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Abstract 
Our study is obtained to see how the phenomenon sold before viewing in the housing market 

has changed in recent years. In this study we show how the new housing market affects 

brokers, sellers and buyers and what are the real factors behind it all. 

 

In order to get as fresh data as possible we have chosen to use a qualitative method. Our 

study is based on a group interview, moreover, to cover other perspectives regarding this 

phenomenon by posting an interview questionnaire to franchisees and registered real estate 

brokers from various offices downtown. 

 

As the market has fluctuated slightly over the past year and similar phenomena have been 

studied in previous years, 2016 and 2017, it was interesting to see how much has changed 

from these years and if we could come up with a more recent study for the changed housing 

market process. 

 

Our study has resulted in the process sold before viewing and pre-bids has decreased in the 

past year compared with previous years. When the market has changed, we also see the pre-

bids from a different point of view, today it is more positive reactions if you get at pre-bid 

before the ordinary viewing than 1-2 years ago. 



 
 
 
 
 
 

 

In the ordinary process with viewing, you have the opportunity to meet several speculators 

and strengthen your personal brand while in the changing the process, you lose this chance as 

the process is shortened and the ordinary viewing is removed. In the latter process, however, 

we can see that customers who want to make business quickly appreciate the opportunity to 

buy before viewing but the consequence will be that other speculators miss the chance to buy 

and are more likely to be disappointed. This is something that the broker needs to try to deal 

with afterwards in a smooth manner. 
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Sammanfattning 
Vår studie är framtagen för att se hur fenomenet sålt innan visning gällande 

förmedlingsprocessen har ändrats under de senaste åren. I studien tar vi upp hur den 

förändrade förmedlingsprocessen påverkar mäklare, säljare och köpare och vad som är de 

egentliga faktorerna bakom det hela.  

 

För att få så färsk data som möjligt har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har 

alltså baserat vår studie till största del på en gruppintervju och vidare försökt täcka fler 

perspektiv hur man uppfattar detta fenomen genom att maila ut en intervju-enkäter till 

franchisetagare och registrerade fastighetsmäklare från olika kontor i innerstan. 

 

I och med att marknaden har svängt lite under det senaste året och liknande fenomen har 

studerats år tidigare, år 2016 och 2017 så var det av intresse att se hur mycket som ändrats 

från detta och om vi kunde komma fram med en nyare studie för den förändrade 

förmedlingsprocessen. 

 

Vår studie har resulterat i att processen sålt innan visning och förhandsbud har minskat under 

det senaste året jämfört med tidigare år. I samband med att marknaden har förändrats ser man 



 
 
 
 
 
 

även förhandsbud ur en annan synvinkel än tidigare, nämligen att det uppskattas mer idag än 

om vi hade fått ett förhandsbud för 1-2 år sedan.  

 

Vid en traditionell förmedlingsprocess med visning har man möjlighet att träffa flera 

spekulanter och stärka sitt varumärke medan man i den förändrade förmedlingsprocessen 

missar denna chans i och med att processen förkortas och den allmänna visningen tas bort. I 

den sistnämnda processen kan vi dock se att kunder som vill ha en snabb affär uppskattar 

möjligheten att köpa innan visning men konsekvensen blir då att andra spekulanter missar 

chansen att köpa och blir besvikna. Detta är då något som mäklaren i efterhand måste försöka 

handskas med på ett smidigt sätt. 
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1. Inledning 

 
Bostadsmarknaden i Sverige är en process som jämt och ständigt förändras på både mikro 

och makronivå. Det finns ett stort intresse för bostäder och bostadsförsäljningen i dagens 

samhälle och marknaden utvecklas i takt med industrialisering och urbanisering. Bostäder 

diskuteras från alla håll och kanter och man hör fler och fler som samtalar om diverse 

försäljningar och förvärv av bostäder, både privat och i större företagsverksamheter. Det har 

uppstått ett samhälle var bostadsförsäljningar är ett samtalsämne som förekommer bland 

annat på bussen, på jobbet och vid middagsbordet. Fastighetsbranschen utvecklas hela tiden 

och är ett relevant ämne att analysera och diskutera för att se vartåt marknaden vänder. 

Marknaden förändras väldigt snabbt och de faktiska förändringarna och utvecklingen som 

råder, på kort sikt, har de som arbetar med bostadsförsäljningar och bostäder vardagligen bäst 

koll på, nämligen fastighetsmäklarna. (Ekonomifakta.se, 2018) 

 

Ett fenomen som gradvis har ökat under de senaste åren är att bostäder som annonseras på 

Hemnet säljs innan visning. Hur detta påverkar de inblandade parterna i 

förmedlingsprocessen för bostadsförsäljningen är ett intressant ämne att ta upp till 

granskning. Försäljningar som sker på detta vis går snabbare många steg i den traditionella 

transaktionsprocessen försvinner och många frågor väcks för parterna som har ett intresse för 

bostaden. (fastighetsbyran.se, 2017) 

 

1.1 Syfte 

Syfte med denna uppsats är att analysera förändringarna i bostadsmarknaden och hur 

förmedlingsprocessen i fastighetsförsäljningar utvecklas bör tas i beaktande för att se hur det 

påverkar inblandade parter såsom mäklare, säljare och spekulanter/köpare. Hur den 

traditionella processen skiljer sig åt från en förmedlingsprocess som förkortas i samband med 

försäljning av bostad innan visning är relevant.  
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1.2 Frågeställningar 

● Hur har förmedlingsprocessen utvecklats med tidens gång. 

● Hur skiljer sig den traditionella förmedlingsprocessen med allmän visning mot en 

försäljning som sker innan visning 

● För- och nackdelar med respektive förmedlingsprocess. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att enbart undersöka de aktuella frågeställningarna inom 

Stockholms innerstad. Fokus kommer att ligga på Södermalm, Kungsholmen, Östermalm, 

Norrmalm. I undersökningen skall endast bostadsrätterna ingå, eftersom det är de valda 

områdenas dominerande bostadsform.  

Enligt fyrårig ( 2014-2017) utbudsstatistik från Hemnet.se stod utbudet från dessa malmar för 

34% av hela Stockholm kommuns utbudet av bostadsrätter annonserade via Hemnet.se 

(Bilaga 1)  

Avgränsningarna är nödvändiga för att möjliggöra arbetets genomförbarhet inom för detta 

uppsatta tidsramar. 

Vidare kommer även uppsatsen att handla mest om det praktiska delen av de aktuella 

frågeställningarna medans dess juridiska sidan kommer att beröras i mindre omfattning. 

 

2. Metod 
Detta avsnitt behandlar metod och tillvägagångssätt som användes för framtagandet av denna 

uppsats samt datainsamlingen och hur dessa påverkar uppsatsens validitet och reliabilitet  

d.v.s hur väl mäter de det vi vill ta reda på i undersökningen. 

 

2.1 Val av metod 

Vi har ganska tidigt i arbetets gång bestämt oss att genomföra undersökningen med hjälp av 

kvalitativ metod. Metoden anser vi lämpar sig bäst för vårt syfte där vi vill få en mer djupare 

förståelse av fenomenet vilket annars är svåruppnådd med till exempel den kvantitativa 
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metoden. En semistrukturerad intervjumall anpassades i första hand  för att sedan 

omformulera till en vidare gällande strukturerad mall för intervjuenkäter för att få bästa 

möjliga resultat. 

 

2.2 Datainsamling 

För att få ett lämpligt datamaterial för vårt arbetet, använde vi oss dels av det som redan finns 

skrivet inom vårt aktuella ämnet d.v.s tidigare studier dels genom studerandet av 

branschspecifik litteratur och andra ämnets relevanta artiklar hämtade från olika 

mäklarrelaterade källor.  

 

Statistisk data såsom t.ex bostadsutbud över vårt aktuella området (Stockholms innerstad) 

insamlades med hjälp av hemnets utbuds statistik hämtat i Excel format från press.hemnet.se 

till vilken en särskild inloggning krävs. Denna statistik visar antal objekt (annonserade genom 

hemnet.se) som förmedlades per stadsdel och per år från och med 2014 t.o.m 2017. 

Statistiken är även relevant för oss med avseende på vår andra avgränsning gällande 

objektstyp-bostadsrätter ,eftersom det är mest bostadsrätter i innerstaden. Övrig statistik 

hämtas från sina respektive källor och dessa anges i löpande text.  

 

Underlag till vår empiridel togs fram genom intervjuer med verksamma mäklare. Detta 

skedde i två etapper, först vid ett personligt möte diskuterades intervjufrågorna med två 

stycken fastighetsmäklare, därefter har dessa frågor ( totalt 10 st.) via mejl distribuerats till ett 

antal mäklare verksamma inom det aktuella geografiska område. Mejlintervjuerna skapades 

med hjälp av sureveymonkey.com en nätbaserad undersökningsplattform som gör det lätt att 

skapa, distribuera och sedan analysera de svar man får från intervjuerna. Inbjudan till 

intervjun var vi tvungna att skicka i två omgångar för att få ett tillfredsställande antal svar. 

Det visade sig att det var svårt att få fastighetsmäklarna att delta i undersökningen, vilket är i 

och för sig förväntad hos de typerna av yrken där man säljer sin tid. Fyra stora 

fastighetsbyråkedjor fick våra intervjumejl, dessa är: Skandiamäklarna, Fastighetsbyrån, Erik 

Olsson och Notar. 
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2.3 Intervjuundersökning 

Intervjuundersökningen har vi valt att göra med mäklare som vi tror att kan ge oss 

fullständiga och eftertänkta svar. Oavsett om de varit längre eller kortare i branschen har vi 

sett till att de kan svara på de flesta frågor som vi ställt. Undersökningen var utformad som en 

strukturerad intervjumall som baserades på 10 olika frågor, en del öppna svar och en annan 

del flervalsfrågor så att enkäten ska vara lätt att besvara. Varje fråga har haft möjlighet att 

kommentera om de velat besvara annorlunda än de föreslagna alternativen. (Strukturerad 

intervju innebär att alla frågor är förutbestämda och alla deltagare får samma frågor.) 

 

För att få så bra grund till intervjun som möjligt har vi valt att diskutera våra intervjufrågor 

med två mäklare för att få synpunkter och åsikter om diverse frågeställningar. Vidare har de 

gett oss viktiga kompletterande resonemang som vi eventuellt kan ta i beaktande så att 

frågorna täcker vad vi är ute efter, det vill säga förmedlingsprocessen och dess förändring 

under årens gång.  

 

2.4 Tillvägagångssätt för mailintervjuer 

För att få våra tre huvudfrågor besvarade så har vi utformat en strukturerad intervjuenkät som 

kan ge oss en bild av hur fenomenet ser ut i dagsläget. Efter diskussionen med mäklarna så 

mailade vi ut enkäten till olika kontor och olika mäklarföretag i innerstan, sammanlagt har vi 

svar från 25 olika mäklare. 

 

De tio frågorna som med hjälp av gruppintervjun framställdes:  

 

● Hur länge har du jobbat som mäklare?   

● Ge en grov uppskattning av hur många procent av det totala antalet objekt som 

förmedlades av hela ditt kontor som såldes innan visning (som du minns det)? 

● Vilka positiva effekter har försäljning innan visning för ditt arbete som mäklare? 

● Vilka negativa effekter har försäljning innan visning för ditt arbete som mäklare? 

● Finns det en särskild typ av säljare som säljer innan visning, och vad är den vanligaste 

anledningen för denna säljare att sälja innan visning? 
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●  Finns det en särskild typ av köpare som köper innan visning, och vad är den 

vanligaste anledningen för denna köpare att köpa innan visning? 

● Finns det en särskild typ av objekt som säljs innan visning? Vad är den huvudsakliga 

anledningen att dessa objekt säljs innan visning? 

● Varför sker försäljning innan visning? anledning 

● Vilka faktorer tror du ligger till grund för den här trenden, för marknaden 

generellt?anledning  

● Har du några andra synpunkter eller kommentarer?  

 

Dessa frågor har vi tänkt att ska ge oss svar på vad anledningen är till fenomenet, hur 

mäklaren, köparen och säljaren förhåller sig till saken, hur det påverkar processen, hur vanligt 

det är och om det är några specifika objekt eller personer som detta ofta rör sig om. Många av 

frågorna har svarsalternativ som man kan välja mellan samt fylla i själv eller kommentera 

utöver svarsalternativen.  

 

3. Teori 

3.1 Fastighetsmäklarlagen en översikt 

Att sälja och köpa bostäder är en av de största affärerna man gör i livet. När man väljer att 

sälja sin lägenhet är det mycket vanligt att man anlitar en fastighetsmäklare för att få en 

professionell försäljningsprocess. Fastighetsmäklaren är en person som är utbildad inom 

fastighetsbranschen och är alltså kunniga inom området när det gäller försäljning av bostäder 

(Magnus Melin, 2017, 19). Att anlita en mäklare kan därför underlätta i många steg i 

försäljningen som gör det hela mycket smidigare och därmed undvika komplikationer som 

kan uppstå.  

 

Fastighetsmäklarlagen förkortad FML är den lag som behandlar fastighetsmäklare och dennes 

verksamhet. Lagen innehåller olika definitioner och tillämpningsområden kopplade till 

fastighetsmäklaryrket. Första paragraf i FML anger vem som skall anses vara 
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fastighetsmäklare i lagens mening samt vad är en förmedling. Definitionen på 

fastighetsmäklare innehåller fyra centrala rekvisit:  

1) En fysisk person som  

2) Yrkesmässigt 

3) Förmedlar 

4) Fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter ,byggnader på annans mark, tomträtter, 

andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. ( Magnus Melin 2017, 

s. 19)  

Andra stycke samma paragraf FML anger att en verksamhet som stödjer sig på ett 

uppdragsavtal och som syftar till att anvisa en motpar med vilken uppdragsgivaren kan träffa 

avtal om överlåtelse eller upplåtelse avses vara en förmedling. 

 

Lagen innehåller olika handlingsregler för fastighetsmäklaren som är av tvingande verkan för 

denne. Tvingande lagstiftning i det här fallet innebär att fastighetsmäklaren får ej enligt 4 § 

FML använda sig av sådana avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag 

är till nackdel för konsument, om inte annat anges i lagen. Några av de centrala 

handlingsreglerna är bl.a  registrering av fastighetsmäklare som behandlas i §§ 5,6,7 ; 

fastighetsmäklarens ersättning §§ 23,24 ; skadestånd och underrättelse om skadeståndskrav 

samt preskription §§ 25,26, 27; reglerna om tillsyn finns i §§ 28, 29 ; vad gäller 

överklagandet hittar man  i § 30 och avslutningsvis § 31 som behandlar fastighetsmäklarens 

straffansvar med dess påföljder. 

 

Utöver handlingsreglerna innehåller även lagen en så kallad generalklausul - 8 § FML som 

handlar om att mäklare ska följa god fastighetsmäklarsed. Paragrafens exakta ordalydelse är 

följande:  

8 § “Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed. 

Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som 

god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 

intressen.” 
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God fastighetsmäklarsed är det mest ledande begreppet inom fastighetsmäklaryrket. 

Bestämmelsen innebär i korthet att fastighetsmäklaren ska beakta samtliga normer som faller 

inom ramen för detta begrepp. Lagstiftaren ger dock ingen närmare förklaring till vad exakt 

som ska ingå i begreppet , utan detta har överlämnats åt praxis att avgöra. Det är nästan 

omöjligt att behandla/ ta upp alla aspekter som ingår i god fastighetsmäklarsed på grund av 

den mycket omfattande och ständigt växande praxis, men det ligger dock i sakens natur att 

anta att generalklausulen ska sträcka sig som en röd tråd genom alla sammanhang där 

mäklaren uppträder i sin yrkesroll och inte endast nödvändigtvis inom ramen för ett 

förmedlingsuppdrag. ( Magnus Melin 2017, s. 63-64)  

Som framgår av 8 § 2 st. första mening, ska mäklaren tillgodose både säljarens och köparen 

intressen. Detta innebär i huvudsak att mäklaren skall vara en opartisk mellanman gentemot 

alla parter i förmedlingsprocessen. Opartiskheten emellertid inte är helt strikt utan det finns 

en viss inskränkning som följer av 8 § 2 st. andra mening , som säger att mäklaren ska i första 

hand beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen, med andra ord ska mäklaren verka för 

att få så högt pris som möjligt för förmedlingsobjektet samtidigt som detta ska ske inom 

ramen för vad en god fastighetsmäklarsed kräver.  

 

3.2 Traditionell förmedlingsprocess från intag till avslut 

I den originella processen vid bostadsförsäljning är det intag - försäljning - avslut som är de 

stora huvudpunkterna som förekommer (Fastighetsmäklarförbundet, 2018). Som mest vanligt 

vid intaget gäller det att mäklaren är på plats i bostaden som ska säljas och värderar den till 

ett relevant marknadsvärde (SkandiaMäklarnas intagsmaterial, 2018). I detta skede är det 

säljaren som väljer om han eller hon vill anlita mäklaren som förmedlare i processen.  

 

När säljaren valt vilken mäklare han eller hon vill gå vidare med ska ett förmedlingsuppdrag 

upprättas (SkandiaMäklarnas intagsmaterial, 2018). Förmedlingsuppdraget är ett avtal mellan 

mäklaren och uppdragsgivaren/säljaren. I förmedlingsuppdraget framkommer det information 

om uppdraget, dvs vilken bostad försäljningen gäller, avtalstiden och mäklarens 

ensamrättstid. Ensamrättstiden innebär att mäklaren är den enda som får förmedla bostaden 

under en viss tidsperiod, vanligtvis och maximalt 3 månader. I uppdragsavtalet förekommer 
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även arovdet/provisionsanspråket som mäklaren ska få som ersättning för förmedlingen. En 

bilaga som gör att bostaden ska publiceras på Hemnet fylls också i vid uppdragsavtalet. 

Förutom det ovanstående krävs att uppdragsavtalet skrivs under av både mäklaren och 

säljaren för att det ska gälla. (Ekonomifokus.se, 2017). 

 

Marknadsföring av objektet som ska säljas ska påbörjas efter att uppdragsavtalet är påskrivet. 

Det är alltså fotografering som ska göras av bostaden, en objektsbeskrivning ska upprättas 

och bostaden ska publiceras på hemsidan och webbplatser, såsom Hemnet eller Booli. När 

det gäller objektsbeskrivningen så är det mäklaren som upprättar den och säljaren ska granska 

så att allt stämmer och kan även komma med förslag på vad som kan ändras eller viktiga 

saker som kan tilläggas beskrivningen för att få bästa möjliga marknadsföring. 

(Fastighetsmäklarförbundet, 2018)  

 

När avtal är påskrivet och bostaden är marknadsförd är det visning av lägenheten som ska 

styras upp för att eventuella spekulanter ska få se bostaden. Vid visningen ska mäklaren 

lyssna och ta in information från av spekulanterna. Mäklaren ska tillvarata intresset från båda 

parterna, alltså agera enligt god fastighetsmäklarsed gentemot den blivande köparen samt 

lyssna på säljarens behov och ta dennes intresse i beaktande (Magnus Melin, 2017, 63). 

Säljaren har möjlighet att välja hur de vill att bostaden ska visas, det vill säga att bostaden 

antingen ska visas privat eller offentligt och om det är mäklaren eller säljaren som ska visa 

bostaden (Magnus Melin, 2017, 64). Det vanligaste i Stockholms innerstad är dock en 

offentlig visning som ofta sker under helgen där vem som helst får komma och kolla på 

lägenheten (Hemnet - så säljer du din bostad , 2018). Där har spekulanterna möjlighet att göra 

sin första undersökning av bostaden som hör till köparens undersökningsplikt. Om det visar 

sig att andra spekulanter som har sett lägenheten på Hemnet men inte kan delta i visningen så 

kan mäklaren visa lägenheten separat för den nya spekulanten om säljaren godkänner det. Vid 

en privat visning däremot så väljer och granskar mäklaren och säljaren de intresserade 

spekulanterna som i sin tur får delta i visningen (Fastighetsmäklarförbundet, 2018).  

 

När man har hittat en del spekulanter är det återkoppling till dem efter visningen och 

intresseavvägning av bostaden som ska ske. Det vill säga om någon är intresserad av att lägga 
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bud på bostaden i fråga (hemnet.se, 2018). Fastighetsmäklaren är enligt lag skyldig att 

framföra alla bud till sin uppdragsgivare, oavsett budets storlek och eventuella villkor. 

Mäklaren skall även föra en anbudsförteckning av vilken ska framgå följande: 

anbudsgivarens namn, kontaktuppgifter, belopp, tidpunkt för anbudet samt eventuella villkor.  

Man kan lägga ett bud på vilket sätt som helst och inget bud är bindande förrän kontraktet är 

påskrivet och klart. Det finns alltså inga specifika formkrav på hur man framför budet 

(hemnet.se, 2018).  

 

När man märker att budgivningen börjar sakta ner och ingen av budgivarna vill höja budet 

ytterligare är det dags att börja stämma av med säljaren om läget och fundera på eventuellt 

avslut av affären. Säljaren behöver inte välja den som ligger högst i budgivningen men det är 

oftast det vanligaste i processen. Om säljaren väljer den som ligger först i budgivningen ska 

mäklaren informera detta till deltagande spekulanter och berätta att affären håller på att gå 

igenom och det är kontraktskrivning med spekulanten som hade budat högst. Alla måste 

meddelas att detta sker så de inte missar sin chans att få köpa bostaden. (hemnet.se, 2018) 

 

Kontrakt och överlåtelseavtal kan påbörjas och detta sker oftast på mäklarens kontor. Vid 

överlåtelsen så ska köparen ansöka om medlemskap till föreningen, villkoren i avtalen ska 

gås igenom och handpenningen ska betalas ut till mäklarens klientmedelskonto. När allt detta 

är uppfyllt kan tillträdet ske, då tar den nya bostadsrättsägaren bostadsrätten i sin besittning. 

 

I det stora hela är ovanstående förklaring av den traditionella processen så som det går till i 

det stora hela. Alla mäklarbyråer har olika tillvägagångssätt med detta som huvudsteg. Ett 

exempel på en grundlig process tagen från SkandiaMäklarnas intagsmaterial visas på 

nedanstående bild: 



 
 
 
 
 
 

10 

Figur 1, SkandiaMäklarnas intagsmaterial, ett exempel på den traditionella förmedlingsprocessen.  

 

3.3 Förändrad förmedlingsprocess med försäljning innan visning 

Förutom det traditionella förmedlingsprocessen beskriven ovan finns det även andra 

förmedlingsalternativ, nämligen det numera vanligt förekommande fenomen borttagen före 

visning d.v.s att bostaden har sålts innan ordinarie visning.  

 

Att objektet blev borttagen före visning innebär inte att visningen slopas helt och hållet utan 

det kan mycket väl handla om att en riktad visning tog plats istället. Riktade visning är en 

särskild anordnad visning för en eller flera tilltänkta köpare ( Grauers, Rosén och Tegelberg 

2016, 56). Denna typ av visning brukar vara aktuell i situationer där någon som är intresserad 

av försäljningsobjektet tar kontakt med ansvarig mäklare innan den planerade öppna 
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visningen eller i princip så fort som objektet kommer ut på marknaden och lägger ett så 

kallad förhandsbud. Förhandsbudet är i stort sätt alltid villkorat och behöver oftast vara över 

utgångspriset för att säljaren skulle vara villig att avstå från visning och eventuell budgivning 

(ekonomifokus.se). 

 

Det förändrade förmedlingsuppdraget ser i större delar identiskt ut med det traditionella från 

och med intaget tills att man har lagt ut bostaden på marknaden eller i förekommande fall 

under “kommande försäljningar” på mäklarbyråns egen webbplats. Brytpunkten för 

förmedlingsprocessen att ta en kortare form blir först då bostaden får en intressent/ 

intressenter som lägger ett förhandsbud och säljaren accepterar det. I vissa fall förmedlas 

objekten som har lagts ut till “kommande försäljningar” direkt genom mäklarnas egna 

spekulantregister (fastighetsbyran.se 2017). Förmedlingsprocessen förkortas då normalfallet 

både tids- och administrativtmässigt. Processen går snabbare genom slopandet av 

annonseringen på externa sidor ( t.ex hemnet.se elle booli.se),  den offentilga visningen och 

budgivningen. Administrativt blir det mindre arbetet genom att mäklaren slipper föra 

anteckningar över budgivningen ( som inte finns då i det här fallet) och andra dokument som 

annars är aktuella i den traditionella förmedlingsprocessen. Från och med att säljaren har 

accepterat budet och den potentiella köparen har varit på den privata visningen och blev nöjd 

med objektet går processen normalt sett vidare till köpekontrakts skrivningen, erläggandet av 

handpenning och slutligen tillträdet. 

 

3.4 Principal-agent problematiken och intressekonflikter 

Fastighetsmäklare är ett av de yrken där Principal-agent problematiken vid vissa tillfällen 

uppstår. Problematiken aktualiseras i situationer där agenten ( mäklare) inte agerar i 

principalens ( uppdragsgivare) bästa intresse när den egentligen borde göra det. Man kan säga 

att principal-agent problemet är en intressekonflikt som uppstår mellan parterna där agentens 

incitament att agera i sin upppragsivarens intressen rubbas av att agentens egna intressen 

kommer i kläm med uppdragsgivarens. Peter L. Bernstein i sin bok Against the Gods: The 

remarkable story of risk (1996) definerar intressekonflikten såhär: 
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“A	conflict	of	interest	occurs	when	a	personal	or	institutional	interest	interferes	with	the	ability	of	an	

individual	or	institution	to	act	in	the	interest	of	another	party,	when	the	individual	or	institution			has	an	

ethical	or	legal	obligation	to	act	in	that	other	party's	interest.”    
Fastighetsmäklare i överlag besitter oftast bättre information om branschen och marknaden 

än dennes uppdragsgivare gör vilket i sin tur kan resultera i att agenten utnyttjar det till sin 

fördel. Detta emellertid är direkt ett oetiskt beteende och strider mot god fastighetsmäklarsed 

om inte förstås mäklarens och uppdragsgivarens intressen inte konflikterar med varandra.  

 

3.5 Sålt innan visning - statistik/utveckling över tid  

Hur utvecklingen av hur många objekt som har sålts innan visning skett genom tiden är 

relativ svår information att analysera i och med att stor del av mäklarföretagen inte gör någon 

speciell märkning på de objekt som säljs på detta vis. I en artikel hämtad från hemverket.se 

framkommer det att försäljning innan visning under många år har ökat, åtminstone fram till 

2015 där man har uppmätt en siffra som 18% av objekten har varit sålda innan visning i 

Stockholmsregionen. Vidare så har det konstaterats att fenomenet har avtagit med ca 2% år 

2017. Alltså ser man en nedgång på försäljning innan visning.  

 

3.6 Tidigare studier 

Processen med försäljning innan visning har tidigare studerats men är ganska sällsynt 

förekommande ämne, vi har valt att använda oss av tidigare uppsatser från Kungliga 

Tekniska Högskolan som har gjorts de två senaste åren. Forskningsarbetena är utförda av 

Alekh Singh och Yousef Jawad Lahlou från 2016 samt Herman Zettergren och Martin Broms 

2017. Deras studier har gjorts i syfte att få fram data på hur många objekt som säljs innan 

visning med en fördjupning på hur det påverkar prisutvecklingen på bostadsmarknaden samt 

priset på objektet.  

  

Studierna baserar sig till stora delar av intervjuer från mäklare, Zettergren och Broms har 

även gjort diverse intervjuer med köpare och säljare som ger en lite annan synvinkel på det 

hela samt ett bredare perspektiv kring ämnet.  

De huvudsakliga frågeställningarna som Singh och Lahlou har utgått ifrån är: 
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● Hur påverkas prisutvecklingen på bostadsmarknaden av att bostadsrätter säljs innan 

ordinarie visning? 

● Vad är orsaken till att fler hellre köper och säljer innan ordinarie visning? 

 

Enligt resultatet i forskningen angående första frågan beror det på hur villig spekulanten är att 

köpa. Om det finns ett stort intresse så kommer spekulanten troligen lägga ett högt bud för att 

undvika att fler spekulanter vill delta i budgivningen vilket kommer leda till ett högre pris på 

objektet än ifall man hade en mindre intresserad spekulant. Om den mycket säkra spekulanten 

inte skulle finnas med i processen skulle det vara större sannolikhet vara mer lönsamt ifall 

man skulle låta den ordinarie visningen äga rum. 

 

De tar även upp att försäljning innan visning beror på teknikutvecklingen. De anser att det är 

lättare att få information om objekt från bostadssajter som Hemnet i dagens läge än tidigare. 

En spekulant kan då kontakta mäklaren innan ordinarie visning och begära en 

förhandsvisning. Dessa bostadssajter genererar alltså att fler spekulanter är i rörelse kring ett 

objekt som i sin tur kan pressa upp priserna på bostaden.  

 

Orsakerna till att fler köper och säljer innan ordinarie visning har studerats att vara att man 

vill säkerställa vinsten och minska riskerna man tar om man väntar tills visning skett. Det kan 

även för säljaren vara mer bekvämt och mindre krångel att avfärda visningen för att minska 

antalet personer som vistas i bostaden. De har även kommit fram till att processen blir kortare 

och resulterar i snabba affärer.  

 

Ur köparens perspektiv kan man säga att processen blir mer kontrollerbar ifall de lägger ett 

förhandsbud och får köpa bostaden utan att fler spekulanter kan påverka priset. Köparna har 

en tendens att tro att priserna pressas uppåt ifall man har en allmän visning och kan därför 

kännas mer säkert att köpa innan allmän visning. Beroende på hurudana erfarenheter köparen 

har med tidigare budgivning är också en påverkande faktor. Ifall man har varit med i många 

budgivningar och inte lyckats få köpa bostaden man velat innan utan någon annan har budat 

över ens budget är det en möjlighet som kan kännas bättre att försöka köpa innan allmänna 

visningen.   
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De huvudsakliga frågeställningarna som Zettergren och Broms har utgått ifrån är: 

● Påverkas priset med försäljning innan visning? I sådana fall hur? 

● Hur tänker och agerar köpare, säljare och mäklare med försäljning av bostad innan 

visning? 

 

Hur priset påverkas med försäljning innan öppen visning var enligt deras studie inget lätt att 

analysera i och med att beroende på objekten och målgruppen som deltog i budandet så var 

det olika fall till fall. Därmed gav de inga klartecken på hur priset förhåller sig till fenomenet.  

 

Det som var mest relevant i diskussionen angående priset var främst vilket syfte köparen har 

med bostadsköpet, ifall spekulanten har fattat ett stort intresse för lägenheten är det mycket 

sannolikt att de är villiga att betala mycket för bostaden och lägger ett högt bud, som Lahlou 

och Singh även tagit upp. Vissa har som syfte att göra en så bra affär som möjligt och andra 

är i behov av en snabb affär. Detta är faktorer som ligger till grund för bud och slutpris.  

 

I arbetet har de haft stort fokus på intervjuerna separat med köpare, säljare och mäklare. 

Enligt köparnas åsikter efter att ha köpt en bostad innan visning förekommer ingen 

besvikenhet. De anses vara nöjda att de fått köpa för de vad de var beredda att betala innan 

allmän visning. Dessa köpare har i grundtanke att det blir ett lägre slutpris ju mindre 

deltagare i budgivningen och har hållit fast vid deras tanke även en tid efter köpet. Dessutom 

har de fått en snabb och smidig process.  

 

Säljarna har en tendens att lita på mäklarens kunskap om vad som är bra och dåligt när det 

gäller försäljning innan visning. Förtroendet till mäklaren kommer alltså väga mycket från 

säljarens perspektiv vad gäller resultatet efter försäljningen. Mäklarens angivna värde på 

bostaden är även ett “brytpunkt” som gäller när en säljare vill acceptera ett bud som föreslås 

inna allmän visning. Om det är under brytpunkten godtar oftast inte säljaren att sälja innan, 

och om budet överstiger brytpunkten så brukar de vara villiga att sälja bostaden för det 

föreslagna budet. 
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Mäklarnas åsikter i det hela är väldigt neutralt, det vill säga att de är nöjda ifall köpare och 

säljare blir nöjda och allt har skett som det ska och all behövlig information har framkommit i 

processen.  

 

4. Empiri 

4.1 Gruppintervju  

För att få till stånd intervjufrågor som kan anses vara relevanta för förmedling och mäklarna i 

dagsläget så diskuterade vi frågorna med två mäklare som tidigare nämnts och har varit länge 

i branschen. De gav oss en grund att arbeta med så vi kunde skicka ut intervjuenkäten till 

övriga mäklare och få så ärliga svar som möjligt.  

 

När vi läste igenom våra frågeställningar som vi hade ansåg de från början att det var bra 

frågor som kunde tas upp i intervjuenkäten och redan täckte det mesta. Vid detta tillfälle hade 

vi skrivit ner många förslag på frågor så att vi kunde ha mer material att jobba med så vi 

kunde sålla bort det oväsentliga och endast få fram det viktiga.  

 

● “Hur många lägenheter har du förmedlat som sålts innan visning den senaste tiden”  

 

Denna exempelfråga som vi utgick ifrån i början så tyckte de att det skulle vara lättare att 

avgöra ifall man hade ett mer “specificerat tidsintervall”. Sist och slutligen formulerades 

frågeställningen mer precist och utformades så här:  

 

● Ge en grov uppskattning av hur många procent av det totala antalet objekt som 

förmedlades av hela ditt kontor som såldes innan visning (som du minns det)? 

 

Här fick man svara procentuellt för varje år specifikt, dvs för 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

vilket ledde till att frågan blev lättare att svara på och tiden hur länge man jobbat som 

mäklare kommer inte påverka resultatet. 
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Vidare så behandlade vi frågorna var för sig och med några synpunkter här och var. Det 

största som kom att ge den mest betydande delen i vårt arbete var att mäklarna påpekade om 

vilket marknadsläge vi befinner oss i för tillfället. Detta fenomen är till största grund 

avgörande hur man uppfattar förhandsbud och försäljning innan visning. Mer om detta i 

analysdelen.  

 

4.2 Svar från mejlintervjuer 

Som det har redan nämnts tidigare så har vi fått svar från 25 mäklare. De flesta som har 

svarat (14st) har över 5 års erfarenhet inom fastighetsmäkleri , tio stycken respondenter har 

jobbat som mäklare inte längre än två år och två stycken hade mellan tre till fem års 

erfarenhet av yrket.  

På frågan där mäklarna skulle ge en grov uppskattning av hur många procent av det totala 

antalet sålda objekt som blev sålda före visning fick vi varierande svar men det går ändå att 

se att trenden har varit som starkast under åren 2015- 2016 där flesta har svarat att procenten 

låg över 20 %. Bilden nedan visar fördelning på hur mäklarna har svarat på frågan:   

 
Figur 4: Visar hur många procent ( ungefär) objekt som såldes före visning för respektive år.( enligt 

respondenterna). Surveymonkey.com  

 

På frågan om vilka positiva effekter som finns för mäklarna om försäljningen sker innan 

ordinarie visning svarade de flesta att det är tidsbesparing och nöjdare kunder , några andra 
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svarade att det är även mindre stress med denna typ av försäljningen. Här fick vi även mer 

öppna svar som lämnades som kommentar till frågan t. ex denna : ”att enda anledningen till 

denna typ av försäljningen är att man tror att man inte kommer att få mer betalt om man 

avvaktar och priset är det som avgör om denna typ av affären blir aktuell”.  Några andra 

tyckte också att bättre förhandlingsläge och följdaffärer är positiva aspekter i denna typ av 

förmedlingen. 

 

Nackdelar för mäklaren med försäljning innan visning är enligt 80 % av respondenterna 

besvikna köpare/säljare och ökad arbetsbelastning (10 % svarade så). Många även lämnade 

sina egna alternativ i kommentarsrutan där i princip alla handlade om att mäklaren i det här 

fallet träffar inga nya potentiella köpare och säljare och som konsekvens av detta går miste 

om eventuella följdaffärer. Man för även mindre publicitet på grund av ingen marknadsföring 

vilket är då också en nackdel för mäklarens personliga varumärke. 

 

Angående frågan om det finns en särskild typ av säljare som helst säljer innan visning och i 

så fall vad är vanligaste anledning till det, inkom varierande svarsalternativ i 

kommentarsfältet. Många svarade att det inte finns någon särskilt typ av säljare och att allt 

beror på pris, d.v.s att så länge säljaren får ett så pass bra bud som inte går att tacka nej till så 

går man oftast direkt vidare i processen utan att ha någon visning. En del andra respondenter 

svarade dock att personerna som föredrar att sälja snabbt innan en öppen visning är de som 

har redan köpt sin nya bostad och behöver flytta snart för att slippa dubbla boendekostnader 

som är ej såklar önskvärda. Sedan finns de som är osäkra på vad marknaden kan erbjuda för 

deras lägenhet just nu, därför känner de sig trygga med ett konkret och säkert bud som 

säkerligen ligger högre utropspriset samt de andra som helt enkelt inte gillar krångel och 

stress som normalt medförs med visningen väljer att sälja före visning.  

 

Vad gäller köparen så svarade de flesta mäklarna att de som har varit ute och letat länge efter 

en bostad är mer benägna att lägga förhandsbud och köpa innan visning, det är oftast också 

de som har redan sålt sin bostad och känner sig stressade. De kan ha förlorat många 

budgivningar och nu vill testa att gå den här vägen istället. Här är ett exempel på kommentar 
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som lämnades och som är bra sammanfattning på vad köpare före visning är för slags person 

och vad som ligger till grund för dennes agerande:  

“Ja, tidigare upplevde jag att många var så kallade ”speckare”. Men oftast är det inte de som köper 

då priset behöver vara riktigt högt för att en säljare ska släppa innan visning. Men de gör i många fall 

ett försök till det. Det kan också vara en köpare som länge letat efter ett specifikt objekt som sällan är 

till salu, som till varje pris ”ska ha” objektet. Men i de flesta fall upplever jag dessa köpare som vanliga 

människor som är trötta på budgivningar och kanske redan sålt eller i vilket fall behöver ett nytt 

boende snarast.”  

 

Vi har även frågat om det finns en särskilt typ av objekt som säljs innan visning och vad är 

den huvudsakliga anledningen till att den säljs så? Här hade respondenter endast möjlighet att 

kommentera frågan , d.v.s inga valsalternativ fanns för vi ville få lite mer öppna svar.  

Flesta svarade att det handlar om de unika och väldigt attraktiva bostäder som oftast borttas 

från försäljning innan visning. Dessa vanligtvis har ett väldigt bra/centralt läge, fin utsikt , bra 

planlösning eller sekelskifteslägenheter. Renoveringsobjekt och små lägenheter (ettor och 

tvåor) ingår också i en “såld före visning” kategori. 

Vad mäklare anser vara anledningen till att sådant fenomen förekommer, nämligen såld innan 

visning, svarade många att det är åter ingen priset som avgör. Får säljaren ett bud den är nöjd 

med så blir en affär redan innan visning. Många gånger vill också säljare slippa visningen och 

all stress som medföljer.  

 

Slutligen ställde vi frågan till mäklarna om vad de tycker ligger generellt till grund för detta 

fenomen? Svaren blev bland annat sådana:  
“Brukar se ut så här: Högt utbud = få försäljningar innan visning. Lågt utbud = många försäljningar 

innan visning.” 

“Det handlar om vanlig nationalekonomi. Utbud och efterfrågan. Snarare lågt utbud som genererar fler 

försäljningar innan visning. Högt utbud det motsatta. Just nu är det dödläge och otroligt lite som säljs 

innan visning” 

“Idag är det inte en trend på samma sätt som tidigare. Då, 2015-2016 pga lågt utbud, lågt ränteläge 

och framförallt en uppåtgående marknad.” 

Här ser man att enligt respondenterna är utbudet ett stort påverkande faktor, men även andra 

faktorer spelar roll såsom ränte läge, amorteringskrav, teknikutveckling ect. Några mäklare 
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nämnde också att det finns uppåtgående och nedåtgående marknader och just nu anser de att 

marknaden är nedåtgående därav trenden idag är inte lika vanlig som den var 2015-2017. 

4.3 För- och nackdelar med den förändrade förmedlingsprocessen ur säljarens perspektiv 

Den här typen av förmedlingsprocessen kan i många fall vara en smidig lösning för säljaren, 

t.ex när denne vill sälja sin bostad snabbt. Anledningen till att man önskar en snabb affär från 

säljarens sida kan vara allt från att man vill undvika eventuella dubbla kostnader som uppstår 

om man har redan köpt sin nya bostad till olika personliga skäl. De som väljer att lägga ut sin 

bostad i “ kommande försäljningar” kan göra affären i lugn och ro samt förbereda all 

nödvändig underlag i god tid. Man får också en mer genomtänkt försäljningsprocess 

(fastighetsbyran.se, 2017). Dessa egenskaper gynnar säljaren som prioriterar tidsaspekten 

istället för det högsta möjliga avkastning från affären.  

Nackdelen med att sälja på detta sätt kan vara att man får mindre betalt än om bostaden 

såldes genom den traditionella öppna auktionen med flera spekulanter där budgivningen leder 

i många fall till ett högre slutpris (maklarsamfundet.se 2015). 

4.4 För- och nackdelar med den förändrade förmedlingsprocessen ur köparens perspektiv 

För köparna i förmedlingsprocessen som säljs innan visning kan det finnas många fördelar 

och lika så nackdelar. I en het bostadsmarknad som ständigt är i rörelse kan det vara ett 

strategitänk att lägga ett förhandsbud innan den originella visningen och budgivningen drar 

igång. Om säljaren godkänner det förhandsbud man lagt så kan man undvika att dra in 

förmögnare spekulanter i affären som eventuellt skulle kunna ha pressat upp priset. Att lägga 

ett förhandsbud och köpa innan visning kan leda till att man snabbt och enkelt få till stånd 

affären utan andra inblandade (ekonomifokus.se, 2018). Å andra sidan är detta inte en säker 

strategi, många hävdar att det är bättre att vänta tills den originella visningen har ägt rum för 

att undvika att dra förhastade slutsatser som i efterhand kan bidra till en köpare känner ånger 

av bostadsköpet, exempelvis  ifall köparen inser att en granne eller någon annan som köpt 

liknande bostad i föreningen har gjort en mycket bättre affär än vad köparen gjorde 

(Hemverket.se, 2017). 
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5. Analys  

5.1 Teori jämfört med empiri 

De tidigare studierna av Singh och Lahlou samt Zettergren och Broms som vi har granskat 

har delvis ett annat upplägg och delvis ett annat fokus på arbetet än vad vi har haft under 

arbetets gång. Deras främsta fokus har handlat om hur priset påverkas och vad orsaken till 

försäljning innan visning är, medan vi främst har fokuserat på hur förmedlingsprocessen har 

förändrats under årens gång samt om det finns nåt som utmärker sig vid dessa specifika 

försäljningar som sker innan ordinarie visning. Vi har tagit upp det mer allmänna och försökt 

ta reda på för och nackdelar i den förändrade förmedlingsprocessen och hur fenomenet ter sig 

i efterhand.  

 

I och med att vi utformat vår data på lite annat vis än vad Singh och Lahlou samt Zettergren 

och Broms hade så jobbar vi med ett lite annorlunda underlag än dessa. Våra diskussioner 

med Göran Bruce och Peter Borromei som båda är franchisetagare på SkandiaMäklarna i 

innerstan gällande våra grundläggande frågeställningar fick vi fram att försäljning innan 

visning ofta beror på marknadsläget och i vilket marknad man för tillfället befinner sig i. 

Detta fenomen har varken Singh och Lahlou eller Zettergren och Broms tidigare fått fram i 

sina studier.  

 

Gruppintervjuerna så att säga ledde oss därför till en annan grund och metod. Om man först 

och främst jämför Singh och Lahlous studie med vår studie kan man se skillnad i att 

fenomenet till viss grad har avtagit från 2016 när deras studie gjordes. Om man ser på vad 

anledningen till försäljning innan visning var då var mest hur stort intresse spekulanten har 

för en viss lägenhet och att priset i samband med intresset pressas uppåt. Enligt våra resultat 

har majoriteten av svaren vid mejlintervjuerna och även gruppintervjun visat att 

spekulanterna som lägger dessa förhandsbud är sådana som varit med länge i budgivningar, 

spekulanter som kan marknaden, trötta på att förlora budgivningar och väljer därför att lägga 

ett bud som kan kännas relativt stabilt för att säljaren ska godkänna priset. Det behöver inte 

vara avsevärt högre än vad man egentligen skulle buda i och med att de som ofta accepterar 

priset innan den allmänna visningen har ägt rum är säljare som ägt lägenheten under en 
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längre tidsperiod och ändå kommer göra vinst på försäljningen oavsett.  De kan också handla 

om att de säljer för att de redan köpt en annan lägenhet och affären måste gå snabbt. I en 

marknad som idag som går lite trögare än innan och lägenheterna ligger ut till försäljning en 

lite längre tidsperiod så kan ett förhandsbud innan ordinarie visning vara uppskattat. Det som 

vi i båda studierna har gemensamt är dock att priset måste vara så pass bra att den allmänna 

visningen med största sannolikhet inte kommer att ge bättre betalt.  

 

I Zettergren och Broms studie var även där till skillnad från vår studie att spekulantens 

intresse är det som styr förhandsbudet och priset. De hade också undersökt om det 

förekommer besvikna köpare och säljare i efterhand. Det tog även vi upp i vår intervju men 

vi sökte svar ur ett annat perspektiv, nämligen om de andra som inte fick delta i studien blev 

besvikna och om det i efterhand uppstår andra spekulanter som inte är lika glada till följd av 

denna försäljning innan visning. Enligt vår studie är det ett av problemen och nackdelarna 

vad gäller försäljning innan visning. De som inte hunnit ta del av visningen och fått sin 

möjlighet att köpa kommer i efterhand att känna sig besvikna.  

 

I efterhand när säljarna sålt sin bostad och köparna köpt den så kan winners curse 

förbannelsen uppstå för säljare eller köpare. Zettergren och Broms har definierat winners 

curse förbannelsen mer noggrant med detta är något som vi inte har fått något slutgiltigt 

resultat om. Detta innebär alltså att man ångrar sig efter affären att man har en känsla av att 

man sålt för billigt ur säljarnas perspektiv och köpt för dyrt ur köparnas perspektiv. Detta 

fenomen är mycket avgörande beroende på mäklaren har agerat gentemot priset samt hur 

stort förtroende kunderna har för mäklaren.  
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Figur 2, maklarstatistik.se 
 

Dessa två studier av Singh och Lahlou samt Zettergren och Broms är som tidigare nämnts 

från 2016 och 2017 vilket betyder att marknadsläget såg lite annorlunda ut. Speciellt år 2016 

hade vi en väldigt bra uppåtgående bostadsmarknad (Figur 2)  och även under år 2017 var 

marknaden till stor del väldigt bra och snittpriserna var högre än någonsin strax innan 

priserna började avta (maklarstatistik.se, figur 3).  

 

I dagens läge har vi en mer nedåtgående marknad än vad man hade 2016 och 2017. Sedan i 

mitten av 2017 har priserna dalat. Under 2018 fram till mars ser vi en marknad som speglas 

mot den som rådde mellan år 2014 och 2015 (maklarstatistik.se, figur 3).Detta kan alltså göra 

att man ser annorlunda på fenomenet försäljning innan allmän visning idag än tidigare åren.  
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Figur 3, maklarstatistik.se 
 

Under tiden av vår studie samt under årets gång har det nya planerade amorteringskravet varit 

i luften. Detta har antagligen gjort säljare och köpare lite mer observanta än tidigare och valt 

att hålla tillbaks med köp av bostadsrätter, vilket har gjort att utbudet av bostadsrätter till salu 

har ökat men priserna har sjunkit (maklarsamfundet.se, 2018). I och med att lägenheterna 

ligger ute längre på hemnet och att utbudet är större så resulterar det i att ett förhandsbud 

innan ordinarie visning anses positivt.  

 

5.2 Analys av förmedlingsprocessen 

Mäklarnas arbete förändras i samband med den förändrade förmedlingsprocessen. Enligt vårt 

underlag vi har fått från enkäterna så kan man se både för- och nackdelar i dessa fall, men i 

och med att det inte sker så ofta i dagens marknad som vi har tolkat det enligt deras svar och i 

samband med diskussioner med diverse mäklare så är det inget fenomen som i stor 

utsträckning påverkar jobbet överlag.  
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Främsta skillnaden som mäklarna märker i processen är kundkontakten som de går miste om. 

Utan en försäljning med visning så kommer mäklarna inte i kontakt med lika mycket kunder 

och kan visa sig utåt till andra. Den vanliga förmedlingsprocessen brukar leda till att 

mäklarna träffar många nya människor som de kan lägga till i deras spekulantregister och kan 

bli säljare eller köpare i framtiden. Varumärket som vanligen byggs upp vid visningstillfället 

går alltså till spillo. 

 

Att hantera situationen när intresserade spekulanter som förväntar sig en visning av 

lägenheten blir också en del av arbetsprocessen när visningen uteblir. De flesta har i vår enkät 

svarat att det är den största nackdelen med försäljning innan visning. Om någon hör av sig 

efter att de insett att de missat sin chans till köp kan vara en betydande del till framtida 

kundrelation. Man måste behandla kunden väl för att de inte ska bli besvikna och risken finns 

att de inte vill anlita mäklaren i framtiden. Vårdandet av spekulanten i efterhand blir mer 

krävande för att kunna upprätthålla samma förtroende som om visningen skulle ha ägt rum 

och om spekulanten skulle ha haft möjlighet att köpa bostaden.  

 

De positiva aspekterna vad gäller förmedlingsprocess utan visning är inte särskilt många. 

Orsaken till att man som mäklare rekommenderar att sälja innan visning är för att de inte tror 

att man kommer att få ett högre slutpris efter visningen. I en marknad som går nedåt är det 

oftare positivt med en försäljning innan visning eftersom man troligen inte får lika många 

spekulanter som är villiga att delta i häftiga budgivningar. Medan man i en uppåtgående 

marknad försöker att utnyttja visningen eftersom det då oftast är fler spekulanter som är 

villiga att delta. Utan visning blir även mäklarens arbetsprocess av en affär mycket kortare 

vilket anses vara tidsbesparande. I dagens marknad, ses ett förhandsbud som positivt eftersom 

att vi för tillfället ligger i en trögare marknad som tidigare nämnts.  
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6. Avslutande diskussion 
 
Vi började med att gå ut och intervjua två mäklare, Göran Bruce och Peter Borromei för att 

får en start på vårt arbete, vidare formulerades tio frågeställningar som blev grund för vår 

intervjuenkät som skickades ut till flertal mäklare från olika mäklarbyråer i innerstan. Studien 

är alltså till största del kvalitativ, vilket innebär att den är intervjubaserad. Gruppintervjun är 

semistrukturerad och intervjuenkäten är strukturerad.  

 

Vårt syfte med studien var att framställa hur förmedlingsprocessen har ändrats under årens 

gång i samband med försäljningar som sker innan ordinarie visningar av bostäder i innerstan. 

Vi granskade den traditionella processen jämfört med den ändrade processen och kollade vad 

som skiljer dem åt samt vad som egentligen är bäst i en förmedlingsprocess och deras för och 

nackdelar i respektive process. Orsakerna till detta fenomen och hur detta påverkar mäklarens 

arbetsprocess är en aspekt som vi också var nyfikna på att granska.  

 

Under studiens gång har vi kommit fram till att den förändrade förmedlingsprocessen till 

största del sker när man inte tror att man skulle få bättre betalt än om en visningen ägt rum.  

Processen är i sig betydligt kortare i och med att man väljer bort ordinarie visning. Där går 

man dock miste om den väldigt betydande kundkontakten med andra spekulanter som en 

visning bidrar till och därmed också följd-affärer. Här får man alltså välja om man som 

mäklare ser den förändrade förmedlingsprocessen ur ett positivt eller negativt perspektiv. Det 

största som skiljer processen åt är ju tiden. Om man prioriterar snabba affärer eller 

kundkontakten mer är frågan. Den förkortade förmedlingsprocessen gör att mäklarens 

personliga varumärke inte får tid att stärkas som brukar ske i samband med visningen. Den 

största nackdelen med försäljning innan visning är att de övriga spekulanterna blir besvikna 

och den positiva är att de kunder som vill att det går snabbt och smidigt blir nöjda.  

 

Det som skiljer vår studie åt från tidigare år är att vi befinner oss i ett annat marknadsläge 

med ett stort utbud och lägre priser och detta har bland annat har påverkats av att det nya 

amorteringskravet som skedde i mars 2018, vi har även haft en tätare kontakt med mäklarna 

vi personligen intervjuat och intervjuenkäterna har gett oss en heltäckande bild av det hela.  
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Sist och slutligen kan vi konstatera att även om en försäljning innan visning vanligen inte är 

till fördel från mäklarnas perspektiv så uppskattar man det på grund av den lite trögare 

marknaden som vi befinner oss i idag.   

 

7. Förslag på vidare studier 
 
Fenomenet är så pass förekommande i fastighetsmäklarbranschen, dock finns det fortfarande 

relativt lite forskning kring ämnet. Vi i vårt arbetet fokuserad oss på att ta reda på hur just 

mäklarens arbetssätt påverkas av fenomenet och hur har den ändrats under åren samt vad som 

ligger bakom dennes existens. Tidigare studier som fanns i knapphändig mängd handlade i 

huvudsak om hur försäljning innan visning påverkar priset och vad som är orsaken till 

försäljning innan visning, men det finns fortfarande mycket som kan undersökas inom det 

aktuella området till exempel skulle det vara intressant att ta reda på hur försäljningen innan 

visning ses utifrån mer juridiskt perspektiv. Arbetet i det här fallet skulle kunna genomföras 

med hjälp av relevant rättspraxis och studerande av annan rättsvetenskaplig facklitteratur ect. 

En framtida studie inom just juridiska aspekten av fenomenet  i samband då med det som 

tidigare har skrivits skulle bidra till en bättre och mer övertäckande bild på fenomenet i 

dennes helhet.  
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