
Prisskillnader på bostadsrättsmarknaden 

- Lockpris eller felvärdering? 
 

På den svenska bostadsrättsmarknaden observeras det ofta att utropspriset drastiskt 

skiljer sig från slutpriset. Det skylls ofta på mäklares användning av lockpriser. Men är 

lockpriser hela sanningen till prisskillnaderna? 

 

I en undersökning av Dagens Fastigheter framgår det att endast 6% av Sveriges befolkning har 

förtroende för mäklare, bland annat på grund av lockpriser. Lockpriser innebär att mäklare 

medvetet sätter ett utropspris under marknadsvärdet med syfte att attrahera fler budgivare, och 

i förlängningen resultera i ett högre slutpris. Lockpriser skadar förtroendet för mäklarkåren och 

skapar ett missnöje bland kunder. Antalet anmälningar mot mäklare för användandet av 

lockpriser har ökat sedan 2016. 2020 ser ut att bli ett rekordår med cirka dubbelt så många 

anmälningar redan i oktober månad i jämförelse med hela föregående år. Det pågår en het 

diskussion om huruvida användandet av lockpriser orsakar drastiska skillnader mellan slutpris 

och utropspris på den svenska bostadsrättsmarknaden. Men behöver de drastiska 

prisskillnaderna verkligen bero på lockpriser? Finns det något annat som kan orsaka dessa 

prisskillnader? 

 

Studien visar att användandet av lockpriser inte leder till ett högre slutpris. Man kan då fundera 

kring varför mäklare överhuvudtaget skulle använda lockpriser. En trolig förklaring är att 

mäklares primära mål, att erhålla ett så högt arvode som möjligt, kan åstadkommas med 

användandet av lockpriser. Dock finner studien att de drastiska prisskillnaderna som observeras 

på den svenska bostadsrättsmarknaden kan bero på felvärderingar snarare än lockpriser. 

 

Studiens resultat att de stora skillnaderna mellan slutpris och utropspris inte verkar bero på 

användandet av lockpriser kan bidra till diskussion om mäklares låga förtroende är välförtjänt 

eller ej. Studien ger inget entydigt svar kring vad prisskillnaderna orsakas av, dock utvidgas 

diskussionsunderlaget och arbetet bidrar till en mer nyanserad diskussion kring möjliga orsaker. 

Med det sagt skulle det kräva ytterligare undersökningar och data för att entydigt kunna avgöra 

om ett utropspris är ett lockpris eller inte. 


