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EXAMENSARBETE 

 i 

Den oreglerade budgivningen – fortsatt upphov till 
komplikationer med nya lagförslaget? 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen redogör för budgivningens roll i dagens fastighetsmäklarlag, dess roll i 

lagförslaget till kommande fastighetsmäklarlag och om konsumentens situation kommer att 

förbättras i framtiden, eller om det nya lagförslaget kommer ge fortsatt upphov till 

komplikationer. Analys av konsumenters och mäklares uppfattning av budgivnings-

processen har gjorts i form av enkät och intervjuer. Detta gav resultatet att konsumenterna 

inte är nöjda med dagens form av budgivning. De känner sig inte delaktiga i processen, de 

tycker att de har dålig insikt och de litar heller inte helt och hållet på sin mäklare. Mäklarna 

tycker däremot att budgivningsprocessen fungerar tillfredställande, men medger att 

konsumenterna kan känna sig stressade.  

En jämförelse med Sveriges grannländer Norge, Danmark och Finland har gjorts för att 

utreda vilket land som verkar fungera bäst ur konsumentens synvinkel. Det visade sig att 

Danmark var mycket reglerat, Norge lite mer än Sverige och Finlands budgivning fungerar 

så som Sveriges. Utredningen ledde fram till att Norges reglering hade fungerat även i 

Sverige och att den skulle göra Sveriges budgivning mer konsumentvänlig. 

Slutsatsen är att konsumenters situation i framtiden kommer att vara densamma som idag. 

Det nya lagförslaget innehåller en mindre reglering kring budgivningen och den innebär att 

mäklaren ska dela ut budgivningslista till säljare och köpare, vilket de flesta mäklare redan 

idag gör eller i alla fall är rekommenderade av branschorganisationer att göra. Med andra 

ord kommer den nästintill oreglerade budgivningen i framtiden att fortsätta ge upphov till 

komplikationer. 
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BACHELOR’S THESIS 

 ii 

The unreglated biddingprocess – will it keep on cause 
complications with the proposted law? 

Summary 

This paper explains the role that the bidding has today in the Swedish real estate agents law 

and also the role in the proposed new law. Will the consumers' rights be better considered 

in the new law or will it continue to cause complications? Surveys and interviews have been 

conducted to get to the opinions of the consumers and the agents . The conclusion was 

that the way bidding works in property affairs at the moment does not entirely satisfy the 

consumers. They do not feel part of the process, they do not know what is going on 

because they get limited information. They do not feel that they can trust the agent. On the 

other hand the agents said that the bidding process works fine, but admit that the 

consumers might feel a bit rushed in to the sales.  

A comparison to neighbour countries – Norway, Finland and Denmark - has been made 

about the subject, since the law in these countries is more consumer friendly. Denmark 

appears to have the strictest rules about bidding, Norway comes as first runner up with 

rules and the Finns seem to have almost the same unregulated law as in Sweden. The 

evaluation led to that the Norwegian law should work in Sweden too and make our law 

more consumer friendly.  

The conclusion is that the consumers' problems with Swedish real estate law will continue 

as the new law is set to work. The new law only includes a smaller rule about bidding which 

says that the agents have to give biddinglists to sellers and buyers. Most agents already do 

this as they are recommended to do this by the business organisations. So it seems that the 

unregulated bidding process will continue to cause complications in the future. 
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Förord 

Uppsatsen är framtagen i syfte att utgöra examensarbete för kandidatexamen i 

Fastighetsmäklarprogrammet.  

Ett tack till mäklarna från det två byråerna som ställde upp på vår intervju. Tack till alla 

som deltog i enkätundersökningen och vår handledare Ann-Sofie Andersson samt Tore 

Persson som var examinator. 
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1 Inledning 

Uppsatsen är skriven av två studenter vid Högskolan Väst i Trollhättan inom  

ämnet fastighetsrätt och fastighetsutveckling. Arbetet utreder komplikationer kring 

budgivningsprocessen vid köp av bostad inom Sverige. En jämförelse med de 

skandinaviska grannländerna Danmark, Finland och Norge görs för att utreda om de 

har reglerat sin budgivning och om processerna på grund av regleringen fungerar 

bättre för konsumenter. Det är relevant att utreda detta, eftersom det inte finns något 

lagstöd för hur budgivningsprocessen skall gå till. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Budgivningen är en viktig del av säljprocessen när nytt boende införskaffas. Därför är 

det viktigt att allt fungerar som tänkt och att alla parter i affären är nöjda. Dock har 

det förekommit flera fall, där köpare tvivlat på budgivningens riktighet och därmed 

velat undersöka budgivares identitet. I och med att fastighetsmäklarlagen inte reglerar 

hur en budgivningsprocess skall gå till, är det fritt för verksamma mäklare att själva 

bestämma hur öppen budgivningen ska vara. Även om det idag rekommenderas av 

Fastighetsmäklarnämnden, som är en tillsynsmyndighet, att lämna ut budgivningslista 

till köpare och säljare, är det inget lagkrav eller praxis och är därför ingen trygghet för 

parterna. Funktionen för budgivning gällande bostadsköp varierar därför mellan 

mäklarföretagen och till och med inom ett mäklarföretag för enskilda objekt. Detta 

eftersom det är säljaren som i samråd med mäklaren bestämmer hur reglerna för 

budgivningen skall se ut. Den mest använda budgivningstekniken vid försäljning av 

bostad är den så kallade ”öppna budgivningen”. Den kännetecknas av att deltagarna i 

budgivningen har möjlighet att bjuda över andra spekulanters tidigare avgivna bud. 

I media har förekommit fall där köpare vill kontrollera budens riktighet och då 

upptäckt att en budgivares identitet inte går att styrka. På grund av att 

budgivningsprocessen är oreglerad i lag, blir det en både svårlöst och påfrestande 

process för bägge parter.   

Uppsatsen kommer att granska gällande fastighetsmäklarlag och förslag till den nya 

fastighetsmäklarlagen, peka på brister samt göra en jämförelse med de skandinaviska 

grannländerna Norge, Finland och Danmarks budgivningsprocess.  

Aftonbladet publicerade i februari 2009 en artikel om en hemlig budgivare som 

trissade upp priset vid en försäljning av bostadsrätt i centrala Stockholm. Köparen 

fick ta del av budgivningslistan och bestämde sig för att kontrollera det näst högsta 

budet och dess budgivare genom att ringa Skatteverket, där de kontrollerade namnet 

mot folkbokföringen utan resultat. Köparen ville därför få tillbaka mellanskillnaden 

om 200 000 kronor från mäklarfirman, som ansvarat för försäljningen. Företagets VD 

besvarade detta genom att hänvisa till nu gällande fastighetsmäklarlag, som inte 

reglerar att spekulanter skall legitimera sig i budgivningsprocessen. 
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1.2 Problemformulering 

Utifrån problembeskrivningen ovan är följande frågor relevanta för att uppnå 

uppsatsens syfte. 

 

 Vilka brister finns i den svenska budgivningsprocessen? 

 Vilka konsekvenser kan uppstå på grund av bristerna? 

 Hur fungerar processen i grannländerna och är de mer konsumentvänliga? 

 Vad är mäklares och spekulanters åsikter om processen? 

 Hur påverkar nya mäklarlagen framtidens budgivning? 

1.3 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva brister i dagens svenska 

budgivningsprocess och vilka konsekvenser det kan leda till. Att uppmärksamma 

förändringar och förbättringar i kommande fastighetsmäklarlag. I uppsatsen har gjorts 

en jämförelse av de skandinaviska grannländerna Norge, Danmark och Finland. Dessa 

länders reglering av budgivning diskuteras sedan, för att dra en slutsats om vilken 

budgivningsprocess som är mest fördelaktig för konsument. 

Ett delsyfte är att få fram mäklares och spekulanters åsikter kring 

budgivningsprocessen. Uppsatsen är avgränsad till konsumenters intresse och vad 

som är till deras fördel. Områdesavgränsning är satt till Västra Götaland. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 

Valda datainsamlingsmetoder är dels en skriftlig kvalitativ intervju med sex 

verksamma fastighetsmäklare på två mindre kontor, som var och en har tre anställda 

mäklare. Den skriftliga intervjun skickades via mail till mäklarna så de kunde svara på 

frågorna när det fanns tid i deras pressade schema. Detta för att undersöka mäklares 

uppfattning av budgivningsprocessen och utreda hur mäklarna arbetar idag med 

budgivning. 

En enkät med frågor upprättades och skickades per mail till spekulanter som deltagit i 

en budgivning. Detta för att få fram konsumenters åsikter om budgivningsprocessen 

och om de tycker att den fungerar bra. Spekulanterna har ingen koppling till de 

intervjuade mäklarna.   

Spekulanterna gavs en tidsfrist om två veckor att svara på enkäten. För att få en mer 

kvantitativ undersökning valdes mailkontakt framför personliga möten med 

spekulanterna. Svaren som kom in var 31 stycken av 80 tillfrågade.   

Litteraturstudier som författarna använt sig av är en pressartikel från Aftonbladet, 

som gett en inblick i problemet kring budgivning och vilka konsekvenser som kan 

uppstå på grund av att budgivningen är oreglerad. Författarna har också granskat 

Mäklarsamfundets hemsida med avseende på råd om budgivning, och hur mäklare 

rekommenderas att arbeta. SOU 2008:6 om utländska förhållanden har studerats för 

att användas i jämförelsen av budgivningsprocessen mellan olika länder. Nu gällande 

fastighetsmäklarlag har granskats och likaså lagförslaget till den nya mäklarlagen för att 

uppmärksamma vad som gäller idag och hur det kommer att bli i framtiden angående 

budgivningsprocessen. 

Observationer har inte valts som datainsamlingsmetod, eftersom det kräver mycket 

tid och fullständigt engagemang i en hel budgivningsprocess, som kan pågå i flera 

dagar. 

Experiment har heller inte använts, eftersom budgivningsprocessen är tidskrävande 

och det skulle ta för stor del av arbetet med uppsatsen. 

Presentationer vid föreläsningar, konferenser och dylikt har inte använts som metod, 

eftersom det varken finns sådana på författarnas hemort just nu och att det även är 

kostsamt. 
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2.1 Empiri 

”Validitet, reliabilitet och objektivitet kan ses som tre mått på en studies trovärdighet. Flertalet 

författare hävdar att dessa tre aspekter alltid beaktas i vetenskapliga sammanhang” 

(Seminarieboken sid. 59). 

Validitet innebär hur mycket av det man tänkt mäta eller undersöka, som verkligen 

mäts. En mätning som uppsatsen behandlar är en enkät riktad till konsumenter, som 

har deltagit i en budgivning. Frågeställningen mäter det som författarna avsett att 

mäta. Utslaget kan ha påverkats av svarsfrekvensen. 

Reliabilitet beskriver hur pålitligt mätsinstrumentet är. Detta innebär att man ska 

kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat. Utifrån de svar 

undersökningen givit, kan man dra slutsatsen att samma svarsmönster hade upprepats 

om undersökningen gjorts igen, eftersom respondenterna svarat övervägande lika. 

Objektivitet är viktigt för att inte påverka studien. Författarna har en objektiv 

inställning till ämnet då de varken arbetar som mäklare eller nyligen deltagit i 

budgivning. 
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3 Fastighetsmäklarlag 1995:400 

3.1 Fastighetsmäklarlagen om budgivning 

Mäklarlagen reglerar idag inte hur en budgivning ska gå till. Det är med andra ord fritt 

fram för varje mäklare inom mäklarkåren att lägga upp budgivningen på sitt sätt. 

Säljaren bestämmer tillsammans med mäklaren om det överhuvudtaget ska vara 

budgivning och hur den i så fall ska gå till. Mäklaren kan ge säljaren råd i valet av 

budgivningsmodell samt vem som ska få köpa, men har ingen egen beslutanderätt. 

3.2 God mäklarsed om budgivning 

Trots att fastighetsmäklarlagen inte reglerar hur en budgivning ska gå till, så finns 

dock andra myndigheter och branschregler att följa. Lagen innehåller därför en allmän 

bestämmelse som säger att ”fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt 

och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed” (Fastighetsmäklarlagen 12 §). Lagstiftaren har 

skrivit lagen på detta sätt för att kraven på mäklare bör kunna utvecklas och det vore 

olämpligt att reglera kraven i detalj. Utvecklingen av god fastighetsmäklarsed ska 

därför ske genom olika branschåtgärder, konsumentverkets riktlinjearbete, 

tillsynsmyndigheternas bedömningar samt avgöranden i både allmän domstol och 

förvaltningsdomstol (SOU 2008:6 sid. 45). Innebörden av begreppet god mäklarsed 

ska i allmänhet bedömas efter omständigheterna i det enskilda fallet.  

3.3 Fastighetsmäklarnämnden om budgivning 

Det finns riktlinjer, som Fastighetsmäklarnämnden gett ut i form av ett faktablad 

riktad till konsumenter. Av faktabladet framgår i huvudsak följande:  

”Säljaren är inte juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan 

när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den. Mäklaren ska informera 

spekulanterna om hur en eventuell budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka 

förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa 

villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna även om det. Säljaren behöver inte 

sälja till den som lämnat det högsta budet och är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris 

som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan dessutom när som 

helst avbryta en påbörjad försäljning. Det gäller även i de fall han eller hon har tagit hjälp av en 

mäklare.  

Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och får ångra sig 

innan köpekontrakt skrivits. Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan ska 

göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Till dess att ett köpekontrakt är 

undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till 

säljaren, även om buden inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta 

om ett bud av någon anledning ska väljas bort, det får alltså inte mäklaren göra. Eftersom det är 
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säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda 

över ett lämnat bud. Oftast ligger det emellertid i säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna 

höja sina bud. Att en spekulant har lämnat det högsta budet ger inte heller honom eller henne någon 

rätt att få köpa.  

Vidare kan en spekulant inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur 

budgivningen och försäljningen fortskrider. En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga 

budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter. 

Någon skyldighet för en mäklare att tala om för spekulanterna vilka bud som har lagts eller vilka 

villkor som har diskuterats med andra spekulanter finns inte. En mäklare är inte heller skyldig att 

för annan än säljaren redovisa vilka spekulanter som finns på objektet. En spekulant har inte rätt 

att få annan information än att han eller hon inte fått köpa.  

En spekulant har emellertid vissa rättigheter under budgivningen. Var och en som vill får exempelvis 

ge ett bud, muntligt eller skriftligt, men mäklaren och säljaren får kräva att budet preciseras till ett 

bestämt belopp. En spekulant får dessutom i sitt bud förena priset med olika villkor. Slutligen ska 

nämnas att det i Fastighetsmäklarnämndens faktablad med information om budgivning anges att 

den som lämnar ett bud inte heller är juridiskt bunden att stå kvar vid det. Vidare rekommenderar 

Fastighetsmäklarnämnden i sitt faktablad om budgivning för fastighetsmäklare att de tillämpar en 

så stor öppenhet som möjligt vid budgivningen. I faktabladet sägs att en sådan öppenhet exempelvis 

kan uppnås genom en redovisning av samtliga budgivare och bud i en s.k. budgivningslista, som i 

samband med kontraktskrivning överlämnas till säljaren och köparen. Om en budgivare inte vill ge 

ett sådant medgivande till utlämning av listan till köparen måste mäklaren enligt faktabladet 

respektera det med hänsyn till personuppgiftslagens (1998:204) regler om behandling av 

personuppgifter.  

Det finns mäklare som konsekvent i samråd med säljarna tillämpar den öppna budgivningsmodellen 

på så sätt att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Den som deltar i budgivningen 

lämnar sitt samtycke till att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarens namn, telefonnummer och 

bud till såväl säljaren som till den som kommer att köpa bostaden. Säljaren avgör sedan när, hur, 

till vem och för vilket pris försäljning sker. I de fall det kommer in bud till mäklaren efter att 

budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtalet är undertecknat, är mäklaren skyldig att 

framföra budet till säljaren som avgör om han eller hon vill anta budet. När överlåtelseavtalet är 

slutet får köparen och säljaren den förteckning som mäklaren fört över namn, telefonnummer och 

bud.  

Enligt uppgift från de mäklare som praktiserar modellen har den fungerat mycket väl. Både köpare 

och säljare har, enligt mäklarna, uppskattat förfarandet eftersom de känner sig trygga med den 

tydlighet och öppenhet som modellen ger” (SOU 2008:6 sid. 51-53).  
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3.4 Mäklarsamfundet om budgivning 

Branschorganisationen Mäklarsamfundet har gett ut rekommendationer till sina 

medlemmar, i vilka det sägs att budgivningsprocessen skall dokumenteras genom 

upprättande av särskild förteckning över avgivna bud. Denna har säljaren rätt att få 

och även de spekulanter, som givit de tre högsta buden ska ha rätt att erhålla en 

mindre detaljerad förteckning över budgivningen (SOU 2008:6 sid. 53). 
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4 Förslag till fastighetsmäklarlag 2009:000 

”Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 15 december 2005 att tillkalla en särskild 

utredare med uppdrag att se över fastighetsmäklarlagen (1995:400) och överväga vilka ändringar 

och kompletteringar i lagen som bör göras (dir. 2005:140)” (SOU 2008:6). 

Syftet med utredningen var att ta fram ett förslag till fastighetsmäklarlag, som ger 

konsumenterna ett gott skydd, anpassat till nuvarande förhållanden, vid affärer som 

avser det egna boendet. Den skall också ge fastighetsmäklare goda förutsättningar att 

bedriva sin verksamhet (SOU 2008:6 sid. 3). 

4.1 Förslag till fastighetsmäklarlag om budgivning 

”Problem med oegentligheter i samband med budgivningsprocessen har fått stor uppmärksamhet i 

media. Även om de flesta budgivningsprocesser är oklanderliga är själva misstanken om oegentligheter 

förödande för tilliten till aktörerna på marknaden. För att motverka risken för att mäklare anger 

påhittade bud eller undanhåller bud föreslår utredningen en skyldighet för mäklaren att upprätta en 

förteckning över de bud som lämnas på en fastighet och överlämna förteckningen till säljaren och den 

slutlige köparen efter överlåtelsen. En sådan transparens i budgivningsprocessen är enligt utredningen 

viktig även för mäklares integritet och trovärdighet” (Justitiedepartementet (2008). 

”Mäklare ska informera köpare om sin skyldighet att upprätta förteckningen och om de former för 

försäljningen som säljaren har för avsikt att tillämpa. Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, Fastighetsmäklarnämnden ska få meddela närmare föreskrifter om vad en 

fastighetsmäklare ska iaktta när det gäller dokumentation av de anbud som lämnas på en fastighet” 

(SOU 2008:6 sid. 177). 

”Mäklare blir skyldiga att skriftligt informera och dokumentera att de lämnat information till 

säljaren om alla spekulanter och bud som lämnats till mäklaren. Det övergripande syftet med kraven 

anges i rapporten vara att minska antalet tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Syftet 

sägs också vara att, i de fall problem ändå uppstår, öka möjligheterna för Allmänna 

reklamationsnämndens tvistlösning och att effektivisera Fastighetsmäklarnämndens tillsyn” (SOU 

2008:6 sid. 187). 

4.2 God mäklarsed om budgivning 

”Vad som ligger i begreppet god fastighetsmäklarsed kommer således även i fortsättningen i stor 

omfattning att bestämmas genom avgöranden från Fastighetsmäklarnämnden och domstolarna. Även 

Allmänna Reklamationsnämndens avgöranden kan ge ledning om vilka krav som ställs på 

mäklare. De etablerade mäklarorganisationerna kan också i viss mån bidra till att ge begreppet 

innehåll genom att utforma etiska regler för sina medlemmar. Beslut från Mäklarsamfundets 

Ansvarsnämnd och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd kan också ge viss vägledning om 

begreppets närmare innebörd” (SOU 2008:6 sid. 171-172). 
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”Vi anser att säljaren, i samråd med mäklaren, även i fortsättningen bör ha frihet att bestämma om 

försäljning av objektet ska ske genom budgivning och i så fall hur budgivningen ska gå till. Den 

skyldighet som en mäklare i praktiken har i dag att informera presumtiva köpare om hur en 

eventuell budgivning kommer att gå till och om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen 

är ur konsumentperspektiv viktig. Informationsskyldigheten bör i förtydligande syfte uttryckligen 

framgå av lagen. Problem med oegentligheter i samband med budgivningsprocessen har fått stor 

uppmärksamhet i media. Även om problemet sannolikt inte är så stort är själva misstanken om 

sådana oegentligheter förödande för tilliten till aktörerna på marknaden. På grund här av och för att 

motverka risken för att mäklare anger påhittade bud, i syfte att höja sin egen ersättning, eller 

undanhåller bud, exempelvis för att även få förmedla en sidotjänst eller få ett följduppdrag, bör 

processen vara så transparent som möjligt. En sådan transparens är viktig även för en mäklares 

integritet. Budgivningsprocessen bör därför dokumenteras genom att mäklaren upprättar en 

förteckning över samtliga personer som lämnat anbud på fastigheten. Skyldigheten för mäklaren att 

upprätta förteckningen bör framgå av lagen. Förteckningen bör innehålla uppgifter om budgivarens 

namn, telefonnummer eller annan kontaktuppgift, anbudets storlek och eventuella villkor – såsom 

exempelvis förbehåll om finansiering – samt om tidpunkt för när anbudet lämnades. Mäklaren bör 

vara skyldig att lämna över förteckningen med buden till den faktiske köparen och säljaren sedan 

överlåtelseavtalet är undertecknat av parterna. Säljaren och köparen får då möjlighet att se och 

kontrollera buden och kan, om han eller hon finner att skada uppkommit på grund av att någon 

oriktighet förevarit som beror på mäklaren, rikta skadeståndskrav mot mäklaren antingen hos 

Allmänna reklamationsnämnden eller vid allmän domstol. Enligt vår mening väger den faktiske 

köparens intresse av att känna till de andra buden tyngre än en presumtiv köpares intresse av att 

vara anonym. Det bör därför inte krävas att den som deltar i budgivningen måste ha lämnat sitt 

samtycke för att fastighetsmäklaren ska lämna ut budgivningsförteckningen till köparen. En 

budgivare som t.ex. av integritetsskäl önskar få vara anonym får lämna sitt bud genom ombud. I de 

fall ett ombud lämnar bud för budgivarens räkning bör mäklaren registrera och i övrigt behandla 

ombudets personuppgifter på samma sätt som en budgivares. 

Även för en presumtiv köpare finns ett värde i att känna till de andra buden. Om exempelvis en 

mäklare skulle vilja helt undanhålla en presumtiv köpare hindras inte detta genom att säljaren och 

den som faktiskt köper fastigheten får del av budgivningsdokumentationen – den aktuella presumtiva 

köparen saknas ju på denna lista. Enligt vår mening är emellertid en presumtiv köpares intresse av 

att få se dokumentationen av budgivningen inte så starkt att det finns skäl att föreskriva en 

skyldighet för mäklaren att överlämna budgivningsförteckningen till denne. Det måste anses 

tillräckligt att en presumtiv köpare får veta vem som blir den slutlige köparen. Köparen av en 

fastighet framgår av fastighetsregistret som förs av Inskrivningsmyndigheten. En bostadsrättsförenings 

medlemsförteckning är offentlig och av den framgår beträffande bostadsrätter vem som blev den slutlige 

köparen. Genom att fråga den som köpte objektet eller, såvitt avser fastigheter, genom uppgift från 

Inskrivningsmyndigheten kan en presumtiv köpare få veta vad köpeskillingen blev. Om han eller hon 

anser att mäklaren har brustit i sina skyldigheter såvitt avser att framföra alla bud till säljaren och 

att dokumentera budgivningen kan skadeståndskrav riktas mot mäklaren. En annan sak är att det 

endast undantagsvis torde kunna förekomma att andra än sådana som har tecknat avtal lider 
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ekonomisk skada till följd av mäklarens handlande. På grund av vad som nu anförts bör en 

presumtiv köpare inte ha rätt att på begäran få ta del av dokumentationen över budgivningen” 

(SOU 2008:6 sid. 178-179). 
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5 Budgivningsprocessen i grannländerna 

Fastighetsmäklartjänsten varierar i Europa. Inom EU finns inga fastställda regler för 

hur en mäklare ska arbeta. Sättet att förmedla på skiljer sig väsentligt från land till 

land. Genom att studera den svenska fastighetsmäklarlagen kan man se att den 

svenska mäklarens uppgift är att sammanföra en köpare med en säljare, och att hjälpa 

dem med upprättandet av dokumentation för uppgörelsen. Detta arbetssätt är 

tillämpligt på de flesta andra länder i Europa. Men det förekommer fler parter, som är 

inblandade i affären i dessa länder, köparmäklare är tex inte ovanligt. Advokater får 

uträtta förmedlingsuppdrag i Sverige, men detta är vanligare i andra länder. För att få 

en bättre insikt i våra grannländers sätt att arbeta med budgivningsprocessen har deras 

regelverk studerats och nedan beskrivs viktiga grunddrag i deras lagar (SOU 2008:6 

sid. 77).  

5.1 Norge 

Norges nu gällande fastighetsmäklarlag upprättades år 2007, Lov 73 om eigendomsmegleri, 

och trädde i kraft år 2008. Lagen grundades på proposition från den norska 

fastighetsmäklarkommitén, med inriktning på tryggare budgivning. Som budgivnings-

regler används avtalsrättsliga regler, fastighetsmäklarlagen och branschorganisationers 

rekommendationer. Lov om eigendomsmegleri innehåller dock inga direkta regleringar av 

budgivningen, men lagen säger att departementet får lämna föreskrifter för 

budgivningen och om insynsrätt i buden samt vem som är budgivare. Mäklaren ska 

föra journal över buden. Journalen ska uppge när buden lämnats, budgivarens namn, 

adress, telefonnummer, budets storlek, eventuella förbehåll, acceptfrist och tidpunkt 

för avslag eller accept. Regler om överlämnande av journalen finns i Forskriften om 

eigendomsmegleri. Denna innehåller även regler för hur mäklaren ska sköta bud-

givningen, vilka är till för att trygga budgivningsprocessen. Reglerna bygger på rikt-

linjer, som tagits fram av branschorganistioner och konsumentverket i Norge. En 

mäklare får i konsumentförhållande inte förmedla bud innan 24 timmar gått från den 

senaste visningen. Likt Sverige så säljs de flesta fastigheter genom bud från 

spekulanter som lämnas inom en frist som bestämts och säljaren accepterar det bud 

som för honom känns rätt och då är budet bindande. Alla bud måste förmedlas till 

säljaren. Säljaren kan även lägga fram ett bud som han önskar uppnå. Avviker 

säljarens bud från köparens så ses det som ett motbud och accepteras det inom fristen 

så är avtalet bindande (SOU 2008:6 sid. 89, 90, 92-93). 
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5.2 Finland 

I Finland regleras fastighetsförmedlingen i lagarna 1074 och 1075 som är civilrättsliga 

regler om förmedling från år 2000. I Finland lägger säljaren först ett bud som 

överstiger det man önskar få och sedan får intressenter lämna anbud som är lägre än 

det ursprungliga budet som säljaren antigen accepterar, förkastar eller lämnar ett 

motbud till. Det finns ingen direkt reglering av budgivningen i den finska 

förmedlingslagen. Det krävs dock att viktiga handlingar och dokument uppvisas innan 

avtal inträds. Den finska avtalslagen avgör i situationer där tydligare reglering krävs 

(SOU 2008:6 sid. 85). 

5.3 Danmark 

I Danmark har man en konsumentskyddande fastighetsmäklarlag, Omsaetning av fast 

eigendom lov nr 453 från år 1993. Bestämmelserna är till fördel för både säljare och 

köpare. Med stöd av lagen har man gjort bekendtgørelser, tex nr. 695 från år 2006 om 

förmedling, bud och rådgivning vid försäljning av fast egendom och nr 321 från 2007 

om budgivningar vid försäljning av fast egendom. Reglerna för budgivning trädde i 

kraft den 1 oktober 2007, innan dess fanns inga bestämmelser. Budgivning 

tillämpades dock vanligen även innan regelverket trädde i kraft, ofta under kritik. Det 

ansågs att det inte fanns klara villkor och dålig insikt i processen som gav felaktiga 

förväntningar.  

Det som budreglerna föreskriver är att mäklaren ska sätta ihop ett marknads-

föringsmaterial, som ska lämnas till alla intressenter. Här ska finnas all viktig 

information som man kan begära om objektet och villkoren för budgivningen. En 

tidsfrist skall anges inom vilken intressenterna ska lägga sitt bud. Fristen får inte 

ändras och den ska ge rimlig betänketid för att reda ut de frågor som den blivande 

köparen kan ha. Objektet som är till salu får inte säljas innan fristen löpt ut. Mäklaren 

och säljaren får inte heller förhandla med intressenterna under tidsfristen. När fristen 

löpt ut, bestämmer säljaren om något av buden ska antas eller om de ska förkastas. 

Buden får återkallas eller ändras av budgivaren under fristen men när den är slut är 

han bunden av sitt bud enligt de avtalsrättsliga reglerna. Budgivaren har en sex dagars 

ångerrätt i konsumentförhållanden, men nyttjas denna ska det betalas en procent av 

budbeloppet man lagt som ersättning till säljaren. Säljaren ges ingen ångerfrist. Under 

budgivningsfristen hålls alla bud dolda för alla parter och mäklaren får öppna dem 

först när fristen gått ut. Sedan för mäklaren in alla buden i en journal. När denna ska 

öppnas har säljaren rätt att delta. Budjournalen tar upp buden, budgivarnas namn, 

adresser och överlämnas till budgivningens vinnare, men med identitetsuppgifter 

borttagna. Köparen ska endast kunna se de andra budens storlek innan ångerfristen 

löpt ut (SOU 2008:6 sid. 79 och 83). 
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6 Datainsamling och mätningar 

6.1 Enkät 
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Fråga 3: 
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Fråga 5: 
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Fråga 7: 
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6.2 Intervjuer 

 

Hur går budgivningen till på ert kontor? 

Båda mäklarföretagen tillämpar öppen budgivning. Beroende på antal intressenter 

används olika budgivningsupplägg som nämns här nedan. Det ena företaget menar 

att, om deltagarna är ett fåtal, sker budgivningen vanligtvis via telefon, med eller utan 

publicering på nätet. Är det ett större antal intressenter, är det lättare att genomföra 

budgivningen via Internet, med möjlighet för budgivarna att lägga bud via SMS och 

email. 

Inom det andra företaget presenteras alla bud på nätet, men där går inte att lägga nya 

bud. Detta görs främst via telefonkontakt eller alternativt med SMS i slutskedet av 

budgivningen.  

 

Gör ni någon form av identitetskontroll i budgivningsprocessen? 

Tyvärr inte menar företag 1. Dock kan mäklaren kontrollera lånelöftet hos personlig 

bankman och på så sätt få en uppfattning om personens riktighet och existens. 

Företag 2 menar att de ibland tar personnummer för att hjälpa till med bankkontakt 

och lånelöfte.  
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Tycker du det finns brister i processen och i så fall vilka? 

Företag 1 tycker att köparna ofta känner sig stressade. Det är viktigt att allt sköts 

korrekt och att det är svårt när det är många, som vill ha objektet. Ibland stämmer inte 

spekulanters uppgifter om lånelöfte. Några spekulanter går in i en budgivning utan ett 

seriöst intresse för objektet. 

Företag 2 tycker inte att det finns några brister alls. 

 

Vilka konsekvenser tror du kan uppstå i och med att budgivningsprocessen är 

oreglerad i fastighetsmäklarlagen? 

Företag 1 svarade att budgivare inte känner igen sig i processen, eftersom varje 

budgivning kan gå till på olika sätt bland olika företag och även från en mäklare till en 

annan.  

Detta håller företag 2 också med om. En annan mäklare inom företag 1 tror att 

konsekvenserna kommer att minska, eftersom de flesta mäklarbyråerna nu tillämpar 

öppen budgivning. 

En annan mäklare inom företag 2 tycker inte att det finns några negativa aspekter.  

 

Vad tycker spekulanter om budgivningen som den ser ut idag? 

En mäklare på företag 1 säger att spekulanterna kan tycka att budgivningsprocessen 

går för fort. En annan mäklare menar att spekulanterna uppskattar full insyn via 

Internet, men att de är osäkra på de andra budgivarna, om de verkligen existerar. 

Ytterligare en mäklare tror att spekulanterna blir osäkra över värdet på grund av 

snabba beslut. 

Företag 2 instämmer med att spekulanterna tycker att processen går för fort, men det 

finns också några budgivare, som kan bli irriterade om processen blir utdragen. 

 

Lämnar ni budgivningslista till någon? 

Vid företag 1 lämnas alltid listan ut till säljare och köpare. Även övriga budgivare kan 

få den om de ber om den. Företag 2 arbetar på precis samma sätt. 
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7 Resultat 

7.1 Jämförelse av gamla och nya lagen 

Det visade sig, efter att ha granskat nu gällande mäklarlag och förslaget till den nya 

lagen, att det inte kommer att bli några större förändringar gällande budgivnings-

processen. Det som kommer att regleras i Fastighetsmäklarlagen är en skyldighet för 

fastighetsmäklaren att upprätta en förteckning över budgivningen och överlämna 

denna till säljaren och köparen efter överlåtelsen.  

Den tolfte paragrafen, om god mäklarsed, kommer att finnas kvar i den nya lagen och 

fortsätta att reglera på detaljnivå genom branschorganisationerna. Dock finns heller 

inte i tolfte paragrafen några större nyheter kring budgivningsprocessen. Enligt god 

sed skall fastighetsmäklaren inte behöva budgivarnas samtycke, som man måste ha i 

dagsläget, för att få dela ut budgivningslista till köpare och säljare. Budlistan bör enligt 

god mäklarsed innehålla budgivarens namn, telefonnummer eller annan kontakt-

uppgift, anbudets storlek och eventuella villkor. 

7.2 Undersökningar 

Sammanfattningsvis visar uppsatsens enkät, och dess 31 respondenter av 80 

tillfrågade, att konsumenterna är övervägande negativa till hur budgivningsprocessen 

fungerar. Den vanligaste åsikten var att kontakten med mäklaren var dålig samt att de 

hade dålig insikt i hela budgivningsprocessen. Man hade heller inte fått någon 

budgivningslista vilket är mycket konstigt eftersom fastighetsmäklarnämnden i 

dagsläget rekommenderar alla mäklare att arbeta på detta sätt. Eftersom det nya 

förslaget till fastighetsmäklarlagen är tänkt att reglera just detta, att budgivningslista 

ska delas ut till köpare och säljare, är detta mycket oroväckande.  

Av intervjuerna framkom att företagen hade delade meningar om budgivnings- 

processen och om den fungerade bra eller dåligt. Vanligaste svaret var att mäklarna 

själva var tämligen nöjda med budgivningsprocessen, men att kunderna ibland kunde 

känna sig utanför och dåligt insatta i processen. De olika mäklarföretagen arbetar i 

princip på samma sätt vid budgivning, men det fanns några detaljer som skilde deras 

arbete åt, som t ex budgivning via Internet var det bara det ena företaget som 

tillämpade. En gemensam åsikt från företagen var dock att budgivare inte känner igen 

sig i processen, eftersom varje budgivning kan gå till på olika sätt mellan olika företag 

och mäklare.  

En mäklares åsikt som framkom av intervjuerna var att mäklaren tror att 

konsekvenserna kommer att minska eftersom de flesta mäklarbyråerna nu tillämpar 

öppen budgivning. Detta kan kopplas till varför de flesta mäklare i undersökningen 

inte ser några direkta brister i budgivningsprocessen. 
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7.3 Jämförelse mellan Sverige och grannländerna 

I Danmark har man kommit längst i sin reglering av Budgivningsprocessen. Det finns 

en frist för budgivningen och mäklaren tar in dolda bud tills fristen gått ut, först då får 

han öppna buden och säljaren väljer om han accepterar något av buden.  

Alla bud skall antecknas i en journal. Under tiden som fristen löper får försäljning 

eller budförhandling inte ske. När fristen gått ut är budgivaren bunden av sitt bud, 

men i konsumentförhållanden har man sex dagars ångerfrist. Säljaren har dock ingen 

ångerfrist. Till skillnad från Danmark har svensk mäklarlag varken någon tidsfrist eller 

begränsningen att försäljning inte får ske under budgivningen. I Sverige är heller ett 

bud aldrig bindande för en budgivare. Den svenska budgivaren är bunden till köpet 

först efter att överlåtelseavtalet har undertecknats av båda parter. 

I Norge krävs att man för en journal över buden med tidpunkt, budgivares adress och 

telefonnummer, budets storlek, förbehåll, acceptfrist och tidpunkt för accept eller 

avslag. Journalens överlämnande är reglerat och mäklarens hantering av processen – 

det ska vara betryggande. Branschorganisationerna och konsumentverket har tagit 

fram dessa regler. Minst 24 timmar från sista visningen ska ha gått innan bud tas in i 

konsumentförhållanden. Detta är likt sättet den skötsamma mäklaren i Sverige arbetar 

på, men det är inte reglerat i vår lag där budgivningsfristen inte är mer än ett önskemål 

från mäklaren och säljaren. 

I Finland finns inga regler för budgivningen, det finns dock rekommendationer som i 

Sverige (SOU 2008:6).  
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8 Analys och diskussion 

8.1 Gamla och nya lagen 

Det man kan säga om skillnaden på dagens mäklarlag och den som komma skall är att 

den, gällande budgivningsprocessen, är utan betydelse för de problem, som har 

diskuterats i denna uppsats. Eftersom dagens budgivningar i stort sett alltid är öppna 

och budlistan redan delas ut ofta. Problemet handlar, enligt författarna, om att man 

inte idag eller framöver kommer att behöva kontrollera budgivares identitet. Falska 

budgivare är alltså något som samhället kommer fortsätta att se i media även efter att 

den nya mäklarlagen trätt i kraft. 

8.2 Lagförslag från författarna 

Ett förslag som författarna har gällande budgivning och priser, är att man skulle 

kunna införa ett pristak, som reglerar hur många procent en budgivningen får nå upp 

till. Det verkar idag finnas en oskriven regel om att en budgivning inte får överstiga 

10% av utgångspriset som ett mönster i flera affärer. Om ett tak införs kommer det 

att minska antalet lockpriser eftersom mäklarna kommer att vilja hålla sig någorlunda 

inom ramen för dessa 10%. Det kommer heller inte påverka den enskilda affären, där 

två väldigt intresserade spekulanter bjuder mot varandra, eftersom Fastighetsmäklar-

nämnden måste kunna bevisa ett mönster av lockpriser överstigande 10% för att fälla 

mäklaren. 

Det mest relevanta förslag till förändring som författarna har är dock att införa 

identitetskontroll redan vid visning av bostaden. Detta skulle medföra att alla falska 

bud, i alla fall de från konsumenter, skulle försvinna och budgivningen skulle bli mer 

hederlig. Ett alternativ till detta kan vara att spekulanten identifierar sig genom e-

legitimation på Internet, innan han får delta i budgivningen, som i sådant fall utspelar 

sig helt och hållet via webben. 

Tidsfrist är också något som skulle säkra budgivningsprocessen för både konsument 

och mäklare. Den skulle ge tydligare riktlinjer och bättre insikt över vad som sker i 

processen. Författarna tror att både konsumenter och mäklare hade blivit mer 

avslappnade och överens i en budgivningsprocess om detta infördes. Det framkom 

trots allt, från intervjuer med mäklare, att många spekulanter känner sig stressade i 

budgivningsprocessen och att de kan känna sig förvirrade. En tidsfrist för bud-

givningen skulle med andra ord vara en lösning till detta. 
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8.3 Grannländerna 

Lagstiftningen i grannländerna skiljer sig mer eller mindre från den svenska lagen. Det 

är både intressant, oroväckande och vilseledande. Ponera att en svensk flyttar till 

Danmark och då behöver köpa en bostad. Svensken blir antagligen förvånad och 

förvirrad över landets budgivningsprocess och det kan bli en jobbig situation, 

eftersom svensken är van att kunna bjuda över det högsta budet. På detta sätt blir det 

aldrig någon budgivning så som vi är vana vid att ha i Sverige. Man lägger alltså ett 

bud och säljaren har då att välja mellan detta bud och de andra budgivarnas bud. Är 

budet inte tillräckligt högt enligt säljarens smak, eller om säljaren påverkas av andra 

faktorer, som gör att han inte vill sälja till just den budgivaren, blir budet inte 

accepterat och budgivaren får ingen chans att komplettera.  

Det man kan säga om den danska lagen är att man tänkt till ordentligt inför denna. En 

nackdel är dock att då de i Danmark döljer buden gör de situationen väldigt osäker för 

budgivaren. Denne kan inte veta om han har lagt ett vinnande bud eller inte. Detta 

menar författarna är mindre konsumentvänligt. Det hade varit intressant att se vad 

som hade hänt med priserna på bostäder i Sverige om dessa regler togs i anspråk. 

Frågan är om detta är något vi behöver i vårt land? Att följa Norges exempel däremot 

skulle vara bra och enkelt att införa. 

I Finland finns inga regler för budgivningen. Det finns dock rekommendationer som i 

Sverige.  
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8.4 Enkät och intervjuer 

8.4.1 Intervjuer 

Mäklare är inte de mest lätta att intervjua. De är oftast stressade och vill gärna lägga 

sin tid på det de får betalt för att göra, sin förmedling. Därför skickade vi frågorna via 

email så att de kunde svara när tid fanns över. Svaren blev dock mer kortfattade än 

väntat, men de slutsatser, som kan dras, är att de två kontoren arbetar väldigt lika. 

Exempelvis lämnar båda företag alltid ut budgivningslista till säljare och köpare. Även 

till andra spekulanter om de ber om den. Svaret glädjer författarna, eftersom det enligt 

lagförslaget kommer att bli reglerat. 

Även mäklarna upplever att budgivarna känner sig stressade ibland, men det finns 

också budgivare som tycker att processen blir för utdragen och långsam. På grund av 

dessa svar kan man tycka att det skulle finnas en tidsfrist för budgivningen. Det hade 

bidragit till att spekulanterna varit förberedda på tidsperspektivet och införstådda i hur 

budgivningen skulle fortlöpa. 

Överlag hade mäklarna svårt för att se brister i budgivningsprocessen. Flera hade 

ingen åsikt alls om detta och tyckte att det fungerade bra i dagsläget. Dock ser många 

mäklare budgivningen ändå som det svåraste momentet i en förmedling, eftersom det 

dyker upp många olika villkor från budgivarnas och säljarens håll.  

8.4.2 Enkät 

För att sammanfatta uppsatsens enkät kan man säga att konsumenterna är 

övervägande negativa till hur budgivningsprocessen fungerar. 65% tyckte att 

kontakten med mäklaren var bristande samt att de hade dålig insikt i processen. Dessa 

hade heller inte fått någon budgivningslista, vilket är mycket anmärkningsvärt 

eftersom Fastighetsmäklarnämnden i dagsläget rekommenderar alla mäklare att arbeta 

på detta sätt. Med tanke på det nya förslaget till fastighetsmäklarlag, som kommer att 

reglera att budgivningslista ska delas ut till köpare och säljare, är detta mycket 

oroväckande. Författarna anser att mäklare skulle tjäna mycket på att redan i dagsläget 

arbeta efter kommande reglering för att komma in i systemet samt förbättra 

situationen för konsumenterna genom att göra budprocessen mer transparent.  

Att man som deltagare i en budgivning har dålig insikt i processen är vanligt och 

exemplen nedan förtydligar detta:  

”Jag tycker att mäklaren var väldigt nonchalant under hela försäljningen. Jag blev uppringd av 

mäklaren och lade ett bud, sedan hörde jag ingenting på ett par timmar om hur budgivningen gick 

och blev sedan uppringd av mäklaren som sa att lägenheten var min.” 
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”En kompis råkade ut för att de inte fick tag på mäklaren under en hel dag, då de hade  haft det 

högsta budet och sen när mäklaren ringde upp dagen efter sa han att affären redan var avslutad med 

ett par som hade lagt över deras bud. De fick alltså inte ens chansen att bjuda över. Det borde 

lagregleras tydligare för vad som är okej och inte okej att göra i en budgivningsprocess.” 

 

Det alarmerande resultatet om att 85% inte behöver identifiera sig förrän vid 

kontraktskrivning, tror författarna är ytterligare något, som bidrar till konsumenternas 

osäkerhet kring budgivning och köp av bostad. Detta påverkar självklart budens 

trovärdighet, eftersom det inte sker någon kontroll av den, som lägger ett bud, varken 

om vem personen är eller om namnet överhuvudtaget finns.  

”Att man inte behöver identifiera sig innebär ju att det kan vara vem som helst som lägger bud 

egentligen, som inte står för det, bara budar för skojs skull.” 

 

Frågan om lånelöfte gav ett jämt resultat, något fler av budgivarna har dock inte blivit 

tillfrågade om de har lånelöfte klart och täckning för sitt bud. Den här frågan kan vara 

relevant, eftersom det finns mäklare som ringer banken där lånelöfte finns och 

kontrollerar att allt stämmer. Detta är också bra på det sättet att det fungerar lite åt 

hållet som en identifikation, eftersom bankmannen behöver uppgifter om 

konsumenten för att kontrollera lånelöftet så som ett personnummer. 

Det mest populära sättet att lägga bud på visar sig vara via SMS. En respondent från 

undersökningen tyckte att Internetbudgivning verkade oseriöst, att det påminde om 

en Tradera-auktion, där det säljs föremål av lägre värde. 

En åsikt kring budgivning var att det pressar upp priserna och det har en tendens att 

övervärdera bostaden. Även om det bara framkom från en respondent, kan man ofta 

höra detta i allmänna diskussioner om budgivning och bostadsaffärer. Därför är det 

en relevant fråga att arbeta med inför den nya lagen. Kanske är det därför man har 

dolda bud i den danska budgivningsprocessen. 

De som deltagit i vår enkät har tyckt att det vore bra om man hade tydligare riktlinjer 

för vad som gäller och mer information om vad som verkligen sker i 

budgivningsprocessen. 

”Det känns lite som att mäklaren har all info och att mäklaren kan påverka utgången. Ibland 

undrar man även om mäklaren bluffar andra kunders intresse för att stressa på. Men har ju 

ingenting som bekräftar det jag känner.” 

Citaten ovan lämnades av respondenter som ville ge en mer personlig åsikt. 
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8.5 Artikel i Aftonbladet  

Aftonbladet publicerade i februari 2009 en artikel om en hemlig budgivare, som 

trissade upp priset vid en försäljning av bostadsrätt i centrala Stockholm. Köparen 

fick ta del av budgivningslistan och bestämde sig för att kontrollera det näst högsta 

budet och dess budgivare genom att ringa Skatteverket, där de kontrollerade namnet 

mot folkbokföringen utan resultat. Köparen ville därför få tillbaka mellanskillnaden 

om 200 000 kronor från mäklarfirman, som ansvarat för försäljningen. Företagets VD 

besvarade detta genom att hänvisa till nu gällande fastighetsmäklarlag, som inte 

reglerar att spekulanter skall legitimera sig i budgivningsprocessen. 

Detta är ett exempel på hur illa en konsument kan hamna på grund av bristande 

lagstiftning. Det är även en utav författarnas inspirationskällor för denna uppsats. En 

lösning på problemet skulle kunna vara att man på visning måste legitimera sig om 

man vill bli kontaktad för att delta i budgivning. Detta bidrar säkert till att många 

spekulanter faller bort, eftersom många vill vara anonyma så länge de kan, men det 

blir då också endast de seriösa spekulanterna kvar vilket borde vara till fördel för 

mäklaren och försäljningen. Är spekulanten så pass besvärlig att den inte vill 

identifiera sig, är intresset för bostaden kanske ändå inte så stort. Det är trots allt rätt 

vanligt att grannar och andra nyfikna går på visning bara för att ”snoka runt” och inte 

alls är intresserade av att köpa något nytt. Med andra ord menar författarna att dessa 

spekulanter inte är till någon förlust om de faller bort. 

Angående artikelns utfall, att köparen inte fick ersättning för de 200 000 kronorna, 

som utgjorde mellanskillnaden på de två sista buden, anser författarna att 

budgivningen borde ha startats om helt från början, eftersom den inte existerande 

budgivaren varit med och trissat upp priset till den nivå som priset slutade på. Det 

känns som en dålig ursäkt från mäklarfirmans håll, men det är tyvärr ett bra tillfälle att 

utnyttja situationen och lagens bristande reglering. Dock är detta mycket dålig reklam 

för företaget och det har med stor sannolikhet påverkat deras rykte, i alla fall för en tid 

framöver.  

Anledningen till att det finns budgivare, som ger prefabricerade bud, kan vara att 

säljaren vill få ut så mycket pengar som möjligt av försäljningen, och därför ber en 

kompis exempelvis att gå in som budgivare. Detta är lätt gjort, eftersom ett bud aldrig 

är bindande enligt svensk lag. En annan anledning kan vara att en oseriös mäklare 

försöker få ut ett högre försäljningspris och därmed få en större provision. Det finns 

olika sätt att lägga upp sin provision, ett exempel är provisionstrappan som ger mer 

betalt om slutpriset hamnar över en bestämd summa. Därmed kanske mäklaren själv 

hittar på bud för att komma över denna summa och får då bättre betalt.   

Det känns konstigt att det nya lagförslaget inte alls tar upp detta problem med 

identifiering och budgivning. Författarna hoppas på att det kommer att justeras i god 

mäklarsed i bästa fall, om inte så kommer vi i framtiden troligtvis att se mer av det här 

och andra komplikationer vid budgivning. 
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9 Slutsatser och framtida arbete 

Författarna har genom undersökningarna kommit fram till att konsumenter är 

övervägande negativa till hur budgivningsprocessen fungerar. En tredjedel av de 

tillfrågade tycker att budgivningsprocessen fungerar bra. Men majoriteten tyckte att 

kontakten med mäklaren var klandervärd samt att de hade dålig insikt i hela 

budgivningsprocessen. Det framkom också att mäklarna slarvar med att lämna ut 

budlistan till köpare och säljare, vilket är rekommenderat av branschorganisationerna, 

och även den nya mäklarlagen kommer att reglera detta enligt nu gällande förslag.  

Mäklarföretagen hade delade meningar om budgivningsprocessen och om den 

fungerade bra eller dåligt. Vanligast var dock att mäklarna själva var nöjda med 

budgivningsprocessen, men deras uppfattning var att kunderna ibland kunde känna 

sig stressade och dåligt insatta i processen.  

Den idag enda lagreglering som finns om budgivning är paragrafen om God 

Mäklarsed. Denna uppdateras efter branschorganisationernas önskemål, och reglerar 

mäklarnas arbete och budgivning på så sätt lite mer än vad lagen föreskriver. 

”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. 

Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse” (§12 Fastighetmäklarlag 

1995:400). 

I Danmark har man kommit längst i sin reglering av Budgivningsprocessen. Det finns 

en frist för budgivningen och mäklaren tar in dolda bud tills fristen gått ut, först då får 

mäklaren öppna buden och säljaren väljer om han accepterar något av buden. När 

fristen gått ut är budgivaren bunden av sitt bud men i konsumentförhållanden har 

man sex dagars ångerfrist. Säljaren har ingen ångerfrist. Detta upplägg är fördelaktigt 

främst för konsumenten. 

I Norge fungerar budgivningen i princip på samma sätt som i Sverige. Dock har de en 

acceptfrist och tidpunkt för accept eller avslag. Journalens överlämnande är reglerat 

och även mäklarens skötsel av processen, det ska kännas tryggt för konsumenterna. 

Minst 24 timmars tid ska ha passerat från sista visningen innan bud kan börja tas in. 

Konsumenten främjas genom Norges reglering.  

Ländernas sätt att reglera budgivningen verkar effektiv, men frågan är om det hade 

gått att tillämpa i Sverige, där befolkningen är vana att kunna konkurrera med 

varandras bud. Det förekommer även förhandsbud i Sverige, vilket innebär att bud 

ges innan visning av bostaden. Detta hade varit omöjligt att fortsätta med om vi skulle 

tillämpa dessa länders reglering. En tidsfrist hade dock varit enkel att införa och hade 

varit bra för både mäklaren och konsumenten, eftersom det hade gett mer klarhet 

över budgivningsprocessens funktion. Detta grundar sig i att konsumenterna känner 

sig förvirrade och stressade, och att budprocessen skiljer sig åt mellan företag, mäklare 

och från gång till gång. 
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Slutsatsen i uppsatsen blir därför att den nya mäklarlagen inte kommer att utvecklas 

nämnvärt gällande budgivning och hur den ska fungera. Det enda som skall regleras är 

att mäklaren blir skyldig att lämna budgivningslista till säljaren och köparen. Tanken är 

dock att § 12 om God Mäklarsed skall styra upp reglerna runtomkring budgivningen, 

men frågan är om det kommer att vara tillräckligt. Eftersom det inte uppstår några 

större nyheter i lagen eller rekommendationerna, kommer budgivningsprocessen 

därför ge fortsatt upphov till komplikationer. Komplikationer som vi kommer att se 

även i framtiden är bland annat falska budgivare som aldrig behövt identifiera sig, bud 

som inte når fram till intresserade spekulanter, fortsatt dålig insikt för konsumenter i 

budgivningsprocessen och i övrigt en komplicerad process som skulle kunna göras 

både tydligare och enklare för alla parter. 

Förslag till fortsatt arbete är att göra en större utredning, över förbättringar som kan 

göras, än det lagförslag som finns idag. Att skapa en konsumentvänligare lagstiftning  

gällande budgivning, som även är mer praktisk och lätthanterlig för både mäklare och 

konsumenter. 
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Bilaga A:1 

A. Enkätfrågor 

 
 
Hej! 
 
Skulle bli väldigt glad om du kunde fylla i denna enkät.  
 
Frågor om budgivningsprocessen 
 
Denna enkätundersökning är framtagen i syfte att utgöra underlag till examensarbete inom 
ämnet fastighetsrätt/utveckling. 
 
Frågorna du skall besvara handlar om hur du som köpare eller budgivare upplevt 
budgivningen. Inriktningen på examensarbetet är att budgivning är oreglerad i 
fastighetsmäklarlagen och om det kan ge upphov till komplikationer. 
 
Svara med JA eller NEJ, eller NÅGOT/NÅGRA AV SVARSALTERNATIV. 

 
1. Blev du  köpare av bostaden?  

 
2. Blev du erbjuden/fick ta del av budgivningslista? 

 
3. Tycker du att det finns brister i budgivningsprocessen? 

 
Svarsalternativ: - Dålig kontakt med mäklaren 

- ID-kontroll görs inte på budgivare 
- Dålig insikt i budgivningsprocessen 
- Tycker inte det finns några brister 
 

4. Tyckte du att uppgifter om buden förmedlades på ett bra sätt av mäklaren? 
 

5. Behövde du identifiera dig på något sätt och i så fall när? Tex. Legitimation, 
personnummer eller körkort. 
 
Svarsalternativ:  - Vid bokning av visning 

- Vid visning 
- I budgivningsprocessen 
- Vid kontraktskrivning     
 

6. Blev du tillfrågad om lånelöfte vid budgivningen? 
 

7. Vilken form av budgivning föredrar du?  
 
Svarsalternativ: - SMS 
  - Telefonsamtal 
  - Internet 
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Bilaga E:1 

B. Intervjufrågor 

 
Frågor angående budgivningsprocessen riktad till anställda mäklare på två olika 
mindre kontor. 
 
Syftet med undersökningen är att få en grund till examensarbete inom fastighetsrätt och 
fastighetsutveckling. 
 
 

1. Hur går budgivningen till på ert kontor? 
 

2. Gör ni någon form av identitetskontroll i budgivningsprocessen? 
 

3. Tycker du det finns brister i processen och i så fall vad? 
 

4. Vad för konsekvenser tror du kan uppstå i och med att budgivningsprocessen är 
oreglerad i fastighetsmäklarlagen? 
 

5. Vad tycker spekulanter om budgivningen som den ser ut idag? 
 

6. Lämnar ni budgivningslista till någon? 
 
 
 
 
 
 
Tack för er hjälp.  
 
Med vänlig hälsning Maria Carlund och Björn Backhouse, Fastighetsmäklarprogrammet 
Högskolan Väst. 
 
 


