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Sammanfattning

Den svenska fastighetsmarknaden glöder. Bostadspriserna stiger så gott som i hela Sverige. 

Rådande låga ränteläge och lägenhetsombildningar är några faktorer som gör att allt fler 

aktörer, både köpare och säljare, kommer in i spelet och agera på en spelplan. 

Våra valda problemformuleringar är vilka har mest att vinna på olika budgivningsformer, följs 

de etiska riktlinjer av mäklare. Hur ser teknikutvecklingen ut samt hur ser köpare och säljare 

på budgivningsprocessen. Syfte med denna studie är att kartlägga budgivningsprocess ur fyra 

olika perspektiv samt att analysera skillnader och likheter i deras synsätt. 

Budgivningsprocessen är till sin natur sådan att olika aktörer agerar på samma spelplan men 

ur olika perspektiv. För att belysa hela budgivningsprocessen måste man se 

budgivningsprocessen utgående från dessa olika aktörers roller och analysera deras agerande 

utgående från sina respektive perspektiv. På det sättet byggs en enhetlig bild av 

budgivningsprocessen som helhet.  

Undersökningen baseras på intervjuer med 6 mäklare på Jan af Ekenstam, VD på 

Mäklarsamfundet samt enkätundersökning som gjordes på 30 köpare respektive säljare. 

Slutsatsen är att den överväldigande andelen av mäklarna agerar pliktetiskt.

Det finns undantag i form av mäklare som agerar kortsiktigt vinstmaximerande och därmed 

agerar oetiskt. Ny teknik genom datorsystem och Internet underlättar processen men kan på 

intet sätt ersätta den personliga kontakt som behövs mellan mäklaren och köpare/säljare

 Men den grundläggande processen, som bygger på rollspel och förtroende, kräver en god 

mänsklig kontakt genom hela kedjan.  Säljaren och mäklaren har informationsövertaget och 

av det skälet upplever köparna att mäklaren agerar oetiskt och bara i syfte att maximera sin 

egen vinst, samt att mäklaren agerar partiskt till säljarens fördel. Dock är det troligt att detta är 

mer ett resultat av att bostadsmarknaden i storstäder som Stockholm är säljarens marknad.

När det gäller öppen eller sluten budgivning pekar mälarna och mäklarsamfundet på att etiska 

skäl, främst integritetsskäl, gör att sluten budgivning är att föredra för säljarna men kanske 

främst för köparna. Säljaren vinner på den slutna processen genom sitt informationsövertag. 

Detta kan i vart fall konstateras på en överhettad marknad som dagens bostadsmarknad i 

Stockholm.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Den svenska fastighetsmarknaden glöder. Under 2005 gjordes affärer till ett sammanlagt 

värde av 123 miljarder kronor och trycket håller i sig även i år. 1 Fastighetsmarknaden består 

av såväl fast egendom som bostadsrätter. Juridiken definierar fast egendom som jord, dvs. 

mark med eller utan byggnader, och denna indelas i fastigheter. 2 Dessutom består 

fastighetsmarknaden av ett stort antal objekttyper som bostadsrätter, villor, fritidshus, 

kommersiella fastigheter, flerfamiljshus, jord- och skogsbruksfastligheter. 3

 I fortsättningen när vi skriver fastighetsmarknaden menar vi marknaden för bostadsrätter. 

Bostadspriserna stiger upp så gott som i hela Sverige, totalt har priset i riket ökat med 23 % 

under senaste året.4 Prisutvecklingen påverkas av olika ekonomiska faktorer såsom ökade 

inkomster och lägre boendekostnader i form av billigare räntor. 5 Sett över den senaste 5-

årsperioden har den 2-åriga räntan nästintill halverats samtidigt som hushållens disponibla 

inkomster ökat, vilket ger en mycket positiv effekt på priserna. Andra faktorer som påverkar 

priserna är nybyggnation, utbudet av bostäder och nettoinflyttningen samtidigt att många unga 

akademiker har möjlighet att köpa sig en bostad även om det kostar. På senare år har också 

många hyresfastigheter ombildas till bostadsrätter. Mellan 1999 och 2004 omvandlades 1228 

fastigheter till bostadsrättsföreningar i Stockholm varav en tredje del ägs av allmännyttan, 

visar en rapport från utrednings och statistikkontoret. 6 Genom dessa ombildningar har en ny 

grupp köpare kommit till marknaden. Genom att lösenpriserna i samband med ombildningar 

är ofta väsentligt lägre än marknadspriserna har nytt kapital klivit in på bostadsmarknaden. 

Ägare av ombildade hyresrätter sitter på så sätt med ett kapital och ofta ett uppdämt behov att 

se över sin bostadssituation genom att rörligheten på hyresrätter varit mycket begränsad. 

I takt med att den stora och växande omsättningen på fastighetsmarknaden, ökar antal 

fastighetsmäklare. År 2005 hade Sverige 5519 registrerade mäklare, jämfört med 5122 år 

2004. Till mäklare vänder man sig till när man vill överlåta sin bostadsrätt eller göra en 

                                                
1 http://www.n24.se/dynamiskt/nyheter/did_11845983.asp, (2006-02-15, 10:24)
2http://www.lagen.nu/1970:994 , (2006-10-18, 21:24)
3 http://lagen.nu/1971:479, (2006-10-18, 20:24)
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=543812, (2006-05-20, 13:49)
5 http://www.bjurfors.se/images/news/1_2005-04-01file1.pdf , (2006-03-12, 18:17) 
6 Katarina Lagervall , Tidning Stockholm City, (2006-04-18, 16:41)
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fastighetsaffär. Genom att anlita en mäklare kan man gardera sig från diverse risker vid köp 

eller försäljning av bostad. Mäklaren som sådan ska vara en opartisk länk mellan säljaren och 

köpare och få därför aldrig agerar ombud för någon av parterna. I fastighetsmäklarlagen står 

att fastighetsmäklare skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed samt tillvarata både säljarens och köparens intresse.7

Nu har fastighetsmarknaden utvecklats till säljarens marknad där många tävlar om att få köpa 

samma objekt. 8 Det begränsade utbudet gör köparna beroende av mäklarna som kanal att lösa 

sin boendefråga. Således blir allmänheten alltmer beroende av mäklarna och de spelregler 

som de etablerar på fastlighetsmarknaden, t.ex. hur man hanterar en budgivningssituation där 

många intressenter konkurrerar om samma objekt. Budgivning blir allt vanligare i takt med att 

efterfrågan på fastighetsmarkanden ökar, utan att kompenseras genom större tillgång. När 

utbudet är mindre än efterfrågan trissas priserna lätt upp, ibland till rena fantasipriser. 9

Den lagregleringen som en mäklare har att följa i sitt arbete gäller främst 

Fastighetsmäklarlagen10. Denna lag har bland annat till uppgift att reglera mäklarens agerande 

i sin roll som förmedlare av bostäder. En annan lag som på senare tid även aktualiserats för 

mäklarna är lagen om penningtvätt11. Denna lag skärptes under 2003 för att försvåra och 

motverka att pengar tvättas vid samband med överlåtelser av bostäder. Exempel på andra 

lagar som mäklare måste följa är marknadsföringslagen, bokföringslagen och datalagen12.  

Förutom de lagar som ovan nämnts så har Konsumentverket satt upp riktlinjer för hur 

mäklaren skall utföra sitt uppdrag. Konsumentverket kan vid eventuella oegentligheter lämna 

in en anmälan om varning till tillsynsmyndigheten eller låta Konsumentombudsmannen pröva 

ärendet i domstol13. Noterbart är att Konsumentverket satt upp riktlinjer för mäklarens 

uppdrag, detta är alltså ingen lag. Dessa lagar och riktlinjer som ovan nämnts är de som 

påverkar mäklarens roll i störst utsträckning, dock finns det inga regleringar när det gäller 

själva budgivningen. Därför är det fritt fram för säljaren att bestämma hur det hela ska gå 

                                                
7http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19950400.htm, 1995-04-20, (2006-03-30, 15:55)
8 http://www.maklarsamfundet.se/pof/ms/sida.pof?kundid=10003&sida=2876, 2005-10-05, (2006-03-10, 12:44)
9 www.dn.se/Dnet/road/classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=242653 , 2004-03-10, (2006-03-24, 14:23)
10http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_
ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1995%3A400&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW, (2006-
10-12, 12.10)
11http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_
ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1993%3A768&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW, 2006-
10-14, 13:11)
12 Mäklarsamfundet 2005 
13 http://www.boende.konsumentverket.se/Documents/kovfs/1996_4.pdf,  (2006-10-15. 09:55)
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till.14 Det finns alltså för närvarande inte finns några regler, branschpraxis eller andra 

övergripande regler som reglerar budgivningsprocessen i samband med överlåtelse av 

fastigheter och bostadsrätter. Budgivningar i samband med bostadsköp varierar därför mellan 

olika mäklarföretag och till och med inom mäklarföretag för enskilda objekt, eftersom det är 

främst säljarens som i samråd med mäklaren bestämmer hur budgivningen skall se ut. Det är 

också så att en säljare när som helst under själva budgivningen kan ändra formerna eller helt 

enkelt avbryta eller avsluta budgivningen. Som köpare har man ingen rätt att få veta vilka de 

övriga köparna är, och man har heller inte någon ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat 

bud. 15 Om man jämför mot andra marknader så ser man att fastighetsmarknaden är unik i sitt 

sätt att bedriva auktionsförsäljning, på aktiemarknaden till exempel så råder det helt andra 

regler, som är mycket tydligare.

Det är hela tiden säljaren som styr hur han vill ha budgivningen. Den nuvarande bristen på 

samordnade regler upplevs av konsumenterna som mycket otillfredsställande och skapar 

osäkerhet om hur man som köpare ska agera. Situationen kan beskrivas på det sättet att man 

som köpare i och för sig deltar i en tävling och att tävlingsreglerna är olika varje gång man 

ställer upp och till och med kan ändras under tävlingens gång. 16 Det finns olika typer av 

budgivningar. Under sluten budgivning har köparna en viss svarstid och mäklaren redovisar 

buden endast till säljaren. I öppen budgivning lämnas alla bud till mäklaren som löpande 

informerar säljaren och spekulanterna om högsta budet. 17

De klagomål som förekommer på budgivningen kan i huvudsak hänföras till tre grupper. Den 

första är kritik mot mäklarens sätt att sköta budgivningen. Det handlar om bristande 

information om den aktuella budgivningen, svårigheter att få kontakt med mäklaren, att 

mäklaren inte återkommer trots uttryckligt löfte och svävande eller undvikande svar på 

konkreta frågor. Den andra gruppen klagomål kan hänföras till bristande förtroende om själva 

processen och om lagda bud. Till denna grupp räknas klagomål på att mäklaren misstänks ha 

undanhållit bud och att dessa inte framförts till säljarens eller rent motsatta att mäklaren för 

                                                
14 http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=183, 14 oktober, 2004, (2006-03-15, 08:55)
15 http://www.maklarsamfundet.se/pof/ms/sida_upload/_BASE_3_ID_1101_1130839663.pdf, (2006-02-18, 
16:21)
16 http://www.maklarsamfundet.se/pof/ms/sida_upload/_BASE_3_ID_1101_1130839663.pdf, (2006-03-09, 
16:50)
17 www.fastighetsmaklarnamnden.se, SHBK Konsumentvägledningen, 2004-09-16, (2006-04-17, 12:13)
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spekulanterna uppgivit att bud lämnats som inte är konkret angivna. Att mäklaren själv 

fabricerar bud för att få upp prisnivån, räknas också till denna grupp.18

Den tredje stora kategorin klagomål handlar om den situationen att mäklaren, trots att varken 

kontrakt eller överlåtelseavtal finns, har lämnat besked till viss köpare att man av säljarens 

blivit utsedd till köpare utan reservationer. Detta i sin tur invaggar mottagaren i den felaktiga 

tron att budgivningen slutligt upphört. 19

Situationen är allvarlig när det gäller köparnas bristande förtroende för budgivningsprocessen, 

eftersom det dels också indirekt ger ett bristande förtroende för mäklarkåren. Enligt en 

undersökning som handlar om tilliten till fastighetsmäklare så svarade ca 86 % att de inte 

litade på mäklaren.20  Detta är ett stort problem för branschen att förtroendet är så pass lågt, 

vilket ger en mycket negativ anstrykning till den i övrigt för de flesta mycket positiva 

processen att skaffa sig ett nytt drömboende.21

1.2 Problemdiskussion

När det gäller fastighetsmarknaden så finns det en del problem som har uppmärksammats och 

en del som inte fått lika mycket uppmärksamhet. En viktig del i vår uppsats kommer att 

beröra hur budgivningsprocessen går till. Det finns både öppna och slutna budgivningar varav 

den senare är mest förekommande i dagsläget. Det väcker genast frågan om vem det är som 

helst ser att det är så, varför används inte den process som ser till att förse alla inblandade med 

så mycket information som möjligt? Marknaden har ändrat tillgången på information, bör då 

inte också budgivningen ske under nya former? Kunderna har idag en större tillgång till fakta 

om objekten, lån, försäkringar, infrastruktur, dvs. det mesta som man kan behöva veta om 

objektet innan man gör upp affären. Men när det gäller själva budgivningen så är det 

fortfarande en process som sköts med dålig insyn. Varför är det så?

Vilka är det som har mest att vinna på att budgivningarna är slutna?

Något som fastighetsmäklare skall efterleva är att man skall sköta sitt arbete, inklusive 

budgivningsprocessen, enligt god fastighetsmäklarsed vilket innebär att mäklaren opartiskt 

                                                
18 http://www.maklarsamfundet.se/pof/ms/sida_upload/_BASE_3_ID_1101_1130839663.pdf, (2006-03-12, 
09:50)
19 http://www.maklarsamfundet.se/pof/ms/sida_upload/_BASE_3_ID_1101_1130839663.pdf , 2005-12-04, 
(2006-02-25, 09:54)
20 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,794499,00.html, Anders Haraldson, (2006-03-17, 
14:16)
21 http://www.maklarsamfundet.se/pof/ms/sida_upload/_BASE_3_ID_1101_1130839663.pdf, 2005-12-10, 
(2006-04-18, 15:12)
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skall tillvarata både köpare och säljares intressen. 22 Ändå är detta ett yrke som ofta omgärdas 

av rykten om dålig etik och moral. Har den gynnsamma marknaden för fastighetsmäklare lett 

till att man inte följer det etiska riktlinjer som man skall, på grund av att det finns stora pengar 

att tjäna genom att tumma på den etiska aspekten?

Efterlevs de etiska riktlinjerna som faller under god fastighetsmäklarsed i budgivningen på 

dagens marknad?

I dagens samhälle så har den tekniska utvecklingen under senare år gjort stora framsteg. Det  

har lett till att vi nu lever i ett informationssamhälle där man kan få tag i all möjlig 

information genom att sitta framför datorn hemma. Som vi tidigare nämnt så har köpare och 

säljare lättare att ta reda på fakta gällande fastighetsmarknaden, men borde inte 

budgivningsprocessen utvecklas också? Tekniken finns i dagsläget och vissa mäklare 

använder sig också av den nya tekniken genom att hålla öppna budgivningsprocesser via t.ex. 

Internet, men varför är detta inte regel istället för undantag?  Tidigare har transaktioner och 

affärer som sköts via Internet mötts med en viss skepsis, kanske mest på grund av att man inte 

känt att detta var ett säkert sätt sköta diverse affärer. Men nu har tekniken utvecklats och det 

har blivit säkrare och säkrare att använda Internet, nu kan man till och med deklarera med 

hjälp av e-legitimation. Skulle det inte fungera att uteslutande använda sig av öppna 

budgivningar med hjälp av den nya tekniken, som blivit säkrare?

Hur ser teknikutvecklingen ut för budgivningsprocessen, finns det tendenser att en förändring 

är på väg inom området?

När man talar om fastighetsmarknaden och budgivning idag så är det oftast mäklarens roll 

som belyses, frågor som berör etik och moral osv. Men är det inte intressant att se till 

köparens och säljarens aspekt i frågan? Känner de att deras intressen tillvaratas på ett 

tillfredsställande sätt? Har de förtroende för mäklaren och dennes arbete, speciellt vad det 

gäller budgivningen? Har de samma åsikter eller skiljer de sig åt?

Hur ser köpare och säljare på budgivningsprocessen?

                                                
22 Fastighetsmäklarlag (1995:400), Allmänna bestämmelser 12 §
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1.4 Syfte

Syfte med denna uppsats är att undersöka budgivningsprocess ur fyra olika perspektiv samt att 

analysera skillnader och likheter i deras synsätt. Dessa perspektiv är köparens, säljarens, 

enskilda mäklares perspektiv samt Mäklarsamfundets. 

1.5 Disposition

I kapitel 2 presenteras valda teorier, därefter följer kapitel 3 som tar upp teoretisk syntes och 

referensram. Därefter i kapitel 4 presenteras och motiveras valda metoder för att samla in och 

bearbeta data. I kapitel 5 presenteras empiri som bygger på intervjun med Mäklarsamfundet, 

intervjuer med 6 mäklare från Jan av Ekenstam samt enkätundersökning med köpare och 

säljare. I kapitel 6 analyseras det insamlade materialet och kapitel 7 redovisas slutsatser. I 

kapitel 8 ges förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teori

I detta kapitel presenteras de för undersökningen relevanta teorier som ligger till grund för 

bland annat analysen. Kapitlet inleds med auktionsteorin som är en av de grundläggande 

teorierna. Fortsättningsvis presenteras agentteorin där principal- agent förhållandet 

beskrivs. Vidare tas upp spelteorin som beskriver olika spelregler och spelarens tillgång till 

fullständig och felaktig information samt spelarens avsaknad av information om andra 

spelare. Sedan presenteras etik och avslutningsvis en teori om ny teknik. 

2.1 Auktionsteori 23

En auktion är budgivning under en begränsad tid där den som bjuder högst måste köpa varan. 

Auktioner kan sträcka sig över olika tidsperioder, allt ifrån fastigheter som normalt vara i flera 

månader till minutlånga budgivningar på börsen. 24

Auktioner förekommer i olika former och används ofta för differentierade produkter som t.ex. 

konst, antikviteter etc. Auktioner är mer flexibla än fasta priser och mindre tidskrävande än 

förhandlingar. Beroende på vilken auktionsform man väljer gäller det olika regler och output 

blir beroende av vilken auktionsform man väljer. 

Eftersom auktioner sker under en relativt kort tidsperiod är det dock svårare att hitta den 

specifika köpare som kan tänka sig att betala mest. 25 Studier visar att auktioner av fastigheter 

kan vara attraktivt i tider när marknadspriserna förändras snabbt och säljaren har svårt att sätta 

ett pris. Detta gäller speciellt vi uppåtgående marknader när säljaren har en tendens att 

underprissätta sin fastighet. 26 Flera undersökningar visar ett positivt samband mellan antalet 

budgivare och budgivningsnivån. 27 När man säljer objekt skiljer man mellan öppna och 

slutna auktioner.

2.1.1 Öppna auktioner

Öppna auktioner innebär att alla bud är offentliga vilket tillför budgivarna ny information 

genom hela budgivningsprocessen. Öppna auktioner anses vara ett trovärdigt verktyg för att 

                                                
23 Eriksson, Häggbom, Kinnman 2005
24 http://sv.wikipedia.org/wiki/Auktion, (2006-05-01, 08:45)
25Brealey & Mayers 2002
26 Ibid. 
27 Hatch 2002
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komma fram till ett marknadspris. Den fulla insynen i processen minskar budgivarnas risk 

men underlättar samtidigt för budgivarna att gå samman och därmed påverka utfallet av 

auktionen. När antalet spekulanter är många är öppna auktioner att föredra framför slutna 

auktioner. 

Det finns många olika typer av öppna auktioner där de vanligast är engelsk auktion, holländsk 

auktion samt sealed- bid aktion. Engelsk auktion innebär att säljaren ger ett erbjudande till 

potentiella köpare att bjuda över varandra. Man börjar med ett lågt utgångspris och buden höjs 

tills bara en budgivare blir kvar som kan slutföra köpet. 28

Holländsk auktion innebär att man börjar på ett högt pris. Om det inte finns potentiella köpare 

som vill köpa varan sänker säljer priset. D.v.s. att priset under budgivningen sänks successivt 

tills någon accepterar budet.  

Sealed- bid auktion innebär att alla potentiella köpare bjuder ett pris på en vara i ett slutet 

kuvert och den köpare som bjuder högsta priset är det slutgiltiga köpare. 

2.1.2 Slutna auktioner

Slutna budgivningar innebär att ingen budgivare känner vilka andra bud som lagts. De slutna 

budgivningarna attraherar för det mesta seriösa budgivare och minskar risken för hemliga 

överenskommelser. Den finns en annan praktisk fördel med slutna auktioner. Det kräver liten 

kommunikation eller interaktion mellan säljare och köpare. Svårigheten är dock att hålla 

buden slutna tills auktionen är över- framför allt gäller det vid sluten budgivning via Internet 

där säkerheten inte alltid är så hög. 29

2.2 Agentteori

Agentteorin 30 växte fram på 1970- talet och har sina rötter i nationalekonomisk forskning. 

Teorin inriktar sig på relationen mellan två parter. Den ena parten kallas för principal och vill 

få ett uppdrag utfört och delegerar uppgifter till en annan person. Den som åtar sig att utföra 

uppdraget åt principalen kallas för agent. 31 Såväl agenten som principalen antas vara rationell 

och nyttomaximerande individ, vars handlande styrs av självintresse. Problemet som uppstår i 

en sådan relation är att principalen aldrig kan vara säker på att agenten har samma intressen. 

                                                
28 Dixit & Skeath 1999
29 Klemperer 2000
30 http://www.plan.se/tidningen/Agentteori.pdf, (2006-03-18, 12:00)
31 Nygaard & Bengtsson 2002 
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Det finns alltid en osäkerhet att deras intressen skiljer sig åt samt att agenten kommer att 

handla i eget intresse och inte bidrar tillräckligt för sin belöning. 

Den stora frågan är då hur principalen med tillfredställande säkerhet kan försäkra sig om att 

agenten handlar i hans intresse. Detta sker genom att parterna upprättar kontrakt mellan sig 

som informerar om vad de förväntar sig. D.v.s. att principalen vill få någonting utfört och 

agenten vill ha någonting för det jobb han utför. 32  Principal- agentrelationen antas således 

kunna styras av formella kontrakt som ingås av parterna. 

Enligt Ravn, Nygaard och Kristensen (2002) finns det sex grundläggande antaganden kring 

agentteorin: 33

1. Principalen och agenten är bägge nyttomaximerade.

Det betyder att båda parter försöker att åstadkomma största möjliga nytta av sin relation. 

Agenten vill ha en belöning från principalen för sitt bidrag och principalen vill ha ett bidrag 

från agenten för den belöning som agenten erhåller. Detta förhållande antas i teorin vara 

pareto – optimalt genom att det är omöjligt för en av parterna att öka sin nytta utan att 

reducera den andre partens nytta. 

2. Det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten.

Här är parternas nyttofunktion är inte identiska. Principalen söker per definition ett stort 

bidrag för en liten belöning, medan agenten per definition kräver en stor belöning för ett litet 

bidrag. 

3. Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk.

Principalen befinner sig i underläge då agenten har ett informationsövertag. Det kan vara till 

exempel vara principalens bristande kunskap om agentens beteende. Därmed skapas ett 

asymmetriskt informationsunderlag mellan parterna. Det är främst till nackdel för principalen 

som inte kan bedöma om agentens bidrag motsvarar belöningen. 

4. Agenten är opportunistisk.

Det antas att agenten handlar opportunistiskt. Med opportunism avses aktörernas egennyttiga 

handlingar som bedrägeri, lögn, stöld osv. vilka kan uppstå före eller efter ingåendet av det 

aktuella kontraktet. Den opportunistiska parten kan före kontraktstecknandet skapa problem 

med kontraktets utfärdande genom att hålla inne information, förvränga information eller 

handlar passivt. Att principalen vet att agenten kan tänkas vara opportunistisk tvingas 

principalen att gardera sig mot den möjliga opportunismen. 

                                                
32 Nygaard & Bengtsson 2002
33 Ibid.  s. 82
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5. Agenten handlar begränsat rationellt.

Agenten har inte tillgång till all information för ett fatta ett rationellt beslut. Eftersom 

informationsunderlaget aldrig kan sägas vara uttömmande försvåras principalens styrning av 

agentens beteende. 

6. Agenten är riskovillig.

Det innebär att om agenten tvingas ta en ökad risk kräver han enligt agentteorin en större 

kompensation än om agenten varit till exempel riskneutral. Det uppstår två typer av problem i 

principal- agentrelationer, nämligen ett agentproblem och riskproblem. 34 Agentproblemet 

uppstår eftersom det antas finnas en målkonflikt mellan principalen och agenten, och eftersom 

det är omöjligt eller förhållandevis kostbart för principalen att övervaka agentens faktiska 

bidrag. Riskproblemet uppstår i situation där principalen och agenten har olika inställningar 

till att utsätta sig för risk. Det är lättare för agenten att välja högre risknivå när det handlar om 

principalens pengar. 

 2.3 Spelteori

Spelteorin utvecklades av John von Neumann och Oscar Morgenstein och har tillämpningar i 

många områden, däribland samhällsvetenskap och nationalekonomi. Syftet med teorin är:

… To find the mathematically complete principles which define ”rational behaviour” for the 

participants in a social economy, and to derive from them the general characteristics of that 

behaviour.35

Spelteorins syfte är att analysera och förutspå deltagarnas beteende i alla slags konflikter. Ett 

spel består av åtminstone två spelare och har en lista över varje spelares tillåtna drag. Varje 

spel har en utgång som är starkt beroende av spelarnas val samt att varje spelare för belöning 

beroende på spelrundans utgång. 

Inom spelteori studerar man strategiskt motiverat beteende, dvs. samspel mellan aktörer som 

var och en har sina egna mål. Klassisk spelteori gör antagandet att aktörerna är rationella. 

D.v.s. att varje aktör klarar av att utföra de beräkningar som krävs för att komma fram till 

bästa tänkbara strategi för att utfallet ska bli så bra för honom själv som möjligt. Alla aktörer 

analyserar läget helt logiskt och söker efter bästa sättet att maximerar sin egen nytta/belöning. 

D.v.s. att det finns ett fixerat antal spelare som var och en kan välja mellan en uppsättning 

strategier eller handlingsalternativ. Till varje aktör hör också vissa nyttovärden – payoffs. 

                                                
34 Nygaard & Bengtsson 2002
35 Neumann & Morgenstein 1953 
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Dessa avspeglar aktörernas värderingar av de utfall, som kan härledas genom att kombinera 

olika aktörers strategier med varandra. 36

Spelteori är en del av mer omfattande rationalistisk teoribildning och den tillhandahåller 

modeller över komplicerade beslutssituationer och vill fastställa vilka spelutgångar är mest 

sannolika. 37  I en spelteoretisk studie av samhällsfenomen utvecklar man först en modell som 

är en förenklad bild av verkligheten där man till att börja med identifierar vad man spelar om, 

dvs. vilka tänkbara utfall det finns. Därefter identifierar man spelets regler, vilket innefattar 

att man för varje aktör måste beskriva vad de olika tänkbara utfallens relativa nytta är för 

aktörer, vilka tänkbara strategier hon har att välja, samt vilken relevant information hon 

besitter. 

2.3.1 Spel utan information om andras nytta38

En sådan spelteori kallas också för icke- kooperativa spelteori, där en överenskommelse är 

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

det som överenskommits. Den kunskap aktörerna har om det spel de är indragna i kan vara 

mer eller mindre fullständig. Aktörer känner till allt om spelet utom de övrigas preferenser. 

Dessutom förutsätts att aktörerna inte har möjligheten att ingå överenskommelser med 

varandra och på så sätt binda varandra till ett gemensamt uppträdande. Man känner till olika 

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

andra preferenser och inte heller vilka nytta andra kommer att dra. Ibland ligger det i 

aktörernas intresse att dölja sina egna preferenser och i viss mening uppträda oärligt mot sina 

motspelare. Det gäller då att välja det rationella alternativet fastän man inte har information 

om hur andra kan tänkas agera. I vissa fall just bristande information gör det enklare för 

aktören att välja alternativen.

2.3.2 Spel med fullständig information39

En sådan spelteori kallas också för kooperativ spelteori, där aktörerna kan ingå bindande 

överenskommelser med varandra. Spelsituationer där aktörerna har fullständig information 

om alla relevanta faktorer förekommer nästan aldrig i det verkliga livet. Om och när aktörerna 

                                                
36 Hermansson 1990
37 Ibid. 
38 Ibid.
39 Ibid
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har fullständig information om andras beslutsituation har man mera handlingsutrymme 

samtidigt blir inte deras beslutsituation mindre komplicerad. 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. 

2.3.3 Spel med felaktig information40

Aktörer agerar alltid på grundval av såväl egna som andras preferenser, men aktörerna kan 

bedöma sina motspelare fel. Till skillnad från de egna preferenserna kan en aktör inte ha 

fullständig visshet om de andras preferenser. Då blir det en fråga om perceptioner, mer eller 

mindre korrekta, och felaktiga perceptioner är väldigt vanliga. Felaktig uppfattning om 

preferenserna samt felaktiga perceptioner påverkar utfallet av spelet i olika spelsituationer. 

2.4 Etik 

I vardagligt språk skiljer man inte så noga mellan etik och moral. Ordet etik kommer från 

grekiskan och moral från latinet och bägge betyder ungefär sedelära. 41

Etik handlar om att främja det gemensamma bästa. Handlingar som bygger på fria val innebär 

ett individuellt etiskt ansvar. Nedan presenteras olika etiska modeller: 42

2.4.1 Utilitarismen 

Den utilitaristiska läran innebär att vi ska handla så att konsekvenserna för alla som berörs blir 

så lyckade som möjligt och att det inte finns något bättre alternativ till vår handling. Man 

skiljer mellan handlingar som är rätta och orätta. 43 Det innebär dock inte att alla handlingar 

som är rätt bör utföras utan snarare att det är tillåtet att utföra dem. En handling är rätt om och 

endast om det inte finns något alternativ som skulle ge upphov till bättre konsekvenser. Vi bör 

alltså i varje situation handla så att världen blir så bra som möjligt och att det goda maximeras 

genom vår specifika handling. I den klassiska utilitarismen var tanken att välbefinnandet var 

vad som skulle maximeras.

                                                
40 Hermansson 1990
41 Brytting & De Geer, 1993 
42 Tännsjö 2000
43 Ibid. 
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2.4.2 Egoismen

Egoismen kan ses som en invändning mot utilitarismen. Medan utilitarismen anser att man 

ska se till att konsekvenserna blir så lyckade för många som möjligt anser egoismen att vi inte 

har några som helst förpliktelser mot någon annan än oss själva. 44 Det är inte enkelt att leva 

enligt egoismen. Man bör tänka på sitt levnadssätt för att må så bra så länge som möjligt och 

det egna välbefinnande kommer alltid i första hand. 

2.4.3 Pliktetiken

Enligt pliktetiken är vissa handlingar påbjudna eller förbjudna, alldeles oavsett 

konsekvenserna. Man ska handla efter sådana regler som man upplever som plikt att följa. 45

Enligt filosofen Kant, som är den mest välkända företrädaren för pliktetiken, ska man alltid 

handla bara enligt en maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle bli allmän 

lag. Denna regel kallar Kant kategorisk och eftersom det rör sig om en uppmaning talar man 

ofta om Kants kategoriska imperativ. Med kategorisk menar Kant att det gäller oberoende av 

individens syfte och mål. 

2.5 Teori om ny teknik

Ny teknik omfattar det informationstekniska system som utgör den elektroniska 

marknadsplatsens tekniska plattform. 46 Utifrån Strader och Shaws (1999)47 definition är en 

elektronisk marknadsplats ett informationssystem där information överförs mellan köpare och 

säljare. Dessa köpare och säljare kan utgöras av enskilda individer, organisationer, grupper av 

individer och grupper av organisationer. Exempel på olika typer av elektroniska 

marknadsplatser är portaler, organisationers egna webbsidor samt agentbaserande 

marknadsplatser. 

Genom att använda den nya tekniken kan en rad vinster realiseras samtidigt som man måste 

vara uppmärksam på de negativa aspekterna. Det som är viktigt att inte bara använda sig av 

ny teknik för att automatisera ett befintligt informationsflöde, utan att se hur den nya tekniken 

kan användas för att förbättra olika funktioner och rutiner inom organisationen. Det är därför 

vikigt att kunna införa tekniken på ett strukturerat sätt och verkligen analysera ett helt 

affärsflöde. Vid införande av ny teknik ersätts till exempel ofta stora delar av tidigare manuell 

hantering av automatiserad hantering. Det kan i sin tur medföra att individens/gruppens status 

                                                
44 Tännsjö 2000
45 Ibid. 
46 Axén- Ruzicka 2002
47 Ibid  



18

eller makt går förlorad. 48 Som ett led i införandet av ny teknik ställs krav på förändring av 

arbetssättet inom de delar av organisationen där den nya tekniken ämnas införas. En del av de 

arbetsuppgifter som ingår i en individs palett av arbetsuppgifter är sådana som i hög grad 

påverkas vid införande av ny teknik. Vissa av de tidigare arbetsuppgifterna kanske försvinner 

helt medan helt nya tillkommer. De arbetsuppgifter som hänger nära samman med den gamla 

tekniken ersätts ofta av nya arbetsuppgifter vid införande av ny teknik. Förändring av 

individers arbetsuppgifter leder ofta till att en hög grad av osäkerhet uppstår. Införande av ny 

teknik kan till exempel medföra att en individs alternativt en grupps kunskaper blir 

överflödiga när kunskaperna ersätts av ny teknik.

Införande av ny teknik kräver samspel mellan tekniska, organisatoriska och sociala faktorer. 
49

Tekniska faktorer

Organisatoriska faktorer Sociala faktorer

Figur1. Införande av ny teknik50

Bland företag kommer det att finnas vinnare och förlorare, dvs. de som ta till sig den nya 

tekniken och dess fördelar och de som inte använder sig av den nya tekniken och hamnar på 

efterkälke. Nya möjligheter som den nya tekniken erbjuder uppvägs av ökad konkurrens 

vilket gör att ett företag måste utnyttja den nya tekniken. Införande av ny teknik medför att 

nya typer av affärer skapas. Den nya tekniken öppnar s.k. ”window of opportunity” för 

företag och de gamla typerna av affärer omvandlas med hjälp av de tekniska lösningarna till 

helt nya typer av affärer. Ett exempel på det är auktion på nätet. 

Auktioner på nätet blev ganska snabbt framgångsrikt bland konsumenter. I många fall sker de 

inom ramarna för en marknadsplats, men de kan också vara arrangerade av ett enskilt företag 

som bjuder in sina affärspartners. 

                                                
48 Ibid 
49 Ibid. 
50Axén- Ruzicka 2002 
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Principen är densamma som för traditionella auktioner, även om platsen är flyttad till nätet. 

Nätauktion har många likheter med vanliga auktioner.51 Den som arrangerar webbtjänsten är som 

gamla tiders arrangörer av auktioner en slags mellanhand som för samman köpare och säljare. På 

den virtuella auktionen anges utgångsbud, antal enheter till försäljning och auktionsperiod. 

Proceduren kan skilja sig åt mellan olika auktioner. Normalt kan alla se de bud som ligger och 

hur auktionspriset förändras under budgivningsperioden. 

2.6 Sammanfattning av valda teorier 
För att påminna läsaren vill vi nämna de valda teorierna. Auktionsteorin beskriver olika 

former av budgivning som sker under en begränsad tid. Agentteorin inriktar sig på relationen 

mellan två parter. Den ena parten kallas för principal och vill få ett uppdrag utfört och 

delegerar uppgifter till en annan person. Spelteorin är en del av mer omfattande rationalistisk 

teoribildning och den tillhandahåller modeller över komplicerade beslutssituationer och vill 

fastställa vilka spelutgångar är mest sannolika. I etikteorin presenteras tre olika former av etik, 

bl.a. utilitarismen och pliktetiken. Teorin om ny teknik beskriver internet och andra tekniska 

plattformer som en elektronisk marknadsplats och ett informationssystem där information 

överförs mellan köpare och säljare. 

                                                
51 Fredholm 1999
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2. 7 Teoretisk syntes och referensram

I detta kapitel presenteras först teoretisk syntes som först presenteras i en modell, sedan ges 

beskrivning till den. Därefter följer en referensram som vi tänker använda genom hela 

arbetet.

h

Figur2. Teoretisk syntes.

Agentteori Spelteori Auktionsteori
Teknikteori Etikteori

BUDGIVNINGSPROCESS

Relation säljare -
mäklare är 
identiskt med 
relationen 
principal agent 
relation

Köpare och 
säljare agerar 
på en spelplan

Budgivningar:
stängda
respektive 
öppna. IT 
underlättar 
auktionen

Tekniken 
underlättar 
spelandet 

Mäklarens 
etiska ansvar 
gentemot 
lagstiftning
/fastighetsmä
klarsed, samt 
sitt rykte som 
aktör på 
marknaden 



21

I den teoretiska syntesen använder vi oss av de fem olika teorier som vi har belyst i 

teorikapitel. Dessa är etik, ny teknik, agentteori, spelteori samt auktionsteori. Dessa fem 

teorier har olika aspekter som är relevanta för olika ageranden i samband med 

budgivningsprocessen. För att få olika aktörers perspektiv riktar sig empirin i form av 

separata enkäter respektive intervjuer till säljare, köpare, enskilda mäklare samt 

branschorganisationen. 

De frågor som den teoretiska syntesen utmynnar i avser att bestämma:

- Om någon aktör/intressent har mer att vinna på om budgivningen är sluten

- Om etiska riktlinjer efterlevs även på dagens marknad

- Om teknikutvecklingen medför att budgivningsprocessen förändras

- Hur budgivningsprocessen upplevs av köpare respektive säljare

Budgivningsprocessen är till sin natur sådan att olika aktörer agerar på samma spelplan men 

ur olika perspektiv. För att belysa hela budgivningsprocessen måste man se 

budgivningsprocessen utgående från dessa olika aktörers roller och analysera deras agerande 

utgående från sina respektive perspektiv. På det sättet byggs en enhetlig bild av 

budgivningsprocessen som helhet.  

Figuren nedan åskådliggör dessa olika perspektiv samt lyfter fram de olika aspekter vi valt att 

studera som teknik, etik, rollspelet säljare/köpare samt aspekter runt öppna respektive slutna 

budgivningar. 
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Figur3.  Referensram. 

Vi studerar budgivningsprocessen genom att belysa processen från alla aktörers perspektiv. 

Köparna ser sitt perspektiv på processen och säljaren sitt. Mäklaren har en förmedlande roll 

och är därmed facilitator med ett unikt perspektiv på processen. Sist finns Mäklarsamfundet 

som ger en övergripande och övervakande bild på hur rimliga och effektiva spelregler 

upprätthålls för budgivningsprocessen. Genom att adressera dessa skilda perspektiv kan vi 

analysera budgivningsprocessen i sin helhet. 
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4 Metod

I detta kapitel presenteras undersökningens och uppsatsens vetenskapliga referensram, 

förundersökning, datainsamling, urval samt bearbetning av information. Metodkapitlet skall 

fungera som vägledning för att läsaren skall kunna skapa förståelse hur uppsatsarbetet har 

fortlöpt. 

4.1 Vetenskaplig referensram

Vetenskapsteorin skall uppfattas som begrundandet av de skäl som kan finnas för att använda 

eller inte använda en viss metodik. Vetenskapsteorin blir därför särskilt viktig när vi står inför 

att motivera våra metodval som forskare inom ett vetenskapligt ämnes område. Således, 

vetenskapsteorin är ett ämne som föreskriver vilka metodval man som vetenskapsman utgör, 

den vetenskapssyn som vi har och som ger avtryck i det resultat som erhålls. 52

4.1.2 Surveyundersökning

Vi använder oss av en surveyundersökning i vår uppsats. Denna strategi syftar till att göra en 

kartläggning av det man undersöker. Det som kännetecknar surveyundersökningen är att den 

ska ge en bred och omfattande täckning av det man undersöker, att den beskriver 

förhållandena vid en viss tidpunkt53. Eftersom att vår undersökning är deskriptiv så anser vi 

att surveyundersökningen passar bra. Fokus för själva studien är budgivningsprocessen. 

Surveyundersökning är ett användbart hjälpmedel då man önskar att kartlägga olika gruppers 

åsikter54. Eftersom att vi kommer att belysa budgivningsprocessen ur fyra olika perspektiv så 

anser vi att en surveyundersökning är ett bra alternativ att använda sig av. 

Surveyundersökning som insamlingsmetod av empiriska data är även bra anpassad till de 

frågor som vi vill ha svar på. Undersökningen genomfördes med hjälp av en mäklarfirma 

respektive branschorganisation, köpare och säljare. I och med att vår undersökning kommer 

att behandla relativt många aspekter av budgivningsprocessen så anser vi att det räcker med 

dessa aktörer för att kunna besvara våra frågor på ett tillfredställande sätt.

                                                
52 Andersen  1990
53 Rienecker 2002
54 Ibid 
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Själva operationaliseringen i vår undersökning går till så att vi kommer att besvara våra 

problemfrågor med hjälp av intervjuer samt enkäter, frågorna vi använder för detta är 

framställda genom teorin. 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning

I vår uppsats använder vi oss av både en kvalitativ och en kvantitativ forskning. Genom att 

kombinera dessa två forskningssätt fick vi en bättre helhetsbild av fenomenet än om vi bara 

använde det ena sättet. När det gäller den kvalitativa delen så består den av djupintervjuer 

med mäklare samt Mäklarsamfundet. Vi är ute efter att kunna undersöka 

budgivningsprocessen på djupet och genom tvåvägskommunikation leta efter mönster som 

kan ge oss intressanta svar på våra frågor55. Den kvantitativa delen av undersökningen 

kommer att användas när vi skall ta reda på vad köpare och säljare har för åsikter om 

budgivningsprocessen och hur de skulle vilja förändra den. Här kommer vi med hjälp av 

enkäter ta reda på deras åsikter. Denna form av envägskommunikation hjälper oss att se om 

det finns likheter/olikheter mellan köpares och säljares åsikter om budgivningsprocessen56. 

4.2.2 Intervjuguide

Frågemallen som vi använder är semistrukturerad då den består av öppna frågor som har 

samma struktur och ordningsföljd vid varje intervjutillfälle. Vi använder oss av en 

intervjuguide vilket är en lista över teman och generella frågor, som undersökningen skall

belysa, som tas upp i intervjun. Intervjuguiden har testats på några testpersoner för att 

eliminera eventuella felaktigheter.

I utformningen av en intervjuguide ska forskaren finna centrala temana som återfinns i 

problemfrågan. Frågorna i guiden ska uppmuntra till att intervjupersonen kommer med 

fördjupande information. Ofta innehåller intervjuguiden olika slags underpunkter som skall 

bidra till att temana täcks och fördjupas. Intervjuguiden indikerar vanligtvis följden för 

temana, men guiden kan ändras om intervjupersonen tar upp ett nytt ämne. Delvis 
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strukturerade intervjuer kan ge god balans mellan standardisering och flexibilitet.57 För att få 

frågorna som vi använder i intervjuguiden så har vi utgått ifrån de olika teorierna. Dessa har 

gett oss uppslag och nödvändig information för att komma fram med frågor till 

intervjuguiden. Agentteorin användes bland annat för att få fram frågor rörande mäklarens 

opartiskhet. Etikteorin brukades för att få fram frågor om mäklarens ärlighet samt opartiskhet. 

Teori om ny teknik användes för att utröna vilka olika alternativ som kan användas i 

framtiden och om man tror att ändring av budgivningen kommer ändras mot en mer öppen 

form. Auktionsteorin hade vi med för att se vilka olika auktioner som finns samt vilken sorts 

budgivning som är vanligast förekommande. Slutligen användes spelteorin för att se hur 

informationen delades upp mellan köpare och säljare samt vilka effekter detta fick.

Populationen för intervjuerna med branschorganisationer var två organisationer, 

Mäklarsamfundet samt Fastighetsmäklarnämnden. Urvalet blev grundat på accessen, då 

endast Mäklarsamfundet ställde upp för en intervju och blev därför den som medverkade i vår 

undersökning. Intervjun som gjordes med Mäklarsamfundets VD Lars Kilander ägde rum på 

Mäklarsamfundets kontor ute i Danderyd. Intervjun varade i ca en och en halv timme. 

Populationen för mäklarfirmor är alla mäklarfirmor som verkar i Stockholms innerstad, 

urvalet skedde genom att vi har en kontakt på Jan af Ekenstam. Vi försökte även att få

intervjuer med andra mäklarfirmor men ingen kunde ställa upp. Jan af Ekenstam har tre 

kontor i Stockholm och urvalet till de två som medverkade var Vasastan och Kungsholmen. 

Detta var ett bekvämlighetsurval, vi fick genom vår kontakt på Ekenstam access till dessa 

kontor. Även om mäklarna samt Mäklarsamfundet ses som ett perspektiv så kommer vi i 

empirin och analysen presentera dem åtskilda för att se om eventuella skillnader finns i deras 

åsikter.

4.2.3 Enkät

Enkäterna som vi delade ut till köpare och säljare var helt anonyma, så att inga personer 

skulle känna att de måste svara på ett visst sätt. Nu rör vår undersökning inga speciellt 

känsliga ämnen så anonymiteten kanske inte behövdes men vi tror att personerna kände sig 

mer bekväma med att svara anonymt. Frågorna som vi använde i vår enkätundersökning kom 

liksom frågorna i intervjuguiden ifrån teorin. Populationen för enkäten baserades på ett 

bekvämlighetsurval. Alla medverkande i enkäten var personer som har köpt eller sålt sin 
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bostadsrätt hos Jan af Ekenstam under de senaste månaderna. Enkäterna har alla besvarats på 

något av mäklarfirmans kontor under olika tider på dygnet. Detta gjorde att det inte blev några 

bortfall i vår undersökning. Köpare respektive säljare fick olika enkäter, detta gjordes för att 

lättare kunna anpassa våra frågor till respondenterna.

Enkäten består av 15 stycken frågor och varje fråga har 2-5 stycken svarsalternativ. 

Anledningen till att enkäten innehåller en del dikotoma svarsalternativ är beroende på att vi 

ville att folk skulle vara tvungna att ta ställning till vissa ämnen. Frågorna är framställda 

genom de teorier som vi använt och skall besvara vilka åsikter som köpare och säljare har 

angående budgivningsprocessen. Svarsalternativen är utformade så att inga överlappningar 

eller mellanrum finns. Enkäterna är standardiserade och strukturerade, vilket är vanligast 

förekommande inom utformandet av enkäter58. Enkäterna har tests på några personer innan vi 

använde oss av dem i undersökningen. Detta gjordes för att vara säker på att vi inte missat 

någon viktig del vid utformandet av dem. Enkäterna delades ut av oss personligen och 

samlades in direkt efter att personerna i fråga var klara med dem. Med andra ord var vi 

närvarande hela tiden under svarsprocessen. Personerna som medverkade i vår 

enkätundersökning är personer som nyligen eller nyss sålt eller köpt en lägenhet i Stockholms 

innerstad genom Jan af Ekenstam. Antalet enkäter som delades ut och besvarades var 60 

stycken, 30 stycken till säljare och 30 stycken till köpare.

4.3 Urval

Vi har grundat vårt urval utifrån vår bakgrund. Vi var intresserade att undersöka 

fastighetsmarknaden i Stockholm, då det är här som problemen med budgivningsprocessen är 

störst. Vi har valt att undersöka en mäklarfirma, Jan af Ekenstam. Urvalet som skett när vi 

valt mäklarfirmorna har varit ett bekvämlighetsurval, på Jan af Ekenstam hade vi en kontakt 

som vi kunde använda oss av. Även det faktum att mäklarfirman är belägen i Stockholms 

innerstad var viktigt. Vi har också genomfört intervjuer med Mäklarsamfundet, detta då vi 

ville ha med en branschorganisation i undersökningen. Valet av Mäklarsamfundet var relativt 

självklart då de är en kontrollenhet för mäklare. Mäklarsamfundet handhar disciplinära frågor 

samt har hand om registrering av nya mäklare.  Att vi inte fått tag i andra 

branschorganisationer var beroende på access. Att vi inte har använt oss av någon myndighet 

likt Konsumentverket eller Konkurrensverket var beroende på att vi inte var intresserade av 
                                                
58 Andersen 1990
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deras perspektiv utan tyckte att våra valda perspektiv räckte väl för att genomföra 

undersökningen. Köpare och säljare ingick i undersökningen och urvalet var ett slumpmässigt 

sådant då alla medverkande i enkätundersökningen var kunder hos Jan af Ekenstam. Allt 

sammantaget så tror vi att med hjälp av dessa aktörer fick vi en bra bild av 

budgivningsprocessen och dess problem.

4.4 Validitet

Vi anser att validiteten i vår undersökning är relativt hög. Detta då vi noggrant läst in oss på 

ämnet och utvecklat frågor utifrån detta. Frågor till intervju samt enkät anknyter till vårt syfte 

samt svarar på det som vi vill ha svar på. Ett annat sätt vi använt för att öka validiteten är att 

enkäten och intervjuguiden har testats på en grupp personer. Detta anser vi gör att 

undersökningen inte innehåller systematiska mätfel59

4.5 Reliabilitet

Även reliabiliteten i vår undersökning anser vi vara hög. Vi har i vårt arbete använt oss utav 

intervjuer som har testats på en några testpersoner. Enkäterna anser vi också vara tillförlitliga, 

speciellt då vi var närvarande när respondenterna fyllde i den, vilket medför att eventuella 

frågor kunde besvaras direkt av oss på plats. Intervjuerna som vi genomfört har skett direkt 

med primärkällan och behöver inte tolkas i tredje hand samt att intervjuerna utgått ifrån en 

strukturerad intervjuguide vilket ökar reliabiliteten. Genom att vara uppmärksamma på att inte 

påverka de som vi intervjuat så har vi minskat risken för eventuella intervjuareffekter, vilket 

påverkar reliabiliteten positivt. Vi anser att undersökningen inte innehåller slumpmässiga 

mätfel och tror att utfallet skulle bli detsamma om ännu en undersökning gjordes60.
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5 Empiri

I detta kapitel kommer vi att presentera empirisk bakgrund som är uppbyggd på följande sätt. 

Först presenteras intervjun med Mäklarsamfundet och intervjuer med Jan Af Ekenstam 

därefter följer det sammanställda resultatet av vår enkätundersökning. 

5.1 Företagspresentation Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet är en branschorganisation för den professionella fastighetsmäklaren –

71,7 % av mäklarkåren är anslutna till Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet har sedan starten 

1919 arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Mäklarsamfundet består av tre 

olika nämnder – ansvarsnämnden, disciplinnämnden och auktorisationsnämnden.61

5.2 Mäklarsamfundets perspektiv

5.2.1 Vilka vinner på olika budgivningsprocesser

När vi startade intervjun med Mäklarsamfundet så började vi att tala om de olika 

budgivningsprocesser och vem samt vilka det är som drar störst nytta av dessa olika 

budgivningsprocesser. Mäklarsamfundet menade att de budgivningar som man använder i 

dagsläget är de stängda och de öppna processerna. Den som är vanligast förekommande är 

den stängda, där kan man inte se vem det är som är budgivare. Anledningen till att den 

stängda varianten är den som används mest beror på att man måste ha rätt till en viss 

integritet. Det skall inte vara möjligt för alla att se att en viss person är intresserad av att köpa 

en ny bostadsrätt på ett visst ställe. Anledningarna till denna anonymitet kan vara allt från att 

man som kändis inte vill att pressen skall få reda på att man vill köpa ny bostad, till att en före 

detta missbrukare inte vill att gamla bekanta skall se att man flyttat till en viss ort. Dessa 

exempel menar Mäklarsamfundet gör att rätten till integritet går före det allmänna intresset. 

För att tydligare klargöra sitt resonemang så drar man paralleller till huruvida tidningars rätt 

att publicera misstänka brottslingar, exempelvis den misstänkta Hagamannen, vars identitet 

publicerades i Expressen. Men här menar man att det finns ett allmänintresse som övergår den 

personliga integriteten. 
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Att köpa eller bjuda på en bostadsrätt har inte samma allmänintresse och skall därför inte vara 

offentligt, samtidigt anser Mäklarsamfundet att det är en balansgång vid denna gränsdragning. 

Samtidigt är det inte helt uppenbart att sekretess behövs i alla fall. Denna balansgång mellan 

det allmänna intresset och den egna integrationen menar man är den ledande orsaken till att 

den stängda budgivningen är vanligast idag.

Vidare anser Mäklarsamfundet att på frågan om vilka som drar mest nytta av den stängda 

processen, att varken köpare eller säljare som gör det. Samtidigt lade man till att köparen är 

vinnaren på grund av integritetsskyddandet. Att oärliga mäklare skulle använda denna form av 

budgivning för att t.ex. lägga egenfabricerade bud tror man är ytterst sällsynt förekommande. 

Samtidigt så framhåller man att det är mycket svårt att bevisa om falska bud lagts. 

När det gäller säljarna så drar de inte någon större nytta av en stängd budgivningsprocess än 

någon annan inblandad part. Mäklarsamfundet menar att det som i dagsläget är det 

gynnsamma för säljarna är att marknaden ser ut som den gör. Det är det faktum att det finns 

fler köpare än säljare som gör att det är säljarens marknad och därför renderar höga priser, och 

inte att mäklare lägger falska bud och trissar upp priset.

5.2.2 Etik

När vi senare i intervjun med Mäklarsamfundet kom in på området etik så började vi att fråga 

om allmänhetens syn på mäklare och vilket förtroende man har för mäklarna. Här anser man 

att allmänheten har en syn på mäklarna som en bransch innehållande mestadels ärliga 

personer men att det förekommer en del oärliga typer. När det gäller förtroendet för mäklarna 

så hänvisar man till en undersökning som gjorts för ett par månader sedan. Denna visade 

enligt Mäklarsamfundet på att ca 50 % har förtroende för mäklaren medan resterande inte 

hade förtroende för mäklarna. Mäklarsamfundet hade också sett Aftonbladets undersökning, 

som vi redogör för i bakgrunden, vilken visar att nästan 90 % av de svarande sa att de inte 

hade förtroende för mäklarna. Anledningen till den stora skillnaden mellan de två 

undersökningarna var enligt Mäklarsamfundet att Aftonbladets undersökning hade besvarats 

av personer som aldrig anlitat en mäklar i sitt liv. Den andra undersökningen innehåller å 

andra sidan en mer blandad svarspublik. Vidare fortsatte man och menade att personer som 

har haft en egen personlig erfarenhet av mäklare generellt sett är mer positivt inställda till 
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yrket. Enligt Mäklarsamfundet är inte Aftonbladet undersökning den som är mest rättvisande 

utan att förtroendet för mäklare nog istället ligger runt 50 %.

Vidare gick intervjun in på frågan om god fastighetsmäklarsed och om den efterföljs i 

allmänhet. Man menar att begreppet är komplext och inte helt lätt att definiera, speciellt när 

det gäller att man skall vara ett opartiskt ombud mellan köpare och säljare. Här menar 

Mäklarsamfundet att det ibland kan uppfattas som att både köpare och säljare skall ha lika 

mycket hjälp i köpsituationen oavsett kunskap om t.ex. affärer. Man menar att mäklaren 

ibland måste ägna mer tid åt att hjälpa ena parten mer än den andra. Men det beror på att ena 

parten kanske inte är lika van eller insatt i pågående förfarande. Det skall alltså inte ses som 

att man favoriserar någon framför den andra. Generellt sett anser man att mäklare uppfyller 

god fastighetsmäklarsed men poängterar samtidigt att mycket av det som ingår i denna är 

sådant som faller under andra lagar. Att man t.ex. inte skall ägna sig åt penningtvätt är något 

som man enligt god fastighetsmäklarsed inte får ägna sig åt men detta är en så pass självklar 

sak, det finns reglerat i andra lagrum. Själva kärnan i den goda mäklarseden är just att man 

skall vara ett opartiskt ombud och det är mäklarna duktiga på att vara, enligt 

Mäklarsamfundet.

När det gäller frågan om varningar och avregistreringar så säger Mäklarsamfundet att de har 

ökat de senast åren men att ökningen inte varit speciellt markant, som exempel kan ses att det 

utfärdades 15st fler varningar 2005 än 2004. Detta ses inte som ett tecken på att branschen har 

blivit mer oärlig utan mer på att branschen är mer anlitad idag.

Den kontroll som utförs består av att man enligt Mäklarsamfundet kontrollerar olika register 

samt att man ser vad som skrivs i tidningar för att upptäcka oegentligheter samt självklart att 

man följer upp de anmälningar som kommit in. 

Att den etiska aspekten skulle innebära ett stort problem för fastighetsmäklarbranschen håller 

inte Mäklarsamfundet med om men säger samtidigt att man arbetar för att utöka den del inom 

utbildningen som innehåller etik. Detta främst för att förbereda mäklare på besvärliga 

situationer som en mäklare kan ställas inför i sitt yrkesutövande. Som ett exempel nämner 

man när en potentiell köpare frågar varför en bostad skall säljas, skall man som mäklare då 

svara precis som det är även om anledningen kan vara att alkoholism är en bakomliggande 

faktor till försäljningen. Här måste man kunna svara på ett sätt så att säljarens intresse tas 

tillvara och att man inte delger information som kan vara känslig. Dessa slags problem skulle 
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man vilja förbereda mäklare bättre på under utbildningen och inte problem rörande direkta 

lagbrott som t.ex. penningtvätt.

När det gäller frågan om en mer reglerad budgivningsprocess skulle leda till att det etiska 

handlandet skulle bli mer korrekt anser Mäklarsamfundet att så inte är fallet. Man menar att 

det finns vissa åtgärder som kan göras i efterhand för att kontrollera budgivningen, såsom att 

det skall finnas en förteckning över budgivningen innehållande namn, adress och 

telefonnummer, denna är dock ej offentlig. Detta är ett tillräckligt instrument för att 

upprätthålla ett etiskt korrekt handlande och det betyder att man inte behöver reglera själva 

budgivningsprocessen enligt Mäklarsamfundet.

5.2.3 Teknik

Intervjun fortsatte med att vi  frågade om den nya tekniken och fastighetsmäklarna. 

Mäklarsamfundet påpekar att det finns mäklarfirmor som redan nu använder sig av 

Internetbaserade budgivningsprocesser. Dock så menar man att de inte fungerar på ett 

tillfredsställande sätt.

Man anser att för att detta skall kunna fungera så skall man kunna lägga in sina egna bud 

hemifrån. Detta är något som är möjligt rent tekniskt men det fungerar inte så bra i praktiken. 

Istället blir det så att potentiella köpare ringer in sina bud till mäklaren som själv lägger ut 

dessa bud från sin egen dator.

Om det blir på detta sätt menar Mäklarsamfundet att man missat hela poängen med att 

använda sig av den nya tekniken. Då fortsätter processen ungefär som vanligt. Det enda 

skillnaden blir att mäklaren själv får lägga ned mer tid på budgivningsprocessen istället för att 

spara tid. 

Vidare fortsätter man med att säga att de Internetbaserade budgivningarna inte är tillräckligt 

utvecklade i dagsläget. En viktig sak som måste tillkomma är enligt Mäklarsamfundet att man 

måste förbättra möjligheten till kommunikation mellan köpare och mäklare. På grund av att 

det är en så stor affär som skall genomföras så skall man som köpare kunna känna en viss 

trygghet i att man får den hjälp som behövs. Men denna trygghet försvinner till stor del om 

man skall genomföra budgivningen via Internet enligt Mäklarsamfundet. Som ett förslag till 

att förbättra denna aspekt av budgivning på Internet så nämner Mäklarsamfundet att man 

skulle kunna införa någon slags chattfunktion för att kunna förbättra kommunikationen. Man 
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anser att det finns en framtid för ett större användande av ny teknik inom budgivningen men 

att det idag inte finns tillräckligt utvecklade system för att kunna tillfredställa de krav från 

köparna som finns.

När Mäklarsamfundet får frågan om vad de tror att mäklarna tycker om den nya tekniken och 

dess användning inom budgivningen så drar man en parallell till när man först började 

använda Hemnet, som är ett idag ytterst använd sökfunktion för att hitta bostäder. I början så 

var mäklarna generellt sett emot att använda denna sökfunktion, det fungerade bra som det var 

tyckte de. Idag så är det nog inga mäklare som skulle vilja vara utan Hemnet. Man fortsätter 

med att säga att historiskt sett så är mäklaryrket relativt konservativt men att det har ändrats -

idag så ser man mer till det rationella. Detta menas att man ser att det finns ett sätt att förbättra 

den tjänst som man som mäklare tillhandahåller samt att man kan spara in tid enligt 

Mäklarsamfundet.

5.2.4 Köpare och säljare

När vi kom in på delen som behandlar köpare och säljare i intervjun så anser 

Mäklarsamfundet att den som är mest nöjd med den stängda budgivningen är säljaren. Man 

menar att det är säljaren som är själva dirigenten vid en budgivning. Han/hon har mycket att 

säga till om och kan påverka och styra budgivningen efter eget tycke, detta är något som 

köparen av förklarliga skäl inte har möjlighet att göra. Köparen skulle enligt Mäklarsamfundet 

självklart önska att de hade mer information tillgänglig under budgivningen men är också 

införstådd med det faktum att integriteten är viktig. 

Härmed så skall det sägas att köparen inte är missnöjd med själva budgivningsprocessen men 

eftersom att säljaren har ett större inflytande över denna så känner sig säljaren generellt sett 

mer tillfredsställd än köparen, enligt Mäklarsamfundet.

När det gäller anmälningar mot mäklare så är det oftast köparen och inte säljaren som 

anmäler. Detta anser man bero på flera olika orsaker. En orsak är att köparen oftast blandar 

ihop mäklarens tjänst med rena felaktigheter i bostaden som han köpt. Detta är inte mäklarens 

ansvar men köparen känner oftast att mäklaren är medskyldig till att detta fel kanske inte 

upptäckts innan köpet, trots att det är köparen som har undersökningsplikt och inte mäklaren. 
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En annan orsak kan vara det att vid en försäljning/köp så är det säljaren som lämnar bostaden 

och köparen som tillträder bostaden, detta kan förklara varför det oftast är köparen som är 

missnöjd enligt Mäklarsamfundet. Det enda som säljaren egentligen kan bli missnöjd med är 

att priset inte blir tillräckligt högt, då kan han välja om han/hon verkligen skall sälja eller inte. 

När det gäller köparen så gäller det att han måste slå till utan att kunna få alltför mycket 

betänketid, det vill säga om det fortfarande finns andra spekulanter kvar i budgivningen. 

Köparen är också den som kan upptäcka fel på bostaden i efterhand och känna att han gjort en 

dålig affär enligt Mäklarsamfundet.

Att det är köparen som oftast anmäler mäklaren är ett faktum men när det gäller vad för slags 

anmälningar som är vanligast anser man att de är svårt att peka ut något specifikt. Men för att 

ge exempel på en anmälning som är relativt återkommande så nämner Mäklarsamfundet 

problemet med ”den försmådde köparen”. Detta begrepp syftar till köpare som anser att de har 

rätt att köpa bostaden, antingen genom att de lagt det högsta budet eller att de blivit lovade av 

mäklaren att affären är klar. När det gäller budgivningen så tror många köpare att bara därför 

att de lagt högst bud så har de köprätt. Detta är något som inte stämmer, då är helt upp till 

säljaren att bestämma vem han vill sälja till, oavsett vilka bud som lagts. Mäklarsamfundet 

uppger att i 90 % av fallen så säljer man till dem som lagt högst bud men ibland kanske man 

känner att man hellre vill sälja till någon annan på grund av att man känner att man fått en 

speciell kontakt med dem.

Problemet med att mäklaren lovar en köpare att han skall få köpa förekommer också, då 

mäklaren tror att inga nya bud kommer att inkomma och meddelar köparen att budgivningen 

är över. Problemet uppstår då en ny budgivare inkommer med ett sent bud som är högre och 

säljaren väljer att sälja till denne. Här menar man att mäklaren måste bli mer försiktig och inte 

lova något innan det är klart och det är det inte förrän alla papper är underskrivna.

I båda dessa fall påpekar Mäklarsamfundet att inga direkta fel har begåtts men att tydlighet 

och försiktighet bör förordas för att slippa dessa problem.

När det gäller frågan om hur man skulle kunna förbättra köpare och säljares förhållanden i 

budgivningsprocessen menar man att det skulle kunna vara önskvärt att få till stånd en mer 

transparent budgivning men att problemet med integriteten kommer i vägen för detta. 

Mäklarsamfundet avslutar med att säga att en utredning pågår, för att undersöka budgivningen 

och hur man skall komma till stånd med de problem och oklarheter som finns. Utredningen 

skall vara klar i augusti 2007.  
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5.3  Företagspresentation

Jan af Ekenstam är en privat mäklarfirma som funnit sedan 1969. Den finns i Stockholm, 

Malmö och Helsingborg. I Stockholm har man tre stycken lokalkontor. Dessa är lokaliserade 

på Östermalm, Vasastan samt Kungsholmen.62 Totalt i Stockholm har man tretton personer 

anställda varav tio stycken är registrerade fastighetsmäklare.

5.4  Mäklarnas perspektiv

5.4.1 Vilka vinner på olika budgivningsprocesser

Intervjun med mäklarna på Jan af Ekenstam började med att frågor om olika 

budgivningsprocesser och dess problem. Mäklarna var relativt ense om att det inte var den 

helt slutna budgivningen som var den mest använda, man ansåg att det istället kunde 

betecknas som en halvsluten budgivning. Eftersom att alla potentiella köpare kan få reda på 

vilket det senaste budet är så anser man inte att det är frågan om en helt sluten process. De 

flesta av mäklarna tror vidare att detta är den populäraste formen av budgivning på grund av 

att köparna i allmänhet inte vill att alla skall kunna vilka de är och vad de lagt för bud. Man 

menar att det är viktigt att man måste hålla fast vid den personliga integriteten. Man anger 

skilsmässor etc. som orsak till att folk inte vill att deras namn skall vara öppet för alla att se 

vid en budgivning. Två av mäklarna nämner även att de ser en utveckling mot att folk inte ens 

vill komma på visningarna av lägenheten utan istället vill komma på privata vip-visningar. 

Allt detta görs för att slippa visa sig för övriga spekulanter. En annan av mäklarna tror att det 

skulle kunna gynna processen som sådan om det blev mer öppet. Han menar att det är 

viktigare med öppenhet än med den personliga integrationen. Han fortsätter med att säga att 

majoriteten av de potentiella köparna inte känner att de har något att dölja och därför inte bryr 

sig så mycket om man är anonym eller inte. Det finns alltså motstridiga åsikter i frågan men 

majoriteten av mäklarna anser att den personliga integriteten är viktigare än öppenheten.

Mäklarna på Ekenstam använder sig själva av vad de kallar en form av sluten budgivning, 

dock får säljare och köpare ta del av budlistan om dem så önskar. Anledningen till att de valt 

att använda just denna budgivningsform är att man vill skapa en konkurrensfördel mot andra 

firmor. Detta genom att erbjuda både köpare och säljare att se på budlistan, enligt 

Fastighetsmäklarlagen så är det bara säljaren som har rätt att få se denna. Man menar vidare 

att man använder sig av en sluten form av budgivning för att det är det som köpare och säljare 
                                                
62 www.ekenstam.se, (2006-04-10, 19:54)
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är mest vana vid och att det är den som ger mest trygghet för dem. De flesta av mäklarna 

anser att detta är en bra och användbar form av budgivning.

När det gäller eventuella problem med att använda sig av slutna budgivningar så går åsikterna 

isär. Hälften av mäklarna anser att det inte är några problem. Man anser istället att problemen 

uppstår när man går ifrån denna process för att hålla budgivningarna vi t.ex. Internet. Detta 

skapar att kontakten mellan mäklaren och köparen försämras och det är negativt för båda 

parter. Eftersom att detta är ”sitt livs affär” enligt ena mäklaren så vill man som köpare hålla 

en nära kontakt med mäklaren. Det är möjligt idag men med en annan budgivningsprocess så 

kan den kontakten försämras avsevärt. Den andra hälften av mäklare anser å andra sidan att 

den slutna budgivningsprocessen öppnar för att oärliga mäklare kan lägga egenfabricerade 

bud. Det är enligt dem veterligen inte vanligt förekommande men det inträffar ändå. Man 

tillägger också att detta är ett problem som inte helt skulle försvinna med en öppnare 

budgivning eftersom att man då istället kan använda sig av s.k. bulvaner som lägger falska 

bud åt en. Det är alltså skiljda åsikter gällande problem vid slutna budgivningar. Hälften anser 

inte att det finns några större problem medan hälften anser att vissa problem kan uppstå.

Mäklarna uppger att man är medveten om andra sorters budgivningsprocesser men säger 

samtidigt att man inte har funderat på att ändra sin budgivning. Enligt fyra av mäklarna har 

man varken från köpare eller från säljare fått några indikationer på att det skulle finnas något 

missnöje med den nuvarande formen av budgivning och därför ser man heller ingen anledning 

till att byta. Två av mäklarna anser att det finns vissa indikationer på att det främst från 

köparnas håll finns ett visst missnöje med den slutna budgivningen. Men man fortsätter vidare 

med att säga att en förändring av budgivningen inom företaget inte är aktuell. På frågan om 

man tror att budgivningen kommer att bli mer reglerad i framtiden så anser majoriteten att det 

kan komma att ske. Detta framförallt på grund av att oärliga mäklare utnyttjar dagens slutna 

budgivningar. En variant som man då tror kan komma att bli mer användbar är då den norska 

varianten - att man blir bunden vid sitt bud. Denna budgivning skulle innebära att oärliga 

mäklare och oseriösa köpare minskar i antal.

På frågan om vilka som har mest att vinna på att budgivningarna ser ut som de gör idag så 

svarar tre av mäklarna att de stora vinnarna nog är köparna. Detta beroende på att integriteten 

skyddas som i sig är viktigt för alla de som inte vill att deras namn skall kunna ses av 

allmänheten vid en budgivning. Det personliga skyddandet av integriteten ses som en 
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viktigare faktor vid budgivningen än att folk skall se vem det är som lägger buden. Två av 

mäklarna anser att det är svårt att se någon speciell part som vinnare. De menar att olika 

situationer gör olika parter till vinnare, även parternas personliga målsättning påverkar. 

Endast en av mäklarna anser att det är säljaren som har mest att vinna på den slutna 

budgivningen. Han menar att den slutna budgivningen troligen renderar ett högre pris i 

slutändan och det gynnar så klart säljaren. Frågan resulterar i flera olika svar men majoriteten 

anser ändå att det är köparna som har mest att vinna på att budgivningen ser ut som den gör i 

dagsläget. 

5.4.2 Etik

Vidare i intervjuerna kom vi in på området etik. På frågan om man på Ekenstam har några 

speciella riktlinjer som man följer så svarade två av mäklarna att man inte har några speciella 

regler. Eftersom att alla är egna företagare så är det upp till var och en att sköta sitt, dock skall 

man enligt den ena mäklaren vara ett föredöme sinsemellan. Majoriteten ansåg att det fanns 

riktlinjer för etiskt handlande inom Ekenstam. Detta var att man skulle följa god 

fastighetsmäklarsed och alla de lagar som följer med det. Man tillade samtidigt att detta inte 

var speciellt uttalat från företaget men att det ändå fanns där. Vad man anser hamnar under 

begreppet god fastighetsmäklarsed är att man skall följa de lagar och regler som finns och att 

man skall verka för att göra sitt yttersta för såväl köpare som säljare. På denna punkt svarade 

alla i stort sett identiskt. 

De flesta mäklarna inom Ekenstam är ense om att mäklarfirmor generellt sett har en regel om 

att följa den goda fastighetsmäklarseden, men att man i verkligheten bara kör på utan att 

uppmärksamma om det är någon eller några som bryter mot denna. Ordet etik inom branschen 

blir mest som ett fint ord att använda sig av utåt men att man inte lägger någon större tyngd 

vid att se till att detta verkligen efterlevs. Detta kan enligt två av mäklarna delvis bero på att 

mäklare arbetar relativt självständigt även om de är anställda av en firma. De andra mäklarna 

hade inget direkt svar på frågan. Alla mäklarna säger att de känner till mäklare som använder 

sig av falska bud samt lockpriser. Men det är inget som görs systematiskt enligt deras tro men 

man menar att det händer. Man är dock noga med att poängtera att detta inte är ett fenomen 

som man känner till skulle förekomma inom Ekenstam. Trots ovan nämnda så tror alla sex att 

mäklare i allmänhet efterlever den goda fastighetsmäklarseden. De flesta mäklare sköter sig 
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bra men det finns vissa rötägg som handlar på ett oärligt sätt, vilket skapar en viss misstro mot 

mäklare generellt sett. 

När det gäller frågan om en öppen budgivningsprocess skulle leda till att mäklarna skulle 

handla på ett mer etiskt sätt så svarar en av mäklarna att han tror att så inte är fallet. En 

mäklare anser att de som handlar på ett oärligt sätt skulle hitta nya vägar att fuska på. En 

annan mäklare fortsätter på samma linje och menar att effekten skulle kunna bli den motsatta, 

om t.ex. mailbud och sms-bud skulle bli vanligare. Hon menar på att ju mer den personliga 

kontakten försvinner desto större avstånd blir det mellan mäklaren respektive köpare och 

säljare. Detta skulle nog leda till att den etiska aspekten inom arbetet försvann mer och mer 

vilket får till följd att fler och fler mäklare handlar på ett oetiskt sätt. Man kommer alltid att 

hitta nya vägar att gå runt de regler som finns. En annan mäklare menar att det inte skulle 

behövas en ändring av budgivningsprocessen för att få fram ett mer etiskt handlande hos 

mäklare. Han anser att det kanske skulle försvåra en del för oärliga mäklare men han tror inte 

att ryktet skulle ändras nämnvärt. Det som skulle behövas idag skulle vara att de som lägger 

bud måste stå för dessa. Det är alldeles för vanligt att köparna drar sig ur och då bjuder det 

upp till att mäklare måste fuska till sig saker för att få objektet sålt. Detta är det som är det 

stora problemet idag. Köparna har ingen respekt för budgivningen enligt mäklaren. De lägger 

bud som om det inte betyder något, eller så är de igång i 5 olika budgivningar samtidigt. Han 

menar att om man skulle kunna se till att man bara handlar mot seriösa köpare så skulle det 

sanera branschen och kunna ge den ett bättre rykte än vad den har idag. Det behövs alltså en 

reglering av budgivningsprocessen men det är främst beroende på att det finns för många 

oseriösa köpare som förstör budgivningen. De tre övriga mäklarna tror heller inte att 

budgivningen skulle ändra det etiska beteendet. Med det menas att de som handlar oetiskt inte 

kommer att bli mer ärliga bara för att budgivningen ändras. De är alltså ingen mäklare av de 

sex som tror att en förändring av budgivningsprocessen skulle ändra det etiska beteendet hos 

mäklare.

5.4.3 Teknik

På frågan om man tror att den nya tekniken har en framtid inom budgivningen så menar 

majoriteten på att det skulle kunna ha sina fördelar. Främst då genom att en rationalisering av 

processen skulle kunna leda till att man som mäklare får mer tid över. Denna tid skulle kunna 

läggas på att förbättra mäklartjänsten i sin helhet. Man skulle på detta vis få mer tid över till 
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att informera och kommunicera med säljaren och köparen. Samtidigt menar tre av mäklarna 

att det som de nämnt tidigare, att det skulle kunna uppstå ett problem med att kontakten 

mellan mäklare och andra parter försämras, vilket är mycket negativt. Majoriteten av mäklare 

menar att det finns positiva effekter av en eventuellt mer teknikbaserad budgivning, samtidigt 

menar han att det inte finns några bra alternativ i dagsläget. Om man får fram ett system som 

leder till att göra budgivningen mer rationell samtidigt som kommunikationen mellan mäklare 

och köpare inte försämras så har den nya tekniken definitivt en framtid. Det skulle göra att 

mäklartjänsten blir bättre. Mäklarna är överens om att den nya tekniken skulle kunna förbättra 

mäklartjänsten men att det i dagsläget inte finns något tillräckligt bra alternativ, vilket då 

istället kan leda till att tjänsten försämras. De flesta är också överens om att både köpare och 

säljare hellre föredrar den gammaldags budgivningen framför t.ex. den internetbaserade. Man 

känner sig mer bekväm och trygg med den personliga kontakt som finns här.

5.4.4 Köpare och säljare

Intervjun fortsätter med att se till köpare och säljare samt deras åsikter om mäklare och 

budgivning enligt Ekenstams mäklare. På frågan om allmänhetens syn på mäklare svarar 

mäklarna relativt lika. Man anser att man kan säga att mäklarna har ett relativt gott rykte hos 

allmänheten men att man vet att det även finns kritiker mot yrket. Man menar att media ofta 

försöker att svartmåla mäklaryrket och att det därför ofta uppfattas som att mäklarna inte har 

något gott rykte alls. Detta är en uppfattning som man anser vara felaktig, ty utifrån deras 

egna uppfattningar så har de flesta säljare och köpare som de arbetat mot varit positivt 

inställda mot mäklaren. Man anser också att de varit mycket nöjda allmänt sett med det arbete 

som de utfört. Man menar att det självklart finns en del oärliga mäklare som inte följer gängse 

regler men att utgå ifrån denna minoritet för att bedöma mäklaryrket i stort anser han vara 

direkt felaktigt.

Två av mäklarna är mer tveksamt inställd till att mäklarnas rykte egentligen är relativt 

positivt, de menar att det finns en utbredd uppfattning om att mäklarkåren består av en hel del 

ljusskygga personer. Däremot så tror de att de som har den mest negativa inställningen mot 

mäklare är de som inte själva anlitat mäklare någon gång. De menar att det är de som går på 

mediernas linje om att mäklare är oärlig över lag, de har inte själva kunnat bilda sig en egen 

uppfattning då de aldrig kommit i kontakt med en mäklare själva. Vidare fortsätter de med att 

säga att de köpare och säljare som själva anlitat en mäklare har en helt annan och mycket mer 
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positiv inställning mot mäklaryrket. En annan anledning till att vissa har en negativ syn på 

mäklare är enligt mäklarna det faktum att man som mäklare i allmänhet tjänar relativt bra med 

pengar. Det sticker alltid i ögonen på folk och kan leda till en något avog inställning. 

Majoriteten anser alltså att mäklare har ett relativt gott rykte men att det finns vissa som inte 

har så stor tilltro till mäklare, dessa är oftast de som aldrig anlitat en mäklare. 

När det gäller köpare och säljares inställning mot själva budgivningsprocessen så tror de flesta 

att säljaren är nöjd och att han/hon inte har några klagomål mot denna. Två av mäklarna 

menar dock att köparna är de som ibland är lite undrande och tveksamma till budgivningen 

och att man kanske inte litar fullt ut på den slutna processen. De fortsätter vidare med att när 

budgivningen väl igång så är det inga problem längre. Man tror att det beror på att man som 

köpare är lite ovan inför situationen, det är ju ändå ett stort beslut som måste tas. Denna 

ängslan släpper dock under resans gång enligt mäklarna. Majoriteten av mäklarna menar på 

att inställningen hos köpare och säljare gentemot budgivningsprocessen är god. Några av 

mäklarna tror dock att det finns en något misstänksam inställning från köpares håll men att 

denna misstro försvinner under processens gång.

Klagomål från köpare eller säljare, enligt alla mäklare, är ovanligt, speciellt från säljarens 

sida. Om det är någon som är missnöjd så är det ibland den potentiella köparen svarade fyra 

av mäklarna. Det missnöje som yttrar sig är enligt dem att man som köpare känner sig 

missnöjd när man inte fått köpa ett objekt. Det är oftast beroende på att man inte kunnat svara 

mot högre bud och att man därmed inte fått köpa. När detta sker så kan köparen känna att 

priset trissades upp till en nivå som de inte trodde att den skulle göra. Då kan ibland 

besvikelsen gå ut över mäklaren eftersom man anser att de inte satt ut rätt pris på objektet från 

början. Men det är inte vårt fel enligt mäklarna och det är marknaden som styr hur högt ett 

pris blir i slutändan. Är det många potentiella köpare på ett objekt så kan ibland priset öka 

med uppemot 60 % ifrån utropspriset.  

På frågan om de känner till någon mäklare som blivit varnad eller avregistrerad så svarar alla 

likadant att de känner till en mäklare som blivit varnad men vet ingen som blivit 

avregistrerad. Generellt sett så tycker de att det är för dålig kontroll. Man menar då att en 

bättre kontroll av mäklarna skulle leda till att de oärliga skulle rensas ut, kanske inte helt men 

i varje fall till en viss del. Majoriteten av mäklarna håller med om detta resonemang men 

menar samtidigt att det är väldigt svårt att kunna kontrollera att en mäklare inte följt reglerna. 
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Oftast granskas en mäklare efter att en anmälning kommit in mot honom/henne. I sådana fall 

står det oftast ord mot ord och det blir svårt att bevisa att mäklaren handlat på ett sätt som 

skulle leda till varning eller avregistrering.

Flera av mäklarna välkomnar att mer s.k. rutinkontroller genomförs. Det kanske inte är den 

ultimata lösningen men det skulle leda till att mäklare inte slarvar med att redovisa alla sina 

papper på ett fullgott sätt. De avslutar med att säga att det kanske skulle kunna leda till ett 

ökat förtroende från allmänheten. En bättre kontrollering av branschen ses som något positivt 

hos mäklarna på Ekenstam men majoriteten av dem anser samtidigt att det är svårt att kunna 

bevisa att en mäklare handlat orätt.
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5. 5 Enkätredovisning 

Efter en enkätundersökning som omfattade 30 köpare och 30 säljare har vi sammanställt 

svaren och kommit fram till nedanstående resultat. Vi har valt att ställa enkätsvaren från 

säljare mot enkätsvaren från köpare och på det sättet kan vi bättre åskådliggöra både likheter 

och olikheter mellan svaren. Vi har valt att presentera resultatet av enkätundersökningen 

indelat i fyra olika avsnitt. Först kommer diagram och sedan beskrivning av den. Procenttalen 

i undersökningen är avrundade till närmaste heltal.

5.5.1 Vilka vinner på den slutna budgivningsprocessen?
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Figur4. Tror ni att mäklaren har mer att vinna på att budgivningarna är stängda? 

Majoriteten av säljare tror att mäklaren har mer att vinna på att budgivningarna hölls stängda, 

men de övriga säljarna har en annan uppfattning. 

Medan en klar majoritet av köparna tror att mäklaren har mer att vinna på stängda 

budgivningar, finns det en liten del av köpare som inte delar samma uppfattning.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

öppen budgivning sluten budgivning

säljare

köpare

Figur5. Vilken budgivningsprocess följdes? 

Nästan en tredje del av säljarna valde öppen budgivning framför en sluten budgivning och en 

klar majoritet valde sluten budgivning framför en öppen budgivning. 
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Medan 76 % av köparna följde sluten budgivning och de övriga köparna följde en öppen 

budgivning.
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Figur6. Anser ni att någon part (köpare/säljare) missgynnas av den stängda 
budgivningsprocessen?

Nästan hälften av säljarna anser att någon part missgynnas när man använder sig av den 

stängda budgivningsprocessen medan de övriga 57 % av säljarna menar att den stängda 

budgivningen inte missgynnar vare sig den ena eller den andra parten. 

Vad beträffar köparna anser 63 % att den stängda budgivningsprocessen missgynnar 

inblandade parter under budgivningsprocessen, medan 37 % inte anser att så är fallet.

5.5.2 Etik
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Figur7. Anser ni att mäklaren fungerade som en opartisk länk mellan er 
( köpare/säljare)?

73 % av säljarna ansåg att mäklare fungerar som en opartisk länk mellan köpare och säljare, 

och de övriga anser att det inte stämmer. 
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Nästan hälften av köparna ansåg att mäklaren inte agerade som en opartisk länk mellan 

säljaren och köparen, medan de övriga uppfattade mäklaren som en opartisk länk och att 

ansåg att mäklaren inte tog någons sida.
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Figur8. Kände ni att mäklaren handlade helt ärligt under budgivningsprocessen, utan att 
bara se till sin egen nytta?

Vad det gäller mäklaren sätt att hantera budgivningen ansåg 63 % av säljarna att mäklaren 

handlade helt ärlig under budgivningsprocessen och att den inte bara såg till sin egen nytta. 

Medan övriga inte har delat samma uppfattning om mäklaren ärliga agerande och tycker att 

mäklaren ser till bara sin egen nytta. 

Köparnas svar ser ut på följande sätt: 43 % ansåg att mäklaren agerade helt ärligt under 

budgivningsprocessen och inte såg bara till sin egen nytta, medan de övriga såg mäklaren som 

egennyttomaximerare och helt oärlig i sitt handlande. 
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Figur9. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades?

37 % av säljarna hölls underrättade fullständigt av sin mäklare om alla lagda bud. Nästan 

hälften har upplevt att de blev underrättade om alla bud till en stor del. Medan 17 % har blivit 
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informerade av sin mäklare om alla lagda bud bara till en viss del. Majoriteten uppgav att 

informationen från mäklaren om lagda bud var bristfällig.

Majoriteten av köparna, närmare sagt 67 %, ansåg inte att mäklaren höll de informerade om 

alla lagda bud och uppfattat information om alla bud som bristfällig, däremot har 23 % tyckte 

att dem fick denna information delvis. Medan 10 % blev underrättade om lagda bud till en 

stor del. Ingen svarade på att informationen från mäklare om lagda bud var fullständig. 

5.5.3 Teknik
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Figur10. Använde ni er av e-budgivning på nätet där alla kunde följa budgivningen?

Endast 13 % av alla tillfrågade säljare valde e-budgivning på nätet medan 87 % använde sig 

inte av den tekniska möjligheten. Däremot har 33 % av köparna använt sig av e-budgivning 

och 67 % har inte använt sig av e-budgivning.
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Figur11. Tror ni att budgivningsprocessen generellt kommer att utvecklas till att bli mer 
öppen?
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47 % av säljare tror att budgivningsprocess generellt sätt kommer att utvecklas till att bli mer 

öppen medan 23 % inte har samma tro vad det gäller budgivningsprocessens utveckling. De 

övriga 30 % hade ingen uppfattning huruvida budgivningsprocess kommer att blir mer öppen. 

Vad det gäller köpare svarade 47 % att de inte tror att budgivningsprocess kommer att 

utvecklas att bli mer öppen, medan 33 % har tro på att budgivningsprocessen kommer att bli 

mer öppen. Resterande 20 % svarade att de inte vet.

5.5.4 Köpare och säljare
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Figur12. På vilka grundval valde ni mäklare?

33 % av de tillfrågade säljarna har inte valt sin mäklare bland flera olika utan hade en mäklare 

i åtanke. 67 % valde sin mäklare innan de bestämde sig för att göra affärer först efter att de 

har tittat på flera olika mäklare. Av de 67 % som valde bland olika mäklare var 35 % som 

valde mellan 1 till 2 mäklare medan 50 % valde bland 3 – 4 mäklare, resterande valde bland 4 

till 5 mäklare. På frågan vilka grundval valde man mäklare på har 17 % svarade att de hade 

tidigare erfarenhet vid att jobba med mäklaren från en annan försäljning. 43 % svarade att 

bekanta och vänner rekommenderade en mäklare, medan 26 % svarade att mäklarens lokal 

kännedom om marknad är avgörande. 7 % av tillfrågade svarade att kännedom om mäklarens 

metodik vägde in medan övriga valde mäklaren på basis om mäklarens etik. 

Här redovisas köparnas svar. Hela 90 % av de tillfrågade köparna svarat att det var 

uteslutande fastighetsobjekt dem valde och mäklaren som sådan spelade ingen roll vid deras 

val. Resterande svarade att det inte var uteslutande på basis av objekt som deras val 
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grundades. 33 % valt mäklare bland 1- 2 mäklare medan 67 % valde bland 3-4 mäklare. 67 % 

av de tillfrågade hade valt mäklare på basis av rekommendationer från vänner och bekanta. 

Medan övriga valde mäklare på basis av mäklarens metodik. 
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Figur13. Gav mäklaren information under hela köpprocessen?

Majoriteten av alla säljare har upplevt att de har fått information till en stor del av sin mäklare 

under hela köpprocessen, nästan en tredje del har fått fullständigt information av sin mäklare, 

medan övriga upplevde att information de fick var bara till en viss del. Ingen av tillfrågade 

svarade att informationen var bristfällig.

Mer än hälften av köparna upplevde att tillgången till information under hela köpprocessen 

var bristfällig. En tredje del fick information delvis, medan 10 % fick information till en stor 

del. Ingen av tillfrågade svarade att de fick fullständig information.  
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Figur14. Kände ni att mäklaren gjorde sitt yttersta för att ordna en så bra budgivning som 
möjligt för er?
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Hela 67 % av säljarna kände att mäklaren gjorde sitt yttersta för att ordna en så bra 

budgivning som möjligt med de övriga tyckte tvärtom. Medan 37 % av köparna tyckte att 

mäklaren gjorde sitt yttersta för att ordna en så bra affär för dem som möjligt, ansåg de övriga 

att så var inte fallet.
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Figur15. Känner ni er nöjda med den budgivningsprocess som användes?

Säljare är nöjda överlag med just den budgivningsprocessen som användes vid försäljning av 

sin bostad och endast en femtedel känner sig missnöjda med den valda budgivningsprocessen. 

Medan större delen av köparna känner sig missnöjda med den budgivningsprocess som 

användes vid köp, och 30 % anser sig vara nöjda med den valda budgivningsprocessen. 
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Figur16. Anser ni att ni hade något att säga till om vid val av budgivningsprocess?

Hälften av säljarna ansåg att de inte hade möjlighet att påverka valet av budgivningsprocessen 

och att det var mäklaren som bestämde på vilket sätt försäljning skulle gå och lika många 

ansåg att de inte haft möjlighet att välja den budgivningsprocess som passade dem.
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 Medan majoriteten av köparna ansåg att de inte hade möjlighet att på något sätt påverkar eller 

säga till vilken budgivningsprocess de vill välja. En femtedel av köparna ansåg sig ha den 

möjligheten att välja den budgivningsprocess man ville använda sig av under köpet.

- 
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Figur17. Ledde budgivningen till att priset blev -

10 % av tillfrågade säljare säger att den valda budgivningsprocessen ledde till att priset blev 

lägre än förväntad, och 30 % anger att priset blev något lägre än väntat. Medan 43 % anser att 

den valda budgivningsprocessen ledde till högre pris än förväntad och resterande17 % anser 

att priset blev mycket högre än förväntat. 

Vad det gäller köparna har 13 % uppgett att budgivningsprocessen ledde till att priset blev 

något lägre än förväntat, medan hela 47 % uppger att priset blev högre än förväntat, 40 % 

svarar att priset blev mycket högre än förväntad. 
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Figur18. Kände ni att ni hade förtroende för mäklare?
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73 % av säljarna hade förtroende för mäklare under den tid man arbetat tillsammans för att 

sälja objektet, medan de övriga inte har haft förtroende för sin mäklare. Nästan hälften av 

köpare svarade att de hade förtroende för mäklaren, men 57 % uppgav att de inte hade 

förtroende för mäklare.
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Figur19. Är ni tillfreds med mäklarens arbete under hela försäljningen?

De flesta av säljarna är nöjda med mäklarens arbete under hela försäljningen, medan 

resterande 23 % inte är nöjda. På köparsidan är 60 % inte nöjda med mäklarens arbete och 40 

% är nöjda. 
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6. Analys

6.1 Vilka vinner på slutna budgivningar

Angående val av process ser man att den slutna processen är dominerande. Bland mäklarna 

talade man en del om att man använde sig av en något öppnare form än den helt slutna men 

det var ändå en sluten budgivning som man syftade på.  Anledningen till att det är på det sättet 

förklarades gärna från mäklarna samt Mäklarsamfundet med att man ville värna om den 

personliga integriteten. Utifrån integritetsperspektivet ansåg man att det var köparen som var 

den stora vinnaren på att budgivningen var sluten. Speciellt från Mäklarsamfundets synvinkel 

var det klart att så var fallet. Även hälften av mäklarna deklarerade att köparna var vinnare 

med den slutna budgivningsprocessen men det var ingen enhällig åsikt då man bland 

mäklarna även såg att det var säljaren som var den som hade mest att vinna på detta. Det 

viktigaste argumentet från mäklares och Mäklarsamfundets sida var att processen var bra och 

att det var viktigare att kunna skydda den enskilde köparens identitet än att ha en öppen 

process. Här kan det vara anledning att vara kritiskt till Mäklarsamfundets och mäklarnas 

åsikter. Att man anser att köparen är vinnaren i den slutna budgivningen kan anges då man 

vill försvara denna process. Anledningen till detta kan enligt oss vara att man som mäklare 

anser att denna budgivningsprocess gynnar dem själva. Att mäklarsamfundet och mäklarna 

har samma åsikter kan även förklaras till en viss del genom att man står på varandras sidor. Vi 

anser att detta kan vara en anledning till att man har samma åsikter. Dessa svar från mäklarna 

och samfundet var kanske inte helt oväntade men man kan nog ifrågasätta om detta verkligen 

är fallet eller om de svarar på ett sådant sätt därför att det gynnar deras egen situation. Det är 

nog mer positivt för mäklarna att säga att de stora vinnarna är köparna trots att det är säljarna 

som tjänar miljonbelopp på sina bostadsrätter. Det är också viktigt att tänka på att mäklarens 

dubbla uppdragsroll i budgivningen63. Mäklaren tar sig an två uppdrag, ett från köparen och 

ett från säljaren. Detta kan leda till en målkonflikt64 mellan mäklaren och köparen. Mäklaren 

vill sälja objektet till ett högt pris medan köparen vill köpa till ett lågt pris, båda är alltså 

nyttomaximerare. Denna konflikt kan antas vara pareto, det som ökar nyttan för den ena 

minskar den för den andra. Viktigt här är att det råder en informationsasymmetri i den slutna 

budgivningen, mäklaren har tillgång till mera information än köparen65. Detta kan enligt oss 

                                                
63 Nygaard & Bengtsson 2002
64 Ibid
65 Ibid
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ses som att den slutna budgivningen är mer positiv för mäklaren och säljaren än för köparen. 

Säljaren har ju samma mål som mäklaren och här anser vi att det inte föreligger någon 

målkonflikt66.

En annan viktig faktor för att använda den slutna budgivningen var enligt både mäklare och 

Mäklarsamfundet att den personliga kontakten upprätthålls samt att informationen mot andra 

parter, såsom banker och försäkringsbolag blir bättre. Naturligtvis medför den slutna 

processen att mäklaren får mest kontroll över processen, så uttalandet kan ses som en 

partsinlaga kopplat till att säkra mäklarens roll. Att den slutna budgivningsprocessen skulle 

gynna oärliga mäklare höll både mäklare och Mäklarsamfundet med om. Men man ansåg att 

det är en så liten andel mäklare som är oärliga att det inte är en anledning i sig att byta 

budgivningsprocess. Detta anser vi vara en rättvisande uppfattning, att mäklarna handlar 

utilitaristiskt67. 

Köpare och säljare hade i frågan om vilka som vinner på den slutna budgivningen åsikter som 

både gick isär och överensstämde. Man kan säga att köpare var relativt missnöjda med den 

slutna budgivningen samtidigt som säljarna var mer positivt inställda till den. Något som både 

köpare och säljare ansåg var att det är gynnsamt för mäklaren med en sluten budgivning. Att 

den slutna budgivningen enligt mäklare och Mäklarsamfundet skulle främja 

informationsflödet från mäklare till köpare och säljare kan vi inte hålla med om. Det står 

relativt klart att den part som känner sig mest nöjd med informationsutbudet är säljarna, 

absolut inte köparna. När det gäller köpare och säljare kan man enkelt sammanfatta deras 

åsikter om den slutna budgivningsprocessen så att köparna är de som missgynnas av den 

slutna budgivningsprocessen. Säljarna är de som har mest att vinna på att den slutna 

budgivningen ser ut som den gör enligt oss, med sin informationsasymmetri68. Detta är även 

ett argument som enligt oss stöds av att köparna är de som är absolut mest benägna att anmäla 

mäklare efter gjord affär. 

6.2 Etik 

Mäklarsamfundet samt mäklarna uppger i undersökningen att det finns oärliga mäklare, dock 

anser båda att det är en väldigt liten del av mäklarkåren som inte handlar på ett etiskt korrekt 

                                                
66 Ibid
67 Tännsjö 2000
68 Braely & Mayer 2002
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sätt. Att det även är ett lågt antal som blir anmälda visar på detta. Det skall också tilläggas att 

man från Mäklarsamfundets håll anser att det är svårt att kunna bevisa att eventuella 

oegentligheter förekommit. Detta kan enligt oss dels bero på att man inte vill framhäva att 

detta är ett så stort problem. Dock kan man se att antalet anmälningar mot mäklare ökar 

årligen. Att mäklaren skall använda sig av en speciell etik i sin yrkesroll, en så kallad pliktetik 

anser man från mäklares och Mäklarsamfundets sida vara något som efterföljs69. 

Mäklarsamfundet samt mäklare håller med om att det finns en liten del mäklare som struntar i 

vad som är rätt och orätt och därmed handlar efter egoismen istället för efter pliktetiken70.

Även det faktum att allmänheten skulle ha en mycket negativ bild av fastighetsmäklare anser 

Mäklarsamfundet och mäklarna vara överdrivet och upphaussat av medierna. Man var också 

eniga om att de som var mest avogt inställda mot mäklare var de som aldrig anlitat en. Att god 

fastighetsmäklarsed efterföljs i allmänhet anser vi stämma relativt väl. Enligt oss har det flesta 

mäklarfirmorna en uttalad policy om detta men att detta mest är ett fint ord mer än en 

riktlinje. Enligt oss så kan man se tendenser till att både mäklare samt Mäklarsamfundet gärna 

skönmålar den bransch man verkar i för att försöka få den att verka vara mer positiv än den 

egentligen är. Branschen har ju trots allt ett relativt dåligt rykte bland allmänheten och det är 

svårt att skylla allt det på media samt att folk egentligen inte förstår att branschen är etisk.  

Trots allt så är det relativt ovanligt att mäklare blir varnade samt avregistrerade på grund av 

att man handlat felaktigt under sitt uppdrag, men detta kanske beror mer på att det är 

svårbevisat att påvisa att fel begåtts snarare än att det är ovanligt att fel begås.

Mäklarsamfundet menar att det är lite av en balansgång att följa den goda 

fastighetsmäklarseden då den inte är överdrivet tydlig utan lämnar rum för tolkningar. Enligt

Mäklarsamfundet menar man att ett problem är att mäklaren skall vara en opartisk länk 

mellan köpare och säljare. Man skall alltså verka för att informationsassymetrin minskas71. 

Det är oklart om detta syftar till att båda skall få lika mycket hjälp eller att man skall kunna ge 

mer hjälp till en som är mer oerfaren. Även mäklarna nämner att begreppet god 

fastighetsmäklarsed är aningen flytande. Speciellt missnöjda köpare anser att mäklaren ej 

handlat enligt denna, trots att man som mäklare kanske inte begått något egentligt fel. Detta är 

något som Mäklarsamfundet stämmer in på och anser att detta är den vanligaste grunden för 

anmälningar mot mäklare.

                                                
69 Ibid
70 Ibid
71 Nygaard & Bengtsson 2002
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Både mäklare och Mäklarsamfundet är även överens om att en ändring av den slutna 

budgivningsprocessen mot en mer öppen variant inte skulle leda till att det etiska agerandet 

förbättrades bland mäklare. Vi anser att en reglering av köparnas rättigheter dock skulle vara 

positiv. Detta då vi anser att det ibland ofta är oseriösa köpare som förstör och trissar upp 

budgivningen. Detta skulle kunna regleras genom att man är bunden vid sitt bud. 

När det gäller köpare och säljare kan man börja med att se att säljare vid val av mäklare oftast 

går efter egna erfarenheter av en mäklare eller att man blivit rekommenderad av någon 

bekant. Detta visar att som mäklare gäller det att tänka på att hela tiden sköta sig på ett bra 

sätt då man som mäklare lever på sina följduppdrag. Således gäller för mäklaren att handla 

pliktetiskt72 för att kunna finnas kvar på marknaden, detta är en åsikt som även mäklare och 

Mäklarsamfundet ställer upp på. Konsekvenserna är att man som säljare väljer mäklare på 

grund av deras tidigare etiska beteende. Generellt kan man säga att säljarna har en mer positiv 

syn på mäklarens etiska agerande utifrån de frågor som ställts i undersökningen, vi anser att 

säljare oftare ser att mäklarna följer sin pliktetik73. Köparna är mer missnöjda med hur 

mäklarna sköter sitt arbete, man tror att de handlar egoistiskt i många fall. En anledning till 

det kan man se i att köparen anser att han/hon inte erhåller tillräckligt med information under 

budgivningsprocessen, vilket i sin tur kan leda till missnöje och misstänksamhet mot 

mäklaren.  Vi anser att köparna ”spelar” med ofullständig information74. Säljarna anser å 

andra sidan att man fått tillfredsställande mängd information. Just denna 

informationsasymmetri anser vi vara en avgörande faktor till att köpare och säljare har delvis 

skiljda uppfattningar mäklarens ärlighet under budgivningen75.

6.3 Teknik

Att införa ny teknik medför att det blir nya typer av affärer, själva processen förändras. Detta 

kan enligt oss lätt leda till att osäkerhet uppstår och det kan ta tid innan fördelar med den nya 

tekniken uppväger det negativa som osäkerheten medför76. När det gäller teknikens framtid 

för budgivningsprocessen så anser Mäklarsamfundet att tekniken för sådana auktioner finns 

och att det används hos vissa mäklarfirmor det är dock inget som slagit igenom på allvar. 

                                                
72 Brytting & De Geer 1993
73 Tännsjö 2000
74 Hermansson 1990
75 Nygaard & Bengtsson 2002
76 Axén-Ruzicka 2001
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Anledningen anser man vara den att den personliga kontakten mellan köpare/säljare och 

mäklare försämras avsevärt. Den tidigare manuella hanteringen av uppgifter blir 

automatiserad, vilket leder till en försämrad kontakt. Denna kontakt är mycket viktig för att 

skapa trygghet åt köpare/säljare, då det är en stor affär som man står inför. Mäklarsamfundet 

menar att det idag inte finns ett fullgott tekniskt alternativ men man tror också att användning 

av ny teknik är något som kommer att öka i framtiden. Detta är en åsikt som stöds av oss.

Mäklarna har i stort sett samma åsikter i denna fråga som Mäklarsamfundet. Det som man 

speciellt lyfter fram som en positiv egenskap med den nya tekniken är att den kommer att 

kunna rationalisera mäklartjänsten77. Man kommer få mer tid över till köpare och säljare 

vilket leder till att dessa kommer känna sig mer trygga och nöjda. Man anser också att detta 

först kan ske när det finns ett fullgott tekniskt system för budgivningen, innan dess så skulle 

istället budgivningsprocessen försämras då kontakten med mäklaren försvinner. Man är enligt 

oss positivt inställda till den nya tekniken vid budgivningar men man anser inte att det finns 

något tillräckligt bra system ännu. Från Figur 1 (sid. 18) kan man enligt Mäklarsamfundet och 

mäklarna se organisatoriska fördelar med den nya tekniken i framtiden men att det ännu inte 

finns tillräckligt bra tekniska faktorer för att tillfredsställa de sociala faktorerna.

Köpare och säljare har inte samma förutsättningar att påverka valet av vilken 

budgivningsprocess som skall användas, bara i vissa fall kan köparen göra detta. Detta kan 

vara en orsak till att köparna är mer missnöjda med den slutna budgivningsprocessen78 än 

säljarna vilket i förlängningen kan vara en orsak till att man tror på att processen kommer att 

förändras med den nya tekniken.

Även säljarna är dock av den uppfattningen att den nya tekniken kommer att leda till att 

budgivningsprocessen ändras i framtiden. Detta trots att man i dagsläget är nöjda med den 

slutna budgivningen. Detta kan förklaras med att man ser att den nya tekniken även kommer 

att kunna rendera fördelar även för säljarna och inte bara för köparna. Man menar att alla 

delar i Figur 1, kommer att kunna dra nytta av den nya tekniken i framtiden. Vår uppfattning 

är att ett högre användande av den nya tekniken i framtiden kommer att leda till att säljare och 

köpare kommer ha en mer likvärdig tillgång till information.

                                                
77 Ibid
78 Braely & Mayers 2002
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6.4 Köpare och säljare

Mäklarsamfundet anser att köpare och säljares åsikter om budgivningsprocessen skiljer sig. 

Man menar att säljarna är nöjda med hur budgivningen ser ut nu. Detta torde vara beroende på 

att det är säljarna som har mest att säga till om, samt att det är de som kan ses som vinnare i 

den slutna budgivningen. Köparna tror man på Mäklarsamfundet känner sig mindre nöjda, 

dock inte nödvändigtvis missnöjda. Detta är på grund av att man inte får tillräcklig 

information samt att man inte har något att säga till om under budgivningsprocessen då man 

blir utlämnad åt andras beslut. Man kan också se att det generellt är köparna som är mer 

missnöjda med mäklarens arbete än säljarna. Detta kan förklaras med att säljare och mäklare 

har samma mål med försäljningen, båda vill ha ut ett så högt pris som möjligt, de vill 

nyttomaximera79. Således föreligger det ingen målkonflikt mellan säljare och mäklare. 

Köparna å sin sida tror att mäklaren därför ibland handlar endast i enlighet med säljarens 

intresse, vilket missgynnar köparen men gynnar säljaren. Detta kan man bland annat se på 

vilka det är som är mest benägna att anmäla mäklaren. Köparna är alltså i regel inte är lika 

nöjda med mäklarens arbete samt budgivningsprocessen. Detta är enligt oss beroende på att 

man är två aktörer på samma spelplan men att man inte har samma förutsättningar80. Säljaren 

kan sägas spela med fullständig information, han får reda på alla bud och hur många som är 

med i budgivningen. Medan köparen spelar med ofullständig information och han får bara ta 

reda på vad senaste budet är. Köparen har alltså sämre förutsättningar inför en sluten 

budgivningsprocess.

Mäklarna har en liknande syn på hur köpare och säljare tycker och tänker om 

budgivningsprocessen. Säljaren är de som är mest nöjda med budgivningen och hela 

mäklartjänsten samt den som känner sig mest trygg under budgivningen. Mäklarna tror att en 

anledning till att köparna känner sig mindre nöjda ofta kan bero på att man känner en viss oro 

inför själva affären vilket kan leda till misstänksamhet mot budgivningsprocessen. Man anser 

att det är säljaren är mer nöjd än köparen vid budgivningsprocessen. Dock så anser man att 

det generella är så att både köpare och säljare är relativt nöjda med hur budgivningen 

fungerar. Mäklarna tror alltså att säljarna är mer nöjda med den slutna budgivningen men 

anser som vi ovan behandlade att det är köparen som är vinnarna på denna budgivning. Man 

tror alltså inte att köparna förstår att denna form av budgivning faktiskt gynnar dem. Detta är 

                                                
79 Nygaard & Bengtsson 2002
80 Neumann & Morgenstein 1953
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en åsikt som inte delas av oss, vi anser att den som verkligen känner sig som vinnare i denna 

process vet om det, och i detta fall är detta säljaren.

Enkäten som delades ut till köpare och säljare visade på skiljda svar mellan de olika parterna. 

Det är uppenbart att köparens åsikt är att man inte känner sig nöjd med den slutna 

budgivningen. Detta beroende på att man inte anser sig få tillräcklig information, att man inte 

har något att säga till om, man känner helt enkelt att säljaren är den som har ett rejält övertag, 

från början till slut. Säljarnas åsikter är att man känner sig mycket nöjd och tillfreds med 

budgivningen. Detta anser vi bero delvis på att säljaren kan handla enligt den klassiskt 

rationella spelteorin vilken innebär att han/hon väljer den strategi som ger bästa möjliga 

utfall81. Man anser också att man har förtroende för mäklaren och man anser att mäklaren 

faktiskt fungerar som en opartisk länk under budgivningen. Detta anser inte köparna. Kort 

sagt anser vi att det är tydligt att köparna känner sig avsevärt mer missnöjda med den slutna 

budgivningsprocessen än vad säljarna gör.

7. Slutsats

När det gäller öppen eller sluten budgivning pekar mälarna och mäklarsamfundet på att etiska 

skäl, främst integritetsskäl, gör att sluten budgivning är att föredra för säljarna men kanske 

främst för köparna. Dock sammanfaller inte detta med den bild främst köparna ger där de 

efterfrågar mer öppenhet och att ha tillgång till samma information som säljaren och mäklaren 

har. Man kan här understryka att mäklarens roll mycket bygger på ett informationsövertag. 

Detta kan också förklara att man från mäklarhåll ser med skepsis på informationsteknik som 

skulle ge en helt öppen budgivning, men också att mäklarens informationsförmedlande roll 

minskas och därmed att mäklarens roll försvagas.

Som svar på frågan om vem som har mest att vinna på om budgivningsprocessen är öppen 

eller sluten finnar vi att säljaren tjänar på den slutna processen genom sitt 

informationsövertag. Detta kan i vart fall konstateras på en överhettad marknad som dagens 

bostadsmarknad i Stockholm.

Vad gäller etik fastställs att den överväldigande andelen av mäklarna agerar pliktetiskt och 

därmed följer god fastighetsmäklarsed. Säljaren väljer ju mäklaren och går oftast efter 

mälarens rykte genom tidigare erfarenheter eller genom information från vänner och bekanta. 

                                                
81 Hermansson 1990
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Således ligger det i mäklarens intresse att för att bevara sin position på marknaden att agera 

pliktetiskt. Branschorganisationer som Mäklarsamfundet har till uppdrag att upprätthålla etik 

och se till att lagar och förordningar efterlevs, detta i syfte att säkra mäklaryrkets roll och 

acceptans i samhället. Det finns undantag i form av mäklare som agerar kortsiktigt 

vinstmaximerande och därmed agerar oetiskt. Dock är dessa undantag få och självregleringen 

i form av att det är mäklarens rykte som säkrar framtida uppdrag och övervakningsfunktioner 

från branschorganisationer och lagstiftning gör att sådana mäklare oftast rensas bort.

Ny teknik genom datorsystem och Internet underlättar processen men kan på intet sätt ersätta 

den personliga kontakt som behövs mellan mäklaren och köpare/säljare för att få det 

förtroende och den klarhet som behövs för en så omfattande affär som ett bostadsköp. I takt 

med att dessa system förbättras kommer arbetet att underlättas och informationen förbättras 

mellan parterna. Men den grundläggande processen, som bygger på rollspel och förtroende, 

kräver en god mänsklig kontakt genom hela kedjan.     

Ny teknik som t.ex. e-budgivning används i allt större utsträckning. Både säljare och köpare 

säger sig ha positiva erfarenheter av e-budgivningsprocessen genom att man där får bättre 

information om lagda bud. Däremot ser mäklare och mäklarsamfundet inte e-budgivning som 

ett fullgott alternativ till mäklartjänsten, utan betonar vikten av den personliga kontakten och 

att ny teknik mest har en roll som ett verktyg att underlätta mäklarens arbete och på så sätt ge 

mäklaren mer tid till personliga kontakter med säljare och köpare. 

Budgivningsprocessen upplevs som mycket olika av säljaren respektive köparens perspektiv. 

Säljaren och mäklaren har informationsövertaget och av det skälet upplever köparna att 

mäklaren agerar oetiskt och bara i syfte att maximera sin egen vinst. Samt att mäklaren agerar 

partiskt till säljarens fördel. Dock är det troligt att detta är mer ett resultat av att 

bostadsmarknaden i storstäder som Stockholm är säljarens marknad. I ett läge då köparens 

marknad råder är det sannolikt att bilden skulle vara mer balanserar eller rent av det omvända 

– att säljarna ser att mäklaren spelar i enlighet med köparens intresse för att få ett snabbt 

avslut och på så sätt maximera mäklarens egen vinst. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning

Efter att ha genomfört vår undersökning av budgivningsprocessen så har ett flertal frågor dykt 

upp under arbetets gång. Dessa tankar skulle kanske kunna vara intressanta att bygga framtida 

undersökningar på.
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Eftersom att fastighetsmarknaden i dagsläget slår alla rekord, priserna har aldrig varit högre 

samt att efterfrågan är stor, så vore det intressant att undersöka hur framtiden ser ut för 

fastighetsmarknaden. Kommer den att fortsätta att blomstra eller kommer det en nedgång? 

Dessutom vore det av intresse att undersöka vilka faktorer det är som påverkar marknaden i 

störst utsträckning, är det konjunktur, ränteläget eller något annat?

En annan intressant undersökning skulle vara att se hur fastighetsmäklarnas kontrollenheter 

kommer att fortsätta sitt arbete efter det medieintresse som finns angående mäklarnas etik. 

Kommer de att fortsätta som de gjort tidigare eller kommer man att bli hårdare i sin kontroll?

Avslutningsvis tycker vi att det vore bra att undersöka hur mäklarens roll kommer att se ut i 

framtiden. Kommer man att fortsätta som tidigare eller kommer man att ändra på sitt sätt att 

arbeta, är detta kanske är beroende på hur den nya tekniken kommer att anammas av dagens 

och morgondagens mäklare?
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguiden till Mäklarsamfundet

Vilka vinner på stängda budgivningar

Vilka olika slags budgivningar används idag?

Vilken budgivningsprocess är den vanligaste förekommande?

Varför tror Ni att det är så?

Ser Ni något problem med detta?

Vilka är det som har mest att vinna på stängda budgivningar?

Etik

Hur tror Ni att allmänheten ser på fastighetsmäklaryrket i stort?

Finns det ett förtroende för mäklare bland allmänheten?

Tror Ni att ”god fastighetsmäklarsed” är något som efterföljs av de flesta mäklare i 
Stockholm?

Hur vanligt är det med avregistreringar av licenser eller varningar?

Har det ökat de senaste åren?

Hur kontrollerar Ni att mäklare följer de regler som finns?

Ser ni den etiska aspekten i mäklaryrket som ett problem?

Anser Ni att fastighetsmarknaden behöver bli mer reglerad, för att kunna få ett bättre rykte?

Skulle en förändring av budgivningsprocessen kunna leda till ett mer etiskt korrekt 
handlande?

Teknik

Skulle det vara möjligt att använda sig av den nya tekniken i större utsträckning än vad som 
görs idag?

Tror Ni att det skulle fungera med andra sorters budgivningar idag, t.ex. via Internet?

Finns det en framtid för en mer teknikbaserad och öppen budgivning?
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Tror Ni att en mer teknikbaserad och öppen budgivning skulle välkomnas av mäklarna?

Tror Ni att en sådan budgivning skulle välkomnas av köpare/säljare? 

Köpare/Säljare

Tror Ni att köpare och säljare är nöjda med dagens budgivningsprocess?

Tar mäklare tillvara på köpares/säljares intressen på ett tillfredsställande sätt?

Är det vanligt förekommande med anmälningar från säljare/köpare?

Vad för slags anmälningar är vanligast förekommande?

Är det främst köpare eller säljare som anmäler?

Hur skulle man kunna förbättra köpares/säljares förhållanden i budgivningsprocessen?
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Mäklarfirman 

Varför tror Ni att den slutna budgivningsformen är den mest använda av mäklare idag?

Varför tror Ni att det är så?

Ser Ni något problem med detta?

Vilka är det som har mest att vinna på slutna budgivningar?

Vilken sort budgivning använder Ni Er av?

Varför använder Ni Er av denna budgivning?

Känner Ni till andra sorters budgivning?

Har Ni funderat på att ändra er budgivningsprocess? Motivera gärna.

Skulle Ni välkomna en mer öppen form av budgivning, om det skulle bli standard?

Tror Ni att budgivningsprocessen kommer att bli mer reglerad i framtiden?

Anser Ni att ”god fastighetsmäklarsed” är något som efterföljs av de flesta mäklare i 
Stockholm?

Vad anser Ni faller under begreppet ”god fastighetsmäklarsed”?

Har Ni några etiska regler som ni följer inom ert företag?

Känner Ni till mäklare som använder falska bud samt lockpriser? 

Tror Ni att en förändring mot en mer öppen budgivningsprocess skulle kunna leda till ett mer 
etiskt korrekt handlande hos mäklare i allmänhet?

Tror Ni att köpare och säljare är nöjda med dagens budgivningsprocess?

Är det vanligt förekommande med klagomål från säljare/köpare?

Känner Ni till någon mäklare som blivit av med licensen eller blivit varnad?

Tycker Ni att fastighetsmäklare har ett gott rykte bland allmänheten?

Anser Ni att fastighetsmarknaden behöver bli mer reglerad, för att kunna få ett bättre rykte?
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Bilaga 3: Enkätfrågor till säljare

Instruktioner!

 Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra

 Enkäten ska fyllas i individuellt dvs. ni får inte diskutera svarsalternativen med andra 
respondenter då detta kan påverka era svar.

 Svara så ärligt som möjligt utifrån era egna upplevelser! Det finns inga rätt eller fel 
svar, det är er åsikt som räknas!

Ringa in det alternativ som passar er bäst. Enkäten behandlas 
konfidentiellt.

1. Har ni sålt en lägenhet i Stockholmsinnerstad den senaste tiden?
     
 1. Ja 2. Nej. Om nej, tack för din medverkan 

2. Anlitade ni en fastighetsmäklare vid försäljning?
      
1. Ja 2. Nej. Om nej, tack för din samverkan

3. Valde ni bland fler olika mäklare innan ni bestämde er?

1. Ja
2. Om nej, gå till frågan 5

4. Hur många?

1 – 2 3-4 4-5 över 5

5. På vilka grundval valde ni mäklare?

1. Tidigare erfarenhet vid en annan försäljning
2. Rekommendationer från vänner/bekanta
3. Lokal kännedom om marknaden 
4. Kännedom om mäklarens metodik( t.ex. urval av kunder)
5. Kännedom om mäklarens etik

Vid andra val ange vilka ……………………………..

Enkäten behandlas 
konfidentiellt.
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6. Gav mäklaren information till er under hela köpprocessen?
      

1. Bristfälligt 
2. Delvis 
3. Till en stor del
4. Fullständigt

7. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades?

1. Bristfälligt 
2. Delvis 
3. Till en stor del
4. Fullständigt

8. Kände ni att mäklaren gjorde sitt yttersta för att ordna en så bra budgivning som 
möjligt för er?

      1. Ja 2. Nej

9. Känner ni er nöjda med den budgivningsprocess som användes?

1. Ja 2. Nej

10. Tror ni att mäklaren har mer att vinna på att budgivningarna är stängda?

      1. Ja 2. Nej

11. Anser ni att mäklaren fungerade som en opartisk länk mellan er och köparen?

      1. Ja 2. Nej

12. Anser ni att ni hade något att säga till om vid val av budgivningsprocess?

     1. Ja 2. Nej

13. Känner ni att mäklaren handlade helt ärligt under budgivningsprocessen, utan att 
bara se till sin egen nytta?

    1. Ja 2. Nej
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14. Ledde budgivningsprocessen till att priset blev –

1. mycket lägre än förväntat

2. något lägre än förväntat

3. högre än förväntad

4. mycket högre än förväntad

15. Vilken budgivningspocess följdes? 

1. öppen budgivning
2. sluten budgivning

16. Använde ni er av e- budgivning på nätet där alla kunde följa budgivningen?

       1. Ja 2. Nej

17. Anser ni att någon part ( köpare/säljare) missgynnas av den stängda 
budgivningsprocessen?

     1. Ja 2. Nej

18 Tror ni att budgivningsprocessen generellt kommer att utvecklas till att bli mer 
öppen?

     1. Ja 2. Nej                  3. Vet ej

19. Kände ni att ni hade förtroende för mäklaren? 

1. Ja 2. Nej

20. Är ni tillfreds med mäklarens arbete under hela försäljningen?

      1. Ja. 2. Nej.

Tack för Er medverkan!
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Bilaga 4: Enkätfrågor till köpare

Instruktioner!

 Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra

 Enkäten ska fyllas i individuellt dvs. ni får inte diskutera svarsalternativen med andra 
respondenter då detta kan påverka era svar.

 Svara så ärligt som möjligt utifrån era egna upplevelser! Det finns inga rätt eller fel 
svar, det är er åsikt som räknas!

Ringa in det alternativ som passar er bäst. Enkäten behandlas 
konfidentiellt.

1. Har ni köpt en lägenhet i Stockholmsinnerstad den senaste tiden?
     
 1. Ja 2. Nej. Om nej, tack för din medverkan 

2. Hanterades affären via en fastighetsmäklare?
      
1. Ja     2. Nej. Om nej, tack för din samverkan

3. Bestämde ni er uteslutande på basis av objekt och mäklaren spelade ingen roll vid 
valet?

1. Om ni svarat Ja går till fråga 8 2. Om nej fortsätt att svara på fråga 4 

4. Valde ni bland många olika mäklare innan ni bestämde er?

1. Ja 2. Nej  

6. Hur många?

1 – 2 3-4 4-5 över 5

7. På vilka grundval valde ni mäklare?

6. Tidigare erfarenhet vid ett annat köp 
7. Rekommendationer från vänner/bekanta 
8. Lokal kännedom om marknaden 
9. Kännedom om mäklarens metodik 
10. Kännedom om mäklarens etik 

Vid andra val ange vilka ……………………………..

Enkäten behandlas 
konfidentiellt.
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8. Gav mäklaren information till er under hela köpprocessen?
      

5. Bristfälligt 
6. Delvis 
7. Till en stor del 
8. Fullständigt

9. Höll mäklaren er underrättad om alla bud som lades?

5. Bristfälligt 
6. Delvis 
7. Till en stor del 
8. Fullständigt

10. Kände ni att mäklaren gjorde sitt yttersta för att ordna en så bra affär som möjligt 
för er?

      1. Ja                      2. Nej  

11. Känner ni er nöjda med den budgivningsprocess som användes?

1. Ja  2. Nej 

12. Tror ni att mäklaren har mer att vinna på att budgivningarna är stängda?

      1. Ja 2. Nej   

13. Anser ni att mäklaren fungerade som en opartisk länk mellan er och säljaren?

      1. Ja                             2. Nej 

14. Anser ni att ni hade något att säga till om vid val av budgivningsprocess?

      1. Ja 2. Nej 

15. Känner ni att mäklaren handlade helt ärligt under budgivningsprocessen, utan att 
bara se till sin egen nytta?

    1. Ja 2. Nej 
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16. Ledde budgivningsprocessen till att priset blev –

5. mycket lägre än förväntat

6. något lägre än förväntat   

7. högre än förväntad   

8. mycket högre än förväntad   

17. Vilken budgivningspocess följdes? 

3. öppen budgivning    
4. sluten budgivning      

18. Använde ni er av e- budgivning på nätet där alla kunde följa budgivningen?

       1. Ja                                  2. Nej  

19. Anser ni att någon part ( köpare/säljare) missgynnas av den stängda 
budgivningsprocessen?

     1. Ja                                    2. Nej 

20.  Tror ni att budgivningsprocessen generellt kommer att utvecklas till att bli mer 
öppen?

     1. Ja 2. Nej                  3. Vet ej  

21. Kände ni att ni hade förtroende för mäklaren? 

2. Ja 2. Nej  

22. Är ni tillfreds med mäklarens arbete under hela köprocessen?

      1. Ja                      2. Nej

Tack för Er medverkan!


