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Abstract 

The phenomenon "sold before viewing" is currently not as common in the Swedish housing 

market as in previous years. The main reason for this is that the housing market has 

stabilized. Our study focuses on examining why pre-viewing purchases occurs, the reason as 

well as how brokers, sellers and buyers are affected.  

 

We have chosen to study sold before viewing because today this phenomenon is constantly 

recurring - more frequent in certain situations and even more so at certain market climates. 

We want to understand what consequences the phenomenon has on the different parties of a 

housing deal. 

 

We have looked into what a traditional sale looks like in order to see how it differs from a 

deal where the object is sold before viewing. In order to answer the questions we raised, 

interviews were conducted with four different brokers, as well as one broker assistant from 

various real estate agencies.  

 

The conclusion we reached is that sold before viewing can occur in all types of market 

climate, but the phenomenon is clearly most common when the housing market is strong or 

even more so when the market is overheated. We estimate that pre-viewing purchases can 

provide benefits to all parties of varying degrees depending on the situation,  

 

Our standpoint is that the consequences of the phenomenon sold before viewing is more 

negative than positive, taking an overall view over how it affects the buyer, the seller and 

even more so the broker. On top of that we have found support from authorities and 

researchers pointing at that a dysfunctional housing market can have severe negative effect 

on the total national economy – which of course also affects the individuals as well.  



 

 

We have also taken in the view that the legislator has attempted to provide the market with 

rules so that no party is compromised, and that all business are being executed at as fair terms 

as possible. 

 

Our recommendation is that if it’s not doable to legislate around excessively fast business in 

the housing market, thus by law force buyers to a duty of examination, and/or force sellers to 

execute open viewings with a minimum of days between viewing and closing a deal – which 

would have an immediate effect – stakeholders such as branch organizations, should express 

much more powerful recommendations, as those mentioned above, so that the velocity of 

housing business is slowing down even in the most overheated market. 
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Sammanfattning 

Fenomenet ”såld före visning” är i dagsläget inte lika förekommande som för enbart något år 

sedan. Detta beror huvudsakligen på att marknaden stabiliserats. Vår studie går ut på att 

undersöka hur såld före visning påverkar mäklare, säljare och köpare. 

 

Varför vi valde att studera just såld före visning är för att det är ett fenomen som förekommer 

i de flesta marknadssituationer, men där fenomenet ökar markant i frekvens i vissa situationer 

och i vissa marknadstillstånd. Vi ville försöka förstå vilka konsekvenser fenomenet får på 

huvudintressenterna vid en bostadsrättsaffär. 

 

Vi har kartlagt hur en traditionell försäljning kan se ut för att se hur denna skiljer sig från en 

försäljning där objektet sålts före visning. För att få svar på de frågeställningar vi tagit fram, 

utfördes intervjuer med fyra mäklare samt en mäklarassistent från fem olika 

fastighetsförmedlingsföretag.  

 

Den slutsats vi kom fram till är att såld före visning kan förekomma i alla typer av 

marknadsklimat, men fenomenet är klart mest förekommande när bostadsmarknaden är stark 

eller ännu mer när marknaden är överhettad. Vi bedömer att såld före visning ibland kan 

innebära vissa fördelar för parterna, om än i olika omfattning beroende på situation. 

 

Vår bedömning är att fenomenet såld före visning är mer negativ än positiv, som helhet sett 

till hur det påverkar både köpare, säljare och inte minst mäklare. Utöver detta har vi funnit 

stöd från myndigheter och utredare, vilka pekar på att en dysfunktionell bostadsmarknad kan 

få stor negativ påverkan på den totala ekonomin i landet, vilket naturligtvis även påverkar 

individerna i grupperingarna köpare, säljare och mäklare.  

 



 

Vi menar också att lagstiftaren velat förse marknaden med regler så att ingen part i en 

bostadsaffär ska bli förfördelad, dvs. att varje affär ska göras upp under så rättvisa 

förhållanden som möjligt. 

 

Vår rekommendation är att om det inte är genomförbart att via lagstiftning eller 

myndighetsbeslut begränsa alltför snabba affärer genom att införa en mer långtgående 

undersökningsplikt och/eller tvång till öppna visningar med krav på minimitid mellan visning 

och avslut – vilket vore det mest verkningsfulla – så borde bostadsmarknadens 

intresseorganisationer kunna utverka betydligt mer kraftfulla rekommendationer, i samma 

andemening som nämnt ovan, så att hastigheten i bostadsaffärerna på detta sätt bromsas upp 

även i den mest överhettade bostadsmarknad. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Ett fenomen som framförallt förekommer i storstäder, är att bostäder mer eller mindre ofta 

säljs före visning. En del av bostäderna kommer helt enkelt inte ut till försäljning på 

mäklarbyråernas hemsidor eller på Hemnet utan säljs efter privat visning, en så kallad 

förhandsvisning. Alternativt läggs objekten ut till försäljning vanligen mest på Hemnet, men 

tas snabbt bort då objektet sålts före den eventuellt aviserade öppna visningen. I ett 

pressmeddelande från SBAB menade man att under 2016 såldes i genomsnitt 18 % av 

bostäderna i Stockholm före visning (SBAB 2016). 

 

  
Figur 1. Statistik över andel bostadsrätter som sålts före visning 2015 och 2016, hämtad från 

SBAB. 

 

När bostäder säljs före visning kan det medföra vissa fördelar men också ett antal nackdelar 

för såväl köpare som säljare. Det huvudsakliga problemet för köparens del ligger i att man 

som köpare inte hinner ta del av vissa bostäder innan de hunnit försvinna från marknaden. 

Vidare kan det anses vara en nackdel för den köpare som bestämmer sig för att köpa före 

visning, då man kanske inte hinner genomföra en grundlig undersökning avseende objektet. 

En het marknad kan därmed skapa konsekvenser för en snabbtänkt köpare. För säljarens del 
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kan det också finnas några fördelar respektive ett antal nackdelar, t.ex. att man får bostaden 

såld snabbt - men då måste beakta om budet man accepterat är marknadsmässigt 

(Fastighetsbyrån u.å.) (Öhrn 2015).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera fenomenet såld före visning utifrån 

huvudintressenterna säljaren, köparen och mäklarens perspektiv. 

 

För att nå vårt syfte har vi valt att studera hur en traditionell försäljning av en bostadsrätt ser 

ut, för att sedan jämföra hur denna skiljer sig mot en försäljning som genomförs som såld 

före visning. Vi vill med detta försöka förstå vilka konsekvenser fenomenet såld före visning 

har på huvudintressenterna vid en bostadsrättsaffär. 

 

Anledningen till varför vi valt detta ämne är för att vi anser att det är ett intressant fenomen, 

som från tid till annan varit tämligen vanligt förekommande i dagens samhälle, framförallt på 

bostadsrättsmarknaden i storstäderna och allra mest så i Stockholm. Detta kan vi konstatera 

utifrån både statistik och våra egna erfarenheter.   

 

De frågeställningar vi valt att studera är följande: 

● Varför förekommer försäljning före visning? 

● Hur påverkas huvudintressenterna mäklare, säljare och köpare vid försäljning före 

visning?  

1.3 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa arbetet genom att studera försäljningar av bostadsrätter till 

privatpersoner. Bostadsrätter räknas som lös egendom till skillnad från t.ex. villor, vilka 

räknas som fast egendom. Regelverken ser därmed lite olika ut, vilket vi också kommer att ta 

upp i arbetet. Eftersom regelverket vid köp av boende skiljer sig åt för privatpersoner och 

juridiska personer har vi valt att enbart fokusera på privatpersoner.  

 

Vi har valt ut fem olika fastighetsförmedlingsföretag både stora och små. Geografiskt sett 

tittar vi främst på köp och försäljningar som skett i Stockholmsområdet men även på en 

mindre ort, där vi har valt Hudiksvall.  
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1.4 Definitioner  

● FML - Fastighetsmäklarlagen  

● JB - Jordabalken 

● BRL - Bostadsrättslagen 

● KöpL - Köplagen 

● Anbudsförteckning - Budlista, en lista mäklaren för över inkomna bud 

● Marknadsvärde – Det pris en produkt eller tjänst handlas till på en marknad 

● Utgångspris - Priset man utgår från i annonsen 

● Accepterat pris - Priset ska ligga inom mäklarens värdering av bostaden och det är det 

pris säljaren är villig att sälja för 

● Lockpriser - Tillfälligt lågt pris på en vara för att locka kunder 

● Uppdragsgivare - Den som ger eller har givit ett uppdrag, ofta säljaren 

● Svävarvillkor - Är en form av villkor som kan göra så att köpet återgår och för att 

köpet skall fullbordas krävs det att eventuella svävarvillkor är uppfyllda  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har använt oss av artiklar, litteratur, myndighetsrapporter och tidigare kandidatarbeten för 

att få en så bra teoretisk grund som möjligt att bygga vidare på och för att sedan kunna 

besvara de frågeställningar vi tagit fram så bra som möjligt. 

 

Vår uppsats är baserad på muntliga intervjuer som genomförts med fyra mäklare och en 

mäklarassistent – samtliga anställda vid olika fastighetsförmedlingsföretag. Vi valde alltså att 

intervjua fem olika företag och eftersom alla befinner sig i samma bransch finner vi inget 

behov av ytterligare intervjuer, då vi har utgått ifrån att vi från fler respondenter ändå 

kommer få liknande svar.  

 

Vi har även kontaktat Fastighetsmäklarinspektionen för att få genomföra en intervju kring 

fenomenet såld före visning. Tyvärr var de inte intresserade av att delta i någon intervju i 

ämnet. 

 

De intervjufrågor vi ställt till respondenterna går att finna under fliken bilagor. Vi har använt 

oss av frågor med öppna svar och som är framtagna i samråd med våra handledare Andreas 

Fili och Peter Ekbäck, men de är självklart formade efter våra egna tankar kring ämnet. 

Varför vi valde att utföra intervjuer istället för att använda enkäter är för att undvika 

otydligheter och för att bättre kunna kontrollera vilken riktning de olika svaren på frågan kan 

komma att ta.  

 

Vi kan konstatera att vi har fått anstränga oss för att hitta allmän data och statistik vad gäller 

försäljning före visning. 

2.2 Urval av respondenter  

De fem fastighetsförmedlingsföretag vi valt ut för intervju är Fastighetsbyrån Hudiksvall, 

Fastighetsbyrån Östermalm, Edward & Partners, Erik Olsson Fastighetsförmedling och 

Eklund Stockholm New York. 
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Anledningen till att just dessa förmedlingsföretag valts ut, är att vi som författare tidigare har 

haft kontakt med några av mäklarna på dessa byråer. Då ämnet kan uppfattas som känsligt 

tror vi att den tidigare relationen kan ha underlättat för oss att få genomföra intervjuerna.  

 

För att se om vi kunde skönja skillnader mellan mäklarbyråerna när det kommer till hur en 

försäljning före visning ser ut, valde vi byråer med kontor i olika delar av Stockholm samt en 

byrå i en mindre stad utmed Norrlandskusten. 
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3. Teori och tidigare studier 

Vi kan konstatera att antalet genomförda studier är begränsat. Vad gäller statistik hänvisar vi 

till den statistik från 2015 och 2016 som SBAB tagit fram över andelen bostäder som säljs 

före visning och som går att hitta under avsnittet 1.1 Bakgrund.  

 

Vi kommer nedan redovisa hur en traditionell försäljning av bostadsrätt går till, samt vilka 

rättigheter respektive skyldigheter man har som mäklare, säljare och köpare. Vi kommer även 

titta på hur prisutvecklingen och prissättningen sett ut på bostadsmarknaden under tidigare år.  

3.1 Försäljningsprocessen 

Vid en traditionell försäljning av bostadsrätt väljer man vanligtvis som säljare att anlita 

mäklare. Det finns de som väljer att sälja privat, dvs. utan mäklare, men det vanligaste är 

dock att man anlitar mäklare. 

3.1.1 Intag 

Det första steget i försäljningsprocessen för mäklaren och säljaren är det som kallas intag. 

Mäklaren besöker då säljaren, som vanligtvis är uppdragsgivaren, för att värdera bostaden 

och komma överens om ett eventuellt förmedlingsuppdrag. Säljaren avgör då om de vill 

anlita mäklaren och därefter kommer de gemensamt överens om provision, utgångspris och 

hur försäljningsarbetet skall bedrivas. Vid anlitandet av mäklare skriver säljare och mäklare 

på ett uppdragsavtal, som vanligtvis ger mäklaren ensamrätt och rätt att förmedla objektet. 

Tiden för ensamrätt får maximalt bestämmas till tre månader åt gången. Uppdragsavtalet 

skall dessutom upprättas skriftligen och skrivas under av båda parter. När avtalet är ingått får 

fastighetsmäklaren inte åberopa ett villkor som inte står angivet i avtalet om inte parterna 

gemensamt fattat ett beslut avseende detta (Grauers, Rosén & Tegelberg 2016, 36-39).  

3.1.2 Annonsering 

När ett uppdragsavtal träffats mellan mäklare och uppdragsgivare, har mäklaren möjlighet att 

börja marknadsföra objektet. Säljaren kan välja att hjälpa till med marknadsföringen, med 

utgångspunkten att säljaren oftast känner väl till det område där objektet finns. Säljaren och 

mäklaren kan sedan gemensamt besluta hur objektet skall marknadsföras, detta är det 

däremot mäklaren som brukar ha bäst koll på. Den vanligaste plattformen för marknadsföring 

av bostäder som används idag är Hemnet (Fastighetsmäklarförbundet 2015). 
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3.1.3 Visning 

I samband med att man marknadsför bostaden på t.ex. Hemnet så tillkommer det i normala 

fall spekulanter. Spekulanter, vilka ger sig till känna för i första hand mäklaren, är personer 

som är intresserade av bostaden. För att spekulanterna skall få en möjlighet att se bostaden 

brukar man ha en visning. Visningar kan vara av olika karaktär och brukar delas upp i öppna 

visningar och privata visningar. Öppna visningar är öppna för allmänheten, till vilka man 

bjuds in till via annonsering på t.ex. Hemnet eller mäklarbyråernas hemsidor. Privata 

visningar är istället riktade till någon enskild spekulant eller en viss grupp spekulanter. 

Tidpunkten för när dessa visningar genomförs görs upp enskilt i samråd mellan köpare, 

säljare och i förekommande fall eventuellt mäklare (Grauers, Rosén & Tegelberg 2016, 56-

57). 

 

I Fastighetsmäklarlagen står det inte angivet hur en visning faktiskt skall gå till, utan man får 

till sin hjälp beakta praxis samt följa Fastighetsmäklarinspektionens råd. I samband med 

visningen skall spekulanterna få möjlighet att ta del av en objektsbeskrivning och annat 

relevant material för att bedöma om bostaden är intressant (Grauers, Rosén & Tegelberg 

2016, 56-57). 

3.1.4 Budgivning 

Efter en visning har förhoppningsvis ett antal intresserade spekulanter dykt upp. Det finns 

ingen fullständig lagstiftning som beskriver hur en budgivning bör gå till, utan det är upp till 

säljaren att avgöra detta. Däremot kan mäklaren tillsammans med säljaren komma överens 

om ett relevant tillvägagångssätt. Som säljare får man välja om man vill ha en så kallad 

öppen eller sluten budgivning. I en öppen budgivning publiceras alla bud och allt är 

offentligt. I en sluten budgivning publiceras inte några bud alls utan man måste kontakta 

mäklaren för att få ta del av budgivningen (Grauers, Rosén & Tegelberg 2016, 59).  

 

Mäklaren har en skyldighet att till säljaren redovisa och framföra samtliga bud som kommer 

in oavsett om mäklaren tror att säljaren tycker de är intressanta eller inte, eller om säljaren 

enbart valt att acceptera en viss typ av bud. Mäklaren bör underrätta säljaren om denna 

skyldighet i ett tidigt skede. Säljaren väljer sedan när budgivningen ska avslutas. När 

budgivningen är avslutad krävs det att man skriver ett avtal för att säljare och budgivare skall 
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bli bundna av budgivningen, då det inte finns bindande bud i Sverige (Grauers, Rosén & 

Tegelberg 2016, 59). 

3.1.5 Köpekontrakt 

När budgivningen är genomförd och säljaren valt köpare samt alla parter är överens är det 

dags att upprätta ett köpekontrakt. Fastighetsmäklaren har en skyldighet att hjälpa parterna 

med allt som krävs för att kunna skriva ett korrekt kontrakt. Mäklaren har en 

redovisningsskyldighet gentemot köparen samtidigt som den har en upplysningsskyldighet 

för både köpare och säljare. När köpekontraktet är upprättat och undertecknat är bostaden 

såld (Grauers, Rosén & Tegelberg 2016, 63-64). 

 

I samband med upprättandet av köpekontraktet betalar vanligtvis köparen en handpenning. 

Handpenningen betalas för att skydda säljaren från ett eventuellt kontraktsbrott från köparens 

sida. Det vanliga är att köparen får betala en handpenning på ca 10 %, dock finns det inget 

lag reglerat som säger att det måste vara 10 % utan handpenningen skall bestämmas utifrån 

omständigheterna. Handpenningen betalas till fastighetsmäklarens klientmedelskonto, som är 

ett konto som är avskilt från mäklarens övriga tillgångar. När eventuella svävarvillkor är 

uppfyllda betalas handpenningen ut till säljaren. Ett vanligt förekommande svävarvillkor vid 

köp av bostadsrätt är att köparen måste beviljas medlemskap i föreningen annars återgår 

köpet (Grauers, Rosén & Tegelberg 2016, 72). 

3.1.6 Tillträde 

Tillträdet är det sista momentet i en försäljningsprocess som knyter samman både köpet från 

köparens sida och försäljningen från säljarens sida. Vid tillträdet betalas den återstående 

delen av köpeskillingen och övriga avgifter till säljaren. Det som händer är då att köparen 

betalar det som kallas slutlikviden till säljaren och säljaren lämnar ifrån sig nycklar och annat 

som kan tänkas behövas. Mäklaren har en skyldighet att upprätta en likvidavräkning som 

visar eventuella kostnader samt intäkter och hur de ska fördelas mellan parterna. Både säljare 

och köpare får en likvidavräkning som är anpassad till respektive part (Grauers, Rosén & 

Tegelberg 2016, 73). 
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3.2 Säljarens resp. köparens rättigheter och skyldigheter 

De bestämmelser som är mest intressanta att studera vid en försäljning av bostad för säljaren 

och köparens del är regelverket avseende undersökningsplikt, påföljder och friskrivningar 

(Boupplysningen u.å.).  

 

Det finns ett flertal lagrum som rör försäljning av bostad, där regelverket mellan köp av 

bostadsrätt och köp av fastighet skiljer sig en del. Köp av bostadsrätt regleras i Köplagen 

(KöpL) och klassas som lös egendom och de regler som ska användas vid köp av lös 

egendom framgår av 1 § KöpL. När det kommer till köp av villor, klassas det som fast 

egendom och regleras i 4 kap 1 § JB. Köpet fastställs genom att man upprättar köpehandling 

som skall undertecknas av båda parterna och skriftlighetskravet är en förutsättning för att 

köpet skall bli fullbordat. Detsamma gäller vid köp av bostadsrätt (Victorin & Sundell 1999, 

161). 

 

Det finns också viktiga regler rörande bostadsrätt som återfinns under kapitel 6 

Bostadsrättslagen som berör övergång av bostadsrätt. Övergång av bostadsrätt omfattar dels 

överlåtelser i form av köp, byte, gåva som med ett gemensamt namn kallas frivilliga 

överlåtelser. Det berör även familjerättsliga fång i form av bodelning, arv och testamente med 

flera (Karnov Lagkommentar 2018). 

3.2.1 Undersökningsplikt  

17-31 §§ KöpL berör säljarens och köparens rättigheter samt förpliktelser vid köp av lös 

egendom. Som köpare har man en så kallad undersökningsplikt där man bör undersöka 

objektet innan man köper det. 

 

Enligt 17 § KöpL beskrivs att varan skall stämma överens med vad som följer av avtalet. Om 

varan avviker från art, mängd, kvalité eller andra egenskaper som man kommit överens om är 

varan att anse som felaktig. En vara kan antas vara felaktig om den avviker från vad som 

framgår ur första och andra stycket 17 §. Utifrån prop. 1998/89:76 s 87 menar man dock att 

varan kan antas vara felaktig vid ett flertal tillfällen utöver första och andra stycket (Karnov 

Lagkommentar 2018). 
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Vidare beskrivs i 18 § KöpL att fel även föreligger om varan inte överensstämmer med 

sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid 

marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkan på köpet. 

 

Undersökningsplikten är dock inte en skyldighet för köparen och det finns av den 

anledningen inga tydliga bestämmelser. Att undersöka objektet är dock något som 

rekommenderas att genomföra och bör uppmanas av mäklare och säljare enligt 20 § 2st 

KöpL. I 20 § 1st framgår det att sådant som köpare borde ha känt till vid köpet inte går att 

åberopa som fel. Det blir därmed en bedömning av vad köparen borde ha upptäckt 

(Boupplysningen u.å.). 

 

JB:s regelverk tillämpas när det gäller fast egendom och “Om fastigheten avviker från vad 

man med fog kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen 

eller häva köpet“, enligt 4 kap 19 §. Vidare i andra stycket säger man att “som fel får inte 

åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt”. Vilket betyder att om man inte har 

gjort en undersökning av objektet kan det bli svårt att åberopa eventuell avvikelse och därför 

bör köparen uppfylla sin undersökningsplikt (Boupplysningen u.å.) (Karnov Lagkommentar 

2018). 

 

Vidare regleras i 31 § KöpL köparens skyldighet att undersöka varan efter köpet, detta bör 

göras i enlighet med god affärssed. Utöver detta framkommer även i 49 § 2 st. KöpL 

köparens rätt att ha möjlighet att undersöka varan innan man betalar (Karnov Lagkommentar 

2018). 

3.2.2 Upplysningsplikt 

Säljaren har som skyldighet att ge den tilltänkta köparen all information som hen känner till 

om sitt objekt. Hen bör vara särskilt noga med att upplysa om sådan information som köparen 

själv kan ha svårt att upptäcka. Upplysningsplikten för säljaren gäller oavsett om affären 

avser bostadsrätt eller fastighet. Om det visar sig att säljaren undanhållit information som kan 

antas vara behövlig för köparen kan säljaren bli skadeståndsskyldig, alternativt kan parterna 

komma överens om ett prisavdrag för köparen, vilket framgår ur 19 § 2st KöpL. För att detta 

skall tillämpas bör felet eller avvikelsen vara av väsentlig betydelse. 
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Säljarens upplysningsplikt innefattar dock inte att säljaren måste berätta precis allt han vet, 

dvs. om det kan antas vara utan betydelse. Däremot om köparen ställer frågor har säljaren en 

skyldighet att besvara dessa och inte undanhålla information. Om säljaren har informerat om 

eventuella fel, kan köparen därefter inte åberopa dessa som dolda fel, då köparen blivit 

medvetandegjord om dessa förhållanden (Boupplysningen u.å.). 

  

I bostadsrätter har köparen möjlighet att åberopa dolda fel inom två år. Om du som köpare 

upptäcker ett dolt fel, måste du inom en skälig tid efter man upptäckt detta meddela säljaren 

(Gomér 2015). 

  

Då felreglerna i Köplagen är dispositiva är det möjligt för säljaren att friskriva sig från 

ansvar. Säljaren inför då en så kallad friskrivningsklausul i köpeavtalet. Man brukar skilja 

mellan två olika typer av friskrivningar, ansvarsfriskrivning och påföljdsfriskrivning. 

Påföljdsfriskrivning innebär att säljaren inte bär ansvar ifall det skulle uppstå en situation där 

köparen kan kräva skadestånd eller annan påföljd. Ansvarsfriskrivning rör istället att säljaren 

inte ansvarar för varans skick. Däremot finns det vissa undantag där säljaren kan bli ansvarig 

trots att han har gjort en ansvarsfriskrivning, detta enligt 19 § KöpL (Hultmark 1993, 169). 

3.2.3 Avtalsbrott  

I de fall där köpare av någon anledning inte väljer att fullfölja avtalet, får detta ofta någon 

form av konsekvens. Man brukar skilja mellan hävning och begäran om köpets återgång. En 

återgång föreligger när köparen har begärt att köpet skall återgå. Vid köp av fastighet kan det 

handla om att man infört en eventuell besiktningsklausul som gör det möjligt för köparen att 

begära om köpets återgång efter genomförd besiktning (Fischer u.å.).  

 

En hävning kan däremot uppstå om någon av parterna bryter mot vad man kommit överens 

om. Det handlar då oftast om att någon av parterna begått ett avtalsbrott som den andra parten 

blir missnöjd över och väljer då att häva köpet. När ett avtal har ingåtts mellan köpare och 

säljare, har köparen en skyldighet att erlägga handpenning inom en viss tid efter 

kontraktsskrivningen. Om köparen inte erlägger handpenning eller vill hoppa av efter 

kontraktsskrivning, kan detta antas vara något där köparen blir skadeståndsskyldig. För att 

säljaren skall ha rätt till skadestånd från köparen måste en hävningsförklaring föreligga 

annars bortfaller säljarens rätt till begäran om skadestånd (Fischer u.å.).  
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Vid ett eventuellt avhopp från köparens sida efter kontraktsskrivning har köparen rätt att 

erhålla ett skadestånd, vilket består av eventuell förlust för omförsäljning och/eller extra 

kostnader som säljaren haft på grund av det inträffade samt mäklararvodet (Fischer u.å.).    

 

Enligt 51 § Köplagen äger säljaren rätt att häva köpet om inte köparen fullgör köpet och 

dessutom kräva skadestånd om det inte beror på något från säljarens sida och som denne 

orsakat. Begäran om skadestånd kan göras i fall där säljaren inte väljer att betala efter 

uppmaning. Säljarens rätt till skadestånd regleras i 67 § KöpL som behandlar skadestånd 

gällande avtalsbrott. Paragrafen menar att skadeståndet på grund av avtalsbrott omfattar 

“ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst, och annan direkt eller indirekt förlust 

med anledning av avtalsbrottet”. Om köparen inte betalar köpeskillingen trots att ett 

köpekontrakt ingåtts, så kan köparen bli tvungen att betala eventuella mäklarkostnader som 

säljaren har för att få försöka sälja bostaden igen. Vidare kan köparen bli skyldig att ersätta 

eventuell prisskillnad om priset för den nya försäljningen inte skulle bli lika högt som det 

tidigare.  

3.2.5 Medlemskap och formkrav 

Enligt 1 § BRL finns en huvudregel som säger att om en bostadsrätt överlåts till en ny 

innehavare har man rätt att nyttja bostadsrätten endast om man beviljats medlemskap i 

föreningen. Detta är alltså en förutsättning för köpets fullbordan, att köparen beviljas 

medlemskap i den BRF bostadsrätten tillhör. Skulle köparen inte beviljas medlemskap i 

bostadsrättsföreningen så är överlåtelsen ogiltig enligt 5 § BRL. Det finns dock vissa 

undantag, som t.ex. vid exekutiv försäljning såväl som vid tvångsförsäljning. För juridiska 

personer finns det ett antal undantag till att ha möjlighet att nyttja bostadsrätten utan 

medlemskap. Dessa kommer dock inte tas upp här, då vi valt att avgränsa oss till 

privatpersoner (Karnov Lagkommentar 2018). 

 

4 § BRL reglerar formkrav avseende avtal om överlåtelse av bostadsrätt. Ett avtal som 

upprättas mellan köpare och säljare för att överlåta en bostadsrätt måste upprättas skriftligen 

och skrivas under av parterna. Vidare framkommer att avtalet måste innehålla uppgift om 

vilken lägenhet det gäller samt ett pris (Karnov Lagkommentar 2018). 
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3.3 Mäklarens rättigheter och skyldigheter  

Det kan konstateras att en mäklare enligt FML, mest har skyldigheter och få rättigheter. En 

mycket viktig förutsättning för att få mäkla bostadsaffärer är att mäklaren måste vara 

registrerad, vilket också förutsätter att mäklaren har den utbildning som krävs.  

 

Vid köp före visning kan det argumenteras om mäklaren verkligen kan genomföra sina 

skyldigheter fullt ut. Om priset, som överenskommes vid köp före visning, dessutom inte är 

marknadsmässigt, påverkar det högst troligt en av mäklarens rättigheter – nämligen 

provisionen. 

3.3.1 Registrering 

För att få förmedla fastigheter och arbeta som fastighetsmäklare krävs det att man är 

registrerad fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen enligt 5 § FML. Det bör dock 

nämnas att det finns vissa undantag från detta, dels för advokater och dels vid förmedling av 

hyresrätter. Det finns alltså två typer av registrering, dels den som gäller om man ska arbeta 

som fastighetsmäklare vilket medför fullständig registrering och dels den som gäller vid 

förmedling av hyresrätter vilket medför en registrering för hyresförmedlare.  

3.3.2 God fastighetsmäklarsed 

Enligt 8 § 1st FML ska fastighetsmäklaren iaktta god fastighetsmäklarsed och ta till vara både 

köparens och säljarens intresse. Begreppet god fastighetsmäklarsed är ett väldigt omfattande 

begrepp, vilket innefattar att mäklaren även bör tillämpa ytterligare lagstiftning inom ramen 

för sitt arbete. Enligt 2 st. ska mäklaren också särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 

intressen. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är mäklaren själv som säljer objektet, utan 

mäklarens uppgift är att förmedla objektet och fungera som mellanhand mellan köpare och 

säljare. Som mäklare är det viktigt att man agerar opartiskt vilket bl a innebär att man inte får 

förmedla fastigheter till och från närstående, enligt 12 § FML. 

3.3.3 Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 

16 § FML beskriver mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet, då säljaren har rätt 

att välja hur man ska göra med försäljningen fram till dess att ett avtal är skrivet. Säljaren kan 
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till och med välja att avstå försäljningen helt. Mäklaren är därför skyldig att upplysa köpare 

kring hur försäljningen och budgivningen ska gå till.  

 

Mäklaren är även skyldig att upprätta en anbudsförteckning över lagda bud enligt 20 § FML. 

Anbudsförteckningen ska tilldelas köpare och säljare när ett förmedlingsuppdrag har 

avslutats, vilket vanligtvis är vid tillträdet. Om det skulle vara så att det inte sker en 

försäljning skall eventuell anbudsförteckning lämnas till säljaren efter avslutat 

förmedlingsuppdrag, eftersom mäklaren kan ha rätt till provision vid senare förmedling. 

Detta inträffar om säljarna skulle anlita en ny mäklare och om den nya köparen skulle vara en 

tidigare spekulant som den första mäklaren anvisat (Fastighetsbyrån 2017) (Grauers, Rosén & 

Tegelberg 2016, 61). 

3.3.4 Ersättning 

Skulle uppdragsavtalet upphöra utan att man lyckats överlåta fastigheten kan en senare 

överlåtelse ge mäklaren rätt till ersättning. Detta är något mäklaren måste upplysa säljaren 

om, enligt 22 § FML.   

 

Ersättningen beräknas efter 23 § FML och mäklaren har rätt till provision om avtal träffats 

om överlåtelse genom mäklarens förmedling eller inom den tid ensamrätten gäller. 

3.4 Prisutveckling och prissättning 

Prisutvecklingen på både bostadsrätter och villor har i riket varit relativt stabil från mitten av 

1990-talet fram till finanskrisen 2008. Finanskrisen innebar en sättning i prisutvecklingen 

men den återhämtning som sedan skett, framförallt 2012-2017, är stark i riket jämfört med de 

tidigare åren– ännu starkare i storstadsområdena och framförallt i dess mest centrala och 

attraktiva delar. Stockholm står här i en särklass, där prisökningen på bostadsrätter, 

framförallt i attraktiva områden, varit remarkabla under dessa år. Bristen på byggnation av 

bostäder är en stark underliggande orsak och när många spekulanter konkurrerar om få 

objekt, har detta lett till behov av olika former av regleringar för att dämpa hushållens 

skuldsättning och därmed också prisökningarna. 

3.4.1 Den svenska bostadsmarknaden, prisutveckling och överhettning 

I SOU 2015:48 Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, vilket är en bilaga till 

Långtidsutredningen 2015, rapporterar utredarna: Per-Anders Bergendahl, Monika Hjeds 
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Löfmark och Hans Lind om den svenska bostadsmarknaden med fokus på förhållanden som 

kan ha negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som samhällsekonomin 

(Bergendahl, Hjeds Löfmark & Lind 2015, 9-16). 

 

Vi läser i utredningen att man förväntar att folkmängden kommer att öka mest i Stockholm, 

Skåne och Västra Götaland, vilket också medför en kraftigt ökad efterfrågan av bostäder i 

dessa regioner. Detta kombinerat med att den ekonomiska utvecklingen främjas av kreativa 

miljöer med välfungerande institutioner (vilket återfinns i storstadsregioner) gör att 

arbetskraft i form av inflyttande människor till ett spirande näringsliv vilket medför att dessa 

regioner skapar sin egen tillväxtspiral och därmed ökar på risken att bostadsmarknaden 

överhettas. Detta innebär även att individer och grupper riskerar att utestängas från dessa 

bostadsmarknader och därmed finns riska att näringslivets och regionens, ja till och med hela 

rikets ekonomiska utveckling hämmas (Bergendahl, Hjeds Löfmark & Lind 2015, 9-16). 

 

Utredningen pekar vidare på att det finns goda anledningar att medge god betänketid vid 

bostadsköp, vilket skulle kunna understödja bättre informationsinhämtning som i sin tur 

skulle leda till mer rationella förväntningar och beslut för köparen. Detta ställningstagande 

baseras på erfarenheter ur finanskrisen där banker tog stora risker eftersom man trodde 

prisökningen på bostäder skulle fortsätta. Detta faktum syntes väl i bankernas 

kredithantering, som tillsammans med avreglering ytterligare drev på prisutvecklingen och 

därmed också konsumenternas beteendemönster vid bostadsköp (Bergendahl, Hjeds Löfmark 

& Lind 2015, 9-16). 

 

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har stor inverkan på vår privata ekonomi. I Sverige 

har bostadspriserna stadigt gått upp sedan 1990-talets mitt, framförallt är det under de senaste 

fem åren som vi upplevt en synnerligen stark procentuell prisutveckling på 

bostadsmarknaden. Bostadsrättspriserna har ökat med hela 579 % de senaste 20 åren. För 

villor är motsvarande ökning modiga 249 %, mätt från år 1997 till 2017 enligt en 

kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling (Erkers 2018, 1).  
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Figur 2. Prisutveckling på bostadsrätter 1997-2017, hämtad från Svensk Mäklarstatistik. 

 

 
Figur 3. Prisutveckling på villor 1997-2017, hämtad från Svensk Mäklarstatistik.  
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Prisutveckling bostadsrätter - jämförelse Stockholm (blå), Göteborg (grön), Hudiksvall 

(gul) 

 
Figur 4. Statistik över prisutveckling på bostadsrätter 1996-2017, hämtad från Svensk 

Mäklarstatistik.  

 

Det är under 2008 - när finanskrisen inträffade - som man kan se ett kort men tydligt prisfall 

på bostadsmarknaden. Om man däremot ser till hur det har sett ut de senaste fem åren (2012-

2017) kan man alltså se att priserna på bostäder ökat igen (Carlgren 2018).  

 

Tittar man istället på hur prisutvecklingen sett ut under de senaste 6-8 månaderna, kan man 

konstatera att det skett en betydlig nedgång på bostadspriserna. Under oktober 2017 till 

januari 2018 sjönk bostadspriserna, med hela 7 % och för villor var det en nedgång på 3 % 

enligt statistik från mäklarsamfundet (Mäklarsamfundet 2018). Prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden är beroende av ett flertal faktorer så som ränteläget, konsumenternas 

möjligheter till att erhålla lån, skatteregler och även inkomsten har självklart en påverkan på 

konsumenternas betalningsvilja (Carlgren 2018).  

 

Bostadspriser grundar sig i utbud och efterfrågan. När flera säljare begär högre priser än 

köparna vill betala, medför detta att utbudet blir större än efterfrågan. Situationen resulterar i 

att säljarna blir konkurrenter och måste pressa ner priserna för att få sina objekt sålda. 

Motsvarande effekt uppstår när flera säljare bjuder ut sina objekt till lägre pris än köparna de 

facto är villiga att betala. Detta resulterar i en ökad efterfrågan och konkurrensen som uppstår 

mellan potentiella köpare kommer därmed att pressa upp priserna. I en fungerande marknad 

strävar man efter att utbud skall möta efterfrågan (Institutet för värdering av fastigheter och 

Samfundet för fastighetsekonomi 2008). 
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Det finns också köpare som medvetet är villig att betala ett högre pris än vad bostaden anses 

vara värd, i förhoppning om att sedan kunna sälja bostaden till ett ännu högre pris. Detta är 

något som driver upp bostadspriserna ännu mer och det är en teori som kallas ”The Greater 

Fool Theory” (Santoni 1987). 

 

Prissättningens påverkande faktorer kan vidare delas upp i individuella faktorer såsom var 

bostaden är belägen, utsikt, våning och standard. Samt i samhällsekonomiska faktorer som 

berör den ekonomiska utvecklingen, hur arbetslösheten ser ut regionalt med flera (Institutet 

för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi 2008). 

 

Den kanske lämpligaste och vanligaste metoden som fastighetsmäklare använder sig av vid 

värdering av fastigheter och bostadsrätter är den så kallade ortsprismetoden. Ortsprismetoden 

bygger på att man grundar sin värdering på tidigare försäljningar av liknande objekt. Man gör 

då ett urval utifrån relevanta jämförelseobjekt och använder dessa som underlag vid 

prissättning. Något som kan vara värt att notera är att när ett marknadsmässigt 

försäljningspris på bostäder ska sättas är bostadsrättsföreningens ekonomi inte av oväsentlig 

betydelse (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2008, 10).  

 

Vidare finns det två andra värderingsmetoder som kallas avkastningsmetoden samt 

produktionskostnadsmetoden. Avkastningsmetoden är den näst vanligaste efter 

ortsprismetoden och den minst vanliga metoden vid värdering är den så kallade 

produktionskostnadsmetoden. Avkastningsmetoden är en metod som bygger på att 

fastighetens värde bestäms utifrån förväntade avkastningar som man gör om till nuvarande 

värdetidpunkten, det vill säga det datumet som man bestämmer att man vill fastställa värdet. 

Produktionskostnadsmetoden grundar sig i att man bedömer värdet på bostaden utifrån 

kostnader som har lagts ner och används vid tillfällen då det inte finns relevanta 

jämförelseobjekt eller om det är ett objekt som har en oviss ekonomisk avkastning 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2008, 11). 

 

Ett sätt som många fastighetsmäklare använder sig av vid marknadsföring av objekt är en så 

kallad psykologisk prissättning, som grundar sig i att mäklarna väljer att lägga ett utgångspris 

strax under det pris som är önskvärt. Detta för att lura ögat och bostaden ska framstå som 

billigt. Vi talar om priser som 2 995 000 kr istället för ett utgångspris på 3 000 000 kr, detta 

för att locka till sig fler spekulanter (Karush Rogers 2007). 
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3.4.2 Lockpriser och försäljning före visning 

Ett utgångspris som inte stämmer överens med bostadens marknadsvärde är något som har 

varit ett återkommande problem under 2000-talet. Mäklare och säljare har satt ett så kallat 

“lockpris” i syfte att generera ett högre slutpris genom att locka fler spekulanter (Österling 

2017, 2). 

 

För att försöka minska användandet av lockpriser infördes av Mäklarsamfundet det som kom 

att kallas “accepterat pris”. Accepterat pris kom till år 2011 i Stockholm. Syftet var att 

hindra mäklarna från att kunna sätta vilket utgångspris som helst och tanken var att man 

skulle kalla utgångspriset ett “accepterat pris“. Det skulle alltså motsvara säljarnas 

förväntningar av vad de faktiskt skulle kunna tänkas sälja objektet för (Österling 2017, 2). 

 

Effekten av införandet accepterat pris var att utgångspriserna ökade, vilket var logiskt 

eftersom accepterat pris skulle motsvara den nivå som säljaren skulle kunna tänkas acceptera. 

Vidare visar statistik att vid införandet av accepterat pris ökade utgångspriset hela 15 % 

jämfört med tidigare. Det resulterade i sin tur i att det slutgiltiga försäljningspriset och 

utgångspriset låg betydligt närmare varandra än innan accepterat pris började användas 

(Österling 2017, 3). 

 

Vid införandet av accepterat pris minskade dessutom antalet spekulanter både på visningar 

och på annonssajter. På en öppen visning motsvarade det en minskning med 24 % medan 

antalet besökare på annonssajterna minskade med hela 55 %. Något som kanske kan anses 

vara förvånande är dock att både försäljningstiden samt slutpriset verkade vara opåverkat vid 

införandet av accepterat pris (Österling 2017, 8).  
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Figur 5. Genomsnittliga utgångs- och slutpriser för bostadsrätter i Stockholms innerstad, 

hämtad från SNS ANALYS. 

 

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen pekar i en debatt artikel i DN den 2017-

05-31 på att det är nödvändigt att införa skärpta amorteringskrav för att minska hushållens 

skuldsättning avseende bolån, eftersom boprisernas utveckling driver upp sårbarheten i den 

svenska ekonomin. De skärpta amorteringskraven infördes 2018-03-31, trots att tidigare 

införda amorteringskrav fått effekter, vilket pekar på vikten att söka reglera missförhållanden 

i tid (Thedéen 2017). 

 

Denna slutsats förstärks ytterligare vid Erik Thedeens tal den 2018-02-08 vid Affärsvärlden 

Bank & Finans 2018, Birger Jarl Konferens, Stockholm, där han bla. pekar på att den svenska 

bostadsmarknaden inte fungerar fullt ut och att detta, tillsammans med hushållens 

skuldsättning, skapar obalanser. Obalanser som via externa effekter kan få påverkan på hela 

samhällsekonomin. Erik Thedéen säger avslutningsvis att det är svårt att veta exakt vad som 

orsakar nästa kris och menar att det är viktigt att vidta åtgärder som bygger motståndskraft i 

tid (Finansinspektionen 2018). 

 

Vi har vidare hittat två tidigare kandidatarbeten där man i båda uppmärksammat såld före 

visning. Det första arbetet är från 2016 av Alekh Singh och Yosef Jawad Lahlou som gjort en 

studie om hur försäljning innan ordinarie visning påverkar prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden. Det var ett kvalitativt arbete där man också valt att intervjua 

fastighetsmäklare och sedan lagt fokus bostadsmarknadens funktion. Deras slutsats var att 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden inte påverkades utav försäljning före visning, förutom 
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de fall köparen tvingats lägga ett högt bud för att konkurrera ut eventuella konkurrenter 

(Lahlou & Singh 2016). 

 

Det andra arbetet är från 2017 av Herman Zettergren och Martin Broms som studerat hur 

priset påverkas vid försäljning före ordinarie visning, samt hur mäklare, säljare och köpare 

tänker vid försäljning innan visning. De genomförde både en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. Störst fokus la man på jämförandet av slutpriset på bostadsrätter som sålts före 

och efter visning, samt intervjuer med mäklare, säljare och köpare. Det resultat de kom fram 

till var att ⅔ av objekten som såldes före visning, fick ett högre slutpris per kvadratmeter. 

Köparen tänkte att köp före visning skulle gynna hen ekonomiskt, medan säljaren ville ha bra 

kontakt med mäklaren för att försäkra sig om en bra affär och mäklaren ville främst att 

säljaren skulle känna sig nöjd (Broms & Zettergren 2017). 
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4. Intervjuer 
Vi har intervjuat fyra mäklare och en mäklarassistent från fem olika mäklarbyråer, 

Fastighetsbyrån Hudiksvall, Fastighetsbyrån Östermalm, Edwards & Partners Innerstan, Erik 

Olssons Fastighetsförmedling och Eklund Stockholm New York. 

 

Anna Alvagard Fastighetsbyrån Östermalm 

Anna Alvagard är 35 år gammal och startade sin mäklarkarriär i Bromma 2008 innan hon 

fortsatte vidare till Fastighetsbyrån Östermalm 2013. I dagsläget är hon både mäklare och 

franchisetagare och förra året sålde hon 2 bostäder, detta då det krävs att man säljer några 

bostäder om året för att få ha kvar sin registrering som mäklare. Anna håller också på med 

nyproduktion och har nästan alltid något nyproduktionsprojekt som hon ansvarar för 

tillsammans med några andra mäklare inom byrån. 

 

Christian Melki Edward & Partners Innerstan 

Christian Melki fick sin mäklarlicens 2011 och har varit mäklare sedan dess. Han blev 

partner i Edward & Partners för ett år sedan och har sedan dess sålt över 500 lägenheter med 

fokus på bostadsrätter i innerstan. Han har jobbat upp en bank av rekommendationer via en 

rekommendationssajt som heter Recco. Christian har byggt upp över 320 rekommendationer 

och alltid varit på samma bolag och det är hans storebror som är grundaren till bolaget 

Edward & Partners. 

Fredrik Flodin Erik Olsson Fastighetsförmedling Solna 

Fredrik Flodin kommer från Hudiksvall, är 27 år gammal och har tidigare jobbat inom 

militären. Han har utbildat sig till mäklare i Gävle och jobbar idag på Erik Olsson 

Fastighetsförmedling och är inne på sitt tredje år som mäklare. Innan dess jobbade han som 

försäljningschef assistent och har även jobbat som Vd assistent. Idag är han den mäklare som 

säljer mest i Sverige på Erik Olsson fastighetsförmedling och det har han gjort både 2016 och 

2017. Förra året sålde han 130 lägenheter. 
  

Erik Olsson fastighetsförmedling har något som heter partner som är ett nästa steg som 

mäklare kan ta vilket innebär att man kan starta ett eget aktiebolag, ungefär som franchise. 

Man får driva sin egen verksamhet inom Erik Olsson koncern och det är enbart de mest 
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framgångsrika mäklarna som får bli delägare och ta del av sin egen vinst, anställa personal, 

mäklare, assistenter etc. Jag är alltså Partner till Erik, säger Fredrik. 
 

Johanna Nordholm Fastighetsbyrån Hudiksvall 

Johanna Nordholm är 35 år gammal och driver Fastighetsbyrån Hudiksvall och jobbar även 

som mäklare sedan 15 år tillbaka i Hudiksvall och Nordanstig kommun. 

 

Saida Ahlin Eklund Stockholm New York 

Saida Ahlin är 40 år gammal och har jobbat som mäklarassistent sedan 2007. Idag jobbar hon 

på Eklund Stockholm New York och dessförinnan jobbade hon på Fastighetsbyrån i Kista i 7 

år. 

4.1 Hur kom det sig att man började köpa före visning? 
”Trenden att man började köpa före visning har med marknaden att göra och de flesta objekt 

köps innan visning när det är en väldigt uppåtgående marknad”, säger Anna. Sedan 2015 

fram till mitten av 2017 har det varit väldigt höga priser på bostadsmarknaden, samtidigt som 

utbudet har varit väldigt lågt. De objekt som funnits har sålts snabbt och vissa objekt har inte 

ens hunnit läggas ut på Hemnet. Anna tror att detta gör att köparna blir stressade och inte vill 

vara med i någon budgivning och för att inte behöva konkurrera med andra som är 

intresserade, så väljer de att köpa före visning. 

 

Christian tror att köp före visning uppstod på en marknad där det fanns väldigt få objekt och 

väldigt många köpare, där köparna behövde “kriga” för att få det objekt de ville ha. Man såg 

att objekten som var populära på visning, gick upp väldigt mycket i pris på budgivningarna. 

Tidigare när det var ca 20 % eller mer i budgivning, var det många som försökte knipa en 

affär före visning genom att betala ett väldigt bra pris för att säkerställa att objektet, för 

“deras dröm hem” som de hittat, skulle bli deras innan den gick till visning och kom ut på 

marknaden. Christian menar dock att så är läget inte just nu, utan han anser att det generellt 

sett var vanligare förr, från 2011 till början av 2017. Detta är något som förekommer till och 

från och i olika tider, då marknaden går upp och ned hela tiden, även om man sällan får 

uppleva den kraftiga inbromsning som uppstod under hösten 2017. 

 

Varför man började köpa före visning tror Fredrik var pga. hård konkurrens bland de 

spekulanter som verkligen var i stånd att köpa bostad. Man hade kanske förlorat ett flertal 
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budgivningar och fick inte köpa de objekt man ville efter ordinarie visning och budgivning. 

Man började då fundera över hur man skulle göra för att komma åt objektet, minska 

konkurrensen och vinna budgivningen. Fredrik menar att utbud mötte efterfrågan på 

marknaden före visning och det blev väldigt aktuellt när köparna och spekulanterna kände att 

de inte klarade av att vinna budgivningen och försökte då smita före i kön. Fredrik berättar att 

som mäklare och säljare kan man få ett väldigt bra pris i och med att köparen kan vara beredd 

att betala sin max budget om de köper före visning. Under de senaste fem åren var det många 

mäklare som blev nedringda från kunder som frågade om de kunde få köpa lägenheten före 

visning, få en privat visning eller få en förhandsvisning. 

 

Johanna tror att köp före visning var något som började i storstäderna innan det kom till 

småstäderna. Som köpare var man trött på budgivningar och att alla lägenheter och hus bara 

sprang iväg och genom att lägga ett bra bud före visning såg man sin chans att få köpa före 

alla andra. Hon tror inte att detta är något som sker spontant, inte från spekulantens sida. Det 

är mer den här tröttheten av att man har förlorat flera budgivningar och känner att den här ska 

jag ha. 

 

Att köpa före visning anser Saida är ett Stockholmsfenomen. Det bor så mycket människor 

här och vissa lägenheter är jättespeciella och för att vara säker på att få köpa, så stressar man 

in i köpet och köper så snabbt som möjligt. Budgivningar är en process som kan ta lång tid 

och priserna kan pressas upp så då är det enklare att lägga ett bud före för att inte behöva 

tävla med någon annan.  

4.2 Hur vanligt är det idag? 
”Köp före visning är idag inte särskilt vanligt, det händer knappt”, säger Anna. Anna 

fortsätter att berätta att de på Fastighetsbyrån Östermalm sålde ett objekt före visning förra 

veckan. Idag vågar nästan ingen köpa innan visning. Kunderna har ingen aning om vilket pris 

som är rimligt och utbudet är jättestort. ”Vi har jättemånga lägenheter och många som har 

varit ute länge, så man har ingen riktig koll på vad man är beredd på att ge för att göra en bra 

affär”, säger Anna. Det var däremot helt annorlunda år 2015, då hade de möten på 

Fastighetsbyrån Östermalm om hur de skulle göra för att inte sälja före visning, berättar 

Anna. Så fort objekten kom ut på Hemnet kunde 15 spekulanter ringa och byrån hade redan 

300 intresserade spekulanter i sitt kundregister. Idag finns inte det problemet, utan idag ligger 
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snittet på 5,5 visningar innan objektet blir sålt. 2015 var en bra marknad och man var aldrig 

orolig över att inte få sin bostad såld utan det svåra var att hitta något att köpa och som var 

inom sin egen budget. 

 

”Vidare hur köp före visning sker som planerat eller spontant”, säger Anna är något man 

mentalt som köpare har bestämt sig för. Man har gått på visningar, varit med i några 

budgivningar och märkt av hysterin och att mycket av det som säljs, säljs före visning. Ska 

man ha någonting måste man vara på hugget och sedan försöka stänga affären så fort som 

möjligt innan det blir för högt pris. Denna resa är nog något alla måste gå igenom, tills man 

förstår hur marknaden fungerar. 

 

Christian säger att det är marknaden som styr hur vanligt det är med köp före visning. När 

marknaden varit het har vissa säljare, trots att de fått ett jättebra bud, valt ha visning för att se 

vad marknaden är beredd att betala. Det är framförallt de som redan köpt lägenhet som väljer 

att sälja före visning när det har varit en bra marknad för att trygga affären. De som inte har 

köpt någon lägenhet har inte något att riskera på samma sätt och väljer därför att gå till en 

öppen visning i den marknad som var het, då de tror att de ska kunna få ett högre pris. Vidare 

menar han att det var vanligare att köpa före visning i den marknad som var hetare men det 

var ändå inte jättevanligt. Generellt sett över hela marknaden är det svårt att säga hur stor 

andel som såldes före visning och det beror även lite på hur man jobbar som mäklare. 

”Däremot var det en väldigt liten del som såldes före visning om man jämför med alla affärer 

som man gjorde”, säger Christian. 

 

Om köp före visning sker planerat eller spontant tror Christian är väldigt individuellt och ter 

sig känslomässigt olika för olika typer av spekulanter. Om man varit med i en budgivning och 

sedan förlorat, då kanske man som köpare känner att man efter mycket letande äntligen hittat 

ett nytt objekt och därav väljer att lägga bud före visning. Om man som köpare letar efter 

objekt och sedan tappar den i en öppen budgivning börjar man tänka på hur man ska göra för 

att få tag på något och ser då köp före visning som en lösning. Det kan dock vara svårt att 

lyckas få till en förhandsvisning. Om det är ett stort tryck på en lägenhet vill oftast både 

säljaren och mäklaren hålla lägenheten till en öppen visning. Däremot om det av någon 

anledning skulle uppstå någon kund som är väldigt på och menar att de kan betala ett bra pris, 

har lånelöfte klart och nämner en siffra som får säljaren att känna att det är seriöst, kan man 

gå till förhandsvisning. Christian beskriver därför processen att köpa innan visning som något 
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ganska spontant men ändå planerat, på så vis att man har planerat att nästa gång jag hittar 

något då ska jag få till en affär direkt. Som köpare kan man behöva räkna med att man måste 

betala en viss premie för att få loss objektet från marknaden före visning, speciellt i en het 

marknad. Det kan därför anses fördelaktigt att köpa före visning om man som köpare 

verkligen vill ha en lägenhet. Fördelen för köparen blir då att man faktiskt fått lägenheten 

som man velat ha och man slipper leta. 

 

När vi frågar Fredrik hur vanligt det varit senaste åren och hur vanligt det är idag att folk 

köper före visning svarar Fredrik att det har förändrats ganska radikalt. Senaste 6 månaderna 

har det varit en marknad som är katastrofal och det är inte mycket som säljs innan visning. 

”Marknaden har gått ner 10-15 % i hela Stockholms län”, säger Fredrik. Detta påverkar 

väldigt många säljare och det påverkar också köp före visning. Nu finns det istället ett 

överflöd av lägenheter och väldigt mycket att välja mellan. Man vill inte längre köpa före 

visning, utan hellre vara med i en seg och dålig budgivning, lägga skambud och försöka få 

ned priserna. Det är istället säljarna som är desperata och vill sälja före visning istället. 

Fredrik berättar att 2015, 2016 och början av 2017 sålde man mycket före visning. 

Personligen sålde han ca 20 % före visning, men så är det inte nu utan det var för 1-2 år 

sedan. 

  

Fredrik anser att köp före visning sker både planerat och spontant och beror på hur mycket 

kunder man har i sin kundstock. Han säljer själv mellan 100-130 lägenheter per år så han har 

många visningsbesökare i sitt kundregister och många potentiella köpare. Han har också 

många budgivare som har förlorat budgivningar, som fortfarande söker boende och det han 

brukar göra då i och med den stora kundstocken han har, kan han rekrytera köpare från de 

som har förlorat och tackat nej till tidigare objekt som varit ute på marknaden och hitta så att 

det blir köp före visning. 

 

Johanna säger att idag är det inte längre så vanligt att man köper före visning, det var 

vanligare förra året och året innan. Hon berättar att media kan ha stor påverkan på 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden och hur man innan jul kunde läsa i tidningarna “nu 

stannar priserna” som marknaden direkt blir färgad av. Hon menar att idag är det ingen direkt 

nedgång men inte heller någon uppgång, så det är både köparens och säljarens marknad nu 

och den här hetsen finns inte riktigt längre. 
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Saida tror i att det är vanligare att köpa före visning i storstäder än någon annanstans och 

något som varit väldigt vanligt senaste åren och har varit så i flera år tidigare också. Hon 

säger att hon tänker att köp före visning både sker planerat och spontant, det är en 

kombination. Det är inte direkt någon som spontanköper en lägenhet, det finns vissa men det 

är inte så vanligt. Däremot är det svårt att planera under en lång tid, man måste veta vad man 

vill ha och när det väl kommer då tar man det. ”Man har gjort upp en plan från början på hur 

objektet ska se ut och vad det får kosta. Det kanske blir ett spontant köp, men det är planerat. 

Det går snabbt, men det sker inte spontant. Det är skillnad!” säger Saida. 

4.3 Hur påverkas mäklaren? 
“Vid en försäljning vill man ha så många spekulanter som möjligt och det får man genom 

visning och budgivning, så för mäklaren är det inte särskilt positivt att sälja före visning 

eftersom det är då man kan träffa potentiella framtida kunder” fortsätter Anna. ”Vid en 

traditionell försäljning är det lättare som mäklare att skapa ett förtroende till säljaren till 

skillnad från försäljningar som sker före visning, då man inte går igenom någon visning- och 

budgivningsprocess tillsammans. Det blir alltså svårare att få komma hem till en kund som 

sålt före visning. Det är på visningar vi mäklare ska visa upp oss”, säger Anna. En annan sak 

som kan hända är att de som inte får komma på visningen blir upprörda och frågar varför de 

inte fick komma på visningen. 

 

Som mäklare sparar man tid om någon säljer före visning, eftersom man inte behöver hålla 

fler visningar veckan efter, men man vill fortfarande träffa nya kunder då de flesta mäklare 

går på 100 % provision. Vid en affär får man intäkter där och då, men har du visning och det 

kommer många spekulanter kan du kanske få möjlighet att sälja deras bostad i framtiden. 

Man kan också spara tid på att ha visning eftersom du träffar mycket folk och annars kan man 

behöva sitta och ringa med Eniro. Anna säger att som mäklare tänker man nog aldrig att man 

ska spara tid.  

 

En traditionell försäljning och en försäljning före visning ser lite olika ut och Christian säger 

att oavsett så vill man som mäklare alltid känna att man har gjort en så pass bra försäljning att 

man inte tror att man kunde fått mer efter en öppen visning. Detta sker genom en bra dialog 

med säljarna, där man bygger upp en viss målbild. Säljarna kan i vissa fall jämföra tre till fem 

mäklare och själva vara medvetna om marknadsvärdet och eventuella bud de har fått. Det 
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positiva är att de gångerna man sålt på det här viset, eller när Christian jobbat, har han kunnat 

stå för att detta är ett bra pris. Tackar man nej finns det risk att man får mindre om man går 

till en öppen visning. 

 

”Som mäklare vill man gärna hålla en öppen visning, det är där man syns och det är en form 

av reklampelare som ger möjlighet till att träffa människor. Säljer man en lägenhet innan 

visning pga. ett bra bud och säljaren är jättenöjd med priset, då gör jag det”, säger Christian. 

”Det viktigaste är att säljaren är nöjd. Är det ett superbra pris kan man marknadsföra det som 

ett rekordpris och att man gjort ett bra jobb”. Han tycker inte direkt att det finns några 

negativa konsekvenser med att sälja före visning, men måste han välja något så är det att man 

som mäklare inte träffar kunder som kanske hade kommit på en öppen visning, eftersom det 

är där det finns potential att hitta nya köpare och säljare. 

Fredrik menar att det finns både positiva och negativa konsekvenser för mäklaren vid en 

försäljning före visning. Något positivt med försäljning före visning kan vara att det går fort 

och som mäklare vill man sälja så fort som möjligt, men samtidigt så vill man att kunderna 

ska vara nöjda. ”När man säljer före visning får mäklaren en snabb process, säljaren får snabb 

process och köparna får en snabb och smidig process. Både köpare och säljare tycker att det 

är påfrestande psykologiskt, många mår dåligt, många är ledsna, många är stressade, många 

är oroliga och inte kan sova på natten” säger Fredrik. Vidare menar han att som säljare kan 

det vara ansträngande att ställa i ordning lägenheten för visningar och många har barn. 

Dessutom kanske man har köpt en ny bostad och är därmed beroende av finansiering. Det är 

många parametrar som spelar in men enligt honom blir det en väldigt snabb och smidig 

process där alla tre parter drar nytta av detta. 
  

Negativa konsekvenser med försäljning före visning för mäklarens del är att man som 

mäklare vill vara ute på Hemnet, man vill synas och att kunder ska komma på visningar. Om 

det kommer 20 hushåll på visningen, så kan jag försöka boka dom, för de bor någonstans 

också säger Fredrik. Det negativa med att sälja snabbt före visning för mäklarens sida är att 

man inte får publicitet, ingen marknadsföring och ingen möjlighet att binda nya kunder. 

 

Köp före visning tycker Johanna är mestadels negativt. Som mäklare får man inte träffa alla 

spekulanter och ges ingen chans till att göra ett avtryck, för många av spekulanterna har 

också något att sälja. ”På Fastighetsbyrån Hudiksvall har vi alltid jobbat för att få till öppen 
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visning om man märker att det finns ett stort intresse. I de fall det är ett tunt intresse och 

någon lägger ett förhandsbud kan det däremot vara positivt för säljaren” säger Johanna. 

 

Saida säger att beroende på vem man är som mäklare kan en försäljning före visning ha både 

positiva och negativa konsekvenser. Det negativa är att man kan gå miste om att träffa folk 

som tänkt sälja på budgivningar. Så det är både på gott och ont. 

4.4 Hur påverkas säljaren respektive köparen? 
Hur säljaren påverkas av en försäljning före visning beror på flertal faktorer, bla. hur de är 

som person och hur lång tid de har på sig att bestämma sig. Det är viktigt att det känns 

genomtänkt. Anna säger att mäklarens uppgift i sådana lägen är att presentera budet för 

säljaren som sedan säljaren får ta ställning till och avgöra om det känns bra eller dåligt. 

Mäklaren förmedlar bara, men det som kan hända är att säljaren frågar om mäklarens åsikter 

och då berättar man alltid vad man själv tror. Det är viktigt att säljaren är nöjd och i slutändan 

är det alltid säljaren som bestämmer. 

 

Som köpare vet man inte vad som är “rätt pris”, där måste man försöka känna av vad man 

själv är beredd på att betala. Hon berättar att hon varit med om båda varianterna, då säljaren 

fått ett bud som varit över utgångspriset men ändå valt att ha visning och sen visar det sig att 

det bara kom fyra personer och ingen av dem lägger ens utgångsbudet. Eller de gånger då 

säljaren valt att ta budet och sen efteråt är det många som ringer in och säger att de hade 

kunnat lägga mer. Det är en svår avvägning och det därför viktigt som mäklare att samla 

mycket information till säljaren för att underlätta eventuellt beslut. På Fastighetsbyrån 

Östermalm brukar de se till att inte ha förhandsvisning för endast en spekulant, utan det krävs 

att flera hör av sig så för att få en förhandsvisning. 
  

Vidare om köp före visning anses fördelaktigt för någon av parterna tycker Anna att det är 

väldigt olika, men oftast upplevs det som förmånligt för både köpare och säljare, för annars 

blir det inte affär. Köparen måste ändå någonstans känna att den tycker att det är värt det, så 

det är ändå köparen som sätter värdet, medan säljaren har sin kalkyl. Men självklart beror det 

på vad de tidigare har köpt objektet för och om de köpt nytt eller har inte. ”Det är många 

faktorer som spelar in, men båda måste känna att dom tycker att dom gjort en bra affär”, 

säger Anna.  

 



30 

Hon tycker inte heller man kan se något mönster när det kommer till typ av säljare, köpare 

och objekt vid köp innan visning. Det är egentligen alla typer av objekt, men det finns säljare 

som är väldigt medvetna om marknaden och har kollat statistik, ibland kan även mäklaren 

skicka statistik. Som Anna tidigare nämnt så har köparna som väljer att köpa före visning 

bestämt sig mentalt att de ska ha något. Det kanske inte är så vanligt att ett äldre 

pensionärspar som bott i sin villa under en längre tid köper före visning, utan det är mer 

vanligt att det är ett yngre par som är mer på hugget och vill in på bostadsmarknaden, fått 

barn eller vill byta upp sig som köper före visning. 

 

Christian berättar att utifrån säljarens perspektiv så ser de oftast att om de ska vilja sälja före 

visning så ska de ha lite mer än vad de egentligen tänkt. De lägger därför på lite extra för att 

eliminera risken att få mindre betalt efter en visning och känner att de på så sätt tryggar sin 

affär. Det beror lite på hur mycket man vågar riskera. Det är olika från säljare till säljare, 

beroende på vilken situation man sitter i och om man köpt nytt eller inte. Huvudsakligen 

menar Christian att frågan rörande hur parterna påverkas handlar om priset, ekonomin. ”Om 

ekonomi bakom det hela är så pass bra så de är villiga att ta det, då är det mest ekonomisk det 

med att välja att sälja före visning”, säger Christian. Att slippa hålla kanske tre till fem 

visningar påverkar logiskt nog även det ett antal säljare. För en barnfamilj eller ett par kan det 

vara av logistiska skäl eller av bekvämlighetsskäl man väljer att sälja före visning förutsatt att 

priset är rätt. Christian menar att det kan vara alla möjliga typer av personer som väljer att 

sälja före visning. Allt från barnfamiljer, äldre par, unga killen, unga tjejen eller det unga 

paret. Det är egentligen ingen särskild målgrupp utan det handlar mer om personligheten. 

Oavsett ålder och oavsett situation tror Christian mycket handlar om viljan, personligheten 

och hur riskbenägen man är som person. 

 

Enligt Christian är köparen som väljer att köpa före visning en köpare som vet vad de vill ha, 

de har varit på marknaden under en tid och de har jämfört färdigt. Det händer dock ibland att 

köparen sett något och det blir kärlek vid första ögonkastet, men det är som sagt mindre 

vanligt. Han har också haft köpare som tittat på objekt med sina föräldrar och som redan 

fattat beslut på första visningen. ”Föräldrarna har inte haft tid att springa på 20-30 visningar, 

utan man tvingas eliminera bort objekt vid letandet på Hemnet och har därmed redan 

kvalificerat lägenheten innan man går till visningen”, säger Christian. Det som säljs före 

visning är bra och attraktiva objekt. Det handlar om bra adresser, bra läge, skick, balkong, bra 

planlösning, bra avgift, samt bra förening. Ibland kan vissa objekt vara felaktigt prissatta, för 
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lågt prissatta och kan anses som ett kap. Christian själv säger att han inte har några objekt 

som är felaktigt prissatta. 

Fredrik säger att som säljare så vet man inte vad marknaden är beredd att betala. Marknaden 

hade kanske varit beredd på att betala mer efter visningen. Det är en ovisshet som säljarna får 

leva med och det är där vi som mäklare försöker skapa en trygghet. Följden kan dock vara att 

man inte får ut max pris. Att sälja före visning bygger på en överenskommelse och då är 

oftast säljaren glad utifrån de reflektioner man fått. Säljarna tycker ofta att det går snabbt och 

smidigt och att han som mäklare har gjort ett väldigt bra jobb. Därav anser Fredrik att 

säljarna påverkas positivt. Köparen kan ibland tycka att det är skönt att de får köpa en 

lägenhet snabbt. Däremot kan följden bli att det känns jobbigt att de har betalat lite mer än 

vad de hade tänkt. Köparna kan därför tycka att det blir dyrt, men i det stora hela är det ju 

ändå köparen som fattat beslutet att köpa. Fredrik menar att en försäljning före visning kan 

vara fördelaktigt för båda parterna, där köparen får köpa det den vill ha samtidigt som 

säljaren kanske har varit stressad och i behov av finansieringen till deras nyköpta hus. 
  

Vi frågade Fredrik om han upplever att det är särskild typ av säljare som väljer att sälja före 

visning. Han svarar att på Erik Olsson Fastighetsförmedling möter de alla typer av 

människor. Det kan vara företagsledare, direktörer, entreprenörer, ägare, förskollärare osv. 

Han tycker snarare att det går att kategorisera personligheten på de som är beredda att sälja 

före visning. Dem är mer åt det impulsiva risktagande hållet, de är ganska sälj inspirerade av 

sig, gillar snabba pengar, gillar business, de tycker om det tillvägagångssättet och de hade 

själva kunna tänkt på samma sätt om de istället skulle köpa. Det är ofta personer som är 

lugna, sansade, vill ha ordning och reda och vill göra allt exakt det enligt plan som kan känna 

sig stressade av att någon vill köpa före visning. 
  

Vidare frågade vi Fredrik om han anser att det är en särskild typ av köpare som väljer att 

köpa före visning. Fredrik menade att det är den drivna, impulsiva och framåt personligheten 

som ofta väljer att köpa före visning. Men han menar även att det kan vara den desperata 

köparen. Det kan handla om den köpare som precis har sålt sin egen lägenhet, satt 3 månader 

till tillträde, och det börjar närma sig utflytt, som kanske börjar bli stressad då man 

fortfarande inte hittat något. 
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På Erik Olsson Fastighetsförmedling säljer de alla typer av objekt, men det är ofta de mest 

attraktiva bostäderna och som kanske har några unika detaljer som högt i tak, stor balkong, 

rätt läge, fina attribut och kosmetika som säljs innan visning. Men egentligen så finns det 

potential att sälja alla bostäder före visning, vi har bostäder till alla”, säger Fredrik. 

 

Johanna på Fastighetsbyrån Hudiksvall säger att det positiva som uppstår vid försäljning före 

visning är att säljaren ofta får ett väldigt bra bud och får göra en snabb affär. Det är viktigt att 

säljarna kan känna sig nöjda. De slipper ha folk springandes i deras hem, för det finns de som 

inte tycker om det. De kanske också ville att just denna spekulant skulle köpa deras bostad 

och på så sätt blir det också en smidig och bra affär. Vidare menar Johanna att samtidigt vet 

inte säljaren hur det hade slutat om en visning hade blivit av. Är det något man går och 

funderar över så ska man inte sälja före visning. ”Vi på Fastighetsbyrån Hudiksvall hetsar 

aldrig på säljaren att de ska ta förhandsbud, men de som ändå gör det är ofta väldigt nöjda. 

Ibland kan någon lägga begärt pris och säljaren nöjer sig med det, vilket är bra för köparen 

om man ser att det är många intressenter. Detta är dock mindre vanligt, då de flesta säljarna 

brukar vilja ha så bra betalt som möjligt” konstaterar Johanna. 

 

Johanna tycker inte att det finns någon särskild typ av säljare som väljer att sälja före visning, 

inte köpare för den delen heller. Det hon kan se hos köparen är en trötthet och frustration över 

budgivningshets. Objekten som ofta säljs före visning är de som är mest intressant på 

marknaden och där det finns bra intresse. Det som är populärt! 

 

När vi ställde frågan till Saida säger hon att säljaren påverkas positivt genom att inte behöva 

hålla på med budgivningar och budgivare som hoppar av, eventuellt blir det inga 

budgivningar. Det negativa är att priset hade kunnat gå upp om det hade varit en budgivning. 

”Detsamma gäller för köparen. De hade kanske kunnat lägga ett lägre bud om det varit en 

visning, priset hade kanske inte gått upp till det priset det lägger före visning. Det positiva är 

att de får lägenheten och slipper allt runtomkring”, fortsätter Saida. 
  

Saida tycker inte att ett köp före visning varken är mer eller mindre fördelaktig för säljaren 

eller köparen. Säljaren slipper “allt” och köparen slipper gå på visning och delta i budgivning. 

Saida säger att vissa mäklare kan tycka att det är skönt att slippa hela processen med 

visningar, omvisningar, budgivningar, folk som hoppar av budgivningar osv. Hon tycker inte 

heller att det finns någon särskild typ av säljare som väljer att sälja före visning, samt köpare 
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som väljer att köpa före visning. Utan det beror mer på marknadsläget, om det är en dålig 

eller bra marknad, vilken typ av lägenhet man har, om den är lättsåld eller inte, om man 

behöver få ut ett visst belopp eller om man nöjer sig med ett visst belopp. Sådana saker tror 

Saida spelar roll. 
  

Vad gäller objekten som säljs före visning, är det ofta de som är väldigt speciella och inte 

finns så många av. Det är t.ex. inte särskilt svårt att hitta en tvåa, men det kan vara ganska 

svårt att hitta en sexa, säger Saida. 

4.5 Hur kommer det se ut i framtiden? 
I framtiden tror Anna att det kommer vända, det kommer gå i cykler. Det är främst beroende 

på hur hett det är på marknaden, det är i särklass det som påverkar mest. Alt. är om man är 

van och att man själv inte är så brydd om vad det är för marknad och det spelar ingen roll om 

man träffar exakt marknadspris, utan det här ska man ha. Det handlar egentligen om att få 

bort konkurrenter i och med systemet vi har i Sverige där budgivningen inte medför bindande 

priser. Man lägger hellre ett lite för högt bud för att markera att man verkligen vill ha det här 

objektet och inte vill hålla på med någon budgivning. 

 

Christian tror att framtiden kommer handla om marknadsnivåer. Nu har marknadsnivån 

justerats, så de lägenheterna som säljs nu, säljs på en ny marknadsnivå. Egentligen börjar 

rörligheten på marknaden bli bättre och det är också mycket tack vare att säljarna har kommit 

ned i förväntningarna. Köpare och säljare har börjat hitta varandra igen och rörligheten 

kommer att bli ännu bättre inom kort framöver, avslutar Christian. 

 

När vi frågar hur Fredrik tror att det kommer se ut i framtiden när det kommer till köp före 

visning svarar han att 2018 är ett anpassningsår, där säljare och köpare kommer att anpassa 

sig efter den marknad som nu är. Vi har för mycket bostäder och alldeles för mycket 

nyproduktion, vilket gör att det är ett överutbud av bostäder. Detta resulterar i att köparna 

prutar, är sega, svarar inte i telefonen och lägger skambud. De försöker att tvinga ner 

priserna. Fredrik tror inte att det kommer vara lika vanligt att man köper före visning nu och 

framåt 2019-2020 för att det är finns för mycket bostäder. I Stockholms län har man byggt 

400 % mer bostäder jämfört med de senaste fem åren, vilket gör att det helt plötsligt finns för 

mycket bostäder. Så länge prisnedgången på marknaden inte har återhämtat sig och så länge 
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den inte har kommit tillbaka så tror han inte att det kommer vara lika vanligt i framtiden att 

man köper före visning. 

 

Johanna säger att det är svårt att säga hur framtiden kommer se ut, men återkommer hetsen 

som varit tidigare år, så kommer fenomenet köp före visning säkerligen tillbaka mer igen. 

Men det beror alltså helt på hur marknaden utvecklas. Byggs det mer så utbudet blir större, 

kanske det heller inte blir lika stort intresse för varje bostad som säljs och då blir det inte 

samma hets. ”Detta är något jag kan tycka är sunt, för det är den största affären man gör i 

livet, så det kan vara bra att det får ta lite tid”, säger Johanna. 

 

Däremot tror Saida att köp före visning inte kommer att ändras särskilt mycket i framtiden, 

varför skulle det bli någon skillnad oavsett vilken tid man är i? Hon tror dock att mäklare 

även kommer börja bli köpmäklare i Sverige. Alltså hjälpa folk att köpa och inte bara hjälpa 

folk att sälja. Det är något hon tror kommer att ändras och som redan finns i många andra 

länder. 
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5. Analys 

Utifrån tidigare studier och de intervjuer som genomförts kommer vi analysera och diskutera 

varför fenomenet såld före visning förekommer och vilka för- och nackdelar som finns, samt 

titta på hur mäklare, säljare och köpare påverkas. 

 

Såld före visning kan innebära vissa fördelar för någon eller flera parter i olika omfattning. 

Om det uppstår fördelar och vilken part som eventuellt får något ut av att objektet sålts före 

visning, beror på omständigheterna. 

5.1 Mäklarens för- och nackdelar 

Beroende på inställning, så finns det någon mäklare som anser att man kan spara tid om 

objekten säljs före visning. Man upplever att processen blir kortare i och med att man inte 

behöver ha någon visning eller endast förhandsvisning för ett fåtal spekulanter och det blir 

inte heller en “budgivningshets” på samma sätt då den är sluten. Det kan kännas som att det 

blir en snabb affär för alla tre parter, mäklare, säljare och köpare. Men det finns många fler 

som tycker tvärtom, att det totalt sett är mer effektivt att ha öppen visning, speciellt om det är 

många som är intresserade, eftersom det för mäklarens del kan generera nya potentiella 

kunder och samtidigt blir bra marknadsföring för mäklaren och mäklarbyrån. Mäklarens tid 

får vid köp före visning istället läggas på andra sätt för att hitta kunder, vilket kan vara 

mycket mer tidskrävande. 

 

Med ovanstående som bakgrund anser vi att den som påverkas mest av affärer som 

genomförs före visning är mäklaren. Vi anser att köp före visning inte leder till någon 

tidsvinst. Mäklaren vet heller inte om man nått maximalt utfall vad gäller ersättningen, dvs. 

om försäljningen avslutats till optimalt pris. 

 

Det är svårt att ha någon bestämd uppfattning om hur mäklarens roll generellt kommer se ut i 

framtiden. I många delar av världen är det vanligt med både köp- och säljmäklare och det är 

kanske något som kan tänkas komma till Sverige längre fram i tiden. En kvalificerad gissning 

är dock att bostadsmarknaden är relativt konservativ, varför det är långt emellan större 

förändringar (paradigmskiften) och att de förändringar som sker normalt sett går ganska 

långsamt. 
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När det gäller eventuella paradigmskiften, så kan vi bara gissa att det är teknikutvecklingen 

och digitaliseringen som kommer att påverka bostadsmarknadens aktörer. Om det leder till att 

man går på visning i sitt eget vardagsrum via hologram eller om det är en mäklarrobot som 

tar med en på visningar – det kan vi bara spekulera i. 

5.2 Säljarens för- och nackdelar 

En säljare kan eventuellt tycka att det kan vara positivt att sälja före visning om man vill få 

till en snabb affär, t.ex. om man redan köpt nytt boende. Några säljare kan uppfatta det som 

negativt att genomföra visningar då man inte vill exponera sitt hem. En sådan inställning 

borde påverka försäljningsresultat negativt, då man utestänger stora delar av de potentiella 

köpare som skulle gå på en öppen visning. 

 

Hur försäljning före visning påverkar säljaren varierar. Vissa behöver längre tid på sig att 

bestämma sig och då blir försäljning före visning väldigt stressande och psykiskt jobbigt, 

eftersom man aldrig säkert kan veta vilket pris man kunnat få jämfört med vid visning. Det är 

viktigt för mäklaren att säljaren alltid känner sig nöjd och det är mäklarens uppgift att 

presentera bud och komma med åsikter om det så efterfrågas, men i slutändan är det alltid 

säljaren som bestämmer. Vi anser att köp före visning är en mycket stor nackdel för säljaren 

som skapar tvivel och osäkerhet att man accepterat ett för lågt pris. En annan nackdel är om 

säljaren fått ett förhandsbud över utgångspriset och ändå väljer att ha visning och då får bud 

under utgångsbudet eller inga bud alls. Eller tvärtom, att säljaren väljer att sälja före visning 

och sen ringer köpare och vill köpa för ett högre bud.  

 

Idag är det som sagt inte lika vanligt att man säljer före visning som det varit tidigare år, då 

marknaden var betydligt hetare förr än vad den kan anses vara idag. Det har färdigställts 

mycket nyproduktion senaste 1-2 åren, vilket medfört en prisnedgång på marknaden. Vår 

bedömning är att det är först när marknaden har återhämtat sig från detta, som försäljning 

före visning kommer bli mer vanligt igen. 

5.3 Köparens för- och nackdelar 

Köp före visning kan innebära fördelar respektive nackdelar i olika omfattning även för 

köparen beroende på situation. I vissa fall kan köparen uppfatta att det går snabbt och smidigt 

att köpa före visning, då det leder till att man får det objekt man vill ha. Vi anser att köp före 
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visning är en stor nackdel för köparen då det finns en mycket stor risk att köparen under lång 

tid tror att man betalat alldeles för högt pris. 

 

Objekt som säljs före visning är ofta lättsålda, speciella, väcker stort intresse och skapar ofta 

en form av “budgivningshets”. Som köpare kan man försöka undvika detta genom att köpa 

före visning. Tittar man på personligheten hos de som köper före visning verkar de ofta vara 

mer impulsiva och mer risktagande. Många gånger är köparen dessutom desperat och trött på 

budgivningar och lägger därmed ett för högt bud. Risken är stor att man helt enkelt betalar för 

mycket. 

 

Oavsett om objektet köps före eller efter visning, har man som köpare alltid en 

undersökningsplikt. Vid köp före visning finns en uppenbar risk att undersökningsplikten blir 

lidande, vilket innebär att de regelverk som gäller eller rekommenderas åsidosätts. Man kan 

då missa att upptäcka eventuella fel eller förhållanden, som i sin tur resulterar i att 

möjligheten att åberopa senare upptäckta fel försvinner eller att speciella förhållanden som 

inte framkommit pga. affärens höga hastighet, gör att man helt enkelt inte trivs i sitt nya 

boende.  

5.4 Diskussion 

Huvudintressenterna i en bostadsaffär är också delar av en samhällsekonomi, i varje enskild 

affär som individer – men grupperar man köpare, säljare respektive mäklare, så påverkas 

samhällsekonomin i stor utsträckning av grupperingarnas likartade agerande t.ex. i situationer 

vid köp före visning.  

 

En väl fungerande bostadsmarknad är en del i en väl fungerande samhällsekonomi och vi vill 

därför peka på vad utredarna kommit fram till i SOU 2015:48. Där menar man att åtgärder att 

bromsa upp en överhettad bitvis dysfunktionell bostadsmarknad, kan medföra att man 

minskar risken för betydande negativa ekonomiska effekter på den totala samhällsekonomin.  

 

Vi förstår vidare att om överhettade perioder på bostadsmarknaden kan undvikas eller 

minimeras, så kommer färre köp före visning att ske. Att undvika eller minimera överhettning 

kan på olika sätt åstadkommas genom politiska beslut eller myndighetsbeslut.  
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Vi vill i sammanhanget belysa påverkan av Riksbankens räntesättning, bankernas generösa 

lånevillkor – vilka regleras av Finansinspektionen och bostadsbristen som uppkommit pga. att 

inga politiska majoriteter sedan tidigt nittiotal tagit tag i denna fråga. Men vi menar dock att 

det i en demokratisk rättsstat är svårt att snabbt få till stora, genomgripande och 

verkningsfulla beslut som löser så komplexa situationer som t.ex. en överhettad 

bostadsmarknad, så vi har ett annat förslag. 

 

- Vårt förslag är att stärka undersökningsplikten och om inte en stadgad undersökning 

genomförts, får heller inte bostadsaffären genomföras. En annan väg kan vara att i 

FML, eller motsvarande relevant lagrum, införa tvång att genomföra öppna visningar 

och till detta koppla en minimitid som måste förflyta från den öppna visningen till 

dess affären får avslutas.  

 

Dessa förslag till åtgärder ska ses som exempel eller utgångspunkter till förändringar, som vi 

menar skulle gynna aktörerna i en bostadsaffär. Åtgärderna är menade att skapa en mer 

förutsägbar situation på bostadsmarknaden, ett mer stabilt normalförhållande som leder till 

mer korrekt marknadsprissättning. 

 

Dessutom diskuterar Österling i sin rapport, vilken vi refererat till i stycket 3.4.2 Lockpriser 

och försäljning före visning, fyra potentiella botemedel mot lockpriser utöver accepterat pris: 

bindande bud, statistiska bostadsvärderingar, oberoende värdering som utgångspris och en 

proaktiv tillsyn av fastighetsmäklare av Fastighetsmäklarinspektionen. Vi tror att en struktur 

som möjliggör att bostadsaffärer görs upp till så marknadsmässigt korrekta priser gynnar 

huvudintressenterna men även gynnar samhället i övrigt.  

 

Vi anser därför att accepterat pris, tillsammans med något eller flera av Österlings förslag 

kombinerat med de förändringar i nuvarande regelverk vi ovan föreslagit för att minimera 

antalet affärer som genomförs före visning, vore positivt för de flesta intressenter, både i en 

enskild bostadsaffär och för marknaden och samhället som helhet. Dessa åtgärder 

sammantaget eller enskilt torde innebära att bostadsaffärerna bromsas upp även i den mest 

överhettade bostadsmarknad och att affärerna därmed når en möjlighet att göras upp till ett så 

korrekt marknadspris som möjligt.  
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Vi vill avslutningsvis belysa att olika omvärldsfaktorer även påverkar förekomsten av 

försäljning före visning. Vi menar att sådant som inflationen, amorteringskraven, regler för 

lånelöften, regler för banker och låneinstitut och naturligtvis räntenivån påverkar. Idag 

märker man att det för köparna har införts allt hårdare krav och signaler finns därute om 

ökande räntor. Det är sådant som gör att köparna blir tveksamma och även begränsade. Det 

påverkar ambitionen och stressen om än omvänt jämfört med tider då man ofta köper före 

visning, så omvärlden påverkar definitivt. Alla ovan nämnda faktorer kan även påverka vilka 

köpare som väljer att eller kan köpa före visning. 
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6. Slutsats 

Allteftersom vi arbetat med den här uppsatsen, har vi insett hur viktig en väl fungerande 

bostadsmarknad är för att skapa en väl fungerande samhällsekonomi. Trots att vi kan se att 

det vid en försäljning före visning kan finnas vissa uppsidor för de huvudintressenter vi tagit 

med i syftet och frågeställning i vår uppsats, anser vi att nedsidorna är fler och väsentligt mer 

starkt vägande. Fenomenet uppträder i huvudsak vid en överhettad bostadsmarknad och en 

överhettad bostadsmarknad är inte en väl fungerande bostadsmarknad. 

 

Vår förklaring till varför köp före visning vanligtvis förekommer är då en eller flera köpare 

bestämt vill köpa ett specifikt och oftast ett för många attraktivt objekt. Objektet kan på olika 

sätt utmärka sig från mängden och därmed skapa stort intresse. Köparen känner sig därför 

tvingad att lägga ett förhandsbud och slutföra affären fort för att undvika konkurrens från 

andra köpare på marknaden. Köparen kan även ha gått förlorande ur ett antal budgivningar 

och av trötthet, tidspress eller annan typ av desperation känner att nu måste hen få till ett 

avslut. Ett annat villkor för köp före visning är att även säljaren vill ha en snabb affär t.ex. för 

att hen kan tänkas vara i behov av finansiering av ett redan inköpt nytt boende. Vår slutsats är 

att köp före visning kan förekomma i alla typer av marknadsklimat, men fenomenet är klart 

mest förekommande när bostadsmarknaden är stark eller ännu vanligare när marknaden är 

överhettad.  

 

Vi har visat att samhällsekonomins utveckling är beroende av en väl fungerande 

bostadsmarknad. Därför anser vi att åtgärder bör sättas in för att minimera antalet köp före 

visning. Det är dock angeläget att åtgärderna inte införs för snabbt eller alla samtidigt, utan 

på ett sådant sätt att en låg men stadig prisutveckling på bostadsmarknaden uppnås. Detta 

bedömer vi vore det bästa för alla intressenter, individer som samhället i stort. 

 

Vi bedömer att lagstiftarens ansats är att bostadsmarknaden ska regleras så att ingen part ska 

bli förfördelad, utan att varje affär ska göras upp under så rättvisa förhållanden som möjligt. 

En bostadsaffär är dessutom för de allra flesta livets allra största affär och vi anser att 

samtliga parter i en sådan affär ska ha de bästa förutsättningar och det bästa skydd en 

demokratisk rättsstat kan erbjuda. Eftersom vi bedömer att försäljning före visning har långt 

många fler och mycket mer tungt negativt vägande konsekvenser blir vår slutsats att 

rekommendera att i relevanta lagrum lagstifta kring alltför snabba affärer, genom att t.ex. 
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införa tvång till undersökningsplikt både vad gäller villor, bostadsrätter eller motsvarande 

boendeform, samt att införa tvång att genomföra öppna visningar. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 
1. Mäklaren får presentera sig själv lite kort, bakgrund, karriär, befattning/roll idag.  
2. Hur uppstod detta fenomen “såld före visning”? Och varför?  
3. Vill ni beskriva processen jämfört med en “traditionell” försäljning? Vilka positiva 

konsekvenser har det för mäklaren? Finns det någon negativ konsekvens?  
4. Hur vanligt har det varit senaste åren och hur vanligt är det idag att folk köper före 

visning? Din bedömning av detta hos er, och även generellt i branschen. 
5. Vad är din bedömning: sker det som regel planerat eller spontant?  
6. Hur påverkas säljaren resp. köparen av ett köp före visning?  
7. Anser du att det är mer fördelaktigt för någon av parterna? På vilket sätt?  
8. Är det en särskild typ av säljare som väljer att sälja före visning?  
9. En särskild typ av köpare?  
10. En särskild typ av objekt?  
11. Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden när det kommer till köp före visning, och 

varför då? 
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