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Sammanfattning	  
Bostadspriser anses ofta spegla konjunkturläget. Det innebär att priser normalt sett 
sjunker vid lågkonjunktur. Den svenska bostadsmarknaden har sedan mitten av 
1990-talet sett ökande priser, och det finns ingen indikation på en nedgång eller 
stabilisering trots den globala finanskrisen som utbröt år 2007 och den därefter 
följande lågkonjunkturen. Den uppenbara frågan blir – varför? 
 
Denna uppsats behandlar riskerna som uppstår i och med ökande priser, och 
förklaringar till varför priserna tillåts stiga. Ökad skuldsättning, illojal budgivning 
och formkravets frånvarande i praxis ser jag som stora problemområden. Centralt 
för prisbildningen är budgivningssituationen, det vill säga där bostadspriser 
fastställs på ett konkret plan. Genom att angripa problemet redan i försäljnings-
momentet ser jag till regleringen och hur den kan utformas för att motverka 
ökande priser och försöka uppnå prisstabilitet. Budgivningssituationen är 
oreglerad medan syftena bakom bostadsköpets formkrav inte får genomslag i 
praktiken. Med hjälp av reglering och ändrade handelsbruk kan situationen 
regleras i syfte att stabilisera priserna. Statliga styrmedel som kan användas som 
komplement till ändrad budgivningspolitik behandlas i syfte att få till stånd en 
helhetslösning. De lösningar som huvudsakligen diskuteras involverar bindande 
budgivning med kontraheringsplikt för att adressera formkravsproblematiken och 
möjligheten till illojal budgivning och statliga styrmedel som metod för att minska 
prisnivån.	   	  
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1	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  och	  problemformulering	  
Bostadsmarknaden är i dagarna för uppsatsens skrivande ett hett debatterat 
område på grund av den globala finanskrisen som startade år 2007. 
Debattpunkterna är flera, bland annat huruvida en bostadsbubbla föreligger och 
hur man i sådana fall hanterar denna. En viktig aspekt av detta är hushållens 
betalningsförmåga i den situationen att bostadspriserna skulle sjunka med 
resultatet att lånen står för högre belopp än bostädernas marknadsvärde. Även 
bolåneräntans inverkan på prissättning och hushållens betalningsförmåga i 
förhållande till ränteförändringar är föremål för diskussion. Vidare diskuteras om 
amorteringskrav på bostadslån bör införas som ett led i att minska hushållens 
skuldsättningsgrad och om skuldsättningsgraden i dagsläget är ett problem. 
Faktum är dock att bostadspriser nästan ständigt har ökat sedan mitten av 1990-
talet,1 och att inkomster inte ökat i samma takt. Den höga skuldsättning som höga 
priser därmed innebär för hushållen blir ett problem om bostadspriserna sjunker. 
Bolånetak har införts i syfte att motverka en hög skuldsättningsgrad,2 och förslag 
finns om att sänka bolånetaket, det vill säga låta en mindre andel än dagens 85 % 
av en bostad belånas. Vidare förslag för att motverka den ökade skuldsättning är 
att höja bolåneräntan och att slopa ränteavdragen3.4 
 
Trenderna i förslagen tyder på en önskan att motverka en hög grad av skuld-
sättning. Som utgångspunkt har förslagen scenariot att bostadspriser idag är höga 
men i framtiden kan komma att falla, och det är den situationen som man försöker 
hantera. Problemet kan, i min åsikt, angripas från ett annat håll än att se till 
skuldsättningsgraden som knäckfråga, nämligen genom att fokusera på orsaken 
till problematiken – ökande priser. Även skattesystemets utformning kan anses 
utgöra ett argument för att motverka ökade priser, då säljare som går med vinst 
gör en god affär medan säljare som går med förlust får skattelättnader som 
finansieras av staten. Prisfluktuationer är därmed inte önskvärda med skatte-
systemet i åtanke. Flera av de ovan nämnda förslagen kan komma att åstadkomma 
en mer stabil prisnivå, men detta är inte deras primära syfte och därför kan man 
spekulera kring huruvida mer effektiva lösningar finns. För att komma underfund 
med hur bostadspriser sätts, och därmed även varför de ökar, kan man se till hur 
prissättning går till i det enskilda fallet. Vid en bostadsförsäljning är det vanligt att 
mäklare anlitas och att försäljningspriset bestäms genom budgivning. Priset kan 
genom budgivningsprocessen öka markant beroende på, bland annat, hur många 
köpare som finns och hur det strategiska spelet som tillämpas för att vinna en 

                                                
1 Se bilaga 1. 
2 FFFS 2010:2 
3 Skattemässigt kan ränteutgifter användas till en skattereduktion, Inkomstskattelag (1999:1229) 
(IL) 42 kap. 1 §, 67 kap. 10 §. 
4 Evidens, Bostadsbubbla? Analys av argumenten för och emot att Sverige har en bostadsbubbla, s. 
28. 
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budgivning går till. Vid det slutliga köpet gäller, å ena sidan, enligt lag att ett 
formenligt avtal upprättas,5 varför de bud som lämnas under budgivnings-
processen och därmed inte uppfyller formkraven ej är bindande. Formkravet är 
tänkt att skydda både köpare och säljare mot förhastade beslut.6 Budgivningen är, 
å andra sidan, oreglerad till större delen, och genomförs i praktiken på ett sätt som 
inte tar syftena bakom formkravet i beaktande. Det kan leda till en av två följder; 
den vinnande budgivaren anser sig vara bunden vid sitt bud och detta kan leda till 
ett ökat pris genom att tid för eftertanke inte ges under budgivningsprocessen, 
eller att den vinnande budgivaren inte anser sig bunden av sitt bud och då ges 
möjlighet att reflektera kring huruvida köpet ska fullföljas. Båda alternativen leder 
till negativa effekter med formkravets syfte och prisbildning i åtanke. Dagens 
reglering öppnar även för möjligheten att lägga illojala bud, bud som läggs i andra 
syften än att köpa bostaden. 
 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Mitt syfte är att undersöka budgivningsprocessens roll i prissättningen av 
bostäder, och att ge förslag på hur bostadspriser kan stabiliseras snarare än att 
ständigt öka. Jag kommer att fokusera på att motverka prisökningar och på det 
faktum att formkravens syfte frångåtts. Jag syftar även till att ge förslag som kan 
motverka möjligheten att lämna illojala bud. Vidare kommer jag att se bortom 
budgivningsprocessen för att diskutera övriga möjligheter för att motverka ökande 
priser. De frågor jag behandlar är: 
 

• Hur bör budgivningssituationen behandlas med tanke på 
- att bostadspriser ökar? 
- att formkraven frångåtts? 

• Vilka alternativa metoder skulle kunna bidra till en mer stabil prisnivå? 

 

1.3	  Förutsättningar	  
Den centrala lagstiftningen är Jordabalk (1970:994) 4 kap. 1 § och Bostadsrättslag 
(1991:614) 6 kap. 4 §, som anger formkrav vid överlåtelse av fastigheter 
respektive bostadsrätter. Jag använder begreppet bostad som ett samlingsbegrepp 
för privatbostadsfastigheter och andelar i bostadsrättsföreningar, vanligen kallat 
bostadsrätter. Vad gäller formkraven föreligger en skillnad i regleringen av de 
båda som för fastighetsöverlåtelser innebär att en överlåtelseförklaring ska 
lämnas, men som saknas för bostadsrätter. I många fall går det att diskutera båda 
formerna samtidigt, men då skillnader föreligger förtydligar jag genom att 
använda begreppen fastighet (egentligen privatbostadsfastighet) eller bostadsrätt. 

                                                
5 Jordabalk (JB) 4 kap. 1 § och Bostadsrättslag (BRL) 6 kap. 4 §. 
6 Prop. 1970:20 del B1 s. 122f. 
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Jag kommer ofta att använda ordet köpare i budgivningssituationer, med vilket jag 
menar både den slutliga köparen, spekulanter och de som deltar i budgivningen. 
 
Då jag talar om illojala bud kan dessa vara av olika slag, och de jag främst menar 
är bulvanbud, slentrianbud och chockbud. Med bulvanbud avses en situation då en 
person för säljarens eller mäklarens räkning lägger bud på en bostad för att förmå 
övriga budgivare att lägga ett högre bud och därmed höja försäljningspriset. Med 
slentrianbud menar jag att en köpare som är i akut behov av bostad lägger bud i 
närheten av utgångspriset på flera bostäder samtidigt i hopp om att vinna någon av 
budgivningarna. Chockbud definierar jag som att en köpare lägger ett bud som är 
högt över antingen utgångspriset eller övriga bud för att övriga köpare ska anse att 
bostaden har blivit för dyr och istället vända sitt intresse mot andra bostäder. 
Eftersom budet inte är bindande kan budgivaren, som ensam köpare, lägga ett 
lägre bud. De första två alternativen kan bidra till ökade försäljningspriser, men 
även det tredje anser jag vara ett resultat av formkravet som ej är önskvärt på ett 
moraliskt plan. Viktigt att notera är att illojala bud kan vara svåra att upptäcka, 
och eftersom de inte innebär en avvikelse från gällande reglering är det svårt att 
ange hur ofta, om alls, detta förekommer. Det faktum att möjligheten finns och att 
det är svårt för övriga budgivare att upptäcka talar dock för att möjligheten bör 
motverkas. 
 

1.4	  Avgränsning	  och	  disposition	  
Jag kommer att bortse från den del av budgivningsproblematiken som rör 
lockpriser7 och som är del av det strategiska spelet eftersom mäklarbransch-
organisationer under de senaste åren har utformat regler för att motverka 
förekomsten av lockpriser.8 Jag kommer att behandla ämnet kortfattat, men inte 
försöka finna lösningar till den specifika problematiken. Vid diskussionen av 
statliga styrmedel kommer dessa att behandlas med åtgärdens effekt i åtanke 
snarare än de politiska överväganden som ligger bakom. En aspekt som berör 
bostadspriser och som skulle kunna motverka ökande priser är diskussionen om 
bostadsbyggnation. Denna kommer att utelämnas eftersom den är ointressant, det 
räcker att konstatera att ett större utbud skulle påverka priserna nedåt. Vidare är 
det en politisk diskussion, medan jag ämnar behandla problemen med hjälp av 
reglering och lagar. 
 
Inledningsvis presenterar jag hur priser sätts och konsekvenser av höga priser, för 
att sedan diskutera rättsläget idag och hur budgivning och mäklares roll spelar in i 
sammanhanget. Efter detta följer en analys där lösningsförslag angående just 
budgivningsprocessen presenteras och utvärderas utifrån vissa kriterier. Även 
övriga tillvägagångssätt för att motverka ökande priser och illojala budgivning 

                                                
7 Utgångspriser som satts lägre än säljarens reservationspris i syfte att få till stånd en häftig 
budgivning av psykologiska skäl. 
8 Fastighetsmäklarnämnden, (FMN), Pressmeddelande – Lockpriser, 2011. 
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presenteras och analyseras. Slutligen sammanställs lösningsförslagen i syfte att 
utröna hur ökningen av bostadspriser mest effektivt kan motverkas. 
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2	  Ämnesframställning	  

2.1	  Prisbildning	  
Grundläggande för mikroekonomiska teorier om prisbildning är de två 
marknadskrafterna utbud och efterfrågan. Utbudet är, i detta sammanhang, antalet 
bostäder som finns till salu, och ökar då nya bostäder byggs. Efterfrågan är 
motsvarande hur många eventuella köpare som är intresserade av bostaden till ett 
visst pris, och detta kan påverkas av flera orsaker. Till exempel kan läge, storlek, 
skick och intresse från andra potentiella köpare bestämma hur efterfrågan ser ut. 
Utbud och efterfrågan kan illustreras som linjer i ett diagram för att se hur 
prissättning sker. Där de båda möts råder jämvikt, det vill säga att köpare 
efterfrågar den kvantitet som säljare är villiga att erbjuda till ett visst pris – 
jämviktspriset. Figur 1 nedan illustrerar hur jämviktspriset bestäms av marknads-
krafterna.9 
 
 

Figur 1: jämvikt. 
 

Figur 2: 
efterfrågeöverskott. 

                                                
9 Axelsson (red.) Mikroekonomi, 1998, s. 163. 
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I en situation där efterfrågan överstiger utbudet blir situationen som i figur 2. Den 
kvantitet som säljare erbjuder (Q säljare) är lägre än den kvantitet som köpare 
efterfrågar (Q köpare) till ett visst pris. Ett efterfrågeöverskott har uppstått, vilket 
är resultatet av till exempel att för få bostäder byggs. Några av köparna, som vill 
köpa mer än vad som finns att tillgå till just det priset, blir då villiga att betala ett 
högre pris för att få det de vill ha. Detta sker tills jämviktspriset nås, och detta blir 
marknadsvärdet.10 
 
Individer kommer att agera olika då priser går upp, beroende på bland annat deras 
behov av att byta bostad och deras förmåga att betala. Köpare, liksom säljare, har 
ett så kallat reservationspris, vilket är det högsta belopp de kan tänka sig att köpa, 
eller sälja, en viss bostad för.11 I budgivningssituationer där strategi kan spela en 
stor roll kan det vara lockande att överstiga sitt reservationspris i syfte att få det 
högsta, vinnande budet. Antag att reservationspriset överstigs och att det hittills 
högsta budet är ett jämnt tal, till exempel 1,2 Mkr, och den näst högsta budgivaren 
tror att den ledande budgivaren inte vill bjuda högre än detta eftersom det är en 
jämn siffra, och bjuder således något högre. Reservationsprisets innebörd förlorar 
enligt min teori något av sin betydelse då bud inte är bindande, och budgivaren får 
innan kontraktsskrivning tid att revidera sitt reservationspris. Resultatet av att 
köpare i budgivningssituationer överstiger sitt reservationspris i enlighet med 
antagandet innebär att slutpriset blir högre än vad det hade blivit om köpare hade 
budat i enlighet med reservationspriset. Priset påverkas här, förutom av utbud och 
efterfrågan, av budgivningsstrategier och det faktum att en budgivare inte är 
bunden av sitt bud. Det är alltså med dagens reglering möjligt att lägga bud utan 
egentlig eftertanke och överblick över den egna betalningsförmågan. 
 

2.2	  Konkurrerande	  orsaker	  bakom	  ökande	  priser	  
Det finns ett flertal anledningar till ökande bostadspriser. Något som i betydande 
omfattning bidrar till höga priser är det låga utbudet, i förhållande till efterfrågan, 
i områden där befolkningen ökar som till exempel i storstäderna Stockholm och 
Göteborg. Ett lågt utbud innebär att köpare måste konkurrera med varandra, och 
på så sätt drivs priserna uppåt. Tidigare har bostadsbyggen subventionerats med 
statliga medel, men detta är inte längre fallet och det är inte särskilt vinstgivande 
för företag att bygga nya bostäder. Bolåneräntorna är i dagsläget låga, vilket 
innebär att fler har råd att ta större bostadslån. Detta, i kombination med att det 
inte finns något amorteringskrav, gör att väldigt få köper sina bostäder med 
sparade medel. Vid ett köp blir inte köpesumman av avgörande vikt, utan vad 
månadskostnaden (ränta och månadsavgifter) blir. En ökning av köpeskillingen 
kommer att öka månadskostnaden proportionerligt, men skillnaden är stor och 

                                                
10 Axelsson (red.) 1998, s. 163f. 
11 Bernanke, Ben, Frank, Robert, McDowell, Moore, Thom, Rodney, Principles in 
Microeconomics, 2009, s. 68, 70. 
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stora prisökningar får endast ett mindre genomslag vad gäller månadskostnaden. 
Innebörden av detta är att bostadspriser tillåts att stiga mer än vad de hade kunnat 
göra om priser var beroende av inkomster och hushållens förmögenhet. 
 
Vid en försäljning kan lockpriser12 vara en bidragande orsak till höga priser. 
Priserna sätts vanligen av mäklare, som genom uppmuntran till strategispel kan få 
fler att intressera sig för bostaden och därmed höja priset. Tillvägagångssättet 
innebär att mäklaren sätter ett pris som bedöms vara något lägre än det upp-
skattade värdet och därmed kan potentiella köpare känna att de gör ett ”fynd”. Det 
kan jämföras med en utförsäljning i en butik där en röd prislapp och orden ”rea” 
signalerar att priser är lägre och uppmuntrar till mer konsumtion då köpare tror sig 
få mer för sina pengar än annars. Även om det finns vissa skillnader situationerna 
emellan kan det finnas en poäng i jämförelsen då båda ger upphov till ett 
stressmoment som innebär att köpare har mindre tid att överväga sitt val och 
måste snarare agera snabbt. Man kan även se till ordinarie prissättning, där priser 
ofta sätts som 19:- eller 299:- då dessa siffror ger en känsla av att priserna är lägre 
än om det skulle stå 20:- eller 300:- trots att skillnaderna är små. På samma sätt 
förhåller det sig med lockpriser. Mäklaren sätter ett pris som ger spekulanter en 
känsla av att möjligheten finns att göra ett smart köp då priset är långt under det 
reservationspris köparna har. Det uppmuntrar fler budgivare till att buda och kan i 
slutänden leda till ett högre slutpris än om utgångspriset hade varit högre och 
därmed attraherat färre köpare. Åter kan man jämföra situationen med en butiks-
rea i och med att det är större efterfrågan på utförsäljningsvaror än varor som säljs 
till ordinarie priser, eftersom erbjudandet är tidsbegränsat och köpare till följd av 
detta måste skynda att köpa innan varan tar slut. Som tidigare nämnts har 
självreglering med sanktionering införts inom mäklarbranschen för att motverka 
sådan prissättning eftersom den anses vinklad till nackdel för konsumenter, och 
bör därför inte vara ett vanligt förekommande problem idag. 
 
Bostäder är en vara som skiljer sig markant från de flesta andra varor i den 
mening att bostaden är unik. Jag tror att detta kan vara en bidragande orsak till 
höga slutpriser då det råder en osäkerhet om vad en bostad egentligen är värd. 
Mäklaren brukar göra en uppskattning om bostadens värde, som baseras på 
storlek, läge, skick, erfarenhet av vad liknande bostäder säljs för och säkerligen 
andra faktorer. Man kan dock tänka sig andra värderingsmetoder som ger ett annat 
resultat. Till exempel kan man tänka sig materialkostnad och tomtens marknads-
värde som värdering. Att bygga ett nytt hus på en avlägsen plats där få vill köpa 
hus kan visa sig kosta mer att bygga än vad säljaren får vid en försäljning. På 
motsvarande sätt kan ett hus byggas till ett lågt pris på en plats där efterfrågan är 
stor och försäljningspriset kan då överstiga material- och tomtkostnader. Detta 
visar hur olika värderingsmetoder kan leda till skilda resultat, och ofta påverkar 
många andra faktorer än själva bostaden vilket försäljningspris som säljare kan 

                                                
12 Priser som sätts lägre än det uppskattade utgångspriset. 
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förvänta sig. Ytterligare värderingsproblematik finns vad gäller just bostadsrätter. 
Där ägs en rättighet att uppehålla sig i en bostad snarare än att bostaden i sig ägs, 
och detta endast under förutsättningen att bostadsrättsföreningen godkänner 
medlemskap i föreningen. Bostadsrättens egentliga värde är bostadsrätts-
innehavarens andel i föreningens tillgångar. En bostadsrätt i Uppsala kan tjäna 
som illustration: Föreningens tillgångar år 2012 var 11 055 406 kr, och bostads-
rättens andel i föreningen 2,0103 %,13 vilket innebär att det faktiska värdet är 
cirka 222 247 kr. Det accepterade priset som anges i försäljningsannonsen är 3 
650 000 kr.14 Det är stor skillnad på marknadsvärdet och det faktiska värdet på 
bostadsrätter. 
 
Dessa två exempel, värdering med hjälp av byggnadsmaterial plus tomtens 
marknadsvärde och värdering av bostadsrätter i förhållande till andelen i 
föreningen, visar hur svårt det är att uppskatta värdet på en bostad, dels på grund 
av att flera värderingsmetoder är tänkbara och dels på grund av att bostäderna är 
unika. Att det således inte finns något element som indikerar för en köpare vad en 
bostad är värd, förutom vad en jämförelse med andra bostäder kan visa, kan göra 
det svårt för köpare att inse när priset är för högt. Eftersom det inte finns någon 
sanning om vad en bostad är värd kan osäkerheten som det medför innebära att 
priser fortsätter öka. 
 
Tidigare i uppsatsen diskuterade jag utbud och efterfrågan som de marknads-
krafter som styr prissättning. Jag vill här uppmärksamma hur efterfrågan kan ta ett 
något annorlunda uttryck på bostadsmarknaden jämfört med på varumarknaden. I 
en situation där det råder efterfrågeöverskott, som är fallet i de större städerna i 
Sverige, är en köpare ofta intresserad av att köpa flera bostäder samtidigt. För att 
förtydliga menar jag här att köparen endast vill köpa en bostad i slutänden, men 
figurerar i budgivningen för flera bostäder. På varumarknaden vill man ofta bara 
köpa en vara, medan man på bostadsmarknaden visar sitt köpintresse, till exempel 
genom budgivning, för flera bostäder. Vad gäller prissättning enligt marknads-
krafterna utbud och efterfrågan kommer situationen att samma budgivare före-
kommer i fler än en bostads efterfrågakurva ge sken av att fler köpare finns än vad 
som verkligen är fallet, vilket leder till att priset drivs uppåt. Som figur 2 om 
efterfrågeöverskott visar kommer denna »ökade» efterfrågan att driva priserna 
uppåt.15 Vid jämviktspriset som slutligen nås kommer efterfrågan att vara över-
representerad. Ponera att två lägenheter, 1 och 2, har tre köpare, A, B och C. A är 
endast intresserad av lägenhet 1, B är endast intresserad av lägenhet 2 medan C är 
intresserad av båda och dessutom är i stort behov av en ny bostad. C deltar i båda 
budgivningarna och vinner lägenhet 1. C lägger dessutom det näst högsta budet på 
lägenhet 2. Priset på denna bostad blir högre än om C endast bjudit på lägenhet 1. 

                                                
13 Årsredovisning för Brf Grane nr 2 räkenskapsåret 2012. 
14 Widerlöv & Co. Bostadspresentation Luthagsesplanaden 18 A. 
15 Notera att figuren föreställer fler än en bostad, om det gällde en bostad skulle utbudskurvan vara 
vertikal. 



 

13 
  

Denna diskussion kan jag enbart föra på ett teoretiskt plan, men skulle det visa sig 
reflekterat i verkligheten skulle även detta kunna visa sig vara en anledning till 
varför bostadspriserna i allmänhet ökar då efterfrågan ser ut att vara större än den 
är. Det innebär att prissättning enligt modellen om efterfrågan och utbud är 
baserad på en overklig uppfattning om efterfrågan, och skulle de som lägger bud 
på flera bostäder endast utgöra efterfrågan i en av de köpeprocesser som denne 
deltar i skulle försäljningspriset i övriga processer blivit lägre då efterfrågan blivit 
lägre. 
 

2.3	  Konsekvenser	  av	  höga	  priser	  
Det finns flera följder av att bostadspriser ökar, dels ekonomiskt och dels på ett 
samhällsmässigt plan. Bostadslånen blir större om priserna ökar eftersom 
inkomster inte ökar i takt med bostadspriserna. Den privata skuldsättningen ökar 
och kostnader för att låna blir större. Detta innebär att hushåll har mindre pengar 
att röra sig med, och hushållen blir mer känsliga för kostnads- och 
inkomstförändringar. I dagsläget finns inget krav på amortering på bostadslån, då 
ett införande av ett sådant krav skulle kunna ge förödande effekter på hushållens 
ekonomi. Hushållen har anpassat sin budget till att amortera i valfri takt, eller inte 
alls, och budgeten kommer i många fall troligtvis inte att hålla för den kostnads-
ökning på kort sikt som ett amorteringskrav innebär. Detsamma gäller om de i 
dagsläget låga bolåneräntorna skulle öka. Höga bostadspriser påverkar 
förstagångsköpare mer än de som redan äger en bostad. Unga kan inte ta sig in på 
bostadsmarknaden på egen hand eftersom kontantinsatsen ökar i takt med 
bostadspriset. Höga priser utgör därmed problem för de som står utanför 
bostadsmarknaden i större utsträckning än de som redan äger en bostad. Detta kan 
tvinga låginkomsttagare att ta privatlån för att kunna finansiera ett bostadslån, 
vilket leder till en högre skuldsättning. Då skuldsättningen ökar kan det leda till en 
minskad köpkraft på varumarknaden. I slutändan kan, men därmed inte sagt att 
det faktiskt sker, näringslivet i allmänhet bli lidande då omsättningen av varor och 
tjänster minskar. Vidare skulle det kunna leda till minskade intäkter för staten och 
i slutänden mindre medel till den offentliga sektorn. Detta är en långsiktig effekt 
av hög skuldsättning och höga priser, och sannolikt skulle allt detta inte inträffa i 
verkligheten. Dock finns det en risk att vissa delar av scenariot inträffar, och detta 
strävar samhället efter att undvika. 
 

2.4	  Rättsläget	  idag	  
I Sverige råder löftesprincipen som en allmän rättsprincip i de flesta 
avtalssituationer.16 Den innebär att en anbudsgivare är bunden vid sitt anbud 
liksom mottagaren är bunden vid sin accept. Formfrihet råder i de flesta fall, utom 
då det är särskilt motiverat att tillämpa formkrav. Motsatsen till löftesprincipen är 
kontraktsprincipen, vilken i sin grundform innebär att varken en part som lämnar 
                                                
16 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) 1 §. 
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ett anbud eller mottagaren av anbudet är bundna förrän ett kontrakt är upprättat. 
Det finns ett formkrav som innebär att avtalet måste vara skriftligt för att bli 
giltigt och bindande. Denna form av avtalsslutande är vanlig i stora delar av 
Europa och USA, men i Sverige är den sällan förekommande. Dock används den 
vid köp av bostadsrätt, i enlighet med formkraven i BRL 6 kap. 4 §. Vid 
fastighetsköp tillämpas en version av kontraktsprincipen, nämligen ömsesidighets-
principen. Den innebär att båda parterna, förutom att uppfylla formkraven, måste 
godkänna varandras överlåtelseförklaringar. Det är tillåtet att i köpekontraktet 
även införa svävarvillkor, vilket innebär att vissa händelser måste uppfyllas för att 
en part ska bli bunden av avtalet. Ofta är lånelöfte från banken ett sådant villkor, 
men svävarvillkor kan även användas så att till exempel köparen ska ha sålt sin 
tidigare bostad inom ett visst datum för att bundenhet ska inträda. För att kunna 
finansiera bostaden med denna som säkerhet genom pant krävs att ägaren kan 
bevisa sitt ägande, till vilket köpekontraktet kan användas. Ett skriftligt avtal är 
därmed ett krav för att kunna belåna bostaden, under förutsättningen att 
kreditsystemet ser ut som i dagsläget. Då jag senare diskuterar lösningsförslag har 
jag detta i åtanke. 
 

2.5	  Formkravets	  syfte	  
I förarbetena till bestämmelserna om fastighetsköp anges att formkravet innebär 
ett skydd på flera sätt. Traditionellt sett är fastighetsköp en av de största 
transaktionerna som privatpersoner genomför, både ekonomiskt och på ett 
personligt plan. Det är en stor affär då hushåll sällan köper föremål eller annat 
som är dyrare än bostäder, och det påverkar livssituationen eftersom det är i 
bostaden som en stor del av tiden spenderas. Det är även en viktig affär 
investeringsmässigt, hushållen vill inte gå med förlust vid försäljning då det kan 
röra sig om stora summor pengar. Formkravet skyddar, anges det, mot för-
falskningar, mot tredje man som gör anspråk på fastigheten samt mot att avtal 
ingås förhastat.17 Det finns även ett skydd om kontraktet bryts i Jordabalkens 4 
kapitel i form av hävning, avdrag eller skadestånd.18 Det kan diskuteras huruvida 
budgivningsprocessen motverkar formkravet eftersom budgivare kan känna sig 
stressade av att budgivningen endast pågår under en begränsad tid och det därför 
krävs kvicka beslutsfattanden. Här spelar budgivarens inställning roll – uppfattar 
denne sig som bunden av sitt bud eller prioriterar denne att vinna budgivningen 
för att därefter reflektera över om köpet bör fullföljas? I den förra situationen blir 
formkravens syfte, att kunna genomföra noga genomtänkta köp, lidande på grund 
av att tiden under budgivningen är begränsad. Köparen måste därmed ha bestämt 
sig för om denne vill genomföra köpet innan bud lämnas. I den senare situationen 
får denne budgivare en fördel gentemot budgivare med den tidigare inställningen, 
och formkravens syfte kan i en sådan situation få genomslag – viss betänketid ges, 
men den ges efter budgivningen (men innan kontraktsskrivandet). Oavsett vilken 
                                                
17 Prop. 1970:20 del B1 s. 122f. 
18 JB 4 kap. 26 §. 
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inställning köpare har kan det konstateras att budgivningsprocessen är snävt 
tidsbegränsad, eftersom, som mäklare skulle uttrycka det, intresse är en färskvara. 
Denna försäljningsordning kan således anses stå i strid med formkravets syfte. 
 

2.6	  Budgivning	  
Den vanligaste budgivningsformen som tillämpas vid försäljning av privat-
bostäder kallas öppen budgivning, och innebär att alla budgivare vet vilket bud 
som för tillfället är högst och att de vet om detta är deras eget bud. Motsatsen är 
sluten auktion där budgivarna inte har insyn i processen, utan lägger bud i enlighet 
med vad de är villiga att betala utan att veta vilka bud andra budgivare lägger, och 
då budgivningen är avslutad utses budgivaren med det högst lagda budet till 
vinnare. Budgivningsprocessen är inte reglerad i lag. Säljaren får uppställa villkor 
för hur budgivningen ska ske,19 och ofta görs detta i samråd med mäklaren som 
redan har en utarbetad ordning för detta. Vid en bostadsförsäljning är det vanligt 
att mäklaren håller visning av bostaden, samlar in kontaktuppgifter från besökarna 
och någon dag senare kontaktar spekulanterna angående den öppna budgivningen. 
Mäklaren anger ett utropspris för bostaden i enlighet med dennes värdering, men 
budgivare är fria att bjuda valfri summa. Mäklare använder ofta förutbestämda 
beloppsgränser som anger minst hur mycket mer än det liggande budet som det 
nya budet måste uppgå till. Beroende på bostadens prisklass kan detta variera, till 
exempel kan gränsen vara minst 5 tkr om utropspriset är 1 Mkr. Anledningen till 
detta är att processen skulle kunna bli tidskrävande om buden endast ökas med 
små summor, det skulle ta lång tid innan köparnas reservationspris nås. 
Budgivningen brukar avslutas inom ett par dagar då intresset från potentiella 
köpare anses vara en färskvara. Den som lämnat ett bud kan följa prisutvecklingen 
om fler bud läggs, och får då möjlighet att bjuda ett högre pris. Motsvarande får 
säljaren enligt lag information om alla bud som läggs, då mäklaren är förpliktigad 
att förmedla dessa.20 Även sedan budgivningen anses vara avslutad och en 
budgivare har vunnit ska mäklaren vidarebefordra nya bud.21 Idag är det vanligt 
att bud lämnas via telefon, sms eller internet. 
  

2.7	  Mäklarens	  roll	  
Bostadsmäklare lyder under internreglering som kallas god mäklarsed, vars 
innehåll utformas av praxis genom Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). God 
mäklarsed syftar till att upprätthålla förtroendet för branschen och att skapa en 
enhetlig praxis. I lagtexten framgår kopplingen till god mäklarsed i Fastighets-
mäklarlag (2011:666) (FML) 8 § och innebär en allmän omsorgsplikt och med 
tillvaratagande av både köpare och säljares intressen. Dock är det viktigt att 
poängtera att mäklare i praktiken främst skyddar den part som anlitat mäklaren. 

                                                
19 FMI, Bra för konsumenter att veta om Budgivning, http://www.fmi.se/budgivning. 
20 FML 20 §. 
21 I enlighet med god mäklarsed, FML 8 §. 



 

16 
  

Blir mäklaren anlitad av försäljaren syftar mäklaren till att säkerställa att ett avtal 
kommer till stånd och att det, för säljaren, mest fördelaktiga priset uppkommer. 
Det är även tänkbart att en köpare kontaktar en mäklare för assistens i en 
bostadsköpssituation och då försöker mäklaren åstadkomma ett för köparen 
fördelaktigt pris. Omsorgsplikten innebär dock att mäklaren inte får vilseleda den 
andra parten i syfte att förbättra situationen för sin klient. Mäklaren har som 
viktigt uppdrag vid bostadsaffärer att tillhandahålla information, både till säljaren 
och till potentiella köpare. Angående budgivning bör parterna informeras om att 
budgivning inte är bindande förrän ett formellt avtal har träffats.22 Budgivnings-
processen är som tidigare nämnts oreglerad och får bestämmas av säljaren i 
samråd med mäklaren. I praktiken är det ofta så att mäklarbyråer har en 
förutbestämd utformning av budgivningsprocessen och det är vanligen den man 
följer.23 Enligt FML har mäklaren ett ansvar vad gäller registerföring av bud; 
budens tidpunkt, vem som avlämnar budet och kontaktuppgifter till budgivaren, 
FML 20 §. Denna reglering syftar till att upprätthålla förtroendet för mäklar-
branschen, men även för att motverka illojala bud.24 
 

2.8	  Skattesystemet	  

Skattemässigt får man idag skattereduktion på räntekostnader.25 Det innebär att ett 
underskott (det vill säga att kapitalutgifterna, däribland räntekostnader, överstiger 
kapitalinkomsterna) i inkomstslaget kapital26 får utnyttjas för att minska skatten 
på förvärvsinkomster27 med 30 % av underskottet. Till skillnad från ett skatte-
avdrag, där den beskattningsbara inkomsten minskas, innebär en skattereduktion 
att den fastställda skatten reduceras med det belopp som reduktionen anger. I 
praktiken innebär det att en räntekostnad på ett bolån efter avdrag endast uppgår 
till 70 % av det av kreditgivaren angivna beloppet. Det gör att köpare blir mindre 
känsliga för en uppgång i slutpris än om ingen avdragsrätt funnits. 
 
Exempelvis kan tänkas att en bostad läggs ut till försäljning för 100 tkr, och 
bolåneräntan på 85 %28 av detta är 5 %, det vill säga 5 % av 85 tkr = 4,25 tkr. Av 
detta belopp görs skattereduktion med 30 %, och den totala kostnaden för lånet 
blir 4,25 tkr × 0,7 = 2,975 tkr. Antag att slutpriset för bostaden innebär en ökning 
om 20 %, det vill säga slutpriset blir 120 kr, och lånets storlek blir 85 % × 120 tkr 
= 102 tkr. Bolåneräntan blir 5 % av 102 tkr = 5,1 tkr. Efter skattereduktion blir 
lånekostnaden 5,1 tkr × 0,7 = 3,57 tkr. Lånekostnaderna blir 2 975 kr då 

                                                
22 Mäklarsamfundet, Lärobok i fastighetsförmedling, Solna, 2000, s. 84. 
23 Svensk fastighetsförmedling, Budgivning vid försäljning av bostad.  
24 Prop. 2010/11:15 s. 36f. 
25 Inkomstskattelagen (IL) 42 kap 1 §, 67 kap. 10 §. 
26 Inkomster och utgifter- på grund av innehav av tillgångar och skulder, IL 41 kap. 1 §. 
27 Summan av inkomster i inkomstslagen tjänst (definition IL 10 kap. 1 §) och näringsverksamhet 
(definition IL 13 kap. 1 §), IL 1 kap. 5 §. 
28 Bostadslån kan erhållas för maximalt 85 % av slutpriset. I beräkningarna beräknar jag räntan på 
85 % av försäljningspriset. 
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försäljningspriser är 100 tkr, och 3570 kr då försäljningspriset är 120 tkr. 
Exemplet syftar till att illustrera hur en ökning av slutpriset förvisso påverkar 
räntekostnaden procentuellt, men att ökningen i räntekostnader inte är av särskilt 
kännbar storlek. Som jag tidigare anfört innebär låga räntor att prishöjningar blir 
mindre kännbara, och i praktiken innebär skattereduktionen just en sådan ränte-
minskning av redan låga bolåneräntor. 
 
Vid en försäljning kapitalvinstbeskattas säljaren,29 men trots skatten gör säljaren 
en vinst som ökar ju högre priset är. Beskattning sker på basis av försäljnings-
priset minskat med inköpspriset, och i dagens situation med ständigt ökande priser 
kommer många att sälja sin bostad med vinst. Skulle en prisnedgång på bostäder 
inträffa innebär detta en skattelättnad för säljaren som gör en förlust på samma 
sätt som ovan nämnts om ränteutgifter, och den betalas av staten genom 
skattemedel. Både avdragsrätt vid förlustförsäljning och skattereduktionen för 
räntekostnader vid innehav bekostas av staten. Skulle en så kallad bostadsbubbla 
spricka och priserna gå ner skulle det leda till viss statlig kompensation där vinst-
säljare tjänar pengar medan förlustsäljare förlorar pengar, vilket även staten gör. I 
alla andra situationer än de där priserna är någorlunda konstanta kommer köp och 
försäljning av bostäder att leda till utgifter, eller åtminstone minskade intäkter för 
staten. Det skulle kunna tänkas att tillgångarna som staten förlorar kunde 
användas i syfte att till exempel uppmuntra till ökad bostadsbyggande snarare än 
att kompensera för det faktum att skattesystemet inte fungerar väl i förhållande till 
dagens prisbild. 
 

 	  

                                                
29 Privatbostadsfastigheter beskattas med en kvotering på 22/30 av vinsten, IL 45 kap. 33 §, och 
bostadsrätter med samma kvotering, IL 46 kap. 18 §. 
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3	  Analys	  

3.1	  Kriterium	  för	  analysen	  
Situationen med bristande reglering gällande budgivning vid bostadsköps-
situationer har uppmärksammats de senaste åren, och i avsnitten som följer ska 
jag presentera och utvärdera några av de förslag som gjorts för att åtgärda 
situationen. Jag tar även upp andra lösningsmetoder som kan vara möjliga 
alternativ. För att granska huruvida en lösning kan anses duglig kommer jag att 
jämföra förslagen med vissa kriterier, i den mån de är relevanta för förslagen; 
överensstämmelse med kreditregleringen, motverkande av illojala bud, arbets-
börda för mäklare samt överensstämmelse med den övriga rättsordningen, det vill 
säga hur mycket av övrig reglering som skulle behöva ändras för att tillämpa 
förslaget. Ett ytterligare kriterium, det viktigaste i förhållande till syftet med 
uppsatsen, är hur väl förslaget motverkar ökade priser samt hur de förhåller sig till 
formkravets syfte. Det är i detta kapitel värt att notera att upphovsmännen till 
förslagen kan ha åsyftat ett annat resultat än jag, men jag ska klargöra detta 
genom att vid förslagen uppge deras syfte. Jag har valt de följande förslagen då 
jag anser att de ger intressanta infallsvinklar och att de i någon mån är tillämpliga 
på situationen. 
 

3.2	  Pristak,	  identitetskontroll	  och	  tidsfrist	  
Björn Backhouse och Maria Carlund diskuterar problematiken i budgivnings-
situationer i sitt examensarbete från fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan 
Väst från år 2010.30 Deras fokus ligger på införandet av den nuvarande FML i 
jämförelse med den tidigare gällande fastighetsmäklarlagen, SFS 1995:400, och 
huruvida den skulle medföra en förbättring av hur budgivningsprocessen vid 
bostadsköp går till. De anser konkluderande att lagen inte medför några markanta 
förändringar, förutom att mäklaren ska föra register över bud och budgivare, och 
anser att komplikationer finns kvar vad gäller budgivningen. De ser det faktum att 
det inte genomförs en identitetskontroll över budgivare som ett stort problem. Till 
detta ges som förslag att identitetskontroll bör genomföras redan vid visningen av 
bostaden, eller att budgivare ska legitimera sig med e-legitimation innan de får 
delta i budgivningen. Författarna föreslår vad gäller budgivning och slutpris att ett 
pristak om 10 % av utgångspriset införs, med innebörd att bud inte för överstiga 
utgångspriset plus ytterligare en tiondel av detta. Syftet verkar främst vara att 
motverka att mäklaren sätter lockpriser, något som idag åtgärdats med hjälp av 
självregleringen från FMN. Författarna menar att pristaket inte ska gälla för 
enskilda affärer om två parter vill överstiga beloppet, men att det kommer att vara 
en trend av flera priser över 10 % av utropspriset hos en viss mäklare som 
kommer att förbjudas. Vidare föreslår författarna att bud-givningen endast ska 
                                                
30 Backhouse, Björn, Carlund, Maria, Den oreglerade budgivningen – fortsatt upphov till 
komplikationer med nya lagförslaget? Examensarbete Fastighetsmäklarprogrammet med inriktning 
mot fastighetsutveckling, Högskolan Väst, 2010. 
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pågå under en viss tid eftersom de anser att det i dagsläget kan vara stressande för 
alla inblandade parter att inte veta hur lång tid man har till sitt förfogande i 
beslutsfattandet. 
 
Förslagen som Backhouse och Carlund ger är punktåtgärder som kan förtydliga 
hur budgivningen går till och underlätta köpares insyn i affären. Att motverka 
bulvanbudgivning genom identitetskontroll av alla budgivare skulle vara önskvärt, 
under förutsättning att användningen av e-legitimation är utbredd så att även de 
som vill lägga bud utan att gå på visningen kan delta. Jag ser det som en möjlighet 
att sådan budgivning försvåras genom införande av legitimeringskontroll eftersom 
det i dagsläget endast krävs ett namn och ett telefonnummer, något som enkelt kan 
fabriceras om man önskar använda ett annat namn än sitt eget, till exempel om 
säljaren själv vill lägga bud på sin bostad för att öka priset. Det finns i min 
mening en möjlighet att krav på identitetskontroll innan deltagande i bud-
givningen kan skapa incitament mot att lägga falska bud då det blir något mer 
komplicerat. Anlitar säljaren en bekant för att lägga bud utan intention att köpa är 
identitetskontroll dock fruktlöst som krav eftersom mäklaren enligt god mäklarsed 
endast utreder bud som verkar misstänkta, till exempel om samma efternamn som 
säljarens anges, och att anlita en bekant skulle inte klassificeras som misstänkt. 
Dock tror jag att en identitetskontroll även har en psykologisk effekt som kan 
tänkas motverka bulvanbudgivning eftersom det känns mer formellt – riktiga 
personuppgifter används – och därmed kan inverka hämmande på oärliga bud. 
Därmed skulle det också kunna bidra till en minskning av ökande priser. Förslaget 
om tidsfrist för att minska stress är jag mer tveksam till, avtalsfrihet råder och 
skulle frångås om bud som lämnas för sent inte får godtas av säljaren, förutsatt att 
dagens reglering i övrigt gäller. Det skulle innebära en slags kontraheringsplikt 
mot en viss sorts bud, nämligen de som kommit in i tid. Det som hänförs om 
pristak är numer inte av intresse eftersom lockpriser regleras på andra sätt. Jag 
anser därför att en identitetskontroll i enlighet med förslaget bör införas eftersom 
det i viss mån motverkar bulvanbud och även är moraliskt önskvärt, men menar 
att detta endast är en del av lösningen – det skulle efter ett införande av en sådan 
regel fortfarande vara möjligt att trissa upp priser med bud i sitt eget namn för 
någon annans räkning utan att bli bunden av dessa. 
 

3.3	  Budgivning	  genom	  skriftliga	  anbud	  
Vad gäller fastighetsköp är den centrala lagstiftningen JB 4 kap. 1 § 1 st., som 
anger att skriftlig form ska iakttas, att köpeskillingen och överlåtelseförklaring ska 
ingå, samt att bundenhet uppkommer samtidigt för parterna då köpekontraktet 
underskrivits. Budgivning förhåller sig till regleringen på så sätt att budgivningen 
avslutas då en vinnande budgivare framkommer, och till dess att kontraktet skrivs 
äger båda parter rätt att ångra sig. Buden är alltså inte bindande. 
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Man kan tänka sig ett alternativ till dagens förfarandesätt vilket ryms inom ramen 
för JB 4 kap. 1 § 1 st., men som kräver ökad reglering inom mäklarbranschen 
genom självreglering eller lagreglering. Lösningen skulle innebära att budgivare 
lämnar bud som uppfyller formkraven där det anbud denne vill lägga antecknas 
som köpeskilling för att sedan skicka till säljaren. Fram till dess att säljaren 
accepterar anbudet genom att skriva under kontraktet är budgivaren fri att ta 
tillbaka anbudet, men bundenhet uppstår för båda om köparen signerar innan 
anbudet återtagits och om kontraktet publiceras genom att överlämna det till 
mäklaren.31 Det kan vara lämpligt att ange en tidsfrist inom vilken de skriftliga 
anbuden är bindande. En ordning som nyss nämnts skulle kunna genomföras 
genom att mäklare tillhandahåller anbudsformulär och genomför budgivningar 
endast med sådana formenliga anbud, samt om en ordning där säljaren lämnar det 
underskrivna kontraktet till mäklaren införs. För bostadsrätter skulle motsvarande 
lösning vara tillämplig, särskilt med tanke på att formkravet är mindre strängt.  
 
Fördelar med detta skulle vara att potentiella köpare får större incitament att noga 
överväga köpet innan bud läggs, eftersom det inte är helt problemfritt att återta 
bud och det dessutom är beroende av säljaren hur lång tid köparen har till sitt 
förfogande. Det skulle också ge en bättre spegling av formkravens syften i 
praktiken. Dock ska reservationen göras att denna metod inte förhindrar att 
säljaren använder en bulvanbudgivare för att höja priset, då det står säljaren fritt 
att avvisa och acceptera bud. 
 

3.4	  Norge	  som	  förebild?	  
Norges lagar är ofta harmoniserade med de svenska motsvarigheterna, men just då 
det gäller budgivning förhåller det sig inte så. Avtalsrätten i övrigt är likadan, 
löftesprincipen gäller i allmänhet om inget annat anges i specifika lagar. Ingen 
reglering föreskriver en avvikelse på bostadsköpsområdet, varför anbud-accept-
modellen gäller och formfrihet råder för ingående av bostadsköp. Det är dock 
vanligt att budmallar tillämpas vid lämnande av bud, vilka tydligt informerar om 
att lämnade bud är bindande. På dessa ska anges budbeloppet och tidsfristen inom 
vilken budet är gällande.32 Liksom i det svenska systemet står det säljaren fritt att 
välja vilket av buden som denne vill acceptera, men det är tvärtemot i Sverige inte 
möjligt för den vinnande budgivaren att ändra sitt bud. Såsom i Sverige finns 
reglering för mäklare att förhålla sig till i budgivningsprocessen, buden ska bok-

                                                
31 I NJA 2000 s. 747 I fastslår HD:s majoritet att det skulle vara olämpligt och kunna äventyra 
rättssäkerheten att bundenhet skulle uppstå enbart på grund av att säljaren väljer att skriva under 
kontraktet som redan skrivits under av köparen om inte det blir synligt för köparen när 
underskriften sker. Majoriteten påpekar vidare att bevissvårigheter skulle uppstå vid en eventuell 
återkallelse av anbudet; säljaren skulle kunna hävda att denne redan skrivit under när återkallelsen 
nådde honom, och även att säljaren skulle kunna acceptera anbudet men hävda att det blivit 
återkallat för att komma ur affären. 
32 Lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93 §1-3. 
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föras och parterna ska ha insyn i processen.33 Efter avslutad budgivning, då 
säljaren har valt det vinnande budet, har ett bindande avtal kommit till stånd utan 
krav på kontraktsskrivande eller liknande. Det är dock vanligt att avtalet skrivs 
ned i bevissyfte.34 
 
Initialt kan det låta som en simpel lösning med potentiell god genomslagskraft för 
svensk del då avtalsrätten är i övrigt i överensstämmelse med den nu gällande, och 
i praktiken når man samma resultat med ett formaliserat avtal i båda systemen. 
Det är dock viktigt att notera att kreditgivning och finansiering i Norge ser 
annorlunda ut, vilket innebär att ett formenligt avtal inte är ett krav för att få kredit 
på samma sätt som i Sverige. I praktiken är detta därför inte nödvändigtvis en 
problemfritt genomförbar förändring. Om det norska systemet implementeras i 
svensk rätt skulle det innebära att underlag för att kunna erhålla lån inte finns, 
bevisningen om ägande skulle saknas. Det är inte möjligt att finansiera sin bostad 
med ett bolån om man endast berättar att man som köpare har vunnit en 
budgivning. Skulle det vara möjligt blir det enklare att ta lån genom fabricering av 
köp och långivaren får ingen möjlighet att bevisa att den har en säkerhet i 
bostaden mot andra fordringsägare. Man kan således konstatera att Norges 
reglering om bostadsköp utan formkrav inte är fullt kompatibelt med det svenska 
kreditsystemet, och förändringar skulle krävas på detta område för att regleringen 
skulle kunna användas. Förändringarna skulle dock med enkelhet kunna införas 
om parterna efter ingånget avtal frivilligt skriver ned ett kontrakt som uppfyller 
formkraven, som sedan kan användas som underlag vid kreditgivning. 
 

3.5	  Sluten	  budgivning	  
Hans Lind beskriver i en uppsats från år 2006, med syfte att utreda vad som skulle 
ske om budgivning var bindande, en form av sluten budgivning där huvuddragen 
är att ett begränsat antal bud lämnas in i en sista budgivningsomgång där 
budgivaren, om denne har bjudit högst, förbinder sig till att stå fast vid sitt bud, 
med skadestånd som sanktion om köpet inte fullgörs. Om köpet inte blir av kan 
man antingen låta de övriga slutbudgivarna lämna nya bud eller låta hela 
budgivningsproceduren starta om.35 I sin utvärdering om huruvida detta kan 
komma att påverka slutpriser skriver Lind att det kan leda till båda högre och 
lägre priser beroende på vilka strategier som blir aktuella i slutbudrundan. Bortsett 
från den aspekten är det, i min mening, önskvärt att som i förslaget låta budet som 
vinner vara bindande på så sätt att det sanktioneras om det inte fullgörs. I min 
mening är det bästa sättet att komma till rätta med illojal budgivning, det vill säga 
bud där budgivaren inte har någon intention att köpa, att låta det finnas något 
slags straffsystem för sådana budgivare. Då är det dock otänkbart att låta säljaren 

                                                
33 Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73 §6-10. 
34 Hov, J och Høgberg, A.P. Alminnelig avtalerett, s. 228f. 
35 Lind, Hans, Transparenta och effektiva försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter, KTH, 
2006, s. 15f. 
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välja vilket bud som bör accepteras, eftersom bulvanbudgivare då inte löper någon 
risk att sanktioneras. Man kan därför tala om en slags kontraheringsplikt där den 
som lägger det högsta budet är den som accepteras som köpare av säljaren. Detta 
är inte i överensstämmande med dagens avtalssystem, och skulle kräva en 
förändring av budgivningsregleringen. Alternativt kunde det införas genom att 
säljaren genom avtal förbinder sig att sälja till högstbjudande. Frågan om vem 
motparten i ett sådant avtal skulle vara uppstår då. Man kan tänka sig att 
motparten blir alla köpare som deltar i budgivningen. Det skulle medföra en ökad 
arbetsinsats från mäklarens håll, som skulle ansvara för översyn av säljarens löfte 
och se till att det införlivas. I min mening skulle förslaget, med min modifikation i 
syfte att motverka illojal budgivning, innebära stora förändringar i mäklarens 
uppdrag och reglering, med medföljande tillsyn. Är det genomförbart ser jag dock 
ingen anledning till varför ett sådant system inte skulle vara möjligt i dagens 
öppna budgivningar. 
 

3.6	  Övrig	  reglering	  som	  kan	  leda	  till	  minskade	  bostadspriser	  
I följande avsnitt tar jag upp förslag som har möjlighet att sänka slutpriser genom 
att indirekt påverka budgivningen. Oavsett det faktum att budgivning är oreglerad 
och att bud inte är bindande kan det finnas andra faktorer som bidrar till ökade 
priser, och dessa faktorer kan motverkas med vissa metoder. Dessa är ofta 
finansiella styrmetoder och styrs vanligen med politiska motiv. Styrmedlen kan 
innebära lägre försäljningspriser, och därmed indirekt hur budgivningen går till. 
Fokus i denna del av uppsatsen ligger därmed på att reglera effekter av den 
bostadsköpsreglering som är gällande, snarare än att ändra budgivningsreglerna. 
 
Att reglera det maximala lånebeloppet med säkerhet i bostaden med en procent-
sats av det totala priset tillämpas idag, och sedan år 2010 gäller en begränsning 
om 85 % av köpesumman. Syftet anges vara att motverka konkurrens mellan 
banker i form av olika belåningsgrader samt att begränsa hushållens skuld-
sättning.36 Man kan tänka sig att begränsningen skulle kunna ökas, det vill säga att 
bolånetaket sänks så att en mindre procentsats av bostadens värde kan belånas, för 
att göra prisökningar mer kännbara för köpare och därmed motverka överdriven 
budgivning. Detta skulle vara negativt för låginkomsttagare och förstagångs-
köpare i ännu högre grad än det är idag. Prismässigt är det dock troligt att det 
leder till en stabilisering av bostadspriser, eftersom det rör sig om stora summor 
pengar. Det skulle kunna få som effekt att färre har råd att finansiera en 
kontantinsats på egen hand, varför lån får finansiera denna del. Andra lån än 
bostadslån är ofta dyra och ett sådant beteende skulle kunna leda till en ökad 
skuldsättning snarare än en minskad skuldsättning. Utfallet beror på hur individer 
reagerar på en sänkning av bolånetaket och även hur stor förändringen är. En liten 
sänkning skulle, i min åsikt, kunna hämma utvecklingen av ökande priser något. 

                                                
36 FFFS 2010:2. 
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Ett styrmedel som är omdebatterat i skrivande stund är huruvida amorteringskrav 
på bolån bör införas. Denna fråga är i högsta grad politisk. De fördelar som detta 
medför är att hushållens skuldsättningsgrad minskar, även om dock det är möjligt 
att ersätta avbetalade lån med nya lån för att kunna spendera pengarna på 
konsumtion. Det blir svårare än i dagsläget att äga en bostad om man har en liten 
inkomst och litet kapital och det månadskostnaden blir dyrare. Det finns en 
definitivt negativ aspekt på amorteringskrav i det faktum att hushållen får svårare 
att spara. Då en större andel av inkomsten går åt till amorteringar blir 
boendekostnaden på kort sikt högre. Med kort sikt menar jag den tid som förflyter 
innan bolånet är helt återbetalat, vilket ofta i dagligt tal inte skulle anses vara på 
kort sikt. Ser man till den totala kostnaden för bolånet kommer räntekostnaderna 
att bli lägre vid amortering, och på lång sikt medför det därmed en lägre 
boendekostnad. Hushållen får alltså en mindre disponibel inkomst och får svårare 
att spara medel på till exempel ett bankkonto. Amorteringen innebär dock ett slags 
sparande, de summor som betalas in omvandlas från lån till ägande i bostaden. 
Det innebär att efter bolånet avbetalats har ägaren en tillgång – en besparing – i 
form av en bostad. Som sparform är detta dock förenat med hög risk eftersom det 
inte är garanterat att försäljningssumman kommer att överstiga, eller ens 
motsvara, köpesumman. Faktiska besparingar som innebär tillgång av säkrat 
värde, liksom bankkontosparande, är positivt för de enskilda hushållen men blir 
genom ett införande av ett amorteringskrav svårare att skaffa. Ett införande av ett 
amorteringskrav skulle kunna medföra minskande bostadspriser eftersom hus-
hållen inte längre har råd att finansiera sina lån. 
 

3.7	  Skatteaspekter	  
Skattemässigt finns en metod att söka påverka köparnas beteende, nämligen 
genom ränteavdraget på bolånekostnader. Ränteavdrag är i sig avdragsgilla 
utgifter av förenklingsskäl. Kostnader för investering som kan leda till skatte-
pliktiga intäkter får man dra av som kostnad, och man har ansett att det är för 
svårt att separera vilka investeringar som kan leda till intäkter från övriga 
lånefinansierade investeringar, varför räntekostnader i allmänhet är avdragsgilla.37 
Det bör alltså noteras att avdragsrätt för bolåneräntekostnader inte är en medveten 
åtgärd för att förenkla bolånetagande för låginkomsttagare och andra, utan en följd 
av strävan efter symmetrin i skattesystemet. Som styrmedel kan skattereduktion 
på räntekostnader vara effektivt för att påverka slutpriset, särskilt då många 
bostäder finansieras genom lånade medel. Avskaffas möjligheten till skatte-
reduktion på basis av ränteutgifter innebär det att låntagares totala kostnader blir 
högre, och därmed kan vara en bidragande orsak till att hålla priserna på en låg, 
stabil nivå.  
 

                                                
37 Lodin m.fl. Inkomstskatt del 1, 2013, s. 190. 
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Skattesystemet i sin helhet kan kritiseras i bostadsköpssituationer. Det kan 
ifrågasättas huruvida det är önskvärt att skattestrategier på detta sätt kan användas 
för att påverka hur slutpriser sätts, och om skattesystemet alls stämmer överens 
med vad som skulle vara bäst för att motverka prisökningar. Som jag 
inledningsvis nämnde innebär kapitalförluster en skattereduktion, vilken 
finansieras av staten med skattemedel. Det är en process som sker kontinuerligt 
under ett bostadsägande i form av ränteavdrag och eventuellt avslutningsvis vid 
försäljning om säljaren gör en förlustaffär. Ökande priser är ur en skattehänsyn 
inte önskvärt eftersom det innebär ökade ränteavdrag på bolån, och fallande priser 
är heller inte önskvärt då det föranleder stora punktränteavdrag. 
 
Vad gäller skattesystemet kan sammanfattningsvis konstateras att regleringen inte 
är anpassad till prisfluktuationer och att den inte heller fungerar tillfredsställande i 
förhållande till sådana. Skattesystemet verkar i en riktning som uppmuntrar till 
högre priser, och det innehåller inte heller något element som motverkar pris-
ökningar. Det styrmedel som kan användas är att avskaffa ränteavdragsrätt vad 
gäller bolån. Att genomföra detta skulle innebära att höga priser motverkas då 
låntagare inte längre har råd att finansiera dyra bostäder. Införandet av en sådan 
reglering, eller snarare avregleringen, bör enligt mig vara möjligt genom att se till 
lånets säkerhet. Vanligen belånas bostäder med fastigheten eller bostadsrätten som 
pant, och kan därigenom urskiljas från andra lån. Grundtanken om symmetri i 
skattesystemet skulle dock troligen förhindra att avdragsrätten avskaffas endast 
för vissa slags lån, och därmed skulle en sådan förändring i dagsläget vara omöjlig 
att genomföra i praktiken. 
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4	  Reflektioner	  

4.1	  Prisökning	  genom	  budgivning	  
I uppsatsen har jag diskuterat problematik både gällande budgivningsprocessen, 
där illojala bud kan driva upp priserna, och ökade priser som resulterar av andra 
anledningar. I detta avsnitt försöker jag komma till rätta med hur regleringen bör 
se ut i syfte att motverka prisökningar. Jag anser att Norges anbud-accept-modell 
är en bra förebild på området vad gäller regleringen. Att slopa formkraven vid 
bostadsköp skulle, i min mening, bättre uppfylla syftena bakom formkravet. Det 
finns viss ironi i detta, men budgivningspraxis har utvecklats så att tid för 
eftertanke knappt är möjligt under budgivningen, och det är inte heller ett krav 
eftersom lämnade bud inte är bindande. Att i Sverige genomföra Norges reglering 
är som sagt inte problemfritt. Man skulle dock kunna tänka sig att de särskilda 
formkraven och regleringarna vid bostadsköp avskaffas och att man istället 
tillämpar avtalslagen och löftesprincipen. Det skulle leda till att anbud är 
bindande, och att kontraktsbrottspåföljder inträffar om någon av parterna ej står 
fast vid avtalet.38 Alternativt kan skriftliga anbud som uppfyller formkravet vara 
en lösning. Lösningarna skulle främst motverka en snedvriden efterfrågan och 
slentrianbudande, eftersom det bara blir möjligt att lägga bud på en bostad åt 
gången. Det leder till att antalet bud som deltar i budgivningar bör minska, varför 
det är troligt att slutpriserna kommer att bli lägre i allmänhet. Problematiken om 
muntliga anbud tillåts vara bindande uppstår vid kredittagande och vid bevisning 
om ägande. 
 
Främst finns svårigheter för bostadsrätter, då det för privatbostadsfastigheter förs 
register över ägande som kan tjäna som bevisning mot tredje man och banken. För 
bostadsrätter krävs dock att bostadsrättsföreningen godkänner en köpare som 
medlem i föreningen innan köpet kan genomföras, och det förs sedan inget 
offentligt register om boende på samma sätt som för fastigheter. Det vore då 
lämpligt om säljare och köpare, sedan avtal ingåtts genom anbud och accept, 
antecknar och skriver under detta på samma sätt som är kutym i Norge. Dagens 
formkrav kommer att kunna användas som underlag vid nedtecknandet; 
köpeskilling, överlåtelseförklaring och godkännande från båda parter är sådant 
som behövs för att kunna ta lån och bevisa sin bättre rätt till bostaden, och avtalet 
får större bevisvärde om det är skriftligt, men det kommer att göras i efterhand 
och inte vara ett tvång. Om oenigheter uppstår och en part inte vill delta i 
upprättandet av ett skriftigt avtal får detta lösas genom avtalsrättsliga metoder. 
Eftersom mäklare har insyn i processen liksom i dagsläget kommer denne kunna 
agera som vittne i tvister som kan uppkomma. Fortfarande kvarstår dock 
medlemskap i bostadsrättsföreningen som problem. 
 

                                                
38 AvtL 1 §. 



 

26 
  

Här är det värt att fundera kring svävarvillkorens existens. Dessa bör rimligen 
ingås samtidigt som köpeavtalet, nämligen genom budgivningen. En relativt enkel 
lösning vore att tillåta alla slags svävarvillkor i anbudet och sedan låta säljaren ta 
ställning till om de verkar acceptabla. Detta skulle möjliggöra en dialog mellan 
säljare och köpare under budgivningen, som inte är särskild vanlig idag och 
kanske även skulle inverka dämpande på slutpriset genom psykologiska faktorer. 
Alternativt kan säljaren i samråd med mäklaren uppställa vissa krav på anbuden 
och vilka villkor de får innehålla, till exempel kan man då utesluta anbud som 
villkorats på sådant sätt att köparen lätt kan dra sig ur köpet genom att villkoren 
inte uppfyllts. I praktiken kommer detta att likna en upphandlingssituation. Vidare 
bör köpare innan påbörjad budgivning acceptera mäklarens villkor om arvode. I 
enlighet med att bud är bindande bör en köpare som frångår sitt anbud och bryter 
avtalet stå kostnaden för mäklararvodet, och detta kan då uppställas som villkor 
för att få delta i budgivningen. 
 
För att sammanfatta förslaget ovan kan konstateras att mäklaren kommer att få 
större ansvar än tidigare och budgivare kommer att vara bundna av sitt bud, och 
lämnar detta i enlighet med de villkor som säljaren och mäklaren uppställt. Det 
krävs större eftertanke från köpare då de vid avtalsbrott blir ersättningsskyldiga 
för säljarens kostnader, och stämmer bättre överens med syftet bakom formkravet. 
Det motverkar att köpare deltar i flera budgivningar samtidigt med högre slutpris 
som följd. Avtalet kommer inte att omfattas av ett formkrav, dock kan det ur 
bevisningssyfte vara fördelaktigt för båda parter om man skriver ned avtalet. Det 
är dock inget tvång och genomförs således efter avslutad budgivning då avtalet 
redan ingåtts. Skulle en tvist uppstå om avtalets existens eller dess villkor får 
mäklaren agera opartiskt vittne, och det kan därför vara lämpligt om mäklaren för 
anteckningar om bud, villkor och händelser under budgivningen. Förslaget 
innebär inte någon omvälvande förändring i praktiken och är dessutom förenligt 
med prejudikatet från NJA 2000 s. 747, om säljaren efter accept av ett anbud 
berättar detta för mäklaren och mäklaren kontrollerar med köparen att detta 
stämmer borde varken rättssäkerheten riskeras eller bevissvårigheter uppstå. 
 

4.2	  Prisökning	  av	  andra	  skäl	  
Kostnader för att ta lån är idag låga; bolåneräntor är låga, räntorna medför en 
skattemässig avdragsrätt och det finns inga krav på att lån ska amorteras. Detta 
innebär att köpare av bostäder inte är känsliga för prisökningar i någon större 
utsträckning. Det innebär även att låginkomsttagare har lättare för att köpa en 
bostad än de skulle ha om kostnaderna var högre. Dock ifrågasätter jag att dagens 
bolånesystem ska finnas kvar endast på grund av hänsyn till låginkomsttagare. Jag 
anser att ett ökat utbud är en bättre lösning på problematiken för denna grupp då 
bolånesystemet innebär problematik i allmänhet i och med att priser tillåts öka. 
Rent teoretiskt anser jag att ränteavdrag på bolån bör slopas (och kanske även 
ränteavdrag på privatlån som helhet, men denna diskussion ryms inte inom 
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uppsatsens syfte), det uppmuntrar till större skuldsättning och ett ökat låntagande. 
Det skulle innebära att kostnaderna för att ta lån blir något dyrare, varför en 
prisökning under budgivningen blir mer kännbar. Det kan indirekt innebära att 
budgivningen inte blir omfattande utan stannar på en nivå som är mer i par med 
utgångspriset än vad många bostäder kan säljas för idag. 
 
Belåningsgrad och amorteringskrav är två medel som hänger nära samman då de 
uppnår ungefär samma mål, att man ska äga sitt boende i större grad än vad man 
lånar till det. Skillnaden är dock att vid amorteringskrav kommer månads-
kostnaderna för låntagare att öka, och boendet kommer alltså att bli dyrare på kort 
sikt. Även det faktum att det är möjligt att på nytt belåna sitt boende talar emot att 
amorteringskrav är en bra lösning, den kommer inte med säkerhet påverka 
bostadspriserna på grund av de skäl som anges ovan. Reglering av belånings-
graden påverkar hushållen annorlunda då månadskostnaderna, i teorin, inte ökar. 
Vill man påverka slutpriset med hjälp av belåningsgraden skulle man sänka 
gränsen för hur stor del av bostaden som får belånas genom bolånet från dagens 
85 % till, som exempel, 80 %. Färre skulle då ha råd att finansiera kontantinsatsen 
vilket skulle bidra till en prisminskning. Det skulle dock kunna få som följd att 
köpare tar lån för att finansiera kontantinsatsen, och då privatlån ofta är dyrare än 
bolån skulle, i praktiken, boendekostnaderna bli dyrare. Detta känns, i mitt tycke, 
som en kortsiktig lösning. Jag anser därför att en sänkning av den maximala 
belåningsgraden kan bidra till att slutpriserna går ned, men förändringen måste 
genomföras med försiktighet för att inte få oönskade bieffekter. 
 

4.3	  Illojal	  budgivning	  
Detta avsnitt behandlar problematiken i budgivningsprocessen som innebär att det 
är möjligt att lägga illojala bud, till exempel att säljaren anlitar en vän som ska 
bjuda på bostaden i syfte att uppnå ett högre slutpris. Som jag tidigare diskuterat 
är det svårt att uppskatta hur ofta något sådant sker i verkligheten, men det faktum 
att möjligheterna finns gör att det inte kan avfärdas, och som jag ska visa kan det 
finnas enkla lösningar för att motverka illojal budgivning. Backhouse och Carlund 
nämnde i sin uppsats obligatorisk identifikation av budgivarna innan dessa tillåts 
lägga bud. Detta är enkelt genomförbart och skapar ett incitament mot att lägga 
illojala bud, då eget namn måste användas kan risken för att bli upptäckt innebära 
att man avstår från att hjälpa säljaren från att lägga bud för att höja priserna. 
Dessutom kan inte säljaren ensam lägga bud i annans namn på sin egen bostad, 
det krävs att denne samarbetar med någon. Detta är en enkel åtgärd som skulle 
kunna innebära att illojal budgivning försvåras. 
 
I avsnitt 4.1 diskuterar jag hur ett slopat formkrav och avtal enligt anbud-accept-
modellen kan leda till mer eftertanke och lägre slutpriser. Den metoden kan 
modifieras för att även motverka den illojala budgivningen, nämligen genom att 
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införa kontraheringsplikt39 för säljaren när vissa krav på buden uppnåtts. Säljaren 
ska anses vara bunden av att acceptera det bud som är högst vid en viss tidpunkt 
då budgivningen anses avslutad. Innebörden av detta är att bulvanbudgivning 
effektivt motverkas, skulle bulvanen vid den avgörande tidpunkten ha lagt det 
ledande budet blir säljaren bunden att acceptera. I praktiken skulle inget bud 
genomföras i enlighet med avtalsreglerna om avtalssyfte,40 men användandet av 
bulvan skulle då bli synligt för alla de övriga budgivarna och misstänksamhet mot 
säljaren skulle uppstå, varför en försäljning kanske inte kommer till stånd över 
huvud taget. 
 

4.4	  Sammanfattning	  
För att sammanfatta diskussionen kan det konstateras att betänkandena bakom 
dagens formkrav vid bostadsköp är lovvärda, men genom hur regleringen 
tillämpas kan ett flertal problem uppstå, däribland ökade priser och illojala bud. 
Bostadsmarknaden kan inte isoleras som ett enskilt rättsområde utan har starka 
kopplingar till både kreditmarknaden och skattesystemet, varför en lösning på alla 
problem kan behöva genomföras i flera områden. I syfte att motverka höga priser 
som beror på budgivningssystemet anser jag att det är lämpligt att bud blir 
bindande, vilket medför att överväganden sker innan budgivningen snarare än 
efteråt. Detta kommer även att vara positivt för säljare som slipper den 
osäkerheten det innebär att köparen inte är bunden vid sitt bud. Det finns även 
andra lösningar till problematiken med höga priser, vilka är finansiella styrmedel 
och främst är en politisk fråga. Ett lågt utbud där efterfrågan är hög är dock något 
som jag anser bör vara en offentlig angelägenhet, och kanske införa 
subventionerade nybyggnationer eller liknande. Dock vill jag påpeka att detta är 
en ideologisk fråga som kräver att många faktorer behandlas, liksom budget och 
prioriteringar, varför den faller utanför uppsatsens omfång. För att motverka 
bulvanbudgivning kan obligatorisk legitimering innan budgivningen påbörjas ge 
incitament mot illojala bud, vilket är en relativt enkel lösning som stämmer 
överens med avtalsrättsliga principer. Bindande budgivning med kontraherings-
plikt för säljaren och sanktionering av vinnande budgivare som inte fullföljer sitt 
köp tror jag är den bästa lösningen för att täcka både pris- och budgivnings-
problematiken, men den kräver ökat ansvar för mäklaren och bättre kontroll av 
köpesituationer, samt att köpare och säljare sinsemellan upprättar ett köpekontrakt 
i syfte att kunna belåna bostaden. Det är en lösning som kräver ett flertal 
anpassningsändringar på andra områden, av mindre omfattning, och som är 
praktiskt genomförbar. 
 

                                                
39 Förbud mot att välja motpart. Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt. 1 (2011) s. 113. 
40 Avtal där ingen av parterna vill ingå kan medföra att inget avtal uppstår, a.a. s. 24. 
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5	  Slutsats	  
I ett försök att sammanfatta diskussionen kan sägas att ett flertal problem, eller 
riskområden om man så vill uttrycka sig, är hänförliga till dagens reglering om 
budgivning och formkrav. Dels uppnås inte det mått av försiktighet vid ingåendet 
av bostadsköpsavtal som förarbetena till formkravet önskat, och dels leder 
budgivningen lätt till att priser tillåts öka. Ökade priser leder till ökad 
skuldsättning hos hushållen, vilket kan skada dessa hushåll och samhället i stort 
utsätts för risk. Formkravet hindrar inte illojala bud i budgivningsprocessen, vilka 
ytterligare kan bidra till ökande priser. Grunden till problematiken är inte enbart 
budgivningen, utan är en effekt av flera inverkande faktorer, liksom skatte-
systemet och kreditsystemet. Den lösning som jag anser bäst motverkar att 
budgivning ger upphov till högre priser är att införa en liknande reglering som i 
Norge, med innebörd att formkravet gällande kontraktet slopas och att bud blir 
bindande. Bindande bud ger utrymme och ställer krav på köparen att noga 
överväga sitt bud innan det lämnas. Det kan leda till ett mindre antal budgivare 
och till att köpare reflekterar över vad de har råd att betala i större utsträckning än 
idag, och medföra lägre priser. För att motverka illojal budgivning krävs en 
modifikation av regleringen som innebär kontraheringsplikt för säljaren och som 
innebär att illojala bud upptäcks. Som supplement till detta kan prisökning 
motverkas genom att med hjälp av statliga styrmedel öka kostnader för att 
lånefinansiera bostadsköp. Det kan då röra sig om amorteringskrav, slopande av 
ränteavdrag eller justering av bolånetaket. Dessa metoder kan dock leda till 
bieffekter som står i strid med syftet att minska priser, och måste användas med 
försiktighet.  
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7	  Bilagor	  

Bilaga	  1	  

 
Not: diagrammet är lånat från Hushållens skuldsättning, bostadspriserna och 
makro- ekonomin: en genomgång av litteraturen av Daria Finocchiaro, Christian 
Nilsson, Dan Nyberg och Albina Soultanaeva, i Riksbankens utredning om risker 
på den svenska bostadsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


