats	  

• 	  I	  slutsatsen	  presenteras	  en	  summering	  av	  de	  vikrgaste	  slutsatserna	  av	  uppsatsen,	  samt	  
förslag	  på	  vidare	  forskning	  inom	  området.	  	  	  
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2 Teoretisk	  referensram	  

2.1 Asymmetrisk	  information	  	  
George	  Akerlof	  använde	  för	  första	  gången	  1970	  marknaden	  för	  begagnade	  bilar,	  som	  exempel	  på	  

marknader	  där	  asymmetrisk	  information	  förekommer.	  Han	  beskrev	  också	  vilka	  effekter	  asymmetrisk	  

information	  kan	  ge	  på	  marknaden.	  Detta	  klassiska	  exempel	  beskriver	  svårigheten	  för	  konsumenter	  

att	  veta	  kvaliteten	  på	  en	  begagnad	  bil.	  Säljaren	  av	  en	  begagnad	  bil	  har	  använt	  bilen	  och	  har	  genom	  

erfarenhet	  fått	  insikt	  i	  bilens	  kvalitet.	  Köparen	  kan	  omöjligt	  besitta	  samma	  information	  om	  bilen	  och	  

kan	  därför	  bara	  förlita	  sig	  på	  sin	  generella	  kunskap	  om	  bilar	  och	  på	  den	  information	  säljaren	  väljer	  att	  

dela	  med	  sig	  av.	  Slutsatsen	  av	  detta	  exempel	  är	  att	  säljaren	  gynnas	  av	  en	  sådan	  marknad,	  eftersom	  

denna	  har	  ett	  informationsövertag	  i	  samband	  med	  transaktionen	  av	  den	  begagnade	  bilen.	  Detta	  

innebär	  i	  sin	  tur	  att	  köparna	  kommer	  vara	  villiga	  att	  betala	  en	  lägre	  summa	  för	  bilarna,	  eftersom	  

risken	  finns	  att	  de	  köper	  en	  ”lemon”	  (slang	  för	  bil	  som	  upptäckts	  vara	  dålig	  först	  efter	  köp).	  Detta	  

innebär	  att	  säljare	  av	  bilar	  med	  god	  kvalitet	  inte	  kommer	  få	  lika	  mycket	  betalt	  och	  därmed	  inte	  får	  

sina	  bilar	  sålda.	  Detta	  innebär	  att	  det	  till	  sist	  bara	  kommer	  att	  finnas	  ”lemons”	  kvar	  vilket	  leder	  till	  att	  

köparna	  inte	  vill	  köpa	  någon	  bil	  alls.	  Då	  kollapsar	  marknaden.	  I	  detta	  exempel	  kollapsar	  alltså	  

marknaden	  eftersom	  asymmetrisk	  information	  förekommer	  mellan	  säljare	  och	  köpare.	  

(www.econlib.org)	  

Enkelt	  förklarat	  betyder	  asymmetrisk	  information	  att	  en	  part	  i	  en	  beslutssituation	  har	  mer	  

information,	  än	  den	  andra	  parten.	  Det	  kan	  gälla	  ett	  beslut	  i	  en	  viss	  situation,	  ett	  visst	  projekt	  eller	  om	  

framtiden.	  Ju	  mer	  information	  den	  ena	  parten	  besitter	  jämfört	  med	  den	  andra,	  desto	  större	  är	  

informationsasymmetrin.	  (Isaksson,	  2010)	  

Om	  två	  kontraktsparter	  har	  samma	  information	  som	  kan	  användas	  för	  att	  fatta	  ett	  beslut	  i	  den	  

överenskommelse	  som	  ska	  ske,	  föreligger	  symmetrisk	  information.	  Det	  är	  rimligt	  att	  alla	  parter	  

anskaffar	  den	  kunskap	  som	  är	  tillgänglig	  för	  dem,	  inför	  att	  en	  viss	  överenskommelse	  ska	  träffas.	  Det	  

är	  dock	  vanligt	  att	  någon	  av	  parterna	  har	  ett	  övertag	  när	  det	  gäller	  kunskap	  eller	  information	  om	  t	  ex	  

marknaden	  eller	  produkten	  som	  det	  ska	  avtalas	  om.	  Inom	  kontraktsteori	  kan	  asymmetrisk	  

information	  förekomma	  i	  olika	  stadier	  av	  ett	  kontrakts	  existens.	  Asymmetrisk	  information	  kan	  både	  

förekomma	  innan	  och	  efter	  avtalet	  tecknas.	  (Isaksson,	  2010)	  	  

Denna	  uppsats	  fokuserar	  på	  den	  informationsasymmetri	  som	  ofta	  förekommer	  innan	  dess	  att	  ett	  

köpekontrakt	  är	  undertecknat,	  alltså	  under	  budgivningsprocessen.	  Det	  kan	  då	  handla	  om	  att	  
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budgivarna	  sinsemellan	  har	  olika	  mycket	  information	  om	  vilka	  villkor	  som	  är	  kopplade	  till	  bud	  i	  

budgivningen,	  såväl	  som	  mellan	  köpare	  och	  säljare.	  	  

Problematiken	  kring	  asymmetrisk	  information	  återfinns	  inte	  enbart	  inom	  marknaden	  för	  begagnade	  

bilar,	  utan	  även	  i	  t.ex.	  fastighetsbranschen.	  Garmaise	  och	  Moskowitz	  har	  i	  en	  studie	  behandlat	  

asymmetrisk	  information	  på	  den	  kommersiella	  hyresmarknaden	  i	  USA.	  De	  har	  undersökt	  variansen	  

på	  taxeringsvärden	  i	  en	  regressionsmodell	  och	  funnit	  bevis	  för	  att	  informationsasymmetri	  

förekommer	  då	  priserna	  blir	  påverkade	  av	  variabler,	  där	  asymmetrisk	  information	  spelar	  in.	  De	  har	  

även	  kommit	  fram	  till	  att	  de	  som	  köper	  fastigheterna	  löser	  problemet	  med	  asymmetrisk	  information	  

på	  olika	  sätt.	  En	  lösning	  är	  att	  man	  köper	  fastigheter	  med	  lång	  ekonomisk	  historia	  och	  på	  så	  sätt	  

säkerställer	  att	  man	  själv	  har	  så	  mycket	  information	  om	  fastigheten	  som	  möjligt.	  En	  annan	  lösning	  är	  

inte	  köpa	  av	  mäklare	  med	  goda	  kunskaper	  om	  marknaden	  för	  att	  på	  så	  sätt	  ställa	  sig	  i	  en	  starkare	  

position	  i	  förhållande	  till	  mäklaren.	  (Garmaise	  &	  Moskowitz,	  2004)	  

2.2 Spelteori	  
”Spelteori	  kan	  ses	  som	  en	  matematisk	  modell	  för	  att	  beskriva	  samspelet	  mellan	  rationella	  aktörer.	  I	  

modellen	  förutsätts	  ett	  fixerat	  antal	  aktörer	  eller	  spelare,	  som	  var	  och	  en	  har	  att	  välja	  mellan	  en	  

uppsättning	  strategier	  eller	  handlingsalternativ.	  Till	  varje	  aktör	  hör	  också	  vissa	  nyttovärden	  (payoffs).	  

Dessa	  avspeglar	  aktörens	  värdering	  av	  de	  utfall,	  som	  kan	  härledas	  genom	  att	  kombinera	  olika	  

aktörers	  strategier	  med	  varandra.”	  (Hermansson	  1990,	  s.	  185)	  	  

Spelteori	  kan	  tillämpas	  på	  många	  olika	  områden,	  såsom	  inom	  nationalekonomi	  och	  

samhällsvetenskap.	  När	  man	  talar	  om	  spelteori	  gör	  man	  ett	  grundantagande	  som	  innebär	  att	  man	  

förutsätter	  att	  alla	  aktörer	  gör	  rationella	  val	  och	  försöker	  maximera	  sin	  nytta.	  I	  samspelet	  med	  de	  

övriga	  aktörerna	  agerar	  man	  i	  syfte	  att	  åstadkomma	  en	  för	  egen	  del	  så	  gynnsam	  situation	  som	  

möjligt.	  Antagandet	  om	  rationalitet	  innebär	  att	  aktörerna	  handlar	  efter	  egna	  preferenser,	  dvs.	  det	  är	  

den	  egna	  nyttan	  som	  man	  försöker	  maximera.	  Förutsättningen	  är	  att	  varje	  spelare	  har	  förmågan	  att	  

göra	  det	  val	  som	  är	  bäst	  för	  denna.	  	  Spelteorins	  syfte	  är	  att	  analysera	  och	  förutspå	  spelarnas	  

beteende	  i	  olika	  situationer.	  Ett	  spel	  består	  av	  åtminstone	  två	  spelare	  och	  en	  lista	  över	  varje	  spelares	  

tillåtna	  drag.	  (Hermansson,	  1990)	  

Spelteorin	  bidrar	  till	  att	  tillhandahålla	  modeller	  över	  komplicerade	  beslutssituationer.	  Eftersom	  det	  

handlar	  om	  just	  modeller,	  ger	  spelteorin	  inte	  någon	  omedelbar	  kunskap	  om	  hur	  verkligheten	  ser	  ut	  i	  

det	  enskilda	  fallet.	  Teorin	  ger	  i	  första	  hand	  verktyg	  för	  att	  analysera	  olika	  empiriska	  och	  normativa	  

problemställningar.	  Den	  kunskap	  spelarna	  har	  om	  det	  spel	  de	  är	  indragna	  i	  kan	  vara	  mer	  eller	  mindre	  

fullständig.	  (Hermansson,	  1990)	  	  	  
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2.2.1 Spel	  utan	  information	  om	  andras	  nytta	  	  

Denna	  typ	  av	  spel	  kallas	  också	  för	  icke-‐kooperativt	  spel,	  vilket	  betyder	  att	  spelarna	  inte	  kan	  ingå	  

bindande	  överenskommelser	  med	  varandra.	  I	  denna	  typ	  av	  spel	  är	  en	  överenskommelse	  inte	  

bindande,	  annat	  än	  i	  den	  mening	  att	  aktörerna	  själv	  finner	  det	  fördelaktigt	  att	  hålla	  fast	  vid	  det	  som	  

överenskommits.	  

I	  denna	  typ	  av	  spel	  antar	  man	  att	  spelarna	  vet	  allt	  om	  spelet,	  förutom	  de	  andra	  spelarnas	  

preferenser.	  Dessutom	  förutsätts	  att	  spelarna	  inte	  kan	  ingå	  överenskommelser	  med	  varandra	  och	  på	  

så	  sätt	  binda	  varandra	  till	  ett	  gemensamt	  uppträdande.	  I	  förutsättningen	  ligger	  också	  att	  spelarna	  

inte	  har	  någon	  möjlighet	  att	  kommunicera	  med	  varandra	  på	  ett	  sätt	  som	  kan	  ha	  en	  inverkan	  på	  

spelet.	  	  

Spelarna	  känner	  till	  olika	  tänkbara	  utfall,	  men	  har	  inte	  en	  aning	  om	  hur	  andra	  kommer	  att	  agera,	  

eftersom	  de	  inte	  känner	  till	  andra	  spelares	  preferenser	  och	  inte	  heller	  vilken	  nytta	  de	  kan	  komma	  att	  

dra	  av	  ett	  visst	  utfall.	  Ibland	  ligger	  det	  i	  aktörernas	  intresse	  att	  dölja	  sina	  egna	  preferenser	  och	  i	  viss	  

mening	  uppträda	  oärligt	  mot	  sina	  motspelare.	  Då	  gäller	  det	  att	  välja	  det	  mest	  rationella	  alternativet,	  

även	  om	  man	  inte	  har	  information	  om	  hur	  andra	  kan	  tänka	  sig	  att	  agera.	  I	  vissa	  fall	  gör	  just	  bristande	  

information	  det	  enklare	  för	  aktören	  att	  välja	  alternativ.	  (Hermansson,	  1990)	  

2.2.2 Spel	  med	  fullständig	  information	  	  

Ett	  sådant	  spel	  kallas	  också	  för	  kooperativt	  spel,	  vilket	  betyder	  att	  aktörerna	  kan	  ingå	  bindande	  

överenskommelser	  med	  varandra.	  Spelsituationer	  där	  aktörerna	  har	  fullständig	  information	  om	  alla	  

relevanta	  faktorer	  förekommer	  mycket	  sällan	  i	  det	  verkliga	  livet.	  I	  ett	  sådant	  spel	  har	  alla	  aktörer	  

tillgång	  till	  ett	  rationellt	  handlingsalternativ	  och	  här	  kan	  aktörerna	  välja	  strategi	  på	  grundval	  av	  såväl	  

egna	  som	  andras	  preferensordningar.	  Att	  man	  förutsätter	  att	  alla	  spelare	  har	  fullständig	  information	  

om	  alla	  andras	  beslutssituation	  behöver	  inte	  nödvändigvis	  betyda	  att	  beslutssituationen	  blir	  mindre	  

komplicerad.	  Just	  det	  faktum	  att	  man	  har	  tillgång	  till	  mer	  information,	  kan	  göra	  att	  det	  blir	  svårare	  

att	  ta	  ett	  beslut.	  (Hermansson,	  1990)	  

2.2.3 Spel	  med	  felaktig	  information	  

Inom	  spelteori	  agerar	  de	  olika	  aktörerna	  alltid	  på	  grundval	  av	  såväl	  egna	  som	  andras	  preferenser.	  

Man	  måste	  även	  ta	  i	  beaktan	  att	  aktörerna	  kan	  bedöma	  sina	  motspelare	  fel.	  En	  aktör	  har	  full	  vetskap	  

om	  sina	  egna	  preferenser,	  men	  en	  aktör	  kan	  inte	  ha	  fullständig	  visshet	  om	  de	  andras	  preferenser.	  

Detta	  betyder	  att	  det	  då	  istället	  kan	  bli	  en	  fråga	  om	  perceptioner	  som	  är	  mer	  eller	  mindre	  korrekta.	  

Felaktig	  uppfattning	  om	  preferenserna,	  samt	  felaktiga	  perceptioner	  kan	  påverka	  utfallet	  av	  spelet	  i	  

olika	  spelsituationer.	  (Hermansson,	  1990)	  
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2.3 Normerande	  bestämmelser	  

2.3.1 Fastighetsmäklarlagen	  	  	  
Fastighetsförmedling	  är	  styrd	  av	  FML	  (Fastighetsmäklarlag	  (2011:666)).	  Lagen	  reglerar	  vad	  som	  krävs	  

för	  att	  få	  förmedla	  bostäder	  och	  på	  vilket	  sätt	  detta	  får	  göras.	  	  

2.3.2 Viktiga	  paragrafer	  i	  Fastighetsmäklarlagen	  	  

8	  §	  FML	  Allmän	  omsorgsplikt:	  ”Fastighetsmäklaren	  ska	  utföra	  sitt	  uppdrag	  omsorgsfullt	  och	  i	  allt	  

iaktta	  god	  fastighetsmäklarsed.	  Mäklaren	  ska	  ta	  till	  vara	  både	  säljarens	  och	  köparens	  intresse.	  Inom	  

ramen	  för	  de	  krav	  som	  god	  fastighetsmäklarsed	  ställer	  ska	  mäklaren	  särskilt	  beakta	  

uppdragsgivarens	  ekonomiska	  intressen.”	  Enligt	  8	  §	  FML	  ska	  mäklaren	  alltså	  vara	  en	  opartisk	  

mellanman	  mellan	  säljare	  och	  köpare.	  	  

16	  §	  1	  st.	  FML	  Rådgivnings-‐	  och	  upplysningsskyldighet:	  ”Fastighetsmäklaren	  ska,	  i	  den	  utsträckning	  

som	  god	  fastighetsmäklarsed	  kräver	  det,	  ge	  tilltänkta	  köpare	  och	  säljare	  de	  råd	  och	  upplysningar	  som	  

de	  kan	  behöva	  om	  fastigheten	  och	  andra	  förhållanden	  som	  har	  samband	  med	  överlåtelsen.	  Mäklaren	  

ska	  i	  förväg	  upplysa	  tilltänkta	  köpare	  om	  hur	  säljaren	  avser	  att	  genomföra	  försäljningen.”	  I	  enlighet	  

med	  denna	  paragraf	  är	  det	  alltså	  säljaren	  som	  bestämmer	  hur	  denna	  avser	  att	  genomföra	  

försäljningen,	  men	  att	  det	  sedan	  är	  mäklarens	  uppgift	  att	  informera	  alla	  tilltänkta	  köpare	  om	  dessa	  

förhållanden.	  Denna	  paragraf	  är	  viktig	  för	  denna	  uppsats	  eftersom	  detta	  betyder	  att	  det	  är	  säljaren	  

som	  beslutar	  om	  huruvida	  alla	  budgivare	  ska	  få	  information	  om	  villkor	  kopplade	  till	  bud	  eller	  ej.	  	  

20	  §	  FML	  Förteckning	  över	  anbud	  och	  övrig	  dokumentation:	  ”Fastighetsmäklaren	  ska	  föra	  

anteckningar	  över	  förmedlingsuppdraget.	  Mäklaren	  ska	  också	  upprätta	  en	  förteckning	  över	  de	  anbud	  

som	  lämnas	  på	  fastigheten	  med	  angivande	  av	  anbudsgivarens	  namn,	  kontaktuppgifter,	  det	  belopp	  

som	  bjudits	  och	  tidpunkt	  för	  när	  anbudet	  lämnades	  samt	  villkor	  för	  anbudet.	  Dokumentationen	  ska	  

överlämnas	  till	  uppdragsgivaren	  när	  uppdraget	  slutförts.	  Om	  ett	  överlåtelseavtal	  ingås,	  ska	  även	  den	  

som	  köpt	  eller	  sålt	  fastigheten	  få	  dokumentationen	  när	  uppdraget	  slutförts.”	  I	  denna	  paragraf	  anges	  

att	  en	  anbudsförteckning	  ska	  överlämnas	  till	  den	  slutliga	  köparen.	  Anbudsförteckningen	  ska	  enligt	  

denna	  paragraf	  innehålla	  villkor	  för	  anbuden.	  	  

2.3.3 Förarbeten	  till	  Fastighetsmäklarlagen	  
I	  förarbetena	  till	  2011	  års	  fastighetsmäklarlag	  så	  har	  det	  föreslagits	  att	  mäklarens	  roll	  som	  opartisk	  

mellanman	  ska	  förtydligas.	  En	  väsentlig	  del	  i	  lagen	  är	  konsumentskyddet	  och	  detta	  ska	  uppfyllas	  

genom	  att	  mäklaren	  har	  en	  skyldighet	  att	  informera	  köparen	  så	  att	  denne	  får	  bra	  beslutsunderlag	  

inför	  ett	  bostadsköp.	  En	  viktig	  uppgift	  för	  mäklaren	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  säljaren	  vill	  genomföra	  

försäljningen.	  Om	  detta	  ska	  ske	  genom	  budgivning,	  så	  ska	  mäklaren	  informera	  sig	  om	  hur	  säljaren	  vill	  
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att	  budgivningsprocessen	  ska	  gå	  till,	  så	  att	  mäklaren	  kan	  informera	  spekulanter	  om	  tillvägagångs-‐

sättet.	  Det	  har	  också	  angetts	  att	  mäklaren	  ska	  upprätta	  en	  förteckning	  över	  de	  bud	  som	  lämnats	  

under	  budgivningsprocessen,	  tillsammans	  med	  dokumentationen	  över	  förmedlingsuppdraget.	  Denna	  

dokumentation	  överlämnas	  till	  säljare	  och	  köpare	  när	  uppdraget	  slutförts.	  Anbudsförteckningen	  ska	  

ange	  anbudsgivares	  namn	  och	  kontaktuppgifter,	  tidpunkt	  för	  bud,	  beloppet	  och	  villkoren	  kopplade	  

till	  budet.	  

2.3.4 Praxis	  
Praxis	  uppkommer	  genom	  domar	  på	  olika	  nivåer	  i	  rättsväsendet	  och	  genom	  beslut	  som	  fattas	  i	  ARN,	  

FRN	  och	  FMI.	  Besluten	  i	  ARN	  och	  FRN	  är	  inte	  tvingande,	  utan	  för	  att	  få	  till	  en	  tvingande	  dom	  får	  man	  

vända	  sig	  till	  domstol.	  Även	  beslut	  i	  FMI	  kan	  överklagas	  till	  förvaltningsdomstolar.	  

Budgivningsprocessen	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  orsakerna	  till	  anmälningar	  hos	  FMI.	  

I	  detta	  stycke	  redogörs	  för	  några	  fall	  från	  rättsinstanser	  och	  beslut	  av	  myndigheter	  som	  har	  viss	  

bärighet	  på	  frågeställningen	  i	  denna	  uppsats.	  

I	  Mål	  nr	  B	  5336-‐14	  har	  HD	  dömt	  en	  kvinna	  för	  bedrägeri,	  på	  grund	  av	  att	  hon	  har	  lämnat	  falska	  bud	  i	  

syfte	  att	  få	  upp	  priset	  när	  hennes	  föräldrar	  sålde	  sin	  bostadsrätt.	  För	  att	  dömas	  för	  bedrägeri,	  krävs	  

enligt	  9	  kap.	  1	  §	  i	  brottsbalken,	  att	  man	  genom	  att	  vilseleda	  förmår	  någon	  till	  handling	  som	  innebär	  

vinning	  för	  gärningsmannen	  och	  skada	  för	  den	  som	  vilseletts.	  För	  att	  det	  ska	  vara	  vilseledande	  krävs	  

att	  förutom	  att	  det	  framkallar	  en	  oriktig	  föreställning	  hos	  annan	  person,	  också	  ska	  ha	  ett	  

orsakssamband,	  det	  vill	  säga	  att	  den	  som	  vilseleds	  handlar,	  eller	  underlåter	  att	  handla,	  på	  ett	  visst	  

sätt.	  Dessutom	  förutsätter	  det	  att	  detta	  ska	  leda	  till	  en	  ekonomisk	  vinning	  för	  gärningsmannen	  och	  

en	  ekonomisk	  skada	  för	  den	  som	  vilseletts.	  Ovan	  gäller	  även	  om	  gärningsmannen	  avsiktligen	  bereder	  

vinning	  för	  annan	  person	  än	  sig	  själv.	  HD	  motiverar	  att	  i	  en	  budgivningssituation,	  kan	  man	  förutsätta	  

att	  parterna	  inte	  är	  helt	  transparenta	  och	  korrekta	  om	  alla	  uppgifter.	  Som	  exempel	  tar	  HD	  upp	  att	  

parterna	  oftast	  inte	  anger	  sina	  reservationspriser.	  I	  detta	  fall	  har	  man	  alltså	  tagit	  sikte	  på	  att	  definiera	  

var	  gränsen	  för	  vilseledande	  kan	  vara.	  Vidare	  har	  HD	  formulerat	  att	  öppna	  budgivningsprocesser	  

används	  för	  att	  få	  fram	  ett	  marknadsvärde	  och	  det	  därför	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  de	  inblandade	  

parterna	  träffar	  en	  överenskommelse	  på	  marknadsmässiga	  grunder	  och	  att	  de	  varit	  lika	  informerade	  

om	  budgivningsprocessen.	  Att	  ena	  parten	  manipulerar	  ordningen,	  genom	  falska	  bud	  eller	  falsk	  

identitet,	  innebär	  enligt	  HD	  att	  gränsen	  är	  vida	  överskriden.	  I	  domskälet	  klargör	  HD	  att	  en	  öppen	  

budgivningsprocess	  ska	  präglas	  av	  öppenhet	  och	  korrekta	  uppgifter,	  vilka	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  

budgivarnas	  övervägande.	  HD	  menar	  att	  anbudsförteckningen	  i	  enlighet	  med	  20	  §	  FML	  är	  ett	  uttryck	  

för	  detta.	  	  Vidare	  diskuterar	  HD	  vilket	  pris	  som	  köparna	  hade	  kunnat	  förvärva	  bostadsrätten	  för	  om	  

det	  inte	  funnits	  falska	  bud,	  men	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  man	  inte	  kan	  klarlägga	  hur	  budgivningen	  
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skulle	  gått	  till	  om	  inte	  falska	  bud	  förekommit.	  För	  att	  kunna	  ersätta	  skadan	  som	  uppkommit,	  så	  har	  

man	  tittat	  på	  det	  högsta	  konkurrerande	  budet,	  bortsett	  från	  de	  falska	  buden.	  I	  detta	  fall	  var	  

köpeskillingen	  3	  260	  000kr	  och	  det	  högsta	  korrekta	  konkurrerande	  budet	  var	  3	  000	  000kr.	  Det	  lägsta	  

falska	  budet	  låg	  på	  3	  175	  000	  och	  HD	  resonerar	  att	  över	  detta	  pris	  fanns	  det	  ingen	  spekulant.	  Genom	  

detta	  synsätt,	  så	  fastställdes	  skadeståndet	  till	  200	  000kr.	  (Högsta	  Domstolen	  Mål	  nr	  B	  5336-‐14,	  2016)	  

I	  dom	  från	  Högsta	  förvaltningsdomstolen	  Mål	  nr	  3567-‐14	  (2016),	  så	  har	  en	  mäklare	  AA,	  som	  har	  

underlåtit	  att	  ange	  ett	  bud,	  vilket	  låg	  långt	  under	  värdering	  och	  utgångspris,	  i	  anbudsförteckningen	  

tilldelats	  en	  varning	  av	  FMI.	  Den	  har	  fastställts	  av	  Högsta	  Förvaltningsdomstolen	  som	  bedömer	  att	  

förfarandet	  strider	  mot	  20	  §	  FML	  på	  grund	  av	  att	  ”en	  korrekt	  förd	  och	  riktigt	  hanterad	  förteckning	  

tjänar	  flera	  syften,	  varav	  ett	  av	  de	  viktigare	  är	  att	  värna	  de	  skilda	  intressen	  som	  det	  ingår	  i	  mäklarens	  

roll	  att	  iaktta”	  FMI	  har	  i	  sitt	  yrkande	  i	  fallet	  beskrivit	  att	  ”Lagstiftarens	  intentioner	  har	  varit	  att	  en	  

fastighetsmäklare	  ska	  ta	  med	  samtliga	  anbud	  i	  anbudsförteckningen,	  bl.a.	  i	  syfte	  att	  öka	  

transparensen	  i	  budgivningen.	  En	  fastighetsmäklare	  har,	  utöver	  sin	  skyldighet	  mot	  uppdragsgivaren,	  

ett	  ansvar	  mot	  budgivare	  och	  andra	  intressenter.	  Eftersom	  AA	  inte	  behandlade	  budgivaren	  som	  

seriös	  så	  har	  han	  medverkat	  till	  att	  denne	  inte	  erbjudits	  att	  delta	  i	  den	  fortsatta	  budgivningen.”.	  

(Högsta	  Förvaltningsdomstolen	  dom	  Mål	  nr	  3567-‐14,	  2016)	  

FMIs	  disciplinnämnd	  har	  nyligen	  beslutat	  i	  ett	  fall	  (Dnr:	  4,3-‐2333-‐14),	  där	  en	  mäklare	  har	  prövats	  om	  

denne	  har	  haft	  skyldighet	  att	  meddela	  en	  spekulant	  att	  en	  konkurrerande	  spekulant	  	  hade	  tagit	  

tillbaka	  sitt	  bud.	  	  Fallet	  togs	  upp	  2014	  i	  ARN	  och	  anmälaren	  var	  den	  slutliga	  köparen.	  I	  en	  budgivning	  

om	  en	  bostadsrätt,	  så	  lade	  anmälaren	  ett	  bud,	  vilket	  höjdes	  med	  10	  000	  kr	  av	  en	  annan	  budgivare,	  

som	  var	  granne	  med	  säljaren.	  	  Anmälaren	  svarade	  på	  detta	  bud	  med	  att	  höja	  ytterligare	  25	  000kr,	  

men	  med	  att	  hen	  ville	  ha	  ett	  visst	  tillträdesdatum,	  som	  villkor.	  Mäklaren	  informerade	  anmälaren	  att	  

säljaren	  önskade	  sälja	  till	  sin	  granne,	  om	  denne	  kunde	  tillträda	  lägenheten	  ett	  visst	  datum.	  Grannen	  

hoppade	  dock	  av	  och	  anmälaren	  fick	  köpa	  bostadsrätten	  till	  det	  högsta	  bud	  hen	  hade	  givit,	  och	  med	  

det	  villkoret	  att	  tillträdet	  skulle	  göras	  senare.	  ARN	  beslutade	  att	  anmälaren	  lidit	  skada	  på	  grund	  av	  

förfarande	  och	  beslutade	  att	  mäklaren	  skulle	  betala	  25	  000	  kronor	  till	  anmälaren.	  I	  disciplinnämnden,	  

som	  inte	  avgör	  skadeståndsansvar,	  utan	  enbart	  om	  fastighetsmäklaren	  har	  brutit	  mot	  FML,	  ansågs	  

att	  mäklaren	  inte	  hade	  brustit	  i	  sitt	  värv	  och	  inte	  brutit	  mot	  god	  fastighetsmäklarsed	  (8	  §	  FML),	  

eftersom	  det	  inte	  berodde	  på	  att	  budgivare	  med	  näst	  högsta	  bud	  hoppat	  av,	  utan	  att	  denne	  inte	  

kunde	  tidigarelägga	  tillträdesdatumet.	  I	  detta	  ärende	  var	  alltså	  tillträdesdatum	  det	  som	  var	  viktigast	  

för	  säljaren.	  När	  ingen	  av	  budgivarna	  kunde	  uppfylla	  ett	  tidigare	  tillträdesdatum,	  så	  valde	  säljaren	  

det	  högsta	  budet.	  Beslutet	  i	  disciplinnämnden	  blev	  att	  ärendet	  avskrevs.	  (FMI	  Beslut	  i	  disciplinnämd,	  

Dnr:	  4,3-‐2333-‐14,	  2016)	  	  
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2.4 Budgivning	  	  	  

2.4.1 Auktionsteori	  

Auktion	  är	  en	  metod	  för	  försäljning	  och	  köp	  via	  budgivning.	  Grundprincipen	  är	  att	  den	  som	  bjuder	  

högst	  är	  bunden	  att	  köpa	  varan	  om	  det	  rör	  sig	  om	  lös	  egendom	  (www.ne.se).	  Vid	  fast	  egendom	  

(fastigheter	  och	  bostadsrätter)	  är	  budet	  bindande	  först	  då	  det	  finns	  ett	  undertecknat	  köpekontrakt	  

(www.maklarsamfundet.se).	  	  

Exaktheten	  vid	  prissättningen	  och	  auktionens	  tidsåtgång	  skiljer	  mellan	  olika	  auktionstyper.	  Studier	  

visar	  på	  att	  antalet	  samtidiga	  budgivare	  har	  stor	  betydelse.	  Vid	  en	  stigande	  öppen	  budgivning	  där	  

budgivarna	  har	  gott	  om	  tid	  att	  tänka	  igenom	  sina	  beslut	  blir	  slutpriset	  närliggande	  det	  verkliga	  

marknadsvärdet.	  Om	  antalet	  budgivare	  är	  lågt	  och	  varje	  budgivare	  endast	  får	  lämna	  ett	  bud	  

påskyndar	  man	  auktionsförfarandet	  men	  förlorar	  i	  exakthet	  i	  prissättningen	  av	  objektet.	  Auktioner	  

vid	  försäljning	  och	  köp	  av	  fastigheter	  är	  vanligast	  i	  heta	  marknader	  där	  marknadspriserna	  förändras	  

snabbt	  vilket	  gör	  det	  svårt	  för	  säljaren	  att	  sätta	  ett	  pris	  och	  risken	  för	  att	  säljaren	  underprissätter	  sin	  

fastighet	  är	  stor.	  (Malmsäter	  &	  Krasniakova,	  2006)	  

2.4.2 Olika	  typer	  av	  budgivning	  	  

Öppen	  budgivning	  är	  den	  absolut	  vanligaste	  typen	  av	  budgivning	  vid	  försäljning	  av	  fastigheter	  och	  

bostadsrätter.	  Vid	  en	  öppen	  budgivning	  ges	  bud	  i	  löpande	  tidsföljd	  och	  budgivarna	  har	  möjlighet	  att	  

bjuda	  över	  tidigare	  lagda	  bud.	  Vid	  en	  sluten	  budgivning	  lämnas	  bud	  vanligen	  skriftligen	  och	  öppnas	  

vid	  ett	  och	  samma	  tillfälle.	  Säljaren	  har	  sedan	  möjlighet	  att	  acceptera	  något	  av	  buden	  eller	  förkasta	  

alla	  bud.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  en	  öppen	  budgivning	  övergår	  i	  en	  sluten	  budgivning	  för	  att	  

särskilja	  en	  grupp	  spekulanter,	  som	  alla	  har	  en	  stark	  vilja	  att	  få	  köpa	  objektet.	  Sluten	  budgivning	  

förekommer	  idag	  inte	  så	  ofta	  vid	  försäljning	  av	  fastigheter	  och	  bostadsrätter.	  

(www.maklarsamfundet.se)	  	  	  

2.4.3 Generellt	  om	  budgivning	  	  

Alla	  har	  rätt	  att	  ge	  ett	  bud	  på	  ett	  objekt	  –	  skriftligt	  eller	  muntligt.	  Grunden	  för	  budgivningsprocessen	  

är	  att	  säljaren	  bestämmer	  hur	  budgivningen	  ska	  gå	  till.	  Mäklaren	  kan	  och	  bör	  vara	  rådgivare	  i	  frågan,	  

men	  det	  slutliga	  beslutet	  om	  hur	  budgivningen	  ska	  gå	  till	  ligger	  alltså	  hos	  säljaren.	  Ett	  sådant	  beslut	  

är	  inte	  juridiskt	  bindande.	  Därför	  kan	  formerna	  för	  budgivningen	  ändras	  under	  pågående	  

budgivningsprocess	  (www.fmi.se).	  Mäklaren	  är	  skyldig	  att	  informera	  tilltänkta	  köpare	  hur	  säljaren	  

avser	  att	  genomföra	  försäljningen	  och	  därmed	  också	  hur	  budgivningen	  kommer	  gå	  till	  (16	  §	  FML).	  

Det	  kan	  röra	  sig	  om	  huruvida	  buden	  kommer	  redovisas	  på	  mäklarens	  hemsida,	  hur	  lång	  tid	  
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budgivningen	  ska	  pågå	  och	  om	  eventuella	  villkor	  kopplade	  till	  ett	  särskilt	  bud	  ska	  delges	  övriga	  

spekulanter	  eller	  inte	  och	  på	  vilket	  sätt	  detta	  i	  så	  fall	  ska	  ske.	  	  	  

Mäklaren	  är	  skyldig	  att	  förmedla	  alla	  bud	  till	  säljaren.	  Denna	  skyldighet	  går	  inte	  att	  avtala	  bort	  och	  

gäller	  även	  om	  det	  är	  ett	  bud	  som	  mäklaren	  vet	  inte	  är	  acceptabelt	  för	  säljaren,	  budgivningen	  är	  

avslutad	  eller	  om	  säljaren	  redan	  hittat	  en	  tilltänkt	  köpare.	  Att	  säljaren	  uttryckligen	  har	  instruerat	  

mäklaren	  att	  inte	  ta	  emot	  fler	  bud	  torde	  vara	  den	  enda	  omständighet	  som	  befriar	  mäklaren	  från	  

skyldigheten	  att	  framföra	  ett	  bud	  (Länsrätten	  i	  Stockholm	  mål	  nr	  2725-‐01).	  	  	  

”En	  spekulant	  kan	  inte	  räkna	  med	  att	  få	  information	  av	  mäklaren	  om	  hur	  en	  budgivning	  fortskrider.	  

En	  spekulant	  har	  inte	  heller	  rätt	  att	  få	  uppgifter	  från	  mäklaren	  om	  vilka	  de	  övriga	  budgivarna	  är,	  vilka	  

bud	  som	  har	  lämnats	  eller	  vilka	  villkor	  som	  har	  diskuterats	  med	  övriga	  spekulanter.”	  (www.fmi.se)	  	  	  	  

Bud	  är	  inte	  bindande	  när	  det	  gäller	  köp	  av	  fastigheter	  och	  bostadsrätter.	  Detta	  gäller	  även	  om	  budet	  

framförs	  skriftligen.	  För	  att	  ett	  köp	  ska	  vara	  bindande	  krävs	  en	  viss	  form	  på	  avtalet	  enligt	  JB	  4:1	  och	  

BRL	  6:4.	  Det	  är	  först	  då	  både	  köpare	  och	  säljare	  undertecknat	  ett	  köpekontrakt	  som	  köpet	  blir	  

bindande.	  Fram	  till	  köpekontraktet	  är	  undertecknat	  av	  båda	  parter	  kan	  budgivare	  dra	  tillbaka	  sitt	  bud	  

och	  säljaren	  kan,	  till	  dess	  att	  ett	  bindande	  avtal	  upprättats,	  välja	  till	  vem	  hen	  vill	  sälja	  eller	  helt	  avstå	  

från	  att	  sälja	  utan	  att	  motparten	  kan	  ställa	  några	  krav	  (www.fmi.se).	  (Grauers,	  2011)	  	  	  

2.4.4 Anbudsförteckning	  	  

Fastighetsmäklaren	  har	  sedan	  den	  nya	  fastighetsmäklarlagen	  trädde	  i	  kraft	  år	  2011	  skyldighet	  att	  

upprätta	  en	  förteckning	  över	  alla	  lämnade	  anbud	  som	  inkommit	  under	  ett	  förmedlingsuppdrag.	  

Förteckning	  ska	  innehålla	  information	  om	  anbudsgivarens	  namn,	  kontaktuppgifter	  (t	  ex.	  

telefonnummer	  eller	  mailadress),	  anbudets	  storlek,	  tidpunkt	  då	  anbudet	  lämnades	  och	  eventuella	  

villkor	  som	  är	  kopplade	  till	  anbudet	  (20	  §	  FML).	  	  	  	  

Förteckningen	  ska	  överlämnas	  till	  köpare	  och	  säljare	  i	  de	  fall	  då	  förmedlingsuppdraget	  leder	  till	  ett	  

avslut,	  lämpligen	  i	  samband	  med	  tillträdet.	  I	  de	  fall	  förmedlingsuppdraget	  upphör	  utan	  något	  avslut	  

ska	  förteckningen	  överlämnas	  till	  uppdragsgivaren	  då	  förmedlingsuppdraget	  upphör.	  Regeln	  om	  att	  

mäklaren	  måste	  upprätta	  en	  anbudsförteckning	  infördes	  för	  att	  göra	  mäklarens	  arbete	  mer	  

transparent	  och	  minska	  misstankar	  om	  att	  mäklaren	  lägger	  falska	  bud	  eller	  undanhåller	  information	  

om	  inkomna	  anbud	  för	  säljaren	  eller	  köparen.	  (Grauers,	  2011)	  	  	  	  	  

2.5 Villkorade	  bud	  
Ett	  bud	  är	  inte	  alltid	  enbart	  en	  viss	  summa	  pengar	  som	  en	  spekulant	  erbjuder	  säljaren	  för	  att	  få	  köpa	  

en	  bostad.	  Summan	  kan	  också	  vara	  förenad	  med	  ett	  eller	  flera	  villkor.	  Det	  innebär	  att	  budet	  bara	  är	  
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giltigt	  under	  vissa	  förutsättningar.	  Mäklaren	  är	  skyldig	  att	  medverka	  till	  att	  parterna	  träffar	  

överenskommelse	  i	  frågor	  som	  uppkommer	  i	  samband	  med	  överlåtelsen.	  Skyldigheten	  innebär	  bland	  

annat	  att	  mäklaren	  ska	  ta	  upp	  frågan	  om	  återgångsvillkor	  av	  olika	  slag.	  (www.maklarsamfundet.se)	  

Några	  av	  de	  vanligaste	  villkoren	  beskrivas	  nedan.	  	  

Villkor	  om	  egen	  försäljning	  

Det	  är	  vanligt	  att	  man	  vill	  köpa	  en	  ny	  bostad	  innan	  man	  säljer	  sin	  nuvarande.	  Det	  kan	  då	  vara	  aktuellt	  

att	  lägga	  ett	  bud	  på	  en	  ny	  bostad	  med	  ett	  villkor	  om	  att	  man	  får	  sin	  egen	  bostad	  såld.	  Om	  den	  

tilltänkta	  köparen	  av	  någon	  anledning	  inte	  skulle	  få	  sin	  bostad	  såld	  innebär	  det	  att	  denna	  kan	  begära	  

köpets	  återgång	  utan	  att	  säljaren	  kan	  ställa	  några	  krav.	  Detta	  är	  ett	  villkor	  som	  skrivs	  in	  som	  en	  

klausul	  i	  köpekontraktet.	  	  

Villkor	  om	  finansiering	  

Det	  vanligaste	  är	  att	  man	  som	  spekulant	  har	  ett	  lånelöfte	  från	  en	  bank	  innan	  denna	  ger	  sig	  in	  i	  en	  

budgivning.	  Ett	  lånelöfte	  innebär	  ett	  löfte	  från	  banken	  om	  att	  man	  får	  låna	  pengar	  för	  att	  finansiera	  

köpet.	  Ibland	  kan	  det	  dock	  bli	  aktuellt	  att	  skriva	  in	  en	  klausul	  i	  köpekontraktet	  att	  köpet	  bara	  är	  giltigt	  

om	  köparen	  får	  finansiering	  för	  köpet.	  Om	  köparen	  ska	  finansiera	  köpet	  genom	  att	  uppta	  eller	  överta	  

lån	  är	  mäklaren	  enligt	  huvudregeln	  skyldig	  att	  verka	  för	  en	  låneklausul.	  Om	  den	  tilltänkta	  köparen	  

inte	  skulle	  få	  ett	  lån	  från	  banken	  eller	  inte	  kan	  finansiera	  köpet	  av	  någon	  annan	  anledning	  innebär	  

det	  att	  denna	  kan	  begära	  köpets	  återgång	  utan	  att	  säljaren	  kan	  ställa	  några	  krav.	  	  	  

Villkor	  om	  besiktning	  

Detta	  villkor	  är	  vanligast	  vid	  köp	  av	  fastigheter	  och	  förekommer	  bara	  i	  sällsynta	  fall	  vid	  köp	  av	  

bostadsrätter.	  Villkoret	  innebär	  att	  man	  efter	  att	  köpekontraktet	  har	  undertecknats	  ska	  ha	  rätt	  att	  

utföra	  en	  besiktning	  av	  bostaden	  för	  att	  kunna	  upptäcka	  eventuella	  brister	  i	  denna.	  Om	  man	  under	  

besiktningen	  skulle	  hitta	  brister	  i	  bostaden	  som	  omfattas	  av	  besiktningsklausulen	  har	  köparen	  rätt	  att	  

begära	  köpets	  återgång	  utan	  att	  säljaren	  kan	  ställa	  några	  krav.	  	  

Villkor	  om	  att	  budet	  bara	  gäller	  en	  viss	  tidsperiod,	  t	  ex	  innan	  planerad	  visning	  (tidsbestämda	  

villkor)	  

Det	  förekommer	  att	  bud	  läggs	  under	  förutsättning	  att	  det	  accepteras	  av	  säljaren	  inom	  en	  viss	  

tidsperiod.	  Detta	  är	  vanligast	  förekommande	  i	  heta	  marknader,	  där	  spekulanter	  vill	  förhindra	  vidare	  

budgivning	  eller	  att	  bostaden	  över	  huvudtaget	  visas	  för	  övriga	  spekulanter.	  Denna	  typ	  av	  villkor	  

skrivs	  inte	  in	  i	  köpekontraktet	  och	  har	  därmed	  ingen	  juridisk	  bäring.	  Villkoret	  innebär	  bara	  att	  budet	  

förfaller	  om	  säljaren	  inte	  accepterar	  budet	  inom	  den	  angivna	  tidsperioden.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  

budgivningsstrategi,	  snarare	  än	  ett	  villkor.	  	  	  
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Villkor	  om	  att	  budet	  inte	  ska	  framföras	  till	  övriga	  spekulanter	  (s.k.	  dolda	  bud)	  	  

Det	  förekommer	  att	  en	  budgivare	  lägger	  ett	  bud	  under	  förutsättning	  av	  budet	  inte	  framförs	  till	  övriga	  

spekulanter.	  Detta	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  undvika	  budgivning	  och	  förekommer	  främst	  i	  heta	  marknader	  

där	  budgivning	  är	  vanligt.	  Om	  mäklaren	  framför	  budet	  till	  övriga	  spekulanter	  förfaller	  det	  i	  samma	  

stund.	  Villkoret	  skrivs	  inte	  in	  i	  köpekontraktet	  och	  därmed	  har	  denna	  typ	  av	  villkor	  ingen	  juridisk	  

bärning	  och	  gäller	  bara	  under	  själva	  budgivningen.	  Även	  detta	  villkor	  kan	  ses	  mer	  som	  en	  

budgivningsstrategi	  snarare	  än	  ett	  villkor.	  	  	  
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3 Metod	  	  

3.1 Val	  av	  ansats	  
I	  genomförandet	  av	  en	  studie,	  kan	  man	  arbeta	  utifrån	  olika	  ansatser,	  beroende	  på	  hur	  mycket	  

förkunskap	  som	  finns	  om	  ämnet.	  Om	  det	  finns	  teorier	  om	  ämnet,	  så	  kan	  man	  anlägga	  en	  

hypotesprövande	  studie	  och	  komma	  fram	  till	  deduktiv	  slutsats.	  Detta	  innebär	  att	  slutsatsen	  är	  

innesluten	  i	  premisserna.	  Om	  det	  inte	  finns	  någon	  modell	  eller	  teori,	  kan	  man	  genom	  att	  studera	  

enskilda	  fall	  komma	  fram	  till	  en	  slutsats	  som	  beskriver	  relationerna	  mellan	  olika	  begrepp.	  Detta	  är	  en	  

induktiv	  slutsats	  och	  uttalar	  sig	  om	  hur	  det	  blir	  i	  framtiden	  och	  baseras	  på	  en	  viss	  sannolikhet:	  Om	  

någonting	  varit	  på	  ett	  visst	  sätt	  tidigare,	  så	  är	  det	  sannolikt	  att	  det	  kommer	  fortsätta	  vara	  så.	  Vid	  

kunskapsutveckling,	  så	  föregår	  induktionen	  deduktionen.	  (Lantz,	  2007).	  Skillnaden	  mellan	  ansatserna	  

är	  alltså	  utgångspunkten	  för	  slutsatserna,	  där	  induktion	  baseras	  på	  empirin	  och	  deduktion	  utgår	  från	  

teorin.	  	  

Den	  tredje	  formen	  av	  slutledning	  är	  abduktion.	  Denna	  bygger	  på	  tidigare	  kända	  mönster	  som	  ses	  ur	  

ett	  nytt	  perspektiv.	  Abduktion	  beskriver	  vad	  som	  kanske	  har	  hänt,	  och	  slutsatsen	  måste	  därefter	  

prövas.	  Genom	  att	  använda	  det	  oväntade	  i	  induktiv	  och	  deduktiv	  forskning,	  så	  kan	  nya	  hypoteser	  

prövas	  och	  ny	  slutsats	  blir	  möjlig.	  (Lantz,	  2007)	  

För	  vår	  uppsats	  har	  vi	  valt	  att	  lägga	  tyngdpunkten	  på	  kvalitativa	  undersökningar	  genom	  intervjuer.	  

Utifrån	  vad	  som	  framkommit	  genom	  intervjuerna	  har	  vi	  fört	  ett	  resonemang	  om	  varför	  det	  ser	  ut	  

som	  det	  gör	  och	  vad	  som	  skulle	  hända	  om	  reglerna	  angående	  transparensen	  gällande	  villkorade	  bud	  i	  

budgivningsprocessen	  förändrades.	  Utgångspunkten	  för	  diskussionen	  kommer	  att	  vara	  empirin	  och	  

till	  största	  del	  resultatet	  av	  genomförda	  intervjuer.	  Detta	  innebär	  att	  vi	  har	  valt	  en	  induktiv	  ansats	  för	  

studien.	  	  	  

3.2 Beskrivning	  av	  arbetsgång	  
När	  ämnet	  valts,	  så	  började	  vi	  studera	  lagen	  som	  den	  ser	  ut	  idag,	  för	  att	  sätta	  oss	  in	  i	  frågeställningen	  

och	  vilka	  regler	  som	  finns	  kopplade	  till	  budgivningsprocessen.	  Även	  förarbetena	  till	  dagens	  lag	  

studerades	  och	  diverse	  litteratur	  och	  informationssökningar	  på	  nätet	  och	  i	  olika	  databaser	  

genomfördes.	  Vi	  använde	  sökord	  såsom	  ”budgivning	  +	  villkor”,	  ”villkorade	  bud	  +	  budgivning”	  och	  

”problem	  +	  budgivning”,	  men	  hittade	  ingenting	  som	  var	  direkt	  kopplat	  till	  frågeställningen.	  Ett	  antal	  

uppsatser	  och	  forskningsrapporter	  som	  hittades	  vid	  litteratursökningen	  valdes	  dock	  ut,	  eftersom	  de	  

hade	  vissa	  beröringspunkter	  med	  ämnet.	  Bristen	  på	  sekundärdata	  gjorde	  att	  vi	  valde	  ett	  explorativt	  

angreppssätt,	  vilket	  innebär	  att	  uppsatsen	  är	  av	  mestadels	  undersökande	  karaktär.	  	  	  
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För	  att	  undersöka	  ”nuläget”	  arbetade	  vi	  fram	  enkäter.	  En	  enkät	  riktades	  till	  fastighetsmäklare	  för	  att	  

undersöka	  hur	  villkorade	  bud	  hanteras	  i	  praktiken	  och	  en	  enkät	  till	  köpare/spekulanter	  för	  att	  få	  veta	  

hur	  konsumentsidan	  ser	  på	  villkorade	  bud.	  Samtidigt	  genomfördes	  intervjuer	  med	  ett	  antal	  personer	  

med	  specialkompetens	  inom	  området,	  för	  att	  undersöka	  hur	  dessa	  personer	  ser	  på	  villkorade	  bud	  

och	  dess	  påverkan	  på	  marknaden.	  Genom	  intervjuerna	  fick	  vi	  även	  tips	  på	  teorier	  som	  skulle	  kunna	  

kopplas	  till	  frågeställningen,	  t.ex.	  spelteori	  och	  auktionsteori,	  varefter	  vi	  började	  skriva	  på	  teoridelen.	  

När	  insamlandet	  av	  data	  var	  färdigt	  började	  analysen	  av	  den.	  Enkätsvaren	  analyserades	  genom	  att	  

dela	  upp	  svaren	  efter	  ett	  antal,	  för	  oss,	  viktiga	  parametrar.	  T.ex.	  delade	  vi	  upp	  svaren	  från	  mäklare	  

efter	  huruvida	  de	  säljer	  bostadsrätter,	  villor	  eller	  både	  och.	  I	  båda	  enkäterna	  lämnades	  kommentarer	  

av	  respondenterna.	  Av	  dessa	  kommentarer	  valdes	  de	  mest	  intressanta	  ut	  och	  grupperades	  efter	  vilka	  

frågor	  de	  berörde.	  	  

Under	  intervjuerna	  var	  en	  ansvarig	  för	  att	  ställa	  frågorna	  och	  en	  för	  att	  föra	  anteckningar.	  

Intervjuerna	  spelades	  också	  in	  för	  att	  sedan	  transkriberas.	  Transkriberingarna	  analyserades	  och	  

sammanfattningar	  av	  var	  och	  en	  av	  intervjuerna	  skrevs.	  Vid	  en	  av	  intervjuerna	  fungerade	  inte	  

inspelningen,	  därför	  skrevs	  en	  sammanfattning	  av	  denna	  intervju	  så	  snart	  som	  möjligt	  utifrån	  de	  

anteckningar	  som	  förts	  under	  intervjun.	  Redan	  dagen	  efter	  intervjun,	  skickades	  denna	  

sammanfattning	  till	  intervjupersonen	  för	  att	  även	  hen	  skulle	  kunna	  lägga	  till	  saker	  i	  

sammanfattningen	  om	  något	  glömts	  bort.	  När	  sammanfattningarna	  av	  intervjuerna	  var	  gjorda	  

gjordes	  en	  tematisk	  indelning	  av	  vad	  som	  framkommit	  i	  intervjuerna	  för	  att	  komprimera	  

empiriavsnittet,	  undvika	  upprepningar	  och	  för	  att	  göra	  det	  enklare	  för	  läsaren	  att	  följa.	  På	  samma	  

sätt	  har	  analysen	  och	  diskussionen	  delats	  upp	  i	  olika	  teman	  som	  ska	  svara	  på	  studiens	  

frågeställningar	  och	  syfte.	  	  	  

3.3 Kvantitativa	  och	  kvalitativa	  metoder	  
Kvantitativa	  metoder	  ger	  siffror	  eller	  tal	  som	  resultat	  och	  som	  därmed	  möjliggör	  kvantifierbara	  

analyser.	  Det	  förutsätter	  att	  det	  som	  undersöks	  kan	  definieras	  och	  avgränsas	  relativt	  entydigt,	  vilket	  

sedan	  kan	  åskådliggöras	  i	  diagram,	  tabeller	  eller	  dylikt.	  (Justesen	  &	  Mik-‐Meyer,	  2011)	  

Kvalitativa	  metoder	  lämpar	  sig	  för	  att	  beskriva	  fenomen	  i	  deras	  kontext.	  Detta	  tolkas	  sedan	  för	  att	  ge	  

en	  ökad	  förståelse	  för	  fenomenet.	  Ett	  exempel	  på	  en	  kvalitativ	  undersökning	  är	  en	  när	  en	  mindre	  

grupp	  personer	  intervjuas	  och	  man	  sedan	  tolkar	  materialet.	  Kvalitativ	  forskning	  utgår	  från	  olika	  

vetenskapsteoretiska	  perspektiv,	  nämligen	  realistiska,	  fenomenologiska	  eller	  konstruktivistiska	  

synsätt.	  Det	  realistiska	  perspektivet	  utgår	  från	  att	  det	  finns	  en	  objektiv	  värld,	  som	  är	  oberoende	  av	  

vem	  som	  studerar	  den.	  I	  det	  fenomenologiska	  angreppssättet	  så	  spelar	  subjektivitet	  och	  tolkning	  en	  
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avgörande	  roll.	  Det	  gemensamma	  för	  det	  konstruktivistiska	  perspektivet	  är	  att	  kunskap	  om	  världen	  

är	  mer	  eller	  mindre	  konstruktioner	  av	  verkligheten.	  (Justesen	  &	  Mik-‐Meyer,	  2011)	  Den	  typ	  av	  

kvalitativ	  metoder	  som	  används	  i	  denna	  studie	  kan	  mest	  beskrivas	  från	  ett	  fenomenologiskt	  

perspektiv.	  	  

3.4 Enkäter	  	  

3.4.1 Distributionsformer	  	  

”Enkät	  till	  besökare”	  betyder	  att	  enkäter	  delas	  ut	  till	  personer	  som	  självmant	  sökt	  sig	  till	  en	  viss	  plats,	  

t.ex.	  en	  lägenhetsvisning.	  Just	  det	  faktum	  att	  personerna	  självmant	  sökt	  sig	  till	  den	  aktuella	  platsen	  

kan	  snedvrida	  resultatet	  och	  göra	  dem	  omöjliga	  att	  generalisera.	  	  	  

Vid	  ”Datorenkät”	  genomförs	  enkätundersökningen	  direkt	  genom	  datorn.	  Istället	  för	  att	  lämna	  ut	  

enkäter	  i	  pappersform,	  användas	  e-‐postadresser	  för	  distributionen.	  Genom	  denna	  metod	  säkerställs	  

att	  varje	  person	  besvarar	  enkäten	  endast	  en	  gång.	  Svaren	  sparas	  automatiskt,	  vilket	  betyder	  att	  

ingen	  inmatning	  av	  data	  behövs	  efter	  enkäten	  är	  avslutad.	  (Ejlertsson	  2005)	  	  	  	  	  

3.4.2 Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  enkät	  	  

En	  fördel	  med	  att	  genomföra	  en	  enkätundersökning	  är	  att	  man	  kan	  göra	  ett	  förhållandevis	  stort	  urval	  

i	  relation	  till	  tiden.	  Det	  krävs	  förhållandevis	  liten	  arbetsinsats	  innan	  analysen	  av	  en	  enkät	  kan	  börja	  

påbörjas,	  sedan	  enkäten	  är	  utskickad.	  En	  enkätundersökning	  kan	  göras	  inom	  ett	  stort	  geografiskt	  

område,	  vilket	  betyder	  att	  denna	  typ	  av	  avgränsning	  behöver	  göras.	  En	  annan	  fördel	  är	  att	  

respondenten	  kan	  svara	  på	  frågorna	  i	  lugn	  och	  ro	  och	  på	  så	  sätt	  undviks	  den	  s.k.	  intervjueffekten,	  

som	  betyder	  att	  respondenten	  i	  större	  eller	  mindre	  utsträckning	  påverkas	  av	  intervjuarens	  sätt	  att	  

ställa	  frågor	  och	  följdfrågor.	  Om	  alla	  frågor	  och	  alla	  svarsalternativ	  presenteras	  på	  samma	  sätt	  för	  

alla	  respondenter	  blir	  resultaten	  förhållandevis	  lättolkade.	  (Ejlertsson	  2005)	  	  

En	  av	  nackdelarna	  som	  finns	  med	  att	  genomföra	  en	  enkätundersökning	  är	  att	  respondenterna	  inte	  

har	  möjlighet	  att	  ställa	  kompletterande	  frågor,	  om	  någon	  fråga	  är	  svårtolkad.	  Detta	  innebär	  att	  

uppenbara	  missuppfattningar	  inte	  kan	  korrigeras.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  frågorna	  och	  

svarsalternativen	  är	  tydliga	  och	  genomarbetade	  för	  att	  undvika	  detta	  problem.	  En	  annan	  nackdel	  

med	  en	  enkätundersökning	  är	  att	  man	  inte	  kan	  ställa	  för	  komplicerade	  frågor	  och	  inte	  heller	  

följdfrågor,	  vilket	  innebär	  risk	  att	  gå	  miste	  om	  möjlig	  fördjupning.	  (Ejlertsson	  2005)	  	  

3.4.3 Population	  och	  urval	  

Den	  första	  frågan	  som	  bör	  ställas,	  då	  man	  funderar	  över	  population	  och	  urval,	  är	  vilken	  del	  av	  

befolkningen	  man	  har	  i	  åtanke	  för	  sin	  studie.	  Val	  av	  befolkningsgrupp	  görs	  utifrån	  vilka	  man	  vill	  
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kunna	  uttala	  sig	  om.	  	  Det	  är	  dock	  omöjligt	  att	  samla	  in	  data	  från	  alla	  personer	  som	  ingår	  i	  den	  grupp	  

människor	  som	  åsyftas.	  I	  undersökningar	  vill	  man	  ofta	  uttala	  sig	  om	  hela	  den	  valda	  populationen,	  för	  

att	  t	  ex	  kunna	  uttala	  sig	  om	  att	  en	  viss	  procentandel	  av	  populationen	  anser	  eller	  handlar	  på	  ett	  visst	  

sätt.	  För	  att	  kunna	  göra	  sådana	  uttalande	  utifrån	  undersökningen,	  måste	  först	  och	  främst	  ett	  

statistiskt	  representativt	  urval	  användas.	  Urvalet	  kan	  göras	  med	  hjälp	  av	  en	  rad	  olika	  metoder.	  (Trost	  

2012)	  

Urvalet	  är	  antingen	  icke-‐slumpmässigt	  urval	  eller	  slumpmässigt	  urval.	  Inom	  icke-‐slumpmässigt	  urval	  

finns	  tre	  olika	  urvalskriterier,	  nämligen	  kvoturval,	  bekvämlighetsurval	  och	  strategiska	  urval.	  Kvoturval	  

innebär	  ett	  urval	  av	  människor,	  enheter	  eller	  hushåll	  som	  är	  representativa	  för	  den	  valda	  

populationen	  i	  bestämda	  avseenden.	  Bekvämlighetsurval	  innebär	  att	  urvalet	  görs	  utifrån	  var	  man	  kan	  

hitta	  sina	  respondenter.	  Det	  kan	  t	  ex	  vara	  en	  lärare	  som	  delar	  ut	  en	  enkät	  under	  föresläsningen	  eller	  

att	  man	  lägger	  ut	  enkäter	  lite	  varstans	  som	  alla	  som	  passerar	  kan	  svara	  på.	  Strategiskt	  urval	  används	  

främst	  vid	  kvalitativa	  studier.	  (Trost	  2012)	  Urvalet	  av	  intervjupersoner	  behandlas	  i	  kapitel	  3.5.3	  och	  

3.6.3.	  	  	  

3.5 Enkät/intervju	  –	  besökare	  på	  lägenhetsvisningar	  

3.5.1 Metod	  och	  syfte	  med	  undersökningen	  

En	  enkät/intervju	  genomfördes	  med	  besökare	  på	  lägenhetsvisningar.	  Vi	  valde	  att	  genomföra	  en	  så	  

kallad	  ”enkät	  till	  besökare”	  för	  att	  få	  reda	  på	  hur	  köpare/spekulanter	  ser	  på	  villkorade	  bud	  och	  för	  att	  

få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  stor	  kunskapen	  om	  villkor	  i	  samband	  med	  bud	  är.	  För	  att	  kunna	  föra	  en	  kort	  

diskussion	  kring	  frågorna	  och	  för	  att	  minska	  risken	  för	  missuppfattningar,	  läste	  vi	  upp	  frågorna	  

istället	  för	  att	  låta	  respondenterna	  fylla	  i	  enkäten	  själva.	  På	  detta	  sätt	  erhölls	  ytterligare	  

kommentarer	  och	  funderingar	  som	  annars	  säkerligen	  hade	  gått	  förlorade.	  	  	  	  

3.5.2 Frågornas	  utformning	  

Vi	  ställde	  frågor	  som	  skulle	  ge	  oss	  en	  uppfattning	  om	  hur	  vanligt	  det	  var	  att	  personer	  som	  nyligen	  

varit	  med	  i	  en	  budgivning	  fått	  information	  om	  huruvida	  villkorade	  bud	  förekommit	  eller	  inte.	  Vi	  

ställde	  också	  upp	  ett	  scenario	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  spekulanter	  hade	  agerat	  i	  en	  

budgivning	  där	  de	  har	  kännedom	  om	  att	  villkorade	  bud	  förekommer.	  Enkätfrågorna	  finns	  bifogade	  i	  

Bilaga	  1.	  	  	  

3.5.3 Urval	  

Vi	  valde	  att	  låta	  personer	  på	  lägenhetsvisningar	  svara	  på	  enkäten,	  för	  att	  nå	  de	  som	  är	  intresserade	  

av	  att	  köpa	  en	  bostad.	  Detta	  är	  personer	  som	  troligen	  varit	  med	  om	  eller	  kommer	  vara	  med	  i	  en	  
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budgivning	  inom	  snar	  framtid	  och	  i	  så	  fall	  bli	  påverkade	  av	  villkorade	  bud	  om	  sådana	  skulle	  

förekomma.	  Man	  kan	  tänka	  sig	  att	  en	  person	  som	  inte	  är	  alls	  intresserad	  av	  att	  köpa	  en	  bostad	  har	  

väldigt	  lite	  åsikter	  om	  just	  villkorade	  bud.	  

För	  att	  få	  en	  bredd	  på	  respondenter	  valde	  vi	  att	  besöka	  olika	  lägenhetsvisningar	  där	  storleken	  på	  

lägenheterna	  skiljde	  mellan	  1	  rok	  och	  4	  rok	  för	  att	  nå	  människor	  i	  olika	  skeden	  i	  livet.	  Vi	  anser	  att	  

lägenhetens	  storlek	  säger	  mer	  om	  i	  vilket	  skede	  man	  är	  i	  livet,	  snarare	  än	  ålder	  och	  kön.	  Alla	  

lägenhetsvisningar	  som	  besöktes	  var	  på	  Kungsholmen	  eller	  i	  Vasastan.	  Vi	  valde	  att	  fokusera	  vår	  

undersökning	  på	  bostadsrätter	  i	  Stockholms	  innerstad	  eftersom	  det	  skulle	  vara	  för	  tidskrävande	  att	  

besöka	  fastigheter	  som	  är	  belägna	  utanför	  innerstan.	  	  	  	  

3.5.4 Risker	  med	  denna	  undersökning	  

Den	  tydligaste	  risken	  med	  denna	  typ	  av	  undersökning	  är	  att	  resultatet	  kan	  vara	  svårt	  att	  tolka,	  

eftersom	  frågorna	  är	  svåra	  att	  kvantifiera	  på	  ett	  tydligt	  sätt.	  Frågorna	  utformades	  för	  att	  vi	  skulle	  

kunna	  bilda	  oss	  en	  uppfattning	  om	  hur	  personer	  ser	  på	  villkor	  kopplade	  till	  bud.	  Därför	  ligger	  stor	  del	  

i	  bearbetningen	  av	  svaren	  i	  att	  försöka	  se	  en	  generell	  kunskapsnivå	  och	  åsikt,	  snarare	  än	  aspekter	  

som	  kan	  kvantifieras.	  En	  annan	  risk	  är	  att	  frågorna	  missuppfattas,	  eftersom	  villkorade	  bud	  är	  ett	  

begrepp	  som	  inte	  är	  så	  vanligt	  förekommande,	  om	  man	  inte	  är	  väl	  insatt	  i	  försäljningsprocessen.	  	  	  

3.6 Enkätundersökning	  -‐	  fastighetsmäklare	  	  	  

3.6.1 Metod	  och	  syfte	  med	  undersökningen	  	  	  	  	  

Det	  fanns	  inga	  undersökningar	  gjorda	  inom	  vår	  frågeställning	  vilket	  ledde	  till	  ett	  behov	  av	  insamlande	  

av	  primärdata.	  För	  att	  undersöka	  hur	  villkorade	  bud	  hanteras	  av	  fastighetsmäklare	  i	  praktiken	  valde	  

vi	  att	  genomföra	  en	  ”datorenkät”	  riktad	  till	  verksamma	  fastighetsmäklare.	  	  	  

Syftet	  med	  denna	  undersökning	  var	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  vanligt	  förekommande	  fastighetsmäklare	  

uppskattar	  att	  det	  är	  med	  villkorade	  bud,	  vilka	  villkor	  som	  är	  vanligast	  och	  hur	  eventuella	  villkor	  

kopplade	  till	  bud	  kommuniceras	  till	  spekulanter	  i	  olika	  skeden	  av	  förmedlingsprocessen.	  	  	  

3.6.2 Frågornas	  utformning	  

Eftersom	  enkätundersökningen	  genomfördes	  som	  en	  ”datorenkät”	  var	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  frågorna	  

var	  tydligt	  formulerade	  för	  att	  minska	  risken	  för	  misstolkningar	  av	  frågorna.	  Därför	  undveks	  öppna	  

frågor	  i	  största	  möjliga	  mån.	  Istället	  gavs	  respondenterna	  möjlighet	  att	  lämna	  kommentarer	  i	  

anknytning	  till	  de	  frågor	  där	  sådana	  skulle	  kunna	  förekomma.	  Enkäten	  avslutades	  med	  en	  uppmaning	  

om	  att	  lägga	  till	  ytterligare	  kommentarer.	  På	  så	  sätt	  hoppades	  vi	  få	  synpunkter	  som	  inte	  kommit	  fram	  

i	  de	  tidigare	  frågorna.	  Enkätfrågorna	  finns	  bifogade	  i	  Bilaga	  2.	  	  	  
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3.6.3 Urval	  	  	  

Vi	  valde	  att	  slumpmässigt	  välja	  ut	  242	  mäklare	  i	  Stockholms	  län	  som	  var	  registrerade	  och	  verksamma	  

då	  undersökningen	  genomfördes.	  Mäklarnas	  mailadresser	  söktes	  upp	  på	  de	  olika	  mäklarkontorens	  

hemsidor.	  För	  att	  få	  en	  generell	  bild	  av	  hur	  mäklare	  arbetar,	  snarare	  än	  hur	  enskilda	  mäklarfirmor	  

arbetar,	  valde	  vi	  att	  välja	  ut	  mäklare	  från	  45	  olika	  kontor.	  	  	  	  

3.6.4 Risker	  med	  denna	  undersökning	  	  

En	  av	  riskerna	  med	  denna	  undersökning	  är	  att	  mäklarna	  på	  en	  del	  frågor	  kan	  ha	  svarat	  att	  de	  

hanterar	  villkor	  kopplade	  till	  bud	  på	  ett	  visst	  sätt,	  eftersom	  det	  är	  det	  ”rätta”	  eller	  mest	  korrekta	  

sättet	  att	  agera.	  Mäklare	  blir	  ofta	  kritiserade	  för	  sina	  metoder	  och	  handlingar,	  t	  ex	  i	  media,	  vilket	  

skulle	  kunna	  innebära	  att	  de	  är	  rädda	  för	  att	  svara	  ”fel”.	  För	  att	  minska	  denna	  risk	  gjordes	  enkäten	  

helt	  anonym	  och	  detta	  tydliggjordes	  i	  mailet	  som	  enkäten	  distribuerades	  med.	  I	  övrigt	  är	  det	  en	  risk	  

som	  är	  svår	  att	  komma	  ifrån.	  Dock	  har	  vi	  i	  tolkningen	  av	  resultaten	  av	  denna	  enkät	  tagit	  hänsyn	  till	  

denna	  risk.	  	  	  

Av	  alla	  de	  mäklare	  som	  hade	  möjlighet	  att	  svara	  på	  enkäten	  svarade	  endast	  21	  %.	  Låg	  svarsfrekvens	  

kan	  leda	  till	  att	  resultatet	  snedvrids.	  Denna	  risk	  förekommer	  i	  de	  flesta	  enkätundersökningar	  och	  är	  

svår	  att	  motverka.	  	  	  

3.7 Intervjuer	  
Ordet	  intervju	  betyder	  ungefär	  ”utväxling	  av	  synpunkter”	  (Dalen,	  2015).	  Den	  kvalitativa	  

forskningsintervjun	  beskrivs	  av	  Kvale	  &	  Brinkman	  som	  ett	  professionellt	  samtal	  där	  kunskap	  

konstrueras	  i	  interaktionen	  mellan	  intervjuaren	  och	  den	  intervjuade	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2015).	  	  

Samtalet	  ska	  ha	  struktur	  och	  syfte	  och	  den	  kräver	  att	  utfrågningen	  görs	  omsorgsfullt	  med	  målet	  att	  

erhålla	  grundligt	  prövad	  kunskap	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2015).	  Kunskap	  i	  detta	  fall	  innefattar	  både	  

vardagligt	  vetande	  och	  systematiskt	  prövad	  kunskap.	  Enligt	  Kvale	  &	  Brinkman	  finns	  det	  en	  dubbel	  

aspekt	  hos	  intervjun,	  dels	  är	  det	  ett	  samspel	  mellan	  intervjuaren	  och	  den	  som	  intervjuas	  där	  kunskap	  

förmedlas	  och	  dels	  så	  växer	  ny	  kunskap	  upp	  genom	  utbytet	  av	  synpunkter.	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2015,	  

s	  18-‐19).	  På	  liknande	  sätt	  anger	  Lantz	  att	  intervjun	  skiljer	  sig	  från	  samtalet	  genom	  att	  den	  som	  

intervjuar	  styr	  dialogen	  i	  en	  i	  förväg	  bestämd	  riktning.	  Utgångspunkten	  är	  att	  det	  finns	  ett	  problem	  av	  

allmänt	  intresse,	  som	  behöver	  lösas.	  (Lantz,	  2007)	  	  

Enligt	  Dalen	  så	  kan	  man	  genomföra	  en	  empirisk	  undersökning	  genom	  kvalitativa	  intervjuer.	  Vidare	  så	  

beskriver	  Dalen	  vikten	  av	  att	  ha	  en	  projektplan	  som	  är	  så	  väl	  beskriven	  att	  någon	  annan	  skulle	  kunna	  

följa	  processen.	  Följande	  viktiga	  steg	  bör	  planeras	  och	  beskrivas,	  men	  behöver	  inte	  nödvändigtvis	  tas	  
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i	  någon	  bestämd	  ordning	  vid	  kvalitativa	  studier.	  Ganska	  ofta	  behöver	  man	  ändra	  den	  ursprungliga	  

planen:	  

• Val	  av	  tema	  och	  utformning	  av	  problemformulering 

• Val	  av	  informanter 

• Utarbetande	  av	  en	  intervjuguide 

• Ansökan	  om	  tillstånd 

• Genomförande	  av	  intervjuerna 

• Kodning,	  organisering	  och	  bearbetning	  av	  det	  insamlade	  materialet 

• Tolkning	  och	  analys	  av	  intervjumaterialet 

• Redovisning	  av	  de	  viktigaste	  resultaten	  i	  ljuset	  av	  aktuell	  och	  relevant	  teori. 

(Dalen,	  2015)	  

Enligt	  Dalen	  så	  kan	  antingen	  intervjun	  andvändas	  som	  huvudmetod	  för	  kunskapsinsamling,	  eller	  så	  

kan	  intervjun	  vara	  en	  hjälpmetod	  för	  att	  komplettera	  annat	  forskningsmaterial	  (Dalen,	  2015).	  

För	  att	  resultaten	  från	  en	  intervju	  ska	  vara	  användbara,	  så	  krävs	  det	  att	  	  

• metoden	  ger	  tillförlitliga	  resultat,	  dvs.	  krav	  på	  reliabilitet. 

• resultaten	  är	  giltiga,	  dvs.	  krav	  på	  validitet 

• att	  det	  är	  möjligt	  för	  någon	  annan	  att	  kritiskt	  granska	  slutsatserna 

(Lantz,	  2007)	  

Lantz	  sammanfattar	  ”En	  väl	  genomförd	  intervju	  skall	  möjliggöra	  resultat	  som	  är	  tillräckligt	  tillförlitliga	  

och	  giltiga	  för	  att	  vara	  nyttiga	  och	  användbara	  för	  andra	  och	  kunna	  komma	  andra	  till	  del”.	  (Lantz,	  

2007).	  	  

Det	  finns	  olika	  typer	  av	  intervjuer.	  I	  en	  öppen	  intervju	  är	  målsättningen	  att	  den	  intervjuade	  ska	  

berätta	  fritt	  om	  ämnet,	  medan	  i	  strukturerade,	  även	  kallade	  fokuserade,	  intervjuer	  så	  styr	  

intervjuaren	  genom	  att	  använda	  fasta	  fråge-‐	  och	  svarskategorier	  (Dalen,	  2015	  s.34).	  En	  blandning	  

mellan	  dessa	  två	  är	  den	  så	  kallade	  semistrukturerade	  intervjun,	  som	  innebär	  att	  intervjuaren	  arbetar	  

med	  frågeställningar	  i	  form	  av	  teman	  och	  huvudfrågor,	  vilka	  är	  på	  förhand	  definierade.	  Utifrån	  dessa	  

frågeställningar	  finns	  det	  utrymme	  att	  avvika	  under	  intervjun,	  om	  det	  uppkommer	  andra	  intressanta	  

ämnen.	  Det	  finns	  olika	  filosofier	  vad	  beträffar	  om	  frågeställningarna	  ska	  vara	  desamma	  för	  samtliga	  

intervjupersoner	  eller	  om	  det	  inte	  behöver	  vara	  standardiserade,	  utan	  kan	  anpassas	  till	  de	  olika	  

intervjupersonerna.	  Den	  senare	  typen	  av	  intervju	  lämpar	  sig	  för	  explorativa	  studier,	  där	  man	  arbetar	  

för	  att	  få	  fram	  ny	  kunskap	  och	  samtidigt	  vill	  att	  intervjupersonerna	  ska	  reflektera	  över	  på	  förhand	  

utvalda	  teman.	  (Justesen	  &	  Mik-‐Meyer,	  2011)	  
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3.7.1 Val	  av	  personer	  att	  intervjua	  

För	  att	  få	  en	  allmän	  uppfattning	  av	  hur	  det	  ser	  ute	  idag	  och	  hur	  eventuella	  ändringar	  av	  regler	  skulle	  

kunna	  påverka	  hela	  processen,	  såväl	  som	  prisbilden,	  så	  har	  vi	  intervjuat	  några	  experter	  med	  olika	  

specialiteter	  och	  infallsvinklar	  inom	  området.	  Från	  ett	  nationalekonomiskt	  och	  fastighetsekonomiskt	  

forskningsperspektiv	  har	  vi	  intervjuat	  Hans	  Lind,	  KTH.	  I	  samma	  genre	  och	  dessutom	  med	  inriktning	  

mot	  metodval	  och	  genomförande	  har	  vi	  diskuterat	  med	  Rosane	  Hungria	  Gunnelin,	  KTH	  och	  Hans-‐

Suck	  Song,	  KTH.	  För	  att	  få	  branschens	  synpunkter	  så	  intervjuades	  Jonas	  Anderberg	  som	  representant	  

för	  Mäklarsamfundet	  och	  Magnus	  Melin,	  Fastighetsmäklarförbundet.	  Magnus	  Melin	  poängterade	  

dock	  att	  han	  inte	  talar	  för	  Fastighetsmäklarförbundets	  officiella	  ståndpunkt,	  utan	  ur	  sitt	  perspektiv	  

som	  jurist	  med	  kunskaper	  inom	  mäklarbranschen.	  Från	  Fastighetmäklarinspektionen,	  FMI,	  har	  vi	  

intervjuat	  Thomas	  Carter,	  för	  att	  få	  FMIs	  syn	  på	  området.	  För	  att	  ytterligare	  belysa	  ämnet	  ur	  ett	  

juridiskt	  forskningsperspektiv,	  så	  har	  vi	  intervjuat	  Ola	  Jingryd,	  Malmö	  högskola	  och	  också	  ledamot	  av	  

Disciplinnämnden	  vid	  FMI.	  

Vi	  ville	  också	  ta	  reda	  på	  om	  det	  fanns	  några	  tekniska	  begränsningar	  att	  införa	  eventuella	  villkor	  i	  de	  

system	  som	  används	  av	  mäklare	  idag	  och	  som	  används	  för	  att	  kommunicera	  information	  till	  

spekulanter.	  VITEC	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  affärssystem	  för	  mäklare,	  så	  därför	  valde	  vi	  att	  prata	  

med	  en	  säljare	  av	  dessa	  system.	  

3.8 Reliabilitet	  och	  validitet	  
En	  undersöknings	  reliabilitet	  är	  ett	  mått	  på	  dess	  replikerbarhet,	  alltså	  om	  samma	  eller	  åtminstone	  

liknande	  resultat	  skulle	  kunna	  uppnås	  vid	  upprepade	  undersökningar.	  Har	  undersökningen	  hög	  

reliabilitet	  ska	  det	  slumpmässiga	  felet	  vara	  litet.	  Undersökningens	  validitet	  är	  ett	  mått	  på	  dess	  

förmåga	  att	  mäta	  det	  den	  avser	  att	  mäta.	  En	  undersökning	  med	  hög	  validitet	  ska	  ha	  inget	  eller	  litet	  

systematiskt	  fel.	  	  (Ejlertsson,	  2005)	  	  

I	  en	  studie	  med	  kvalitativ	  ansats	  har	  man	  vanligtvis	  valt	  en	  datainsamlingsmetod	  där	  reliabiliteten	  

kan	  mätas	  i	  förhållande	  till	  studiens	  syfte	  redan	  innan	  undersökningen	  genomförts.	  Då	  handlar	  det	  

mest	  om	  att	  rätt	  sorts	  information	  samlas	  in	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Om	  det	  däremot	  gäller	  en	  kvalitativ	  

studie	  arbetar	  man	  med	  undersökningens	  reliabilitet	  under	  hela	  processen.	  Reliabiliteten	  berör	  då	  

både	  datainsamlingen	  och	  analysen	  av	  de	  resultat	  som	  kommit	  in.	  (www.mdh.se)	  Detta	  är	  aspekter	  

som	  har	  beaktats	  vid	  val	  av	  metoder,	  vid	  utformning	  av	  enkäter	  och	  vid	  val	  av	  personer	  att	  intervjua.	  	  
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4 Empiri	  

4.1 Resultat	  av	  enkät	  till	  fastighetsmäklare	  
Av	  de	  242	  fastighetsmäklare	  som	  mottog	  enkäten	  svarade	  51	  stycken,	  vilket	  innebär	  en	  svarsfrekvens	  

på	  drygt	  21	  %.	  För	  att	  uppnå	  denna	  svarsfrekvens	  skickades	  två	  påminnelser	  under	  en	  

tvåveckorsperiod.	  72	  %	  av	  respondenterna	  har	  arbetat	  som	  mäklare	  längre	  tid	  än	  fem	  år,	  16	  %	  

mellan	  två	  och	  fem	  år	  och	  12	  %	  kortare	  tid	  än	  två	  år.	  	  

Drygt	  hälften	  av	  alla	  respondenter	  säljer	  både	  villor	  och	  bostadsrätter,	  knappt	  hälften	  säljer	  enbart	  

bostadsrätter	  och	  endast	  ett	  fåtal	  säljer	  enbart	  villor.	  Det	  är	  viktigt	  att	  notera	  vilken	  typ	  av	  bostäder	  

som	  respondenterna	  säljer,	  eftersom	  villkor	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  typer	  av	  objekt.	  T.ex.	  är	  villkor	  om	  

besiktning	  mycket	  vanligare	  vid	  försäljning	  av	  villor	  jämfört	  med	  bostadsrätter.	  	  

45	  %	  av	  respondenterna	  uppskattar	  att	  0-‐10	  %	  av	  alla	  bud	  är	  villkorade	  på	  något	  sätt.	  35	  %	  av	  

respondenterna	  uppskattar	  andelen	  till	  11-‐20	  %.	  	  Totalt	  20	  %	  av	  alla	  respondenterna	  bedömer	  att	  

andelen	  villkorade	  bud	  är	  större	  än	  20	  %.	  Fördelningen	  följer	  av	  figur	  2.	  	  

	  

Figur	   2.	  Figuren	  beskriver	  hur	  stor	  andel	  av	  alla	  bud	  som	  är	  villkorade	  på	  något	  sätt,	  enligt	  de	  

responderande	   mäklarnas	   uppfattning.	   Svaren	   är	   indelade	   efter	   om	   mäklaren	   säljer	   enbart	  

bostadsrätter,	  enbart	  villor	  eller	  både	  och.	  

Figur	  2	  visar	  att	  de	  allra	  flesta	  mäklare	  anser	  att	  andelen	  bud	  som	  är	  villkorade	  ligger	  någonstans	  

mellan	  0	  och	  20	  %.	  Det	  ska	  även	  noteras	  att	  endast	  3	  stycken	  respondenter	  säljer	  enbart	  villor	  (röd	  

stapel),	  vilket	  betyder	  att	  ett	  enskilt	  svar	  resulterar	  i	  33	  %.	  Det	  är	  alltså	  endast	  en	  respondent	  av	  de	  

som	  bara	  säljer	  villor,	  som	  anser	  att	  andelen	  villkorade	  bud	  är	  41-‐50	  %.	  	  	  	  
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Olika	  villkor	  betyder	  olika	  stor	  risk	  för	  säljaren.	  Därför	  var	  det	  av	  vikt	  att	  undersöka	  vilka	  villkor	  som	  

är	  vanligast	  förekommande.	  	  Fördelningen	  följer	  av	  figur	  3.	  	  

	  

Figur	   3.	   Figuren	   beskriver	   vilka	   villkor	   som	   de	   responderande	   mäklarna	   anser	   vara	   vanligast	  

förkommande.	   Svaren	   är	   indelade	   efter	   om	  mäklaren	   säljer	   enbart	   bostadsrätter,	   enbart	   villor	   eller	  

både	  och.	  	  

Figur	  3	  visar	  att	  av	  de	  respondenter	  som	  enbart	  säljer	  bostadsrätter	  bedömer	  att	  tidsbegränsade	  bud	  

är	  det	  vanligaste	  förekommande	  villkoret.	  Av	  de	  respondenter	  som	  säljer	  enbart	  villor	  anser	  de	  flesta	  

att	  villkor	  om	  besiktning	  är	  det	  vanligaste	  villkoret.	  Även	  av	  de	  respondenter	  som	  säljer	  både	  

bostadsrätter	  och	  villor	  svarar	  hälften	  att	  villkor	  om	  besiktning	  är	  det	  vanligaste	  villkoret.	  

En	  stor	  andel	  av	  de	  mäklare	  som	  har	  svarat	  på	  enkäten	  säger	  att	  de	  redovisar	  bud	  med	  specificerat	  

villkor	  till	  alla	  budgivare.	  Enligt	  nuvarande	  lag	  är	  mäklare	  inte	  skyldiga	  att	  informera	  alla	  budgivare	  

om	  eventuella	  villkor	  kopplade	  till	  bud,	  drygt	  hälften	  av	  respondenterna	  har	  trots	  detta	  svarat	  att	  de	  

specificerar	  villkorade	  bud	  till	  alla	  budgivare	  under	  pågående	  budgivning,	  ca	  en	  fjärdedel	  att	  de	  

redovisar	  att	  budet	  är	  villkorat	  men	  utan	  att	  specificera	  villkoret	  och	  resterande	  fjärdedel	  att	  de	  inte	  

redovisar	  att	  budet	  är	  villkorat	  över	  huvud	  taget.	  	  

74	  %	  av	  respondenterna	  har	  svarat	  att	  de	  specificerar	  villkorade	  bud	  till	  alla	  budgivare	  i	  

anbudsförteckningen	  som	  delges	  den	  slutliga	  köparen.	  Resterande	  respondenter	  svarar	  att	  de	  

redovisar	  att	  budet	  är	  villkorat	  men	  utan	  att	  specificera	  villkoret	  eller	  att	  de	  redovisar	  budet	  helt	  

utan	  notering	  om	  att	  budet	  är	  villkorat.	  	  
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Nästan	  ingen	  respondent	  har	  varit	  med	  om	  att	  en	  köpare	  har	  ångrat	  sig	  då	  denna	  fått	  se	  

budgivningslistan.	  Endast	  4	  %	  har	  någonsin	  varit	  med	  om	  detta.	  	  

Av	  de	  51	  mäklare	  som	  svarat	  på	  enkäten	  var	  det	  hela	  23	  stycken	  som	  lämnade	  ytterligare	  

kommentarer.	  

Av	  de	  mäklare	  som	  bara	  säljer	  bostadsrätter	  var	  det	  många	  som	  kommenterade	  att	  de	  avråder	  

spekulanter	  från	  att	  lägga	  villkorade	  bud,	  eftersom	  det	  ofta	  gör	  att	  de	  blir	  bortvalda	  av	  säljaren,	  då	  

villkoren	  innebär	  en	  risk	  för	  säljaren.	  En	  mäklare	  skrev	  att	  hen	  avråder	  budgivare	  att	  lägga	  villkorade	  

bud,	  men	  att	  om	  detta	  förekommer	  ska	  alla	  budgivare	  informeras	  för	  att	  alla	  ska	  buda	  på	  samma	  

villkor.	  Så	  länge	  man	  är	  tydlig	  i	  sin	  kommunikation	  och	  följer	  säljarens	  önskemål	  blir	  det	  enligt	  

honom/henne	  sällan	  problem.	  En	  mäklare	  skrev	  att	  det	  är	  ytterst	  ovanligt	  med	  villkor	  i	  Stockholms	  

innerstad,	  då	  det	  är	  säljarens	  marknad.	  En	  annan	  mäklare	  ser	  en	  stor	  skillnad	  på	  

innerstadsmarknaden	  gentemot	  förortsmarknaden	  vad	  beträffar	  villkorade	  bud.	  Även	  i	  en	  

prutprocess	  har	  hen	  upplevt	  att	  villkorade	  bud	  används	  flitigt.	  För	  hens	  del	  får	  man	  gärna	  lagstadga	  

den	  öppna	  budgivningen,	  då	  man	  sätter	  säljarna	  i	  en	  svår	  sits	  med	  tanke	  på	  marknadens	  läge.	  Det	  är	  

också	  två	  mäklare	  som	  tar	  upp	  att	  det	  förekommer	  att	  budgivare	  framför	  önskemål	  om	  att	  de	  vill	  ha	  

särskilda	  villkor,	  t	  ex.	  besiktningsklausul,	  först	  efter	  att	  budgivningen	  är	  avslutad.	  	  

Av	  de	  mäklare	  som	  säljer	  både	  bostadsrätter	  och	  villkor	  var	  det	  en	  som	  kommenterade	  att	  det	  

vanligaste	  idag	  när	  man	  får	  villkorade	  bud	  är	  att	  spekulanten	  säger;	  "jag	  lägger	  det	  här	  budet.	  Men	  

det	  gäller	  bara	  till	  säljaren	  och	  får	  inte	  kommuniceras	  till	  de	  andra	  spekulanterna,	  då	  faller	  budet".	  

Hen	  menar	  att	  vid	  dessa	  tillfällen	  sätts	  mäklaren	  i	  en	  jobbig	  situation.	  Ett	  annat	  vanligt	  villkor	  är,	  

enligt	  denna	  mäklare,	  att	  budet	  bara	  gäller	  om	  budgivaren	  får	  köpa	  innan	  visning,	  annars	  faller	  

budet.	  En	  annan	  mäklare	  säger	  att	  villkorade	  bud	  sällan	  förekommer	  där	  hen	  är	  verksam,	  eftersom	  

spekulanterna	  har	  lärt	  sig	  att	  säljarna	  aldrig	  accepterar	  dessa	  villkor	  då	  dessa	  innebär	  stor	  risk	  för	  

säljaren	  och	  att	  affären	  därför	  kan	  spricka;	  självklart	  skall	  heller	  då	  inte	  en	  budgivare	  behöva	  bjuda	  

över	  ett	  villkorat	  bud	  som	  även	  om	  det	  är	  högre	  är	  ett	  sämre	  bud	  i	  säljarens	  ögon.	  En	  annan	  

kommentar	  löd	  i	  sin	  helhet:	  ”Då	  budgivarna	  vet	  om	  ev.	  villkor	  från	  andra	  budgivare	  blir	  det	  ingen	  

diskussion	  i	  efterhand.”	  

4.2 Resultat	  av	  enkät/intervju	  till	  besökare	  på	  lägenhetsvisningar	  
Enkät/intervjun	  till	  besökare	  på	  lägenhetsvisningar	  genomfördes	  genom	  att	  vi	  frågade	  människor	  

som	  kom	  ut	  från	  lägenhetsvisningar	  på	  Kungsholmen	  och	  i	  Vasastan	  i	  Stockholm.	  
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Totalt	  svarade	  39	  stycken	  respondenter,	  varav	  34	  stycken	  (87	  %)	  hade	  deltagit	  i	  en	  budgivning	  de	  

senaste	  5	  åren.	  	  	  

För	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  vanligt	  det	  är	  med	  att	  villkor	  förekommer	  och	  om	  dessa	  kommuniceras	  till	  alla	  

budgivare,	  så	  frågade	  vi	  om	  hur	  många	  som	  varit	  med	  om	  att	  bud	  varit	  villkorade	  i	  en	  budgivning.	  

Som	  exempel	  angavs	  villkor	  om	  finansiering	  eller	  egen	  försäljning.	  Av	  de	  spekulanter	  som	  varit	  med	  

om	  budgivning	  hade	  47	  %	  inte	  varit	  med	  om	  att	  det	  förekommit	  villkor,	  21	  %	  hade	  varit	  med	  om	  

villkor	  och	  32	  %	  visste	  inte	  om	  det	  förekommit	  villkor	  i	  budgivningen.	  

Genom	  att	  fråga	  om	  respondenten	  varit	  slutlig	  köpare,	  bara	  budgivare	  eller	  både	  och	  -‐	  eftersom	  man	  

kunnat	  vara	  budgivare	  vid	  en	  budgivning	  och	  köpare	  vid	  en	  annan	  -‐	  så	  ville	  vi	  se	  hur	  pass	  vanligt	  det	  

är	  att	  mäklare	  informerar	  budgivare	  under	  budgivningsprocessen	  om	  eventuella	  villkor	  kopplade	  till	  

bud.	  Som	  slutlig	  köpare	  har	  man	  tagit	  del	  av	  den	  obligatoriska	  anbudsförteckningen	  som	  mäklare	  

enligt	  20	  §	  FML	  ska	  lämna	  över	  till	  säljare	  och	  köpare	  när	  uppdraget	  slutförts.	  Det	  innebär	  att	  om	  en	  

slutlig	  köpare	  varit	  med	  om	  villkor,	  så	  behöver	  det	  nödvändigtvis	  inte	  innebära	  att	  

budgivningsprocessen	  har	  varit	  transparent.	  

	  

	  
Figur	  4.	  Svaren	  på	  om	  respondenterna	  varit	  med	  om	  att	  bud	  varit	  villkorade	  

eller	  inte	  fördelade	  på	  slutliga	  köpare,	  bara	  budgivare	  eller	  personer	  som	  

både	  varit	  budgivare	  och	  köpare.	  Y-‐axeln	  anger	  antalet	  respondenter.	  

Figur	  4	  visar	  att	  av	  det	  totala	  antalet	  respondenter	  som	  varit	  med	  i	  budgivningsprocesser,	  så	  har	  

största	  andelen	  som	  varit	  med	  om	  villkorade	  bud	  också	  varit	  slutliga	  köpare.	  Bland	  de	  som	  inte	  varit	  

med	  om	  villkorade	  bud	  hade	  de	  flesta	  bara	  varit	  budgivare.	  Av	  de	  som	  svarade	  att	  de	  inte	  visste	  om	  

det	  förekommit	  villkor	  var	  2	  stycken	  slutliga	  köpare,	  5	  stycken	  bara	  budgivare	  och	  4	  stycken	  både	  

budgivare	  och	  köpare.	  
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Vi	  ville	  också	  undersöka	  om	  man	  som	  budgivare	  skulle	  ta	  hänsyn	  till	  om	  det	  fanns	  villkor	  knutna	  till	  

ett	  visst	  belopp.	  I	  detta	  fall	  fick	  respondenterna	  följande	  alternativ:	  ja,	  nej	  eller	  kanske.	  Svaren	  finns	  

redovisade	  i	  figur	  5	  och	  visade	  på	  att	  mer	  än	  hälften,	  svarade	  att	  de	  skulle	  ta	  hänsyn	  om	  att	  

konkurrerade	  bud	  hade	  villkor,	  en	  tredjedel	  svarade	  kanske	  och	  resterande	  respondenter	  svarade	  att	  

det	  inte	  skulle	  ta	  hänsyn	  till	  andras	  villkor.	  

	  

Figur	  5.	  Svaren	  på	  om	  respondenterna	  skulle	  ta	  hänsyn	  

till	  att	  konkurrerande	  bud	  var	  behäftade	  med	  villkor.	  

Därefter	  hade	  de	  möjliget	  att	  lämna	  en	  kommentar	  om	  hur	  de	  skulle	  agera.	  Dessa	  kommentarer	  har	  

grupperats	  i	  följande	  kategorier:	  	  

• Jag	  skulle	  fråga	  mäklare/säljare	  för	  att	  få	  mer	  information	  

• Jag	  skulle	  känna	  ett	  övertag,	  så	  att	  jag	  till	  exempel	  skulle	  pruta	  

• Jag	  är	  osäker	  på	  hur	  jag	  skulle	  hantera	  informationen	  	  

• Jag	  tror	  inte	  att	  jag	  skulle	  får	  reda	  på	  om	  det	  finns	  villkor.	  

• Övrigt	  

Dessa	  kategoriserade	  svar	  redovisas	  i	  figur	  6.	  Staplarna	  till	  vänster	  motsvarar	  totala	  antalet	  svar	  på	  

denna	  fråga.	  De	  flesta	  skulle	  fråga	  mäklaren/säljaren	  om	  mer	  information.	  18	  %	  angav	  att	  de	  skulle	  

känna	  att	  de	  hade	  ett	  övertag,	  och	  utnyttja	  detta	  genom	  att	  till	  exempel	  pruta	  på	  budet.	  Lika	  många	  

svarade	  att	  de	  inte	  visste	  hur	  de	  skulle	  hantera	  informationen,	  och	  bland	  dessa	  var	  det	  både	  sådana	  

som	  svarat	  att	  de	  skulle	  ta	  hänsyn	  till	  villkorade	  bud	  och	  de	  som	  svarade	  att	  de	  kanske	  skulle	  göra	  

det.	  Många	  av	  dessa	  påpekade	  att	  det	  kunde	  bero	  på	  villkoret	  tillsammans	  med	  sin	  egen	  situation	  

eller	  hur	  pass	  gärna	  man	  ville	  ha	  objektet.	  Totalt	  13	  %	  hade	  angivit	  som	  kommentar	  att	  man	  inte	  

trodde	  att	  man	  skulle	  få	  reda	  på	  om	  det	  förelåg	  villkor	  
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Figur	  6.	  Respondenternas	  kommentarer	  per	  kategori,	  indelade	  efter	  om	  man	  skulle	  

agera	  om	  ett	  konkurrerande	  bud	  var	  behäftade	  med	  villkor.	  Y-‐axeln	  anger	  antalet	  

respondenter.	  

Som	  sista	  fråga	  bad	  vi	  respondenterna	  välja	  hur	  de	  skulle	  lägga	  sitt	  nästa	  bud	  om	  den	  som	  hitintills	  

hade	  lagt	  det	  högsta	  budet	  hade	  egen	  försäljning	  som	  villkor	  till	  sitt	  bud.	  Förutsättningen	  var	  att	  

respondenten	  ville	  ha	  objektet	  och	  att	  de	  inte	  hade	  några	  egna	  villkor.	  Alternativen	  att	  välja	  bland	  

var	  högre	  bud,	  samma	  bud	  eller	  lägre	  bud	  alla	  utan	  villkor.	  Även	  på	  denna	  fråga	  kunde	  

respondenterna	  lämna	  kommentar.	  

Resultatet	  presenteras	  i	  figur	  7.	  De	  tre	  staplarna	  till	  vänster	  i	  diagrammet	  motsvarar	  totala	  antalet	  

respondenter.	  Bland	  de	  som	  svarade	  att	  de	  skulle	  ta	  hänsyn,	  så	  svarade	  de	  flesta	  att	  de	  skulle	  lägga	  

ett	  lägre	  bud,	  men	  utan	  villkor.	  De	  flesta	  av	  de	  som	  sa	  att	  de	  kanske	  skulle	  ta	  hänsyn	  svarade	  att	  de	  

skulle	  lägga	  samma	  bud,	  men	  utan	  villkor.	  För	  de	  som	  svarade	  att	  de	  inte	  skulle	  ta	  hänsyn	  till	  om	  

buden	  var	  villkorade	  i	  förra	  frågan,	  så	  svarade	  2	  personer	  att	  de	  skulle	  lägga	  samma	  bud,	  2	  personer	  

att	  de	  skulle	  lägga	  ett	  lägre	  bud	  och	  1	  person	  att	  de	  skulle	  lägga	  ett	  högre	  bud.	  Fem	  stycken	  

besvarade	  inte	  frågan	  och	  dessa	  redovisas	  i	  diagrammet	  som	  vet	  ej.	  Bland	  kommentarerna	  

framkommer	  tydligt	  att	  många	  av	  svaren	  beror	  på	  hur	  gärna	  man	  vill	  ha	  objektet.	  
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Figur	  7.	  Respondenternas	  svar	  hur	  de	  skulle	  lägga	  sitt	  bud	  om	  högsta	  budet	  

hade	  villkor	  om	  egen	  försäljning.	  Y-‐axeln	  anger	  antalet	  respondenter.	  

4.3 Resultat	  av	  intervjuer	  

4.3.1 Budgivningen	  som	  den	  ser	  ut	  idag	  med	  avseende	  på	  villkorade	  bud	  

Budgivningsprocessen	  är	  idag	  inte	  reglerad,	  utan	  det	  är	  säljaren	  med	  vägledning	  av	  mäklaren,	  som	  

beslutar	  hur	  budgivningen	  ska	  gå	  till.	  Carter	  påpekar	  vikten	  av	  att	  mäklaren	  förmedlar	  till	  presumtiva	  

spekulanter	  att	  det	  är	  säljaren	  som	  beslutar	  hur	  budgivningen	  ska	  gå	  till	  och	  berättar	  var	  och	  hur	  

buden	  kommer	  att	  annonseras	  och	  om	  eventuella	  villkor	  kommer	  att	  kommuniceras	  till	  alla	  

spekulanter.	  Om	  t	  ex	  en	  säljare	  säger	  till	  sin	  mäklare	  att	  inte	  redovisa	  alla	  bud	  eller	  ett	  villkor	  till	  

spekulanterna,	  så	  är	  det	  på	  sin	  plats	  att	  göra	  så	  enligt	  Carter,	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  mäklaren	  

informerar	  spekulanterna	  om	  förfarandet.	  Likaså	  är	  det	  också	  i	  sin	  ordning	  för	  säljaren	  att	  ändra	  på	  

budgivningens	  utformning	  under	  budgivningsprocessen,	  men	  även	  i	  detta	  fall	  ska	  mäklaren	  

informera	  spekulanterna	  om	  detta.	  Att	  en	  budgivning	  är	  öppen	  innebär	  alltså	  inte	  att	  den	  är	  

fullständigt	  transparent,	  utan	  att	  buden	  kommuniceras	  till	  spekulanter	  i	  enlighet	  med	  den	  

information	  som	  delgetts	  inför	  och	  under	  budgivningen.	  För	  att	  inte	  riskera	  att	  vilseleda	  

spekulanterna	  är	  denna	  information	  av	  yttersta	  vikt,	  enligt	  Carter,	  eftersom	  budgivningen	  inte	  är	  

reglerad	  i	  lagen.	  	  

Melin	  menar	  att	  utgångspunkten	  är	  att	  alla	  bud	  ska	  förmedlas	  ut	  till	  alla	  spekulanter,	  men	  att	  det	  är	  

upp	  till	  säljaren	  att	  välja;	  säljaren	  kan	  välja	  att	  vissa	  bud	  inte	  ska	  kommuniceras	  till	  övriga	  

spekulanter.	  Däremot	  måste	  mäklaren	  förmedla	  alla	  inkomna	  bud	  till	  säljaren.	  	  

Ur	  ett	  teoretiskt	  perspektiv,	  så	  anser	  dock	  Melin,	  att	  det	  mest	  korrekta	  vore	  om	  mäklaren	  informerar	  

alla	  spekulanter	  om	  eventuella	  villkor	  som	  är	  kopplade	  till	  bud.	  Han	  tror	  också	  att	  det	  kan	  spela	  roll	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

Skulle	  ta	  
hänsyn	  

Samma	  
bud	  utan	  
villkor	  

Högre	  
utan	  
villkor	  

Lägre	  utan	  
villkor	  

Vet	  ej	  hur	  
jag	  skulle	  
göra	  

Ja	  

Kanske	  

Nej	  



30	  
	  

hur	  snabb	  processen	  är.	  I	  en	  långsam	  process	  finns	  det	  mer	  tid	  för	  mäklaren	  att	  kommunicera	  med	  

spekulanterna	  och	  reda	  ut	  frågor	  om	  eventuella	  villkor	  i	  lugn	  och	  ro.	  	  	  

Anbudsförteckningen	  ska	  enligt	  20	  §	  FML	  överlämnas	  till	  uppdragsgivaren	  och	  om	  transaktion	  

genomförts	  även	  till	  köparen	  när	  uppdraget	  slutförts.	  Melin	  anger	  att	  detta	  normalt	  sett	  sker	  vid	  

tillträdet,	  men	  att	  det	  inte	  är	  ovanligt	  att	  köparen	  ber	  att	  få	  se	  listan	  innan	  hen	  skriver	  under	  

kontraktet.	  Han	  tolkar	  också	  lagtexten	  så	  att	  det	  i	  detta	  dokument	  också	  ska	  specificeras	  vilka	  villkor	  

som	  eventuellt	  finns	  knutna	  till	  respektive	  bud	  och	  att	  det	  finns	  stöd	  för	  detta	  i	  praxis.	  	  

Anderberg	  menar	  att	  det	  finns	  en	  avvägning	  i	  dagens	  lagstiftning	  som	  lagstiftaren	  har	  gjort,	  där	  man	  

har	  valt	  att	  endast	  reglera	  efterkontrollen	  av	  budgivningen	  genom	  anbudsförteckning.	  Detta	  infördes	  

i	  nya	  lagen	  pga.	  upplevd	  misstro	  till	  budgivningsförfarandet.	  Dock	  valde	  man	  att	  inte	  gripa	  in	  i	  de	  

faktiska	  förhållandena	  under	  pågående	  budgivning.	  	  

De	  budgivare,	  som	  inte	  blir	  köpare,	  har	  heller	  ingen	  rätt	  att	  begära	  ut	  förteckningen,	  enligt	  Carter.	  

Däremot	  påpekar	  han	  att	  det	  ligger	  i	  mäklarens	  intresse	  att	  så	  långt	  som	  möjligt	  säkerställa	  att	  

köparen	  och	  säljaren	  är	  överens	  med	  mäklaren	  om	  innehållet	  i	  dokumentationen.	  Det	  kan	  därför	  

vara	  lämpligt	  att	  mäklaren,	  när	  förmedlingsuppdraget	  slutförts	  och	  dokumentationen	  färdigställts,	  

låta	  köparen	  och	  säljaren	  läsa	  igenom	  och	  skriva	  under	  dokumentationen.	  Detta	  kan	  ha	  betydelse	  om	  

tvist	  uppkommer.	  

Anderberg	  påpekar	  att	  det	  finns	  en	  problematik	  med	  budgivningen	  som	  den	  ser	  ut	  idag,	  eftersom	  det	  

väcker	  frågeställningar,	  och	  ibland	  frustration,	  bland	  parterna	  och	  då	  framförallt	  köparsidan.	  	  

Varken	  Melin	  eller	  Anderberg	  tror	  att	  villkor	  kopplade	  till	  bud	  är	  en	  fråga	  som	  diskuteras	  i	  någon	  

vidare	  utsträckning	  inom	  branschorganisationerna,	  utan	  att	  mäklarna	  hanterar	  denna	  typ	  av	  frågor	  

ad	  hoc,	  utifrån	  det	  enskilda	  fallet.	  Enligt	  Carter,	  är	  detta	  heller	  inte	  någon	  fråga	  som	  diskuterats	  hos	  

FMI,	  förmodligen	  på	  grund	  att	  man	  inte	  fått	  in	  anmälningar	  om	  detta.	  Han	  tillägger	  att	  detta	  snarare	  

är	  en	  fråga	  för	  lagstiftaren	  än	  för	  FMI.	  	  

Carter	  menar	  att	  budgivningsprocessen	  generellt	  är	  den	  vanligaste	  anmälningsorsaken,	  om	  man	  ser	  

över	  en	  längre	  tid	  och	  en	  orsak	  till	  detta,	  enligt	  Carter,	  kan	  vara	  en	  kombination	  av	  att	  

budgivningsprocessen	  inte	  är	  reglerad	  tillsammans	  med	  att	  buden	  inte	  är	  bindande.	  Det	  ger	  upphov	  

till	  osäkerhet	  om	  hur	  man	  t	  ex.	  ska	  hantera	  om	  två	  personer	  bjuder	  mot	  varandra	  och	  buden	  ökar	  

raskt,	  och	  att	  sedan	  den	  ene	  tar	  bort	  sina	  bud,	  så	  att	  det	  som	  är	  kvar,	  blir	  den	  andre	  budgivarens	  

bud,	  det	  vill	  säga	  som	  han	  bjudit	  mot	  sig	  själv.	  Carter	  tar	  också	  upp	  att	  det	  är	  vanligt	  med	  

anmälningar	  på	  budgivningsprocessen	  när	  den	  som	  lagt	  det	  högsta	  budet	  inte	  fått	  köpa.	  Orsaken	  till	  
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varför	  den	  högstbjudande	  inte	  fick	  köpa	  kan	  vara	  många,	  men	  enligt	  Carter	  har	  det	  inte	  framkommit	  

att	  den	  högst	  bjudande	  har	  lagt	  villkor	  som	  säljaren	  inte	  accepterar.	  Att	  budgivningen	  ligger	  till	  grund	  

för	  så	  många	  anmälningar	  till	  FMI,	  måste	  tyda	  på	  en	  otrygghet	  hos	  spekulanterna	  och	  att	  detta	  beror	  

på	  att	  budgivningsprocessen	  inte	  är	  lagstadgad.	  Carter	  påpekar	  att	  just	  detta	  är	  en	  svår	  fråga	  och	  att	  

det	  i	  sin	  tur	  påverkar	  människors	  förtroende	  för	  mäklare.	  	  

Hungria	  Gunnelin	  menar	  att	  hela	  budgivningsprocessen	  baseras	  på	  spelteori.	  Hon	  menar	  att	  all	  

information	  från	  alla	  parter	  påverkar	  spelet	  och	  hur	  pass	  informerade	  beslut	  man	  fattar,	  i	  detta	  

inkluderas	  även	  de	  strategier	  som	  de	  olika	  parterna	  använder,	  såsom	  budsteg	  och	  hur	  snabbt	  buden	  

ges.	  Däremot	  tror	  hon	  att	  transparens	  i	  villkoren	  har	  betydelse	  oavsett	  om	  det	  är	  en	  snabb	  

budgivning	  eller	  inte.	  I	  vilket	  fall,	  anser	  Hungria	  Gunnelin,	  att	  ”information	  är	  pengar”	  och	  därmed	  

skulle	  alla	  inblandade	  behöva	  ha	  så	  fullständig	  information	  som	  möjligt.	  Även	  köpare	  skulle	  kunna	  

vänta	  med	  att	  ange	  sina	  villkor	  för	  att	  inte	  väljas	  bort.	  Det	  är	  också	  spelteori,	  dvs.	  man	  håller	  vissa	  ”av	  

sina	  kort”	  hemliga	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  man	  styra,	  så	  länge	  som	  buden	  inte	  är	  bindande.	  

Melin	  tycker	  att	  det	  är	  en	  väldigt	  intressant	  aspekt	  att	  man	  skulle	  kunna	  se	  villkorade	  bud	  som	  ett	  

sätt	  att	  kunna	  lägga	  falska	  bud	  på	  ett	  mer	  svårupptäckt	  sätt.	  Man	  skulle	  t.ex.	  kunna	  lägga	  ett	  bud	  

med	  oerhört	  ingripande	  villkor,	  som	  inte	  är	  menat	  som	  ett	  seriöst	  bud	  eller	  med	  en	  faktisk	  vilja	  om	  

att	  få	  köpa.	  	  

Jingryd	  påpekar	  att	  debatten	  om	  falska	  bud	  relaterar	  till	  uppsatsens	  ämne	  genom	  att	  det	  inte	  kostar	  

något	  för	  en	  ”falsk	  budgivare”	  (om	  hen	  inte	  åker	  dit)	  på	  grund	  av	  att	  buden,	  och	  därmed	  inte	  heller	  

villkoren,	  är	  bindande.	  

4.3.2 Effekter	  av	  ökad	  reglering	  av	  budgivningsprocessen	  avseende	  villkorade	  bud	  

Anderberg	  menar	  att	  vår	  frågeställning	  har	  en	  ganska	  svår	  problematik,	  eftersom	  det	  är	  väldigt	  

mycket	  psykologi	  när	  det	  gäller	  budgivning	  och	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  ha	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  

effekter	  saker	  och	  ting,	  som	  inte	  förekommer	  skulle	  ha	  på	  en	  verksamhet.	  

Melin	  tror	  att	  det	  i	  praktiken	  hade	  blivit	  väldigt	  förvirrande	  för	  spekulanterna	  om	  alla	  villkor	  

redovisades	  under	  hela	  budgivningen,	  eftersom	  de	  inte	  vet	  hur	  de	  olika	  villkoren	  värderas	  av	  

säljaren.	  Det	  blir	  extra	  problematiskt	  om	  spekulanterna	  bara	  får	  se	  villkoren	  i	  en	  lista.	  Han	  menar	  att	  

alla	  vet	  vad	  en	  specifik	  summa	  är	  värd,	  men	  att	  en	  budgivare	  t.ex.	  inte	  vet	  hur	  säljaren	  värderar	  ett	  

specifikt	  villkor,	  eftersom	  det	  kan	  t.ex.	  bero	  på	  vad	  det	  är	  för	  objekt	  som	  säljs	  och	  vilken	  riskaversion	  

säljaren	  har.	  Detta	  leder	  till	  att	  de	  flesta	  mäklarna	  bara	  redovisar	  beloppen	  som	  bjuds	  och	  sedan	  tar	  

man	  en	  eventuell	  diskussion	  om	  villkor	  i	  efterhand,	  enligt	  Melin.	  	  
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Melin	  tycker	  också	  att	  om	  man	  skulle	  lagfästa	  att	  alla	  spekulanter	  skulle	  få	  information	  om	  villkor	  

kopplade	  till	  bud,	  så	  skulle	  det	  leda	  till	  att	  man	  sätter	  säljarens	  beslutsrätt	  ut	  spel.	  Eftersom	  säljarens	  

beslutsrätt	  är	  grundmurad	  och	  väl	  inarbetad	  i	  försäljningsprocessen,	  tror	  Melin	  att	  det	  i	  praktiken	  

skulle	  krävas	  en	  lagändring	  för	  att	  genomföra	  denna	  förändring.	  Han	  tror	  också	  bara	  på	  att	  ett	  sådant	  

införande	  skulle	  fungera	  i	  en	  mer	  teoretisk	  mening.	  

Han-‐Suck	  ställer	  sig	  frågande	  till	  varför	  man	  skulle	  vilja	  ha	  ökad	  transparens	  när	  det	  gäller	  villkorade	  

bud,	  det	  kan	  ju	  vara	  så	  att	  det	  finns	  budgivare	  som	  inte	  vill	  att	  deras	  villkor	  ska	  synas.	  Han	  menar	  att	  

detta	  är	  ett	  komplext	  ämne	  för	  att	  det	  finns	  väldigt	  många	  olika	  scenarier.	  Om	  alla	  spekulanter	  vet	  

om	  att	  mäklaren	  måste	  framföra	  alla	  eventuella	  villkor	  till	  övriga	  spekulanter	  skulle	  detta	  kunna	  leda	  

till	  att	  de	  håller	  inne	  på	  information	  om	  att	  de	  vill	  ha	  ett	  villkor.	  	  

Anderberg	  påpekar	  att	  det	  finns	  någon	  slags	  genomgående	  norm	  att	  transparens	  brukar	  vara	  det	  

som	  är	  bäst	  ur	  konsumentens	  skyddsperspektiv.	  Även	  Carter	  tycker	  att	  transparens	  är	  av	  godo.	  

Anderberg	  fortsätter,	  om	  man	  i	  efterhand	  får	  reda	  på	  att	  man	  budat	  mot	  någon	  som	  haft	  villkor	  

skulle	  det	  kunna	  leda	  till	  att	  man	  känner	  sig	  vilseledd.	  Därför	  tror	  han	  att	  det	  är	  bra	  med	  öppenhet	  så	  

långt	  som	  möjligt.	  Dock	  tror	  han	  att	  det	  i	  så	  fall	  vore	  bra	  med	  någon	  slags	  av	  reglering	  av	  vad	  det	  är	  

för	  typ	  av	  villkor	  som	  man	  kan	  ställa	  upp	  för	  att	  inte	  riskerar	  en	  oseriös	  budgivning.	  Man	  får	  då	  

försöka	  konstruera	  sådana	  situationer	  som	  ett	  stöd	  för	  att	  vissa	  villkor	  inte	  ska	  kunna	  ställas	  upp.	  	  

Utifrån	  ett	  konsumentperspektiv,	  påpekar	  Anderberg,	  att	  det	  kan	  vara	  en	  positiv	  faktor	  om	  det	  finns	  

ett	  regelverk	  som	  kräver	  lite	  eftertanke	  och	  som	  gör	  att	  det	  inte	  går	  lika	  fort	  som	  idag.	  Men	  utifrån	  

ett	  säljar-‐	  och	  mäklarperspektiv	  kan	  detta	  vara	  nackdel	  eftersom	  en	  reglering	  kan	  leda	  till	  att	  det	  blir	  

tröghet	  i	  systemet.	  Det	  finns	  från	  detta	  håll	  en	  vilja	  att	  det	  ska	  gå	  fort	  och	  att	  det	  ska	  vara	  ett	  visst	  

tryck	  så	  att	  budgivningen	  löper	  framåt.	  	  

Jingryd	  menar	  på	  att	  ökad	  transparens	  skulle	  kunna	  leda	  till	  ökat	  förtroende	  för	  mäklarna,	  och	  det	  är	  

alltså	  något	  som	  skulle	  kunna	  ge	  mäklarna	  mer	  betalt	  i	  slutändan.	  Ofta	  tycker	  säljare	  att	  man	  betalar	  

mäklararvode	  för	  ingenting.	  Ökad	  transparens	  skulle	  påvisa	  mer	  vad	  mäklaren	  gör,	  och	  

misstänksamheten	  mot	  dem	  skulle	  minska.	  Anderberg	  tror	  att	  en	  del	  mäklare	  skulle	  uppleva	  det	  som	  

en	  trygghet	  att	  det	  fanns	  någonting	  mer	  fast	  att	  förhålla	  sig	  till	  under	  pågående	  budgivning,	  att	  man	  

har	  lagen	  som	  stöd	  för	  hur	  man	  ska	  agera.	  

Jingryd	  tror	  inte	  att	  mäklare	  skulle	  vara	  positiva	  till	  en	  reglering	  av	  att	  villkor	  kopplade	  till	  bud	  måste	  

förmedlas	  till	  alla	  spekulanter,	  eftersom	  detta	  gör	  det	  mer	  komplicerat	  för	  dem.	  Det	  skulle	  innebära	  

extra	  arbete	  för	  dem	  och	  det	  skulle	  kunna	  bli	  förvirrande	  att	  hålla	  reda	  på	  villkoren	  och	  hur	  de	  
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förmedlas	  till	  spekulanterna.	  Enligt	  Jingryd	  skulle	  mäklarna	  kanske	  tänka	  ”ytterligare	  en	  sak	  som	  ska	  

regleras”.	  Han	  tror	  också	  att	  mäklare	  skulle	  vara	  ovilliga	  att	  öka	  transparensen,	  för	  att	  de	  känner	  att	  

det	  kan	  vara	  bra	  att	  ha	  "ett	  kort	  i	  rockärmen"	  i	  något	  läge	  i	  budgivningen	  och	  inte	  lägga	  alla	  "kort	  på	  

bordet"	  på	  en	  gång.	  Anderberg	  tror	  att	  en	  del	  mäklare	  skulle	  uppfatta	  en	  reglering	  som	  besvärande	  

och	  någonting	  man	  inte	  vill	  förhålla	  sig	  till.	  	  	  

4.3.3 Prispåverkan	  

Lind	  ger	  ett	  scenario	  i	  dagsläget	  om	  att	  en	  köpare,	  eller	  kanske	  till	  och	  med	  en	  bulvan,	  lägger	  bud	  

med	  villkor,	  som	  övriga	  spekulanter	  inte	  får	  reda	  på,	  så	  kommer	  övriga	  spekulanter	  att	  bjuda	  över	  

dennes	  bud	  och	  på	  så	  sätt	  driva	  upp	  priset.	  Om	  det	  är	  fråga	  om	  enbart	  två	  spekulanter	  och	  den	  ena	  

har	  villkor	  som	  inte	  säljaren	  kommer	  att	  acceptera,	  så	  har	  priset	  drivits	  upp,	  trots	  att	  spekulanten	  

med	  villkor	  inte	  någonsin	  skulle	  kunna	  komma	  på	  fråga	  som	  köpare.	  I	  detta	  fall	  skulle	  priset	  pressas	  

upp	  och	  på	  samma	  sätt	  som	  ovan	  kunna	  påverka	  marknadspriset	  uppåt.	  

Hungria	  Gunnelin	  tycker	  att	  om	  alla	  spekulanter	  informeras	  om	  att	  ett	  eventuellt	  villkor	  följer	  med	  

ett	  bud,	  så	  innebär	  det	  en	  mer	  transparent	  process	  och	  det	  är	  till	  fördel	  för	  konsumenten.	  Däremot	  

är	  det	  svårt	  att	  förutspå	  hur	  det	  kommer	  att	  påverka	  bostadspriset	  och	  att	  det	  är	  också	  väldigt	  olika	  

beroende	  på	  vilket	  villkor	  som	  det	  rör	  sig	  om.	  	  

På	  frågan	  om	  Carter	  tror	  att	  bristen	  på	  transparens	  vid	  budgivningar	  kan	  påverka	  slutpriserna,	  genom	  

att	  man	  höjer	  beloppen	  och	  inte	  tar	  någon	  hänsyn	  att	  det	  finns	  villkor,	  så	  tror	  han	  att	  den	  obalans	  

som	  föreligger	  mellan	  utbud	  och	  efterfrågan	  är	  största	  orsaken	  till	  den	  enorma	  prisökningen	  och	  att	  

villkorens	  inverkan	  endast	  är	  marginell.	  Med	  liknande	  motivering,	  påpekar	  Lind,	  att	  priset	  kan	  

påverkas	  i	  enskilda	  fall,	  men	  när	  det	  gäller	  marknadspriser	  så	  speglar	  det	  mer	  fundamenta	  i	  form	  av	  

räntor,	  inkomster	  och	  liknande	  och	  inte	  enskilda	  köp.	  

Song	  menar	  att	  det	  är	  otroligt	  svårt	  att	  göra	  någon	  analys	  av	  hur	  marknadspriser	  på	  bostäder	  skulle	  

påverkas	  av	  en	  reglering	  om	  att	  mäklaren	  måste	  informera	  övriga	  budgivare	  om	  att	  ett	  visst	  bud	  

innehöll	  villkor.	  Analysen	  försvåras	  av	  att	  det	  finns	  så	  många	  scenarier	  och	  olika	  marknadslägen,	  

såsom	  till	  exempel	  om	  det	  är	  en	  het	  eller	  sval	  marknad.	  

Carter	  ser	  inget	  skäl	  att	  det	  skulle	  vara	  orimligt	  att	  lägga	  ett	  bud	  som	  i	  belopp	  understiger	  det	  högsta	  

budet,	  men	  som	  inte	  har	  villkor	  och	  att	  man	  på	  detta	  sätt	  kapitaliserar	  villkoret.	  Även	  ett	  sådant	  bud	  

måste	  givetvis	  framföras	  till	  säljaren,	  som	  denne	  får	  ta	  ställning	  till.	  

Carter	  tycker	  inte	  att	  säljare	  och	  mäklare	  nödvändigtvis	  vinner	  på	  att	  hålla	  tyst	  om	  att	  det	  föreligger	  

villkor.	  Däremot	  kan	  det	  finnas	  scenarier	  där	  säljaren	  vill	  ha	  ett	  högre	  pris	  för	  att	  acceptera	  ett	  visst	  
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villkor.	  Det	  är	  dock	  väldigt	  stor	  skillnad	  mellan	  olika	  villkor	  och	  hur	  mycket	  de	  olika	  villkoren	  kan	  vara	  

”värda”	  för	  olika	  säljare.	  	  

4.3.3.1 Scenarier	  som	  ökar	  priset	  vid	  reglering	  	  

Song	  pekar	  på	  att	  om	  det	  var	  ett	  scenario	  där	  det	  inte	  finns	  några	  villkor,	  innebär	  en	  ökad	  

transparens	  att	  alla	  inblandade	  budgivare	  vet	  om	  att	  de	  har	  att	  göra	  med	  starka	  budgivare	  och	  just	  

att	  de	  är	  starka	  budgivare	  kan	  leda	  till	  högre	  priser.	  “Att	  det	  inte	  finns	  några	  villkor	  kopplade	  till	  bud,	  

är	  också	  information”	  enligt	  Song.	  På	  samma	  sätt	  pekar	  Jingryd	  på	  att	  ökad	  transparens	  vid	  

budgivningen	  ger	  ökad	  trygghet	  för	  spekulanterna.	  Denna	  trygghet	  kan	  göra	  att	  man	  är	  mer	  benägen	  

att	  öka	  på	  sina	  bud,	  än	  om	  man	  är	  osäker	  på	  vad	  man	  budar	  emot.	  

Vid	  bostadsköp,	  så	  är	  det	  inte	  bara	  det	  ekonomiska/rationella	  värderingen	  som	  gäller	  enbart,	  utan	  

även	  mycket	  psykologi	  spelar	  roll,	  säger	  Hungria	  Gunnelin.	  En	  budgivares	  reservationspris	  –	  det	  

belopp	  som	  denne	  är	  villig	  att	  betala	  för	  objektet	  –	  kan	  ändras	  under	  processens	  gång.	  Om	  det	  är	  

många	  starka	  spekulanter	  som	  är	  intresserade	  av	  ett	  objekt,	  så	  kan	  det	  påverka	  budgivarna	  att	  se	  

mer	  positivt	  på	  objektet	  och	  därmed	  viljan	  att	  bjuda	  högre	  för	  det.	  I	  ett	  sådant	  fall	  kan	  en	  budgivares	  

reservationspris	  höjas	  under	  budgivningen	  gång.	  Och	  i	  detta	  fall	  skulle	  alltså	  en	  ökad	  transparens	  öka	  

priset	  och	  vara	  till	  fördel	  för	  säljaren.	  	  

4.3.3.2 Scenarier	  som	  sänker	  priset	  vid	  reglering	  	  

En	  regeländring	  som	  innebär	  att	  mäklaren	  är	  tvungen	  att	  meddela	  belopp	  och	  villkor	  till	  budgivarna	  

under	  budgivningens	  gång,	  och	  att	  man	  samtidigt	  inte	  har	  bunden	  budgivning,	  så	  innebär	  det,	  enligt	  

Lind,	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  risk	  för	  att	  budgivaren	  inte	  meddelar	  att	  denne	  har	  ett	  villkor	  under	  

budgivningen.	  Vid	  kontraktsskrivningen	  så	  skulle	  denne	  köpare,	  som	  vunnit	  budgivningen,	  lägga	  fram	  

nya	  villkor	  vid	  kontraktsskrivningen,	  som	  i	  sig	  innebär	  ökad	  risk/kostnad	  för	  säljaren.	  Säljaren	  vågar	  

kanske	  inte	  avbryta	  transaktionen	  utan	  skriver	  under,	  för	  att	  inte	  riskera	  att	  inte	  ha	  någon	  köpare.	  

Detta	  skulle	  leda	  till	  att	  objektet	  säljs	  till	  ett	  lägre	  pris	  och	  om	  detta	  pris	  ligger	  under	  marknadspriset	  

och	  det	  är	  ju	  detta	  pris	  som	  registreras	  i	  lagfartsstatistiken,	  så	  skulle	  det	  pressa	  ned	  marknadspriset.	  	  

Ett	  scenario,	  enligt	  Song,	  då	  ökad	  transparens	  skulle	  kunna	  leda	  till	  ett	  lägre	  pris,	  skulle	  kunna	  vara	  

om	  man	  vet	  om	  att	  en	  annan	  budgivare	  har	  svårt	  att	  få	  finansiering	  och	  därmed	  bjuder	  med	  villkor	  

om	  att	  denna	  får	  finansiering.	  Då	  skulle	  man	  kunna	  erbjuda	  säljaren	  ett	  bud	  utan	  ett	  villkor	  och	  på	  så	  

sätt	  få	  ner	  priset,	  eftersom	  det	  innebär	  en	  mindre	  risk	  för	  säljaren.	  Jingryd	  för	  ett	  liknande	  

resonemang	  om	  att	  om	  man	  känner	  till	  att	  en	  konkurrerande	  budgivare	  har	  ett	  villkor	  som	  man	  inser	  

eller	  tror	  att	  innebär	  en	  ökad	  risk	  för	  säljaren,	  så	  finns	  det	  en	  möjlighet	  att	  lägga	  samma	  eller	  ett	  

lägre	  bud	  utan	  villkor	  och	  på	  detta	  sätt	  stanna	  av	  eller	  minska	  priset	  på	  objektet.	  Även	  Hungria	  
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Gunnelin	  resonerar	  om	  att	  den	  ökade	  transparensen	  ger	  köparna	  en	  bättre	  förhandlingsposition	  och	  

det	  kan	  medföra	  att	  priset	  stannar	  eller	  hamnar	  på	  en	  något	  lägre	  nivå	  än	  om	  man	  inte	  delgivit	  

villkoren	  under	  processen.	  

4.3.4 Övriga	  aspekter	  

4.3.4.1 Att	  man	  genom	  identifiering	  eller	  bindande	  bud	  ökar	  transparensen	  	  	  

För	  att	  ytterligare	  öka	  transparensen	  och	  säkerheten	  i	  budgivningsprocessen	  kom	  det	  upp	  under	  

intervjuerna,	  att	  införa	  identifiering	  via	  e-‐legitimation	  och/eller	  att	  införa	  bindande	  bud.	  Anderberg	  

säger	  att	  det	  i	  bortre	  änden	  av	  diskussionen	  kring	  villkorade	  bud,	  finns	  en	  diskussion	  om	  en	  möjlighet	  

att	  ändra	  regelverket	  så	  att	  man	  skulle	  bli	  bunden	  av	  ett	  bud,	  som	  det	  är	  i	  en	  del	  andra	  länder.	  

Det	  går	  inte	  att	  komma	  ifrån	  att	  ett	  köpekontrakt	  måste	  undertecknas	  skriftligen	  pga.	  formkraven	  för	  

att	  ett	  fastighets-‐	  eller	  bostadsrättsköp	  ska	  vara	  bindande	  enligt	  BRL	  och	  JB.	  Både	  Jingryd	  och	  Carter	  

säger	  att	  det	  inte	  räcker	  att	  budgivare	  legitimerar	  sig	  med	  t.ex.	  e-‐legitimation	  för	  att	  få	  till	  en	  

bindande	  budgivning.	  Däremot	  tror	  de	  båda	  att	  en	  ökad	  kontroll	  av	  budgivares	  identitet	  skulle	  öka	  

säkerheten	  i	  budgivningsförfarandet	  och	  minska	  risken	  för	  bulvanbud.	  	  

Detta	  är	  enligt	  Carter	  och	  Anderberg	  en	  fråga	  som	  diskuteras.	  I	  samband	  med	  detta	  tog	  Carter	  upp	  

att	  det	  är	  svårt	  att	  bevisa	  om	  någon	  lägger	  bulvanbud,	  men	  om	  det	  går	  att	  säkra	  en	  budgivares	  

identitet,	  så	  visar	  domen	  i	  HD	  av	  fallet	  med	  dottern	  som	  bjudit	  på	  sina	  föräldrars	  lägenhet,	  för	  att	  få	  

upp	  priset	  att	  det	  är	  straffbart	  att	  lägga	  falska	  bud,	  även	  buden	  inte	  är	  bindande.	  Anderberg	  menar	  

att	  diskussionen	  även	  innefattar	  den	  risk	  en	  sådan	  reglering	  skulle	  kunna	  få	  för	  den	  praktiska	  

hanteringen	  av	  budgivningen	  och	  att	  den	  skulle	  bli	  mer	  tungrodd.	  Anderberg	  menar	  även	  att	  det	  

vore	  förödande	  om	  man	  pga.	  praktiska	  omständigheter	  inte	  kan	  identifiera	  sig	  och	  därför	  exkluderas	  

från	  pågående	  budgivning.	  Det	  är	  i	  så	  fall	  en	  rad	  praktiska	  aspekter	  som	  måste	  lösas	  för	  att	  en	  sådan	  

reglering	  ska	  kunna	  fungera.	  Anderberg	  säger	  också	  att	  ett	  sådant	  förfarande	  skulle	  ta	  längre	  tid	  men	  

att	  detta	  även	  kan	  ses	  som	  en	  positiv	  effekt	  eftersom	  det	  leder	  till	  en	  mer	  stabil	  ordning	  och	  en	  

möjlighet	  att	  redovisa	  bud	  på	  ett	  mer	  tillförlitligt	  sätt.	  	  	  	  

Vad	  beträffar	  köpare,	  så	  finns	  det	  enligt	  Hungria	  Gunnelin	  flera	  strategier.	  De	  vanligaste	  är	  budsteg	  

och	  tiden	  mellan	  buden,	  dvs.	  hur	  fort	  ett	  bud	  besvaras	  vid	  höjning	  från	  en	  konkurrerande	  budgivare.	  

Hastigheten	  i	  responsen	  på	  ett	  bud,	  kan	  relateras	  till	  hur	  pass	  intresserad	  och	  enveten	  en	  budgivare	  

är	  att	  få	  objektet.	  Både	  budsteg	  och	  tid	  mellan	  bud	  är	  enligt	  Hungria	  Gunnelins	  forskning	  statistiskt	  

signifikanta,	  men	  där	  framförallt	  tiden	  mellan	  buden	  har	  störst	  inverkan	  på	  om	  budgivningen	  skenar	  
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iväg.	  Det	  senare	  brukar	  kallas	  för	  ”auction	  fever”	  och	  uppträder	  när	  minst	  två	  stycken	  budgivare	  

deltar	  i	  ett	  budgivningskrig.	  

Enligt	  Hungria	  Gunnelin	  kan	  också	  mäklaren	  ha	  strategin	  att	  stressa	  budgivarna	  till	  att	  bjuda	  genom	  

att	  ringa	  upp	  spekulanterna	  ofta	  och	  stressa	  till	  snabba	  beslut	  för	  att	  kontraktskrivningen	  ska	  ske	  så	  

fort	  som	  möjligt.	  En	  trolig	  orsak	  till	  detta	  är,	  enligt	  Hungria	  Gunnelin,	  att	  budgivningen	  inte	  är	  

bindande	  och	  varken	  mäklare	  eller	  säljare	  vill	  hamna	  i	  ett	  läge	  där	  presumtiva	  köpare	  hoppar	  av	  i	  

sista	  stund,	  utan	  man	  vill	  binda	  upp	  dem	  genom	  snabbt	  avslut.	  Hungria	  Gunnelin	  tror	  att	  detta	  att	  

hela	  processen	  går	  så	  snabbt	  kan	  leda	  till	  de	  höga	  priserna	  som	  vi	  ser	  idag	  på	  heta	  marknader	  som	  

Stockholmsmarknaden.	  Människor	  hinner	  helt	  enkelt	  inte	  reflektera	  över	  hur	  de	  binder	  upp	  sig	  med	  

lån	  och	  hur	  detta	  kan	  påverka	  dem	  i	  framtiden.	  	  

Carter	  refererar	  till	  att	  Finansmarknadsminister	  Per	  Bolund	  har	  uttalat	  sig	  positivt	  i	  frågan	  om	  att	  

eventuellt	  införa	  legitimationskontroll	  i	  budgivningsprocessen	  för	  att	  minska	  risken	  för	  falska	  bud	  och	  

att	  detta	  är	  ett	  av	  förslagen	  för	  att	  se	  över	  regleringen	  av	  budgivningsprocessen.	  

4.3.4.2 Att	  man	  inte	  får	  ha	  villkor	  

Lind	  tycker	  att	  buden	  ska	  vara	  rena,	  dvs.	  att	  villkor	  inte	  skulle	  få	  förekomma,	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  

värdesätta	  ett	  villkor.	  Vissa	  villkor	  som	  idag	  finns,	  såsom	  t	  ex	  villkor	  om	  besiktning,	  skulle	  kunna	  lösas	  

genom	  att	  besiktningen,	  i	  likhet	  med	  energideklarationen,	  skulle	  vara	  obligatorisk	  och	  genomföras	  i	  

samband	  med	  försäljningen	  av	  fastigheten.	  Man	  skulle	  då	  tilldelas	  en	  opartisk	  besiktningsman	  genom	  

en	  slumpvis	  dragning	  från	  en	  pool	  av	  opartiska	  besiktningsmän.	  Genom	  att	  ha	  detta	  upplägg	  så,	  

skulle	  man	  undvika	  en	  rad	  problem	  som	  kan	  uppstå	  och	  detta	  tillvägagångssätt	  skulle	  också	  vara	  bra	  

ur	  en	  ekonomisk	  synpunkt,	  eftersom	  det	  skulle	  leda	  till	  lägre	  transaktionskostnader	  genom	  att	  

besiktningen	  skulle	  tillgodose	  både	  köpare	  och	  säljare.	  Ett	  sådant	  förfarande	  med	  standardiserad	  

besiktning	  för	  kommersiella	  fastigheter	  av	  en	  oberoende	  part	  beskrivs	  i	  ett	  examensarbete.	  (Strand	  J,	  

2014).	  Vad	  beträffar	  övriga	  typer	  av	  villkor,	  så	  borde	  dessa,	  enligt	  Lind,	  inte	  få	  förekomma.	  Är	  det	  så	  

att	  det	  finns	  önskemål	  att	  vissa	  saker	  ska	  ingå,	  så	  ska	  dessa	  regleras	  i	  separat	  avtal	  utanför	  själva	  

köpekontraktet	  och	  eventuella	  kostnader	  för	  dessa	  hanteras	  separat.	  Däremot	  tycker	  han	  att	  vissa	  

typer,	  såsom	  bud	  som	  har	  som	  villkor	  att	  transaktionen	  ska	  göras	  före	  visning	  och	  utan	  budgivning,	  

ett	  så	  kallat	  ”buy	  out	  price”,	  är	  helt	  i	  sin	  ordning,	  eftersom	  detta	  inte	  påverkar	  andra	  och	  inte	  skapar	  

osäkerhet.	  
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5 Analys	  och	  diskussion	  

5.1 Scenarioanalys	  
I	  scenarioanalyserna	  nedan	  jämförs	  fall	  mellan	  hur	  utfallet	  är	  med	  nuvarande	  lagstiftning	  och	  praxis	  

och	  hur	  det	  skulle	  kunna	  bli	  vid	  en	  regeländring	  så	  att	  mäklaren	  blir	  tvungen	  att	  informera	  övriga	  

spekulanter	  om	  villkor	  som	  är	  kopplade	  till	  bud.	  Scenarierna	  är	  beskrivna	  före	  och	  efter	  införd	  

regeländring.	  

5.1.1 Scenario	  1:	  Seriösa	  budgivarare,	  varav	  en	  med	  villkor.	  Före	  ändring	  

I	  detta	  fall	  är	  tre	  seriösa	  budgivare	  mycket	  intresserade	  av	  ett	  objekt.	  Budgivare	  2	  har	  ett	  reellt	  villkor	  

t	  ex	  egen	  försäljning,	  medan	  budgivare	  1	  och	  3	  inte	  har	  några	  villkor.	  Mäklaren	  framför	  alla	  bud	  med	  

villkoret	  specificerat	  till	  säljaren.	  Mäklaren	  kommunicerar	  buden,	  men	  inte	  villkoren,	  till	  budgivarna	  

eftersom	  detta	  inte	  är	  reglerat	  i	  lag.	  I	  figur	  8	  visas	  listan	  som	  mäklaren	  lägger	  ut	  på	  hemsidan	  och	  de	  

bud	  som	  mäklaren	  kommunicerar	  till	  alla	  budgivare	  via	  sms.	  Vid	  transaktionen	  lämnar	  mäklaren	  ett	  

exemplar	  av	  budgivningslistan	  enligt	  figur	  9	  till	  köpare	  och	  säljare.	  Trots	  att	  Budgivare	  3	  lagt	  ett	  

högre	  pris,	  så	  väljer	  säljaren	  budgivare	  2,	  som	  får	  köpa	  objektet	  för	  2	  175	  000.	  Vid	  

kontraktsskrivningen	  får	  budgivare	  2	  för	  första	  gången	  veta	  att	  hen	  har	  bjudit	  mot	  en	  spekulant	  som	  

har	  haft	  ett	  villkor.	  Hen	  tar	  ingen	  hänsyn	  till	  detta	  utan	  är	  nöjd	  med	  att	  fått	  köpa	  objektet.	  	  	  	  	  	  

	  	  
	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  

	  

Figur	  8.	  Lista	  som	  delges	  spekulanter	  	  
t	  ex	  på	  mäklarens	  hemsida	  

	  

Budgivare	  1:	  2	  000	  000	  

Budgivare	  2:	  2	  025	  000	  

Budgivare	  3:	  2	  050	  000	  

Budgivare	  2:	  2	  100	  000	  

Budgivare	  3:	  2	  150	  000	  

Budgivare	  2:	  2	  175	  000	  

Budgivare	  3:	  2	  200	  000	  

	  	  
Budgivare	  1:	  2	  000	  000	  

Budgivare	  2:	  2	  025	  000	  	  

Budgivare	  3:	  2	  050	  000	  villkor:	  egen	  försäljning	  

Budgivare	  2:	  2	  100	  000	  	  

Budgivare	  3:	  2	  150	  000	  villkor:	  egen	  försäljning	  

Budgivare	  2:	  2	  175	  000	  	  

Budgivare	  3:	  2	  200	  000	  villkor:	  egen	  försäljning	  

Figur	  9.	  Budgivningslista	  som	  ges	  till	  köpare	  o	  säljare	  vid	  	  
kontraktsskrivning	  
	  



38	  
	  

5.1.2 Scenario	  2:	  Seriösa	  budgivarare,	  varav	  en	  med	  villkor.	  Före	  ändring	  

Scenariot	  är	  detsamma	  som	  i	  fall	  ett,	  men	  när	  budgivare	  2	  får	  veta	  att	  budgivare	  3	  har	  lagt	  villkorat	  

bud	  om	  egen	  försäljning	  vid	  kontraktsskrivningen,	  så	  vill	  denne	  ogiltigförklara	  buden	  som	  budgivare	  3	  

lagt,	  eftersom	  hen	  tror	  att	  säljaren	  aldrig	  tänkte	  sälja	  till	  en	  budgivare	  med	  ett	  villkor	  som	  innebar	  en	  

stor	  risk.	  Budgivare	  vill	  därför	  inte	  betala	  mer	  än	  sitt	  första	  bud,	  d.v.s.	  2	  025	  000.	  Säljaren	  blir	  då	  

tvungen	  att	  välja	  att	  antingen	  ta	  budgivare	  3:s	  bud	  på	  2	  200	  000kr,	  men	  med	  villkoret	  om	  egen	  

försäljning	  eller	  gå	  ner	  i	  pris	  och	  acceptera	  budet	  2	  025	  000kr.	  

5.1.3 Scenario	  3:	  Seriösa	  budgivare,	  varav	  en	  med	  villkor.	  Efter	  ändring	  

I	  detta	  scenario,	  så	  ser	  listan	  som	  delges	  spekulanterna	  ut	  på	  samma	  sätt	  som	  budgivningslistan	  dvs.	  

som	  figur	  9.	  Transparensen	  gör	  att	  budgivare	  3	  kan	  välja	  att	  stanna	  på	  ursprungligt	  bud	  och	  därmed	  

syna	  säljaren,	  redan	  under	  budgivningen.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  priset	  blir	  lägre,	  samtidigt	  som	  

säljaren	  inte	  behöver	  vara	  orolig	  för	  att	  spekulant	  kommer	  att	  hoppa	  av	  eller	  pruta	  vid	  

kontraktsskrivningen,	  på	  grund	  av	  villkorade	  bud,	  eftersom	  budgivningsprocessen	  i	  detta	  fall	  är	  mer	  

transparent.	  Viss	  asymmetri	  föreligger	  dock	  fortfarande	  eftersom	  säljaren	  fortfarande	  har	  fri	  

prövorätt	  och	  olika	  säljare	  värderar	  villkoren	  olika.	  

5.2 Budgivningen	  som	  den	  ser	  ut	  idag	  med	  avseende	  på	  villkorade	  bud	  
Budgivningsprocessen	  är	  idag	  oreglerad.	  Det	  är	  säljaren	  som	  beslutar,	  med	  rekommendation	  från	  

mäklaren,	  hur	  budgivningen	  ska	  gå	  till	  och	  vem	  som	  ska	  bli	  slutlig	  köpare.	  Förutsatt	  att	  spekulanterna	  

informerats	  om	  spelreglerna	  vid	  budgivningen,	  så	  harsäljaren	  möjlighet	  att	  inte	  delge	  spekulanterna	  

alla	  bud	  eller	  om	  det	  finns	  villkor	  knutna	  till	  buden	  På	  grund	  av	  att	  det	  inte	  är	  reglerat	  att	  och	  hur	  

denna	  information	  ska	  ges	  till	  spekulanterna,	  så	  är	  det	  stor	  risk	  att	  informationen	  inte	  kommer	  fram.	  

Orsaken	  till	  att	  informationen	  stannar	  hos	  mäklare	  och	  säljare,	  kan	  bero	  på	  att	  mäklaren	  inte	  

informerat	  säljaren	  tillräckligt	  att	  det	  är	  denne	  som	  beslutar	  om	  hur	  informationen	  ska	  

kommuniceras	  till	  budgivarna.	  Därmed	  instruerar	  säljaren	  inte	  mäklaren	  hur	  hen	  vill	  att	  

informationen	  ska	  kommuniceras.	  Det	  kan	  också	  bero	  på	  att	  säljare	  och/eller	  mäklare	  inte	  vill	  att	  

informationen	  ska	  kommuniceras,	  för	  att	  därmed	  få	  ett	  informationsövertag.	  Detta	  ger	  upphov	  till	  

asymmetrisk	  information	  (Isacsson,	  2010).	  Eftersom	  inte	  alla	  bud	  och/eller	  villkor	  är	  kommunicerade	  

till	  alla	  budgivare,	  så	  är	  detta	  ett	  exempel	  på	  vad	  som	  inom	  spelteorin	  kallas	  spel	  med	  felaktig	  

information	  (Hermansson,	  1990).	  

Enligt	  förarbeten	  till	  FML	  ska	  anbudsförteckningen,	  där	  bud	  redovisas	  med	  villkor,	  huvudsakligen	  

fungera	  som	  efterkontroll	  och	  det	  finns	  inga	  krav	  på	  att	  spekulanter/budgivare	  ska	  få	  kännedom	  om	  

att	  villkor	  förekommit	  i	  samband	  med	  bud	  under	  själva	  budgivningsprocessen.	  Trots	  det	  så	  svarade	  
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över	  hälften	  av	  fastighetsmäklarna,	  som	  deltog	  i	  enkätundersökningen,	  att	  de	  redovisar	  buden	  med	  

specificerade	  villkor	  till	  alla	  budgivare,	  medan	  övriga	  bara	  redovisar	  villkoren	  i	  anbudsförteckningen	  

som	  lämnas	  till	  säljaren	  och	  den	  slutliga	  köparen	  efter	  slutfört	  uppdrag.	  Några	  få	  mäklare	  angav	  att	  

de	  aldrig	  redovisade	  villkoren,	  vilket	  strider	  mot	  20	  §	  FML.	  	  

I	  domen	  från	  Högsta	  förvaltningsdomstolen	  (Mål	  nr	  3567-‐14,2016),	  som	  fastslog	  att	  en	  mäklare	  

skulle	  tilldelas	  varning	  på	  grund	  av	  att	  hen	  inte	  lagt	  in	  ett	  bud	  i	  anbudsförteckningen.	  FMIs	  yrkande	  

baserades	  på	  lagstiftarens	  intentioner,	  att	  anbudsförteckningen	  är	  till	  för	  att	  göra	  

budgivningsprocessen	  mer	  transparent,	  och	  även	  bud	  som	  ligger	  långt	  under	  utgångspriset,	  så	  

kallade	  ”skambud”,	  ska	  tas	  med	  i	  denna.	  Vidare	  diskuterades	  att	  fastighetsmäklaren	  även	  har	  ett	  

ansvar	  mot	  budgivare	  och	  andra	  intressenter.	  Det	  kan	  därmed	  tyckas	  underligt	  att	  

anbudsförteckningen	  enligt	  20	  §	  FML	  är	  ett	  dokument	  som	  presenteras	  endast	  för	  köpare	  och	  säljare	  

och	  då	  först	  när	  transaktionen	  slutförts.	  I	  enkäten	  till	  fastighetsmäklare	  framkom	  det	  att	  det	  är	  

mycket	  ovanligt	  att	  köpare	  ångrar	  sig	  då	  denna	  fått	  se	  anbudsförteckningen.	  Detta	  skulle	  kunna	  bero	  

på	  att	  mäklaren	  är	  skyldig	  att	  överlämna	  budgivningslistan	  till	  köparen	  först	  när	  

försäljningsuppdraget	  är	  slutfört,	  vilket	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  att	  detta	  ska	  ske	  vid	  tillträdet.	  Vid	  

tillträdet	  är	  köpekontraktet	  redan	  undertecknat	  och	  köpet	  därmed	  bindande	  utan	  möjlighet	  för	  

köparen	  att	  ångra	  sig.	  Melin	  anger	  dock	  att	  det	  inte	  är	  ovanligt	  att	  köparen	  ber	  om	  att	  få	  se	  

anbudsförteckningen	  innan	  kontraktsskrivningen.	  

Över	  hälften	  av	  mäklarna	  svarade	  i	  enkäten	  att	  de	  specificerar	  villkor	  till	  samtliga	  budgivare	  under	  

hela	  processen.	  I	  enkätundersökningen	  till	  presumtiva	  spekulanter,	  så	  angav	  sju	  stycken	  att	  de	  varit	  

med	  om	  villkor,	  men	  bland	  dessa	  hade	  sex	  stycken	  varit	  slutlig	  köpare,	  så	  det	  är	  möjligt	  att	  de	  sett	  

villkoren	  i	  samband	  med	  att	  de	  fick	  anbudsförteckningen.	  Men	  det	  skulle	  också	  kunna	  vara	  så	  att	  de	  

fått	  informationen	  om	  villkor	  redan	  under	  pågående	  budgivning.	  Bland	  de	  som	  bara	  varit	  budgivare	  

var	  det	  bara	  en	  som	  varit	  med	  om	  villkor.	  Enkätsvaren	  för	  mäklarna	  och	  för	  spekulanterna	  i	  fråga	  om	  

kommunikation	  av	  villkor	  stämmer	  därför	  dåligt	  överens.	  En	  orsak	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  

enkätfrågorna	  missuppfattades.	  I	  enkäten	  till	  spekulanterna,	  ställde	  vi	  frågorna	  själva	  och	  om	  någon	  

inte	  förstod	  frågan,	  så	  kunde	  vi	  förklara.	  Enkäten	  till	  fastighetsmäklarna	  däremot	  skickade	  med	  e-‐

post	  och	  de	  fick	  därmed	  ingen	  hjälp	  av	  oss	  i	  tolkningen	  av	  frågorna.	  	  

Det	  allmänna	  intrycket	  var	  att	  majoriteten	  av	  spekulanterna	  hade	  dålig	  kunskap	  om	  vad	  villkor	  

innebar	  och	  att	  de	  inte	  hade	  funderat	  över	  om	  hur	  de	  skulle	  värdera	  eventuella	  villkor.	  Orsaken	  till	  

okunnigheten	  bland	  spekulanter	  kan	  vara	  att	  villkor	  inte	  diskuteras	  förrän	  i	  slutskedet,	  men	  det	  kan	  

också	  bero	  på	  att	  det	  är	  lättare	  att	  förhålla	  sig	  till	  ett	  belopp	  och	  att	  därmed	  villkoren	  blir	  av	  
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underordnad	  betydelse.	  Det	  kan	  alltså	  vara	  så	  att	  även	  om	  mäklarna	  informerar	  om	  villkor,	  så	  

”lyssnar”	  spekulanterna	  inte	  på	  det	  eller	  är	  inte	  förmögna	  att	  ta	  till	  sig	  informationen.	  Om	  det	  är	  så	  

att	  konsumenterna	  inte	  tar	  till	  sig	  informationen	  som	  kommer	  av	  ökad	  transparens,	  så	  skulle	  en	  ökad	  

reglering	  inte	  ha	  någon	  effekt.	  

I	  intervju	  med	  Anderberg	  så	  påpekade	  han	  att	  det	  finns	  en	  problematik	  med	  budgivningen	  som	  den	  

ser	  ut	  idag,	  eftersom	  den	  väcker	  frågeställningar	  och	  ibland	  frustration	  bland	  parterna	  och	  då	  

framförallt	  på	  köparsidan.	  

Lagstiftaren	  har	  överlämnat	  ansvaret	  för	  transparensen	  till	  säljaren,	  genom	  mäklarens	  försorg,	  vilket	  

gör	  att	  de	  andra	  parterna	  i	  budgivningen,	  är	  beroende	  av	  säljare	  och	  mäklares	  godtycke	  om	  hur	  pass	  

transparent	  budgivningen	  ska	  vara.	  Lagen	  och	  praxis	  reglerar	  förhållandet	  mellan	  säljare	  och	  

mäklare,	  men	  i	  viss	  mån	  också	  mellan	  köpare	  och	  mäklare,	  eftersom	  mäklaren	  ska	  vara	  en	  opartisk	  

mellanhand	  mellan	  köpare	  och	  säljare.	  Däremot	  finns	  det	  inget	  som	  reglerar	  hur	  informationen	  

under	  budgivningsprocessen	  ska	  gå	  till.	  Detta	  innebär	  att	  det	  under	  denna	  process	  kan	  uppstå	  

asymmetrisk	  information,	  dels	  mellan	  säljare	  och	  budgivare	  och	  dels	  mellan	  budgivarna	  sinsemellan.	  

Denna	  brist	  på	  transparens	  kan	  ge	  upphov	  till	  budgivning	  där	  villkorade	  bud	  med	  hög	  risk	  för	  säljaren	  

budar	  mot	  bud	  helt	  utan	  villkor	  och	  därmed	  ingen	  risk	  för	  säljaren.	  I	  dessa	  fall	  har	  man	  alltså	  inte	  

kapitaliserat	  villkoren,	  utan	  enbart	  tittat	  på	  beloppen	  i	  budgivningen.	  I	  ”Scenario	  1”,	  så	  får	  köparen	  

betala	  mer	  för	  objektet,	  eftersom	  den	  budgivare	  som	  slutliga	  köparen	  budade	  mot	  aldrig	  skulle	  ha	  

accepterats	  av	  säljaren.	  Däremot	  så	  påpekar	  både	  Carter	  och	  Lind	  att	  man	  knappast	  kan	  tillskriva	  att	  

bostadspriserna	  har	  ökat	  så	  drastiskt	  i	  Stockholm	  på	  att	  man	  inte	  varit	  transparent	  vad	  beträffa	  

villkorade	  bud.	  	  	  

Fallet	  i	  FMIs	  disciplinnämnd	  (Dnr:	  4,3-‐2333-‐14),	  där	  en	  mäklare	  prövades	  om	  denne	  har	  haft	  

skyldighet	  att	  meddela	  en	  spekulant	  att	  en	  konkurrerande	  budgivare	  hade	  tagit	  tillbaka	  sitt	  bud.	  

Enligt	  mäklaren	  var	  det	  fråga	  om	  ett	  villkor	  med	  tillträdesdatum	  och	  att	  den	  budgivare	  som	  lagt	  näst	  

högsta	  budet	  skulle	  få	  bli	  slutlig	  köpare,	  förutsatt	  att	  denne	  kunde	  gå	  med	  på	  ett	  tidigare	  

tillträdesdatum	  än	  den	  som	  lagt	  det	  högsta	  budet	  och	  som	  också	  anmält	  fallet	  till	  FMI.	  Den	  som	  lagt	  

det	  näst	  högsta	  budet	  ville	  inte	  stå	  kvar	  vid	  sitt	  bud,	  om	  det	  innebar	  att	  hen	  skulle	  acceptera	  ett	  

tidigare	  tillträdesdatum.	  Skillnaden	  i	  pris	  mellan	  högsta	  och	  näst	  högsta	  bud	  var	  25	  000	  kronor.	  Detta	  

ärende	  visar	  att	  man	  kapitaliserar	  villkor	  och	  att	  värderingen	  av	  villkoret,	  i	  detta	  fall	  tillträdesdatum,	  

kan	  ge	  upphov	  till	  att	  man	  får	  betala	  ett	  högre	  pris	  än	  om	  villkoret	  inte	  förekommit.	  I	  detta	  fall	  ansåg	  

FMI	  att	  mäklaren	  varit	  transparent,	  medan	  anmälaren	  menade	  på	  att	  den	  bjudit	  mot	  sig	  själv.	  
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5.3 Effekter	  av	  ökad	  reglering	  av	  budgivningsprocessen	  avseende	  

villkorade	  bud	  
Den	  generella	  bilden	  utifrån	  våra	  intervjuer	  är	  att	  transparens	  i	  budgivningsprocessen	  är	  av	  godo	  för	  

konsumenten.	  En	  ökad	  transparens	  i	  budgivningsprocessen,	  av	  villkor	  kopplade	  till	  bud,	  skulle	  dock	  

kunna	  leda	  till	  förvirring	  för	  budgivarna.	  Melin	  tror	  t	  ex.	  att	  det	  hade	  varit	  väldigt	  förvirrande	  för	  

budgivarna	  om	  alla	  villkor	  redovisades	  under	  hela	  budgivningsprocessen.	  Förvirringen	  skulle	  kunna	  

bero	  på	  dels	  att	  budgivarna	  inte	  vet	  vad	  ett	  visst	  villkor	  innebär	  och	  dels	  på	  att	  de	  inte	  kan	  veta	  hur	  

säljaren	  värderar	  ett	  specifikt	  villkor.	  	  

En	  mer	  transparent	  budgivning	  skulle	  leda	  till	  minskad	  asymmetrisk	  information,	  dels	  mellan	  säljare	  

och	  budgivare	  och	  dels	  budgivare	  sinsemellan.	  Anderberg	  menar	  att	  en	  situation	  där	  en	  budgivare	  

vinner	  en	  budgivning	  och	  först	  i	  efterhand	  får	  reda	  på	  att	  denna	  bjudit	  över	  någon	  som	  haft	  villkor	  

kopplade	  till	  sitt/sina	  bud	  skulle	  kunna	  leda	  till	  att	  denna	  budgivare	  i	  slutändan	  känner	  sig	  vilseledd	  

på	  grund	  av	  att	  den	  har	  bjudit	  mot	  en	  budgivare	  med	  villkor.	  Detta	  resonemang	  tas	  upp	  i	  ”Scenario	  

1”.	  Genom	  att	  öka	  transparensen	  genom	  utökad	  information	  om	  buden	  har	  villkor	  kopplade	  till	  sig,	  

så	  skulle	  detta	  mer	  kunna	  beskrivas	  som	  det	  som	  inom	  spelteorin	  kallas	  icke-‐kooperativt	  spel	  

(Hermansson,	  1990).	  I	  ett	  sådant	  spel	  har	  aktörerna	  tillgång	  till	  all	  erforderlig	  information	  om	  spelet,	  

förutom	  motspelarnas	  preferenser.	  	  	  

Melin	  tror	  inte	  att	  det	  räcker	  med	  praxis	  för	  att	  få	  igenom	  en	  reglering,	  utan	  att	  man	  behöver	  göra	  en	  

lagändring.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  säljarens	  beslutsrätt	  är	  grundmurad	  och	  väl	  inarbetad	  i	  

försäljningsprocessen	  av	  bostäder.	  	  

Flera	  av	  våra	  intervjupersoner	  påpekade	  att	  det	  är	  svårt	  att	  göra	  några	  antaganden	  om	  vilka	  effekter	  

en	  reglering	  av	  hur	  villkorade	  bud	  ska	  kommuniceras	  till	  budgivare	  skulle	  kunna	  få	  för	  konsumenter	  

och	  marknaden,	  eftersom	  det	  är	  så	  många	  parametrar	  som	  spelar	  in.	  Det	  är	  t	  ex.	  väldigt	  mycket	  

psykologi	  som	  påverkar	  budgivningen,	  men	  också	  andra	  aspekter	  såsom	  ekonomi	  och	  personliga	  

preferenser.	  Utifrån	  våra	  intervjuer	  är	  den	  generella	  uppfattningen	  att	  en	  ökad	  transparens	  skulle	  

kunna	  ha	  både	  positiva	  och	  negativa	  effekter	  för	  både	  säljare,	  spekulanter	  och	  mäklare.	  	  

Svaren	  från	  enkäten	  till	  köpare/spekulanter	  visade	  att	  om	  de	  fick	  informationen	  om	  att	  det	  förelåg	  

villkor	  kopplade	  till	  bud,	  så	  skulle	  mer	  än	  hälften	  ta	  villkoren	  i	  beaktande	  genom	  att	  till	  exempel	  

kontakta	  mäklare/säljare	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  villkoret	  innebär	  och	  om	  möjligt	  dra	  nytta	  av	  det	  i	  sin	  

budgivning.	  Utifrån	  detta	  resultat	  så	  skulle	  hypotetiskt	  budgivarna	  dra	  nytta	  av	  ökad	  transparens,	  

som	  en	  ökad	  reglering	  av	  budgivningsprocessen	  skulle	  innebära.	  	  
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Både	  Lind	  och	  Song	  för	  ett	  resonemang	  om	  att	  en	  reglering	  skulle	  kunna	  leda	  till	  minskad	  transparens	  

då	  det	  skulle	  öka	  risken	  för	  att	  budgivare	  väljer	  att	  inte	  delge	  sina	  villkor	  under	  pågående	  budgivning	  

utan	  att	  lägga	  fram	  alla	  kort	  på	  bordet	  först	  när	  budgivningen	  är	  avslutad.	  En	  sådan	  situation	  kan	  

leda	  till	  att	  säljaren	  vid	  kontraktsskrivningen	  går	  med	  på	  ett	  ”sämre”	  bud,	  eftersom	  villkoret	  framförs	  

först	  då	  budgivningen	  anses	  avslutad.	  Detta	  är	  en	  effekt	  av	  att	  bud	  inte	  är	  bindande.	  Om	  bud	  hade	  

varit	  bindande	  skulle	  man	  bli	  tvungen	  att	  lägga	  fram	  sina	  villkor	  redan	  under	  budgivningen,	  vilket	  kan	  

tyckas	  vara	  det	  mest	  rimliga.	  	  

Budgivningsfrågor	  är	  en	  av	  de	  företeelser	  som	  föranleder	  mest	  anmälningar	  på	  mäklare	  till	  FMI.	  En	  

hel	  del	  av	  dessa	  beror	  på	  att	  budgivningsprocessen	  inte	  är	  reglerad	  och	  det	  ger	  både	  mäklaren	  

utrymme	  och	  bekymmer	  med	  tolkningen	  av	  hur	  man	  ska	  hantera	  denna	  process.	  Genom	  att	  

lagstadga	  budgivningsförfarandet	  och	  öka	  transparensen	  skulle	  mäklaren	  dels	  känna	  mer	  trygghet	  i	  

hur	  budgivningen	  skulle	  genomföras	  och	  därmed	  också	  kunna	  öka	  allmänhetens	  förtroende	  för	  

mäklarkåren.	  Det	  finns	  dock	  en	  risk	  för	  att	  vissa	  mäklare	  kommer	  att	  tycka	  att	  ytterligare	  reglering	  är	  

att	  inskränka	  deras	  handlingsfrihet	  och	  att	  den	  asymmetriska	  informationen,	  som	  att	  inte	  informera	  

alla	  budgivare	  om	  att	  något	  bud	  att	  villkorat,	  kan	  användas.	  	  

Man	  skulle	  också	  kunna	  tänka	  sig	  att	  en	  reglering	  skulle	  innebära	  extra	  arbete	  för	  mäklarna	  och	  att	  

det	  skulle	  kunna	  bli	  förvirrande	  att	  hålla	  reda	  på	  villkoren	  och	  hur	  de	  förmedlas	  till	  budgivarna.	  

Däremot	  visar	  enkäten	  till	  mäklarna	  att	  flera	  är	  negativa	  till	  villkor	  och	  framförallt	  då	  de	  så	  kallade	  

dolda	  buden.	  Dessa	  bud	  har	  ju	  ingen	  juridisk	  betydelse,	  eftersom	  de	  förfaller	  i	  samma	  stund	  som	  de	  

delges	  andra	  spekulanter.	  En	  reglering	  av	  att	  villkoren	  måste	  förmedlas	  till	  samtliga	  budgivare,	  skulle	  

göra	  att	  denna	  typ	  av	  villkor	  skulle	  försvinna,	  vilket	  många	  i	  mäklarkåren	  förmodligen	  skulle	  

uppskatta.	  

5.4 Prispåverkan	  	  	  
I	  enkäten	  till	  spekulanter	  på	  lägenhetsvisningar	  svarade	  29	  av	  totalt	  34	  respondenter	  att	  de	  skulle	  

lägga	  ett	  lägre	  bud	  eller	  samma	  bud	  utan	  villkor,	  om	  de	  visste	  att	  den	  som	  lagt	  det	  högsta	  budet	  

hade	  villkor	  om	  egen	  försäljning.	  Detta	  scenario	  skulle	  i	  så	  fall	  innebära	  att	  budgivare	  är	  villiga	  att	  

kapitalisera	  villkor	  som	  de	  tror	  innebär	  en	  risk	  för	  säljaren.	  I	  enkäten	  lämnade	  många	  en	  kommentar	  

om	  att	  hur	  de	  skulle	  lägga	  sitt	  bud	  var	  beroende	  av	  hur	  pass	  intresserade	  de	  var	  av	  objektet.	  En	  del	  

av	  dessa	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  lägga	  ett	  högre	  bud	  om	  de	  var	  mycket	  intresserade	  av	  objektet..	  	  	  	  

En	  generell	  kommentar	  från	  flera	  av	  våra	  intervjuer	  är	  att	  en	  eventuell	  reglering	  rent	  hypotetiskt	  

skulle	  kunna	  leda	  till	  antingen	  en	  prisökning	  eller	  en	  prissänkning	  på	  bostäder,	  beroende	  på	  scenario.	  	  	  
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Enkäten	  visar	  också	  att	  en	  stor	  andel	  av	  de	  som	  skulle	  ta	  hänsyn	  till	  att	  ett	  bud	  är	  villkorat	  skulle	  

kunna	  tänka	  sig	  att	  lägga	  samma	  bud	  utan	  villkor	  eller	  till	  och	  med	  ett	  lägre	  bud	  utan	  villkor.	  Ett	  

sådant	  scenario	  skulle	  i	  realiteten	  kunna	  leda	  till	  ett	  lägre	  slutpris	  om	  säljaren	  väljer	  detta	  bud,	  

eftersom	  detta	  innebär	  en	  lägre	  eller	  ingen	  risk	  för	  denna.	  Ett	  sådant	  scenario	  har	  beskrivits	  i	  

”Scenario	  3”	  ovan.	  Detta	  visar	  att	  en	  mer	  transparent	  budgivning	  skulle	  kunna	  leda	  till	  ett	  lägre	  

slutpris.	  	  

Det	  kan	  vara	  så	  att	  många	  tänker	  att	  de	  hade	  tagit	  hänsyn	  till	  villkor	  i	  en	  större	  utsträckning	  än	  vad	  

som	  hade	  varit	  möjligt	  i	  en	  budgivning,	  då	  den	  speciellt	  i	  en	  het	  marknad,	  går	  väldigt	  snabbt	  och	  att	  

det	  därmed	  finns	  väldigt	  lite	  tid	  för	  budgivarna	  att	  informera	  sig	  om	  t.ex.	  villkor.	  Anderberg	  för	  ett	  

resonemang	  om	  att	  en	  eventuell	  reglering	  skulle	  leda	  till	  en	  långsammanare	  budgivning,	  genom	  att	  

det	  blir	  en	  tröghet	  i	  processen.	  Enligt	  Hungria	  Gunnelin	  finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  hur	  snabb	  en	  

budgivning	  är	  och	  att	  slutpriset	  blir	  högt.	  Därför	  är	  det	  för	  säljare	  och	  mäklare	  ofta	  fördelaktigt	  om	  

budgivningen	  går	  snabbt	  med	  lite	  tid	  för	  budgivarna	  att	  fundera	  över	  sina	  bud.	  Ur	  en	  budgivares	  

perspektiv	  skulle	  dock	  en	  långsammare	  budgivning	  kunna	  vara	  positiv	  med	  avseende	  på	  att	  det	  enligt	  

ovan	  skulle	  kunna	  ge	  ett	  lägre	  pris	  och	  att	  budgivarna	  skulle	  få	  längre	  betänketid	  och	  därmed	  ta	  ett	  

mer	  genomtänkt	  beslut.	  	  	  

5.5 Övriga	  aspekter	  
Diskussionen	  om	  att	  falska	  bud	  förekommer	  och	  att	  det	  finns	  en	  viss	  koppling	  mellan	  falska	  bud	  och	  

oseriösa	  villkor,	  framförallt	  att	  det	  skulle	  kunna	  röra	  sig	  om	  bulvaner	  för	  säljare	  eller	  mäklare.	  Om	  

villkoret	  var	  tillräckligt	  genomskinligt,	  så	  skulle	  det	  vid	  en	  transparent	  budgivningsprocess	  tydligt	  

framstå	  för	  övriga	  budgivare	  att	  detta	  var	  ett	  bud	  som	  inte	  behövdes	  tas	  hänsyn	  till	  och	  att	  man	  

därmed	  inte	  skulle	  bjuda	  över.	  Det	  skulle	  därför	  inte	  vara	  lika	  attraktivt	  att	  använda	  denna	  metod	  för	  

att	  maskera	  ett	  bulvanbud.	  Att	  genomföra	  ökad	  transparens	  skulle	  därför	  försvåra	  för	  bulvanbud,	  

men	  så	  länge	  buden	  inte	  är	  bindande	  så	  skulle	  risken	  för	  falska	  bud	  inte	  helt	  kunna	  undvikas.	  

Att	  införa	  e-‐legitimation	  skulle	  säkerställa	  vem	  som	  lägger	  buden,	  och	  det	  skulle	  därmed	  öka	  

säkerheten	  mot	  falska	  bud.	  Det	  skulle	  vara	  mer	  riskfyllt	  att	  lägga	  bud	  och	  vara	  nära	  anhörig	  till	  säljare	  

eller	  mäklare,	  eftersom	  HD	  domen	  mot	  dottern	  som	  bjudit	  på	  sina	  föräldrar	  bostad	  och	  dömdes	  för	  

bedrägeri	  och	  fick	  betala	  skadestånd,	  visar	  att	  om	  man	  är	  för	  nära	  anhörig	  och	  detta	  kan	  visas,	  vilket	  

är	  fallet	  om	  man	  skulle	  nyttja	  e-‐legitimation,	  så	  skulle	  man	  riskera	  att	  bli	  ertappad	  som	  bulvan.	  

Införande	  av	  e-‐legitimation	  skulle	  däremot	  inte	  motverka	  att	  man	  testar	  att	  bjuda,	  utan	  att	  ha	  

avsikten	  att	  köpa,	  eftersom	  det	  är	  helt	  i	  sin	  ordning	  att	  bjuda	  och	  sen	  hoppa	  av.	  För	  att	  komma	  helt	  

till	  rätta	  med	  detta	  så	  krävs	  bindande	  bud.	  
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6 Slutsats	  
Transparensen	  i	  budgivningsprocessen	  kommer	  öka	  vid	  en	  reglering,	  dock	  kommer	  viss	  

informationsasymmetri	  fortfarande	  förekomma.	  Asymmetrin	  kan	  komma	  att	  förflyttas	  från	  

säljarsidan	  till	  köparsidan	  så	  länge	  buden	  inte	  är	  bindande,	  eftersom	  en	  reglering	  som	  innebär	  att	  

mäklaren	  måste	  informera	  alla	  budgivare	  om	  eventuella	  villkor	  skulle	  kunna	  leda	  till	  att	  man	  håller	  

inne	  med	  sina	  villkor	  under	  budgivningen	  och	  istället	  framför	  dem	  vid	  kontraktsskrivning.	  	  

Utifrån	  de	  undersökningar	  som	  genomförts	  kan	  konstateras	  att	  det	  inte	  finns	  några	  tekniska	  

begränsningar	  i	  att	  genomföra	  en	  reglering	  av	  att	  villkor	  måste	  delges	  alla	  budgivare.	  Det	  skulle	  dock	  

kunna	  uppfattas	  som	  förvirrande	  för	  budgivarna	  att	  hela	  tiden	  få	  information	  om	  villkor	  som	  de	  

kanske	  inte	  ens	  känner	  till	  innebörden	  av.	  Detta	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  del	  utmaningar	  i	  att	  göra	  

informationen	  så	  tydlig	  och	  lättillgänglig	  som	  möjligt	  för	  budgivarna.	  Det	  kan	  t.ex.	  handla	  om	  på	  

vilket	  sätt	  man	  redogör	  för	  buden	  i	  de	  SMS-‐utskick	  man	  gör	  under	  budgivningen.	  	  	  

Förmodligen	  krävs	  en	  lagändring	  för	  att	  genomföra	  regleringen.	  	  	  

En	  ökad	  transparens	  kan	  påverka	  bostadspriserna	  både	  uppåt	  och	  nedåt	  beroende	  på	  scenario.	  

Förutom	  de	  villkor	  som	  kan	  förekomma	  i	  samband	  med	  bud	  är	  det	  många	  andra	  faktorer	  som	  spelar	  

in	  i	  en	  budgivning.	  Det	  kan	  handla	  om	  allt	  ifrån	  psykologiska	  aspekter,	  personliga	  preferenser	  hos	  

säljare	  och	  köpare,	  ekonomisk	  situation	  mm.	  De	  scenarier	  som	  diskuterats	  i	  analys-‐	  och	  

diskussionsavsnittet	  är	  alltså	  bara	  exempel	  på	  fall	  där	  priserna	  skulle	  öka	  respektive	  sjunka.	  	  	  

I	  denna	  uppsats	  har	  en	  het	  marknad	  studerats.	  Det	  är	  möjligt	  att	  man	  i	  en	  sval	  marknad	  har	  mer	  tid	  

att	  diskutera	  villkoren,	  vilket	  kanske	  leder	  till	  att	  det	  inte	  är	  ett	  problem	  i	  samma	  utsträckning	  som	  på	  

en	  het	  marknad.	  Hur	  vanliga	  villkor	  är	  kan	  bero	  på	  vilken	  marknad	  det	  gäller.	  Man	  skulle	  kunna	  tänka	  

sig	  att	  tidsbegränsade	  bud	  är	  vanligare	  i	  en	  het	  marknad,	  eftersom	  många	  vill	  undvika	  budgivning,	  

medan	  t.ex.	  villkor	  om	  försäljning	  av	  köparens	  bostad	  är	  mindre	  vanligt	  eftersom	  det	  är	  en	  stor	  risk	  

för	  säljaren	  som	  troligen	  kommer	  undvika	  risken	  genom	  att	  välja	  en	  annan	  budgivare.	  I	  en	  sval	  

marknad	  är	  förmodligen	  förhållandet	  det	  motsatta.	  

6.1 Egna	  tankar	  
Vi	  tror	  att	  transparensen	  skulle	  öka	  genom	  en	  reglering	  av	  hur	  information	  om	  villkor	  ska	  

kommuniceras	  till	  alla	  budgivare,	  men	  det	  kommer	  inte	  lösa	  hela	  budgivningsproblematiken.	  Det	  

kommer	  t.ex.	  fortfarande	  finnas	  utrymme	  för	  falska	  bud	  och	  att	  hålla	  inne	  på	  sina	  villkor	  under	  

budgivningen	  och	  lägga	  fram	  alla	  kort	  på	  borden	  först	  vid	  kontraktsskrivningen.	  
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Till	  viss	  del	  tror	  vi	  att	  det	  skulle	  kunna	  bli	  förvirrande	  för	  budgivare	  att	  få	  reda	  på	  alla	  villkor	  kopplade	  

till	  bud	  under	  hela	  budgivningsprocessen,	  men	  tycker	  samtidigt	  att	  det	  är	  konstigt	  om	  man	  ska	  

behöva	  lägga	  bud	  utan	  att	  ha	  full	  vetskap	  om	  vad	  det	  är	  man	  bjuder	  emot.	  Det	  kan	  tyckas	  märkligt	  

att	  lagen	  är	  utformad	  på	  ett	  sätt	  som	  möjliggör	  ett	  scenario	  där	  en	  budgivare	  tvingas	  bjuda	  över	  ett	  

bud	  som	  i	  realiteten	  är	  mindre	  värt	  för	  säljaren,	  eftersom	  villkoret	  innebär	  en	  risk	  för	  denna.	  	  

Vi	  tror	  att	  bindande	  bud	  kanske	  är	  den	  åtgärd	  som	  skulle	  lösa	  flest	  problem.	  Då	  skulle	  man	  i	  princip	  

helt	  minska	  risken	  för	  falska	  bud.	  Bindande	  bud	  skulle	  förmodligen	  också	  innebära	  att	  villkoren	  

framförs	  redan	  under	  budgivningen,	  för	  att	  annars	  riskerar	  man	  att	  bli	  bunden	  av	  ett	  bud	  utan	  att	  

kunna	  lägga	  till	  det	  villkor	  man	  som	  köpare	  skulle	  vilja	  ha.	  En	  nackdel	  med	  bunden	  budgivning	  skulle	  

kunna	  vara	  att	  budgivare	  blir	  mer	  försiktiga	  i	  sin	  budgivning	  och	  kanske	  inte	  ens	  vågar	  lägga	  bud.	  

Detta	  kan	  hämma	  marknaden.	  	  

6.2 Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Ett	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  skulle	  kunna	  vara	  att	  undersöka	  frågan	  ur	  ett	  säljar-‐	  och/eller	  

mäklarperspektiv.	  Man	  skulle	  även	  kunna	  göra	  en	  undersökning	  av	  hur	  säljare	  värderar	  olika	  typer	  av	  

villkor.	  	  	  	  
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8.3 Bilaga	  3	  –	  Intervjufrågor	  	  

8.3.1 Intervjufrågor	  till	  Magnus	  Melin,	  Fastighetsmäklarförbundet	  och	  Jonas	  Anderberg,	  
Mäklarsamfundet	  

• Har	  ni	  gjort	  några	  undersökningar/utredningar	  i	  frågan?	  Är	  det	  en	  fråga	  som	  över	  huvudtaget	  
behandlats	  på	  något	  sätt?	  

• Hur	  är	  er	  syn	  på	  lagens	  utformning	  idag?	  Finns	  det	  ett	  problem	  som	  den	  är	  skriven	  idag?	  
• Finns	  det	  något	  annat	  sätt	  att	  uppnå	  större	  transparens	  vid	  villkorade	  bud	  utan	  att	  man	  gör	  en	  

lagändring?	  T.ex.	  genom	  att	  förtydliga	  God	  fastighetsmäklarsed	  genom	  praxis?	  
• Händer	  det	  att	  ni	  får	  frågor	  från	  fastighetsmäklare	  om	  hur	  villkorade	  bud	  ska	  hanteras?	  
• Finns	  det	  några	  problem	  med	  ökad	  transparens	  genom	  införande	  av	  regler	  för	  att	  informera	  

samtliga	  spekulanter	  om	  villkorade	  bud?	  
• Ger	  ni	  några	  rekommendationer	  för	  hur	  man	  ska	  ange	  villkor	  dels	  i	  anbudsförteckningen	  och	  dels	  

till	  de	  inblandade	  i	  budgivningsprocessen?	  	  
• Vilka	  systemverktyg	  är	  vanligast,	  VITEC,	  MSPECS	  annat?	  Finns	  det	  “fält”	  för	  att	  lägga	  in	  villkor	  och	  

förklarande	  text	  vad	  villkoret	  innebär?	  	  
• Hur	  tror	  du	  att	  en	  ökad	  transparens	  vid	  budgivning	  skulle	  få	  för	  effekter	  på	  bostadspriser?	  Är	  det	  

någon	  skillnad	  mellan	  olika	  geografiska	  områden?	  Storstadsregioner/glesbygd	  

8.3.2 Intervjufrågor	  till	  Thomas	  Carter,	  Fastighetsmäklarinspektionen	  
• Har	  ni	  gjort	  några	  undersökningar/utredningar	  i	  frågan?	  Är	  det	  en	  fråga	  som	  över	  huvudtaget	  

behandlats	  på	  något	  sätt?	  	  
• Hur	  är	  er	  syn	  på	  lagens	  utformning	  idag?	  Finns	  det	  ett	  problem	  som	  den	  är	  skriven	  idag?	  
• Skulle	  nuvarande	  lagtext	  kunna	  tolkas	  som	  att	  transparensen	  borde	  vara	  större?	  Hade	  det	  varit	  

möjligt	  att	  genom	  praxis	  få	  igenom	  en	  ändring	  för	  en	  mer	  transparent	  budgivningsprocess?	  
• Finns	  det	  något	  annat	  sätt	  att	  uppnå	  större	  transparens	  vid	  villkorade	  bud	  utan	  att	  man	  gör	  en	  

lagändring?	  T	  ex	  genom	  att	  förtydliga	  God	  fastighetsmäklarsed	  genom	  praxis?	  
• Har	  ni	  fått	  anmälningar	  från	  personer	  som:	  

o Trott	  att	  denna	  har	  vunnit	  budgivningen	  men	  inte	  fått	  köpa	  eftersom	  villkor	  förekommit?	  
o Fått	  köpa	  men	  under	  processens	  gång	  inte	  vetat	  om	  att	  motbud	  varit	  villkorade	  och	  

egentligen	  inte	  acceptabla	  för	  säljaren?	  
• Finns	  det	  några	  problem	  med	  ökad	  transparens	  genom	  införande	  av	  regler	  för	  att	  informera	  

samtliga	  spekulanter	  om	  villkorade	  bud?	  
• Hur	  ser	  ni	  på	  hur	  villkoren	  anges	  i	  anbudsförteckningen?	  Finns	  det	  några	  undersökningar	  gjorda	  

på	  hur	  specificerade	  villkoren	  är?	  Hur	  tolkar	  man	  lagtexten?	  “samt	  villkor	  för	  anbudet”	  
• Hur	  tror	  ni	  att	  en	  ökad	  transparens	  vid	  budgivning	  skulle	  få	  för	  effekter	  på	  bostadspriser?	  Är	  det	  

någon	  skillnad	  mellan	  olika	  geografiska	  områden?	  Storstadsregioner/glesbygd	  

8.3.3 Intervjufrågor	  till	  Rosane	  Hungria	  Gunnelin	  och	  Han-‐Suck	  Song,	  KTH	  	  
• Ser	  du	  att	  man	  skulle	  kunna	  överföra	  teorier	  från	  lockprisdebatten	  och/eller	  debatten	  om	  falska	  

bud	  till	  vårt	  ämne?	  
• Hur	  skulle	  man	  kunna	  koppla	  vår	  frågeställning	  om	  att	  brist	  på	  transparens	  leder	  till:	  	  

o Asymmetrisk	  information?	  	  
o Spelteori?	  	  

• Hur	  skulle	  man	  kunna	  koppla	  dessa	  begrepp	  till	  effekt	  på	  bostadspriserna?	  
• Finns	  det	  några	  andra	  teorier	  som	  skulle	  kunna	  kopplas	  till	  vår	  frågeställning?	  
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• Vad	  tror	  du	  att	  en	  ökad	  transparens	  gällande	  villkorade	  bud	  skulle	  få	  för	  effekt	  på	  
marknaden/bostadspriserna?	  	  

o Hur	  skulle	  man	  kunna	  testa	  den	  hypotesen?	  	  

8.3.4 Intervjufrågor	  till	  Ola	  Jingryd,	  Malmö	  Högskola	  
• Vet	  du	  om	  det	  genomförts	  några	  tidigare	  undersökningar	  eller	  studier	  som	  berör	  vår	  

frågeställning?	  	  
• Känner	  du	  till	  att	  man	  i	  något	  annat	  land	  har	  regler	  eller	  att	  man	  har	  gjort	  någon	  undersökning	  

om	  villkorade	  bud	  i	  budgivningsprocessen?	  	  
• Vad	  tror	  du	  att	  en	  ökad	  transparens	  skulle	  få	  för	  effekt	  på	  marknaden/bostadspriserna?	  	  
• Känner	  du	  till	  om	  det	  finns	  något	  annat	  fenomen	  inom	  bostadsmarknaden	  som	  är	  studerade	  som	  

man	  skulle	  kunna	  använda	  resultaten	  från	  och	  överföra	  dem	  till	  vår	  frågeställning?	  	  
o Hur	  skulle	  man	  kunna	  testa	  denna	  hypotes?	  

• Ser	  du	  att	  man	  skulle	  kunna	  överföra	  teorier	  från	  lockprisdebatten	  och/eller	  debatten	  om	  falska	  
bud	  till	  vårt	  ämne?	  	  

• Skulle	  man	  kunna	  koppla	  vår	  frågeställning	  om	  att	  brist	  på	  transparens	  till	  asymmetrisk	  
information	  och	  spelteori?	  	  	  

• Hur	  skulle	  man	  i	  så	  fall	  kunna	  koppla	  dessa	  begrepp	  till	  effekt	  på	  bostadspriserna?	  	  
• Finns	  det	  några	  andra	  teorier	  som	  skulle	  kunna	  kopplas	  till	  denna	  frågeställning?	  

8.3.5 Intervjufrågor	  till	  Hans	  Lind	  
• Vet	  du	  om	  det	  genomförts	  några	  tidigare	  undersökningar	  eller	  studier	  som	  berör	  vår	  

frågeställning?	  	  
• Vad	  tror	  du	  att	  en	  ökad	  transparens	  skulle	  få	  för	  effekt	  på	  marknaden/bostadspriserna?	  
• Känner	  du	  till	  om	  det	  finns	  något	  annat	  fenomen	  inom	  bostadsmarknaden	  som	  är	  studerade	  som	  

man	  skulle	  kunna	  använda	  resultaten	  från	  och	  överföra	  dem	  till	  vår	  frågeställning?	  Hur	  skulle	  
man	  kunna	  testa	  den	  hypotesen?	  	  

• Ser	  du	  att	  man	  skulle	  kunna	  överföra	  teorier	  från	  lockprisdebatten	  och/eller	  debatten	  om	  falska	  
bud	  till	  vårt	  ämne?	  

• Skulle	  man	  kunna	  koppla	  vår	  frågeställning	  om	  att	  brist	  på	  transparens	  till	  asymmetrisk	  
information	  och	  spelteori?	  	  

o Hur	  skulle	  man	  i	  så	  fall	  kunna	  koppla	  dessa	  begrepp	  till	  effekt	  på	  bostadspriserna?	  
• Finns	  det	  några	  andra	  teorier	  som	  skulle	  kunna	  kopplas	  till	  denna	  frågeställning?	  
• Vi	  har	  börjat	  göra	  enkätundersökningar	  till	  fastighetsmäklare	  (för	  att	  få	  reda	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  

idag	  i	  praktiken)	  och	  presumtiva	  köpare	  (för	  att	  få	  veta	  hur	  köpare	  resonerar	  idag),	  intervjuat	  
branschorganisationer	  och	  FMI	  (för	  att	  få	  veta	  deras	  syn	  på	  ämnet)	  samt	  intervjuat	  Rosane	  och	  
Han-‐Suck	  (beträffande	  metoder	  och	  marknadseffekter).	  Har	  du	  ytterligare	  förslag	  på	  personer	  
eller	  tillvägagångssätt	  som	  skulle	  kunna	  vara	  bra	  för	  att	  få	  ytterligare	  information	  om	  ekonomiska	  
effekter	  kopplade	  till	  budgivningsprocessen?	  
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