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Sammanfattning 

En person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter är fastighetsmäklare. Förmedling tar sikte 

på att fastighetsmäklaren anvisar en motpart till sin uppdragsgivare och verkar för ett 

upprättande av köpeavtal mellan dessa.     

Genom fastighetsförmedling ändras ansvarsfördelningen mellan parterna då 

fastighetsmäklaren tillvaratar bådas intressen. Därmed uppstår frågan om vilken roll 

fastighetsmäklaren har och hur mycket ansvar som kan åläggas denne samt hur långtgående 

dennes undersöknings- och upplysningsplikt sträcker sig. 

Fastighetsmäklaren ska i sin förmedling agera omsorgsfullt samt värna om god 

fastighetsmäklarsed, vilket utvecklas genom rättspraxis. Denne ska även agera opartiskt 

gentemot båda parter i samband med att denne tillvaratar uppdragsgivarens ekonomiska 

intressen.     

Fastighetsmäklaren ska genomgå fastigheten med säljare och erhålla uppgifter från denne. 

Dock kan svårigheter uppstå med att avgöra hur omfattande fastighetsmäklaren ska undersöka 

säljarens uppgifter. Dennes upplysningsplikt innebär att information av betydelse för parterna 

ska vidarebefordras samt att denne ska upplysa parterna om deras undersöknings- respektive 

upplysningsplikt. Vad som är av betydelse varierar beroende på partens preferenser och 

bedöms i varje enskilt fall. 

Några förekommande tvister inom fastighetsköp är boarea, lockpriser och svikligt förfarande. 

Det finns ingen heltäckande lösning för dessa tvister och en lagreglering skulle inte leda till 

att tvister upphör att uppstå. 

Fastighetsmäklaren erhåller sitt arvode från säljaren av objektet och därmed kan dennes 

opartiskhet ifrågasättas särskilt när arvodet baseras på provision. En möjlig lösning är att 

köpare och säljare anlitar var sin fastighetsmäklare. Den främsta fördelen är att 

fastighetsmäklaren besitter kunskap om fastigheter genom sin yrkeserfarenhet, vilket köparen 

saknar. Denne kan således minimera risken att bli vilseledd av uppgifter. Fastighetsmäklaren 

intar rollen som ombud och därmed uppstår inte någon intressekonflikt. Den främsta 

nackdelen är ansvarsfördelningen av undersökningsplikten mellan köparen och 

fastighetsmäklaren samt kostnader som uppkommer för köparen vid anlitande. Vi förespråkar 

en fastighetsmäklare med hänsyn till lösningarna och diskussionen i analysen.
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Fastighetsköp är en av de viktigaste investeringarna i en persons liv och för många handlar det 

om en betydande summa pengar. Fastighetsköp är en vanligt förekommande affär. 

Privatpersoner utan juridisk kunskap har i allmänhet ingen vetskap om de rättsliga reglernas 

innebörd därmed är fastighetsmäklaren av betydelse.  

Det är av vikt att båda parter kan förlita sig på fastighetsmäklaren. Det kan dock föreligga 

ovisshet om hur mycket tillit denne ska ges samt hur mycket ansvar som kan läggas på denne. 

Fastighetsmäklaren ska upplysa köparen om undersökningspliktens innebörd och verka för att 

säljaren fullbordar sin upplysningsplikt. Är dennes roll endast att agera medlare eller har även 

denne en upplysningsplikt om fel i fastigheten? Är detta lagreglerat? Vilka påföljder kan detta 

medföra? 

Det råder svårigheter att lagstifta fastighetsmäklarens arbetsuppgifter och ansvar i detalj 

därmed är lagtexten i fastighetsmäklarlagen (2011:666) generellt utformad. Varje 

fastighetsköp skiljer sig åt vad gäller omständigheter, vilket leder till att fastighetsmäklarens 

uppgifter och ansvar kan variera. Med tanke på fastighetsförvärvets betydelse är en utredning 

av fastighetsmäklarens ansvar och roll väsentlig.     

 

1.2 Problemformulering 

Vilken är fastighetsmäklarens roll vid fastighetsköp mellan privatpersoner samt hur mycket 

ansvar kan läggas på denne? 

Hur långtgående sträcker sig fastighetsmäklarens undersökningsplikt samt upplysningsplikt 

vid förmedling av fastigheter? 

Hur kan fastighetsmäklarens ansvar minimeras? 
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1.3 Syfte 

Vi avser med denna uppsats att analysera gällande rätt kring fastighetsmäklarens 

undersöknings- och upplysningsplikt, dennes roll och ansvar vid fastighetsköp samt analysera 

och komma med lösningar angående hur ansvaret kan minimeras.  

Med anledning av lagtextens knapphändighet gällande hur långtgående fastighetsmäklarens 

ansvar sträcker sig samt hur omfattande dennes undersöknings- och upplysningsplikt är, 

motiverar detta oss till att utföra en ytterligare utredning. Ändringar i FML trädde i kraft år 

2011, i vilken lagstiftaren bland annat har utökat 16 § FML gällande fastighetsmäklarens 

upplysningsskyldighet. Denna uppsats riktar sig främst gentemot fastighetsmäklare och 

privatpersoner.    

 

1.4 Metod  

Vi har i vår uppsats valt att använda de traditionella rättskällorna; lag, rättspraxis, förarbeten 

samt doktrin.  

I förarbetena har vi främst undersökt syftet med utformningen av lagen, i den mån det berör 

fastighetsmäklaren. Detta för att få en bättre förståelse av lagtexten eftersom det inte framgår 

uttryckligen hur långtgående en fastighetsmäklares ansvar är.    

 

1.5 Avgränsning 

I denna uppsats behandlar vi några omständigheter; särskilt boarea, lockpriser och svikligt 

förfarande vilka kan leda till tvister vid fastighetsförvärv i den mån dessa berör 

fastighetsmäklaren och dennes ansvar. Vi har valt att inrikta oss på fastighetsköp mellan 

privatpersoner och berör därmed inte köp mellan näringsidkare eller tvåpartsförhållandet 

näringsidkare och konsument. Då lagtexten är knapphändig läggs fokus på rättspraxis som 

klargör lagens tillämpning. Med hänsyn till den nyligen genomförda förändringen i lagtexten 

och betydelsen av rättspraxis har vi valt att enbart analysera rättspraxis från de senaste tio 

åren. Den rättspraxis som vi granskat är rättsfall från hovrätterna, kammarrätterna samt 

avgöranden från Fastighetsmäklarinspektionen.  
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2. Allmän information 

2.1 Undersökningsplikt   

Köparens undersökningsplikt är lagstadgad i 4 kap. 19 § 2 st jordabalken (1970:994): ” Som 

fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning 

av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala 

beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.” Köparen svarar 

endast för de fel i fastigheten som är upptäckbara. Utgångspunkten för felets upptäckbarhet är 

vad en tillräckligt kunnig person, dvs. vad en normalt bevandrad och erfaren lekman skulle 

upptäcka vid en ingående undersökning av fastigheten. Köparen behöver således inte anlita en 

besiktningsman som utför undersökningen, under förutsättning att denne är en normalt 

bevandrad och erfaren lekman.
1
       

Undersökningsplikten utökas eller reduceras beroende på olika faktorer. Vid förekomst av 

felsymtom i fastigheten, såsom exempelvis en mögelfläck på väggen, sprickor eller odörer i 

ett rum utökas köparens undersökningsplikt. Denne måste således undersöka felen mer 

utförligt samt undersöka symtomens uppkomst eller anlita en fackman. Vid varnande besked 

från säljaren angående fastighetens skick eller ett fastighetstillbehör, exempelvis att vattnet i 

brunnen antagligen inte är drickbart ska ytterligare undersökning ske.
2
  

 

2.2 Upplysningsplikt 

Upplysningspliktens innebörd är att en säljare ska upplysa köparen om de fel en fastighet är 

befäst med som denne har vetskap om.
3
 I 16 § FML anges: ”Mäklaren ska verka för att 

säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse 

för en köpare.” Denna paragraf belyser fastighetsmäklarens skyldighet att verka för säljarens 

fullbordande av upplysningsplikten.  

Säljarens garantier eller enuntiationer kan reducera köparens undersökningsplikt som till och 

med helt kan bortfalla om uppgifterna är väl preciserade.
4
 ”En enuntiation föreligger, då 

säljaren lämnat preciserade uppgifter om fastigheten utan att för den skull uttryckligen ha 

                                                           
1
 Grauers, Folke. Fastighetsköp.20:e uppl. Lund: Juristförlaget, 2010, 204 ff 

2 Grauers, Fastighetsköp, 204 ff 
3
 Grauers, Fastighetsköp, 233  

4
 Grauers, Fastighetsköp, 213 
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garanterat något eller uttryckligen åtagit sig ansvar för att uppgifterna är riktiga.”
5
 En garanti 

innebär att säljaren försäkrar att fastigheten eller del av den har en viss standard och denne 

ansvarar för att informationen är korrekt. Garantin har inget formkrav utan kan vara både 

skriftlig och muntlig, dock är muntlig garanti svår att bevisa.
6
  

En enuntiation ska vara preciserad för att inte anses som allmänt lovprisande
7
, exempelvis att 

badrummet nyligen har renoverats. Garantier och enuntiationer framgår indirekt av  

4 kap. 19 § 1 st JB genom uttrycket ”vad som följer av avtalet”.
8
 

 

2.3 Friskrivningar  

Friskrivningar görs av säljaren för att denne i framtiden inte ska ansvara för fel fastigheten är 

befäst med eller dess påföljder. Dessa förekommer som klausuler i köpekontraktet. 

Friskrivningar kan delas in i två kategorier; egenskapsfriskrivning och påföljdsfriskrivning. 

Egenskapsfriskrivning innebär att säljaren friskriver sig från vissa egenskaper i fastigheten 

t.ex. mögel i källaren. Egenskaperna ska preciseras för att friskrivningen ska bli gällande, en 

generell friskrivning är möjlig men denna blir inte alltid ansedd som giltig av domstol. 

Påföljdsfriskrivningar kan däremot vara generella. Denna friskrivning leder till ansvarsfrihet 

för säljaren avseende påföljder för dolda fel,
9
 från exempelvis skadestånd. Fastighetsmäklaren 

ska informera parterna om friskrivningsklausulens syfte.
10

    

 

2.4 Lojalitetsplikten 

Förmedling av fastigheter är baserat på ett uppdragsavtal.
11

 Lojalitetsplikten är en princip som 

är tillämplig i avtalsförhållanden. Denna innebär att en avtalspart ”…ska ta en viss hänsyn till 

medkontrahenten inom ramen för avtalsförhållandet.”
12

 Lojalitetsplikten har till syfte att 

                                                           
5
 Grauers, Fastighetsköp, 147  

6
 Grauers, Fastighetsköp, 146 ff 

7
 Grauers, Fastighetsköp, 147 ff 

8
 Grauers, Fastighetsköp, 147 

9
 Grauers, Fastighetsköp, 229 ff 

10 Prop. 2010/11:15 s. 49 ff 
11 1 § FML 
12 Holm, Anders. Acta Iuris Lincopensis: Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip. 
Diss., Linköping universitet, 2004. s.1  
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underlätta avtalsuppfyllelsen samt att omsorg visas i högre grad gentemot motparten än om 

inget avtal föreligger, motparten ska därmed inte skadas inom avtalsförhållandet.
13

 

 

3. Fastighetsmäklaren 

3.1 Vem får vara fastighetsmäklare och vilka krav ställs? 

I FML anges att fastighetsmäklaren är en fysisk person som yrkesmässigt förmedlar 

fastigheter etc.
14

 En förmedling innebär att ett uppdragsavtal upprättas mellan 

fastighetsmäklaren och säljaren, i vilket det anges att fastighetsmäklaren ska verka för ett 

upprättande av förvärvsavtal mellan säljaren och köparen. Uttrycket förmedla tar sikte på att 

fastighetsmäklaren anvisar sin uppdragsgivare en motpart.
15

  

Varje fastighetsmäklare som inte enbart förmedlar hyresrätter, ska inneha en fullständig 

registrering hos FMI.
16

 

För att en fastighetsmäklare ska erhålla registrering ställs följande krav:  

”1. inte är underårig, försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt  

11 kap. 7 § föräldrabalken, 

2. har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §, 

3. har tillfredsställande utbildning, 

4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare samt 

5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.”
17

 

 

”Redbarhet tar sikte på mäklarens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet – inte på 

fallenhet för yrket. Kravet på redbarhet innefattar även ekonomiska angelägenheter.”
18

 

FML är tvingande till konsumentens fördel.
19

  

 

                                                           
13

 Holm, Acta Iuris Lincopensis: Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, 1 f 
14 1 § FML 
15 Prop. 1994/95:14 s.63 
16 5 § FML 
17 6 § FML 
18 Melin, Karnov, kommentaren till fastighetsmäklarlagen, not 10. 
19 4 § FML 
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3.2 Fastighetsmäklarens ansvar 

En väsentlig riktlinje för fastighetsmäklaren är att denne ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt 

samt ta hänsyn till god fastighetsmäklarsed gentemot både köpare och säljare. Denne ska 

förfara opartiskt och tillvarata båda parternas intressen, denne tillåts således inte att agera 

ombud för någondera part.
20

 Fastighetsmäklaren ska särskilt beakta sin uppdragsgivares 

ekonomiska intressen inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer.
21

 

Opartiskheten gäller inte fastighetsmäklarens rent affärsmässiga beslut omfattande 

exempelvis pris och betalningsvillkor, i dessa fall får denne gagna sin uppdragsgivare framför 

motparten.
22

 

Det åligger fastighetsmäklaren att upprätta en villkorsklausul i köpehandlingen i de fall köpet 

är beroende av köparens beviljande av lån. Denna klausul innebär att köpet endast blir giltigt 

om köparen kan överta säljarens lån. Om fastighetsmäklaren har vetskap om köparens 

ekonomiska situation ska denne informera säljaren om detta, i den mån den kan hindra 

förvärvet. Fastighetsmäklaren har dock ingen skyldighet att själv undersöka köparens 

betalningsförmåga.
23

  

Säljaren ska erhålla en rekommendation angående marknadsföringen av fastigheten samt 

budgivningen från fastighetsmäklaren. I samband med att denne ger säljaren råd om 

försäljningsmetoderna ska denne även tillvarata köparens intresse.
24

   

Fastighetsmäklaren ska undersöka vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som 

belastar fastigheten samt vem som har dispositionsrätt
25

. Konsumenten
26

 ska erhålla en 

skriftlig objektbeskrivning om fastigheten av fastighetsmäklaren. ”Objektsbeskrivningen ska 

innehålla uppgift om fastighetens beteckning, taxeringsvärde, areal och driftkostnader och om 

vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den, liksom uppgift om 

gemensamhetsanläggningar. Objektsbeskrivningen ska också innehålla uppgift om 

byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.”
27

 Vid upprättandet av objektsbeskrivningen 

inhämtar fastighetsmäklaren information från säljaren angående fastigheten. 

                                                           
20

 15 § FML 
21 8 § FML 
22 Prop. 1994/95:14 s.42 
23 Grauers, Per Henning och Rosén, Mats och Tegelberg, Lars. Fastighetsmäklaren- en vägledning. 4e 
uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2011. S.23 ff 
24 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, 23  
25

 17 § FML 
26 Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet, 4 § FML.  
27 18 § FML 
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Fastighetsmäklaren ska personligen eller genom ombud genomgå byggnaden tillsammans 

med säljaren före objektbeskrivningens upprättande. Denne erhåller på detta vis ytterligare 

kännedom om fastighetens skick, vilket kan vara av betydelse för köparen. Även om 

fastighetsmäklaren endast har en misstanke gällande fastighetens skick ska köparen upplysas 

om detta.
28  

Vad gäller fastighetsmäklarens undersökningsplikt ska denne inte endast förlita sig på de 

uppgifter som säljaren lämnar angående pantsättningen. Enligt praxis från FMI
29

 ska 

fastighetsmäklaren granska erhållna uppgifter.
30

 

Vad gäller fastighetens fysiska skick har fastighetsmäklaren inte någon skyldighet att 

ingående undersöka fastigheten. Det åligger köparen att undersöka fastighetens skick. 

Köparen kan inte göra fastighetsmäklaren eller säljaren ansvarig för de fel som denne borde 

upptäckt genom en noggrann undersökning.
31

 

Fastighetsmäklaren har rådgivnings- och upplysningsskyldighet gentemot köparen och 

säljaren. Denne ska agera för att säljaren ger köparen samtliga uppgifter om fastigheten som 

kan vara av betydelse. Fastighetsmäklaren har ett ansvar att informera köparen skriftligen om 

dennes skyldighet att undersöka fastigheten före köpet.
32

 Fastighetsmäklaren ska verka för att 

köparen utför undersökningsplikten eller anlitar en besiktningsman vilken utför 

undersökningen.
33

  

 

3.3 Ansvarsförsäkring 

Fastighetsmäklaren har en skyldighet att inneha en ansvarsförsäkring för att erhålla 

registrering.
34

 Denna ska täcka det skadeståndsansvar fastighetsmäklaren kan göra sig skyldig 

till om denne åsidosätter sina skyldigheter uppsåtligen, dvs. medvetet eller oaktsamt. 

Försäkringen ska även täcka den skada köparen tillfogas om fastigheten avviker från vad 

                                                           
28

 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, 45  
29 Före detta fastighetsmäklarnämnden 
30 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, 131 
31 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, 137 ff 
32 16 § 2 st 2 meningen FML 
33 16 § FML 
34 6 § punkt 2 FML 
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denne har haft anledning att räkna med. I det föregående fallet har försäkringsbolaget 

regressrätt mot säljaren.
35

 Fem krav uppställs på försäkringsvillkorens utformning:   

1. Försäkringen ska täcka en skadeståndsskyldighet upp till 2 000 000 kr per skadefall  

2. Skyddet gäller endast de skador som inträffar när försäkringen är i kraft  

3. Inget avdrag ska göras för självrisk när ersättningen blir utbetald till den skadelidande  

4. Försäkringen kan endast upphöra tidigast en månad från att FMI blivit underrättad  

5. Försäkringsskyddet ska vara tillfredsställande i övrigt vad gäller skadelidandes rätt36 

  

Försäkringens grundläggande funktion är att den ger den skadelidande klienten möjlighet att 

få ersättning från försäkringsbolaget. Ofta ingår service i försäkringen som innebär att 

försäkringsbolaget åtar sig att utreda om fastighetsmäklaren är skadeståndsskyldig och 

förhandla med den skadelidande. Vid rättegång är det försäkringsbolaget som för 

fastighetsmäklarens talan och betalar rättegångskostnaderna samt skadestånd vid fällande 

dom.
37

    

Vid innehav av en ansvarsförsäkring tar inte domstolen hänsyn till skadevållarens 

betalningsförmåga. Fastighetsmäklarens möjlighet till jämkning av skadeståndet bortfaller 

m.a.o. vid innehav av försäkringen.
38

  

I de fall fastighetsmäklaren inte innehar försäkringen jämkas i de flesta fall inte 

skadeståndsansvaret eftersom denne frångått sina skyldigheter enligt FML. Klienten skulle 

annars drabbas av att fastighetsmäklaren förfarit i strid mot lagen.
39

   

 

3.4 Tillsyn 

FMI är en statlig myndighet, vilken utövar tillsyn över alla registrerade fastighetsmäklare i 

landet.
40

  Fastighetsmäklaren är under FMI:s tillsyn och denne är därmed skyldig att lämna de 

handlingar som begärs omfattande dennes verksamhet för att möjliggöra en granskning.
41

 

                                                           
35 25 § FML 
36 20 § FML  
37 Gullefors, Björn. Ansvar & Skadestånd reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter. 
Uddevalla: Media Print, 1999. S. 168 
38 Gullefors, Ansvar & Skadestånd reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter, 167  
39 Gullefors, Ansvar & Skadestånd reglerna om ansvar för rådgivare, mäklare och andra konsulter, 168 
40 28 § FML 
41 28 § FML 
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FMI kan återkalla fastighetsmäklarens registrering under vissa angivna omständigheter i 

lagtexten.
42

  

De flesta av FMI:s avgöranden är ursprungligen anmälningar från missnöjda parter, vilka 

anser att fastighetsmäklaren agerat felaktigt. Dock har FMI ingen skyldighet att utreda varje 

anmälan. Vid utredning av en anmälan tas inte endast hänsyn till omständigheten som anmälts 

utan till hela förmedlingsuppdraget.
43

 

 

3.5 God fastighetsmäklarsed  

Lagstiftaren anser att god fastighetsmäklarsed ska utvecklas genom tillsynsmyndighetens 

bedömningar, FMI samt genom avgörande från de allmänna förvaltningsdomstolarna och de 

allmänna domstolarna.
44

  

Säljaren, köparen och spekulanter förlitar sig på fastighetsmäklaren. Det är således av 

betydelse att denne agerar opartiskt och tar hänsyn till båda parternas intressen.
45

 Enligt FML 

har fastighetsmäklaren en skyldighet att följa god fastighetsmäklarsed.
46

 Fastighetsmäklaren 

ska föra noteringar över sitt förmedlingsuppdrag och även göra en förteckning över lämnade 

anbud innehållande namn, kontaktuppgifter, bjudna belopp, tidpunkt vid anbudslämnandet 

och villkor för anbudet. Dessa noteringar ska sedan överlämnas till säljaren, även köparen ska 

ges möjlighet att erhålla handlingarna.
47

 Fastighetsmäklaren ska även upplysa om allmän 

information gällande exempelvis olika kreditgivare samt innebörden av friskrivningar.
48

  

 

3.5.1 Fastighetsmäklarsedens samband med marknadsföring 

Fastighetsmäklaren är skyldig att följa marknadsföringslagen (2008:486) precis som alla 

näringsidkare. Näringsidkaren är en person som driver en verksamhet av ekonomisk natur. 

Innebörden av lockpriser är att fastighetsmäklaren sätter ett lägre utgångspris på en fastighet 

än marknadsvärdet eller lägre än vad säljaren skulle vara villig att godta som 

                                                           
42 29 § FML 
43

 http://www.fmi.se/1914 / (2013-05-25 kl 17:09), FMI:s årsbok 2011, 1 
44 SOU 2008:6 s 45 
45 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, 75 
46 8 § FML 
47 20 § FML 
48 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, 77 

http://www.fmi.se/1914
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försäljningspris.
49

 Detta strider mot 8 och 10 §§ MFL, vilka anger att prisupplysningar vid 

marknadsföring inte får vara vilseledande vad gäller pris etc. Lockpriser strider även mot god 

fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarens omsorgsplikt eftersom denne ska tillvarata båda 

parternas intressen.
50

    

 

4. Påföljder  

4.1 Fastighetsmäklarinspektionens påföljder 

Skulle fastighetsmäklaren försumma god fastighetsmäklarsed kan FMI ge denne en erinran, 

en varning eller avregistrera denne. Avregistrering sker endast om försummelsen är av 

allvarlig art och innebär ett yrkesförbud för fastighetsmäklaren.
51

 Erinran är en mild grad av 

varning men inget som kan förbises, denna påpekar att fastighetsmäklaren agerat felaktigt. 

Varning är av allvarligare grad än erinran och upprepade varningar kan leda till en 

avregistrering.
52

 Om agerandet inte är av allvarlig grad ska fastighetsmäklaren i första hand 

erhålla en varning eller erinran.
53

  

Erinran och varningar finns inte publicerade utan denna information tillsammans med 

anledningen till dessa erhålls genom samtal med FMI. Orsaken till att sådan information inte 

publiceras är för att FMI inte vill utpeka enskilda fastighetsmäklare då de ska ta lärdom av 

sina misstag och därmed bli bättre i sin yrkesverksamhet.
54

 Fastighetsmäklaren som blivit 

avregistrerad kan ansöka om återregistrering inom tre år utan att inlämna dokumentation på 

sina yrkeskvalifikationer då denne de senaste fem åren varit verksam två av dem. I andra fall 

kan denne ansöka om registrering, dock med dokumentation.
55

        

Vid agerande i strid mot 8-22 §§ FML med uppsåt eller genom oaktsamhet kan 

fastighetsmäklaren bli ersättningsskyldig till köparen och säljaren i den mån skadan påverkat 

dessa.
56

 Om köparen har lidit skada på grund av fel i fastigheten och fastighetsmäklaren 

betalat denne skadestånd, kan fastighetsmäklaren kräva detta belopp från säljaren som anses 

                                                           
49 SOU 2008:6 s.46 f  
50 8 § FML 
51 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, S.75 ff 
52 Grauers, Henning, Rosén och Tegelberg, Fastighetsmäklaren- en vägledning, S.30 
53 29 § 2 st FML  
54 http://www.fmi.se/default.aspx?id=4061 (2013-05-27 kl.14:07) 
55 http://www.fmi.se/default.aspx?id=8322 (2013-05-27 kl.14:22) 
56 25 § FML 

http://www.fmi.se/default.aspx?id=4061
http://www.fmi.se/default.aspx?id=8322
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ansvarig för skadan.
57

 Detta innebär att fastighetsmäklaren har regressrätt gentemot säljaren. 

Ett skadeståndskrav ska framställas inom skälig tid från det att köparen eller säljaren blev 

medveten om eller borde blivit medveten om omständigheten, annars bortfaller rätten till 

skadestånd.
58

 ”Tidsfristen börjar löpa när det kan antas att en normalt vaksam person i 

motsvarande situation skulle ha uppmärksammat de relevanta omständigheterna.”
59

 Den 

skadelidande ska muntligt eller skriftligt meddela fastighetsmäklaren om sitt 

skadeståndsanspråk, det saknas således formkrav. Den skadelidande behöver endast påpeka 

fastighetsmäklarens felaktiga agerande i detta anspråk, redogörelse av grunder för dessa är 

inte nödvändigt.
60

  Krav på skälig tid saknas om fastighetsmäklaren agerat i strid mot tro och 

heder eller handlat med grov vårdslöshet.
61

  

 

4.2 Preskription 

Vad gäller preskriptionstiden följer denna preskriptionslagens (1981:130) tidsfrister.
62

 Vilket 

utgör en tioårig frist. Fristen gäller samtliga anspråk som kan anknytas till fastighetsmäklarens 

förmedlingsuppdrag.
63

  

 

4.3 Överklagan  

Är fastighetsmäklaren inte nöjd med ett beslut från FMI har denne möjlighet att överklaga 

beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Skulle parterna vilja överklaga detta beslut till KamR 

krävs först ett prövningstillstånd innan fallet kan utredas.
64

    

”Tingsrätten är allmän underrätt och, om ej annat är föreskrivet, första domstol.”
65

 I FML 

anges att beslut från FMI får som tidigare nämnts överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Av detta framgår att övriga tvister tas upp i allmän domstol, dvs. med TR som första instans. 

                                                           
57 25 § 2 st FML 
58 26 § FML 
59 Prop. 2010/11:15 s.63 
60 Prop. 2010/11:15 s.63 f 
61 26 § 2 st FML 
62 27 § FML 
63 Prop. 2010/11:15 s.64 
64 30 § FML 
65 1 § rättegångsbalken (1942:740) 
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TR beslut kan överklagas till HovR vars beslut i sin tur kan överklagas till sista instansen, 

HD.
66

 

 

5. Förekommande tvister  

5.1 Boarea  

En förekommande uppgift vid fastighetsköp som kan leda till tvister är felaktig eller bristande 

information om boarea. Missförstånd kan ske genom att köparen inte erhåller korrekt 

upplysning av fastighetsmäklaren och säljaren eller genom att fastighetsmäklaren är 

omedveten om den inkorrekta uppgiften då säljaren lämnat missvisande information om 

boarean. I objektsbeskrivningen som upprättas av fastighetsmäklaren ska bl.a. fastighetens 

storlek framgå, dvs. dess boarea. Swedish Standars Institute tillhandahåller regler enligt 

svensk standard för bl.a. hur mätningen av fastigheter ska utföras. Fastigheten delas in i bo- 

och biarea. Boarean är alla plan vars golv ligger på marknivå dock finns vissa undantag t.ex. 

garage. De plan med golv under marknivå betecknas biarea såsom källarvåning och 

pannrum.
67

      

 

5.2 Lockpriser  

Det saknas en angiven procentsats vid vilket ett belopp utgör ett lockpris. Ett lockpris 

föreligger då fastighetsmäklaren anger fastighetens utgångspris i marknadsföringen till ett 

lägre pris än marknadsvärdet eller lägre än vad säljaren skulle vara villig att acceptera som 

försäljningspris. Fördelar som kan dras av lockpriser är att fler presumtiva köpare kan lockas 

till visningarna och eventuellt delta i budgivningen på grund av att de förblindats av det låga 

priset. Fastighetsmäklaren kan dra fördel av detta beroende på beräkningen av arvodet. Skulle 

arvodet beräknas enligt trappstegsmodellen, erhåller fastighetsmäklaren en viss procentsats av 

skillnaden mellan fastighetens utropspris och försäljningspris. Ett lockpris blir därmed 

fördelaktigt eftersom den procentuella skillnaden blir hög vilket leder till ett högt arvode.
68

 

Om parterna inte avtalat om storleken på arvodet, ska fastighetsmäklaren erhålla en provision 

                                                           
66 2 kap. 1 § RB och 3 kap. 1 § RB 
67 http://www.fmi.se/bostadens-storlek (2013-04-22 kl.17.03) 
68 SOU 2008:6 s.46 

http://www.fmi.se/bostadens-storlek%202013-04-22
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motsvarande en viss procentsats av försäljningspriset.
69

 Dock är användning av lockpriser inte 

ett tillåtet förfarande se avsnitt 3.5.1. 

 

5.3 Svikligt förfarande 

Begreppet svek innehåller följande rekvisit:  

1. Undanhållande eller lämnande av felaktiga uppgifter som har vilselett motparten  

2. Avsiktligt vilseledande, dvs. uppsåtligt 

3. Vilseledandet ska haft betydelse för handlingen
70

  

Detta innebär att fastighetsmäklaren eller någondera part medvetet inte fullföljer sin 

upplysningsplikt genom att denne exempelvis undanhåller erhållen information om 

fastigheten.   

 

6. Avgörande från Fastighetsmäklarinspektionen 

6.1 Boarea, FMI 2005-03-16:7  

Bakgrund:  

Köparen hade riktat kritik mot fastighetsmäklaren och dennes assistent angående bl.a. 

marknadsföringen av en fastighet. Fastigheten annonserades ut i tidningar och på internet. I 

alla annonser angavs olika information om bostadens area. Köparen upptäckte att arean i 

utdraget från Lantmäteriverket inte överensstämde med fastighetsmäklarens angivna. 

Avvikelsen blev påtalad under ett möte med fastighetsmäklaren och vid detta framställde 

köparen en begäran om att fastighetens reella area skulle fastställas, genom en mätning utförd 

av en auktoriserad person. Efter mätningens resultat fastställdes att boarean inte stämde 

överens med någon av de tidigare angivna areorna. Fastighetsmäklaren konstaterade att 

värdering av fastighetens ytor skett och att ytorna på övre plan överensstämde med erhållna 

originalritningar. Arean på souterrängvåningen var olika men den totala storleken densamma.              

 

                                                           
69 23 § FML 
70 30 § Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
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FMI gjorde följande bedömning: 

I förarbetena
71

 framgår att upplysningsplikten enligt 16 § FML är allmän och omfattar de 

uppgifter som fastighetsmäklaren har vetskap om och som är av betydelse för parterna i varje 

enskilt fall. Fastighetsmäklaren ska således vidarebefordra uppgifter denne erhållit från 

någondera part eller annan.  

I ärendet framgick inte med säkerhet fastighetens reella area. I 18 § FML anges att 

byggnadens storlek ska antecknas i objektsbeskrivningen, denna uppgift är regelmässigt av 

betydelse för parterna i en fastighetsaffär. Fastighetsmäklaren måste därmed vara noggrann 

innan denne vidarebefordrar en uppgift om byggnadens area. Fastighetsmäklaren har ingen 

skyldighet att genom en noggrann undersökning fastställa fastigheten storlek. Denne ska 

kunna förlita sig på att säljarens angivna uppgifter är korrekta om omständigheterna inte ger 

anledning att granska dessa. Samtliga uppgifter om boarea ska redovisas om inte bostadens 

reella area går att fastställa. I ärendet har fastighetsmäklaren angivit olika uppgifter om 

fastighetens storlek i tidningar och på Internet utan att ange uppgifternas ursprung. I 

objektsbeskrivningen hade endast en uppgift om area angivits. Med anledning härav ansågs 

fastighetsmäklarens agerande strida mot god fastighetsmäklarsed och denne varnades.  

 

6.2 Boarea, FMI 2011-01-26:4  

Bakgrund:  

Fastighetsmäklaren erhöll uppgiften att fastigheten uppgick till ca 55    enligt säljarens 

mätning. Fastighetsmäklaren kontaktade Miljö- och byggnadskontoret och säljarens uppgift 

om boarea bekräftades av en tjänsteman via telefon. Därmed angavs fastighetens area till 

denna i objektsbeskrivningen, dock ifrågasattes uppgiften av köparen efter förvärvet. 

Lantmäteriets uppgifter angav att den reella boarean var 10    mindre än vad som angivits i 

objektsbeskrivningen.  

FMI:s bedömning: 

Fastighetsmäklaren ska enligt 8 § FML: ”Utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed”. Denne ska ”tillvarata både säljarens och köparens intresse.” 

                                                           
71 Prop. 1983/84:16 s. 37 f 
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Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten, en 

objektsbeskrivning.
72

 De uppgifter som uppräknas
73

 är obligatoriska, boarea är en av dem.  

När olika uppgifter om fastighetens boarea anges och det uppstår svårigheter med att fastställa 

vilken av dessa som är den reella, ska fastighetsmäklaren redovisa samtliga uppgifter eller 

tydliggöra att det förekommer fler areor än de angivna i objektsbeskrivningen.
74

 

”Fastighetsmäklaren har emellertid inte någon skyldighet att mera ingående undersöka 

fastighetens storlek eller faktiska skick. Ger inte omständigheterna anledning till annat har 

fastighetsmäklaren rätt att lita på att de uppgifter om fastigheten som lämnas av säljaren är 

korrekta.”
75

 Fastighetsmäklaren angav boarea till ”ca 55   ” i objektsbeskrivningen efter att 

uppgiften bekräftats av en tjänsteman på kommunen. Fastighetsmäklarens uppgift om boarean 

skiljde sig från Lantmäteriets uppgift och fastighetsmäklaren hade inte redovisat den 

avvikande uppgiften i objektsbeskrivningen. Agerandet stred mot god fastighetsmäklarsed 

och därmed skulle fastighetsmäklaren erhålla en varning. 

 

6.3 Lockpriser, FMI 2010-02-24:6  

Bakgrund: 

En anmälan har skett hos FMI på grund av att en fastighetsmäklare använt sig av bl.a. 

lockpriser. Säljaren hade tecknat ett förmedlingsuppdrag med fastighetsmäklaren angående 

försäljning av en fastighet. Denne hade i ett mail till säljaren uppmanat användning av 

lockpriser för att få fler intressenter att närvara vid visningen, vilket kan medföra fler 

budgivare och leder till ett högre pris.  

Fastighetsmäklaren påstod att säljarna ville ha ett utropspris om 2 900 000 kr, vilket enligt 

fastighetsmäklaren var för högt. Säljarna fick betänketid av fastighetsmäklaren för att 

bestämma sig för om de kunde acceptera ett lägre pris. Vid första annonseringen angavs 

utropspriset till 2 850 000 kr men inga bud inkom. Vid nästa utannonsering sänktes priset till 

2 700 000 kr i samråd med säljarna. Fastigheten såldes slutligen för 2 550 000 kr, vilket var 

lägre än utropspriset.  

 

                                                           
72 18 § FML 
73 18 § FML 
74 FMI 2005-03-16:7 
75

 http://www.fmi.se/Sve/Filer/fmn_arsbok_2011.pdf (2013-05-28 kl 20:20) 

http://www.fmi.se/Sve/Filer/fmn_arsbok_2011.pdf
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FMI:s bedömning: 

Fastighetsmäklaren är skyldigt att ange rätt information om objekt denne marknadsför. Om 

priset i marknadsföringen avviker till stor del från marknadsvärdet kan konsekvensen bli att 

köparen vilseleds. En vilseledande prissättning vid marknadsföringen innebär att 

omsorgsplikten och god fastighetsmäklarsed åsidosätts.  

Det ansågs inte att fastigheten medvetet annonserats ut till ett lågt pris. Annonsen angav ett 

högre pris än försäljningspriset. Uppmaningen av fastighetsmäklaren att använda lockpriser 

trots förbud av FMI, strider mot god fastighetsmäklarsed. Då försäljningspriset blev lägre än 

det annonserade priset framgick det inte tydligt vad syftet med fastighetsmäklarens 

uppmaning var och således ansågs förfarandet som ringa. Med anledning därav erhöll 

fastighetsmäklaren ingen påföljd.     

 

6.4 Lockpriser, FMI 2011-04-27:2 

Bakgrund: 

En anmälan har skett hos FMI med anledning av att en fastighetsmäklare använt sig av 

lockpriser. Vid marknadsföringen av en fastighet angavs utgångspriset till 6 425 000 kr. 

Fastighetens försäljningspris uppgick till 7 150 000 kr.  

FMI:s bedömning: 

Fastighetsmäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed och utföra sitt uppdrag omsorgsfullt.
76

 

Detta medför att fastighetsmäklaren ska ta hänsyn till all lagstiftning som berör 

fastighetsmäklaruppdraget, bl.a. MFL. Marknadsföringen ska följa god marknadsföringssed 

enligt 5 § MFL. Inom god marknadsföringssed ställs ett krav på vederhäftighet.
77

  

Fastighetsmäklaren ska vid marknadsföring av fastigheten uppge riktiga uppgifter om 

objektet. Om priset på fastigheten inte motsvarar det av fastighetsmäklaren beräknade 

marknadsvärdet anses uppgiften som vilseledande. Ett sådant förfarande medför att 

fastighetsmäklaren åsidosatt sin omsorgsplikt och god fastighetsmäklarsed.  

                                                           
76 8 § FML 
77 Prop. 2007/2008:115 .144 
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Fastighetsmäklaren hade åsidosatt sin omsorgsplikt och god fastighetsmäklarsed genom att ha 

angivit ett pris understigande både fastighetens marknadsvärde och försäljningsvärde. På 

grund av detta erhöll fastighetsmäklaren en varning.   

 

6.5 Svikligt förfarande, FMI 2005-11-16:10  

Bakgrund:  

Enligt köparna hade det i objektsbeskrivningen angivits att uppvärmning av bostaden skedde 

med kakelugnar, vedspis och ytjordvärme. Köparna erhöll ingen information om 

undersökningsplikten. Fastighetsmäklaren hade avrått dem från att utföra en besiktning, 

eftersom en sådan tidigare skett och var godkänd. Fastighetsmäklaren försäkrade att 

kakelugnarna samt vedspisen hade renoverats fackmannamässigt. Säljarna bekräftade detta 

samt uppgav att användning av dessa inte skett.  

Köparna fick vid kontraktskrivningen vetskap om att ingen provtryckning av eldstaden 

utförts. De fick även ta del av besiktningsprotokollet. Fastighetsmäklaren angav att de kunde 

läsa igenom protokollet efter tillträde i fastigheten. Köparna kontaktade en sotare då 

misstankar kring eldstädernas skick rådde och fick därmed vetskap om att eldningsförbud 

förelåg i samtliga eldstäder. Fastighetsmäklaren hade enligt besiktningsmannen på 

sotningsdistriktet fått se tidigare protokoll. Köparen meddelade säljaren detta och erhöll svaret 

att eldstäderna aldrig ingick i uppvärmningen.  

Fastighetsmäklaren påstod att material innehållande köpeinformation, fastighetsbeskrivning, 

besiktningsprotokoll samt en förklaring av besiktningens innebörd delats ut. Av dessa 

framgick köparnas undersökningsplikt samt att ingen provtryckning skett efter renovering. 

Enligt fastighetsmäklaren hade säljarna informerat köparna om avsaknaden av ett godkänt 

provtryckningsprotokoll.   

FMI:s bedömning:  

Fastighetsmäklaren har enligt 16 § FML en upplysningsplikt samt enligt förarbetena
78

 en 

allmän sådan. Detta innebär att fastighetsmäklaren ska upplysa om information som denne 

erhållit från parten eller annan. Fastighetsmäklaren ska vara kritisk och då anledning finns 

granska äktheten i erhållna uppgifter.      

                                                           
78 Prop. 1983/84:16 s. 37f 
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Fastighetsmäklaren hade angivit att denne endast framfört erhållen information gällande 

eldstäderna. Vad som framkom i ärendet gav inte fog för att fastighetsmäklaren borde ha 

undersökt dessa mer ingående. Enligt FMI är uppgiften om fastighetens uppvärmning inte 

obligatorisk, dock ska den vara sanningsenlig om den anges. Fastighetsmäklaren hade därmed 

inte iakttagit god fastighetsmäklarsed eftersom denne felaktigt angivit att eldstäderna ingick i 

bostadens uppvärmning. Fastighetsmäklaren erhöll därmed en varning.  

 

6.6 Svikligt förfarande, FMI 2008-04-23:1  

Bakgrund:  

Vid förmedling av en fritidsfastighet på en skärgårdsö, hade en fastighetsmäklare enligt 

köparens yrkande inte vidarebefordrat information om byggplan över en helikopterbas, vilken 

skulle uppföras cirka 1,5 km från fastigheten. Säljaren hade erhållit ett brev från en förening i 

vilket det förekom information om byggplanerna. Fastighetsmäklaren blev kontaktad av 

säljaren och fick brevet ordagrant uppläst. Fastighetsmäklaren uttalade att denna information 

inte var nödvändig för köpare, vissa spekulanter kan komma att uppskatta en helikopterbas 

eftersom det medför att räddningsfordon kommer att finnas tillgängliga. Fastighetsmäklaren 

uppfattade dock informationen som allmänt hållen och vidarebefordrade därmed inte 

uppgiften.    

FMI:s bedömning:  

Fastighetsmäklaren ska ”… i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och 

säljare de råd och de upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden 

som har samband med överlåtelsen.”
79

 Fastighetsmäklaren ska enligt förarbetena
80

 informera 

köparen eller säljaren om uppgifter denne är medveten om som är av betydelse i varje enskilt 

fall. Erhålls uppgifter av någondera part eller annan ska fastighetsmäklaren vidarebefordra 

dessa. Fastighetsmäklaren har erhållit uppgifter från säljaren om att en helikopterbas var 

planerad att uppföras i närheten av fastigheten, men har därefter inte vidarebefordrat 

uppgiften till köparen. Därmed ansåg FMI att fastighetsmäklaren inte iakttagit god 

fastighetsmäklarsed och skulle varnas. 

 

                                                           
79 16 § FML 
80

 Prop. 1983/84:16 s.37 
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6.7 Svikligt förfarande, FMI 2008-09-24:3  

Bakgrund:  

Fastighetsmäklaren hade inte informerat om att en bensinstation varit belägen på fastigheten 

tidigare. Efter ingåendet av förmedlingsuppdraget fick fastighetsmäklaren ett samtal från 

miljökontoret gällande bensinstationen som tidigare varit belägen på fastigheten och att 

sanering eventuellt inte skett. Därmed fanns möjligen cisterner kvar under marken. Säljarna 

påstod dock att dessa blivit uppgrävda för cirka 38 år sen. Informationen ansågs vara av 

betydelse och således blev alla spekulanter upplysta. Fastighetsmäklaren bifogade 

informationen från Miljökontoret i visningsmapparna, denne informerade även spekulanterna 

om att ingen saneringskostnad skulle tillföras dessa.  

Efter sista visningen fanns intresserade köpare som ville ha en ytterligare visning. De kunde 

inte komma överens om en tid då båda kunde närvara, fastighetsmäklaren skickade därmed 

sin kollega på visningen. Kollegan gav köparna en visningsmapp med informationen.  

Vid tillträdet insåg fastighetsmäklaren vid överlämnandet av en bild på bensinstationen att 

köparna inte hade vetskap om tomtens tidigare användning. Köparna påstod att information 

om detta saknades i visningsmappen och fastighetsmäklaren gav därmed all information på 

plats.  

FMI:s bedömning: 

Fastighetsmäklaren ska enligt 8 § FML ta hänsyn till köparens och säljarens intressen. 

Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och fastighetsmäklaren ska även iaktta god 

fastighetsmäklarsed.  

FMI ansåg att informationen om den tidigare belägna bensinstationen på fastigheten hade en 

väsentlig betydelse för köparen och kunde vara avgörande vid övervägande av köp. Därmed 

var detta en omständighet som ingick i upplysningsskyldigheten i 16 § FML.  

Det har varit fastighetsmäklarens ansvar att förvissa sig om att köparna besatt informationen 

om bensinstationen och saneringen samt se till att dessa begripit innebörden. FMI ansåg att 

fastighetsmäklaren inte förfarit enligt god fastighetsmäklarsed genom denna försummelse. 

Fastighetsmäklaren skulle därmed varnas. 
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7. Praxis 

7.1 Boarea, Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 1539-2002, dom 2002-11-06 

Bakgrund:  

En fastighetsmäklare hade lämnat en felaktig uppgift angående en fastighets boarea i 

objektsbeskrivningen. I denna var angivet att fastighetens boarea uppgick till ca 90    men 

den reella arean var 80   . 

Yrkande: 

FMI angav att fastighetsmäklaren hade angivit att fastighetens boarea uppgick till 90    i 

objektsbeskrivningen. I Lantmäteriets uppgifter framgick dock en annan area och en av 

säljarna hade före överlåtelsen erhållit uppgifter om att arean uppgick till 80  , vilket var den 

reella arean. Fastighetsmäklaren påstod att uppgiften hade angivits av misstag, denne hade 

även haft tillgång till en annan uppgift än den angivna. Boarean är en viktig faktor på 

bostadsmarknaden och därmed kan höga krav ställas på att fastighetsmäklaren lämnar 

korrekta uppgifter i detta hänseende. 

Fastighetsmäklaren invände med att boarea inte är av stor betydelse vid köp utan att andra 

faktorer, exempelvis läget, området och planlösningen var av större betydelse. Under sina 10 

år som fastighetsmäklare har denne aldrig upplevt att köparna betalat för boarean. Köparen 

hade inte lidit någon skada då boarean saknade relevans. Fastighetsmäklaren ansåg sig vidare 

inte berättigad till att erhålla en varning eftersom uppgiftens felaktighet berodde på en 

olyckshändelse.   

Länsrättens bedömning: 

Länsrätten ansåg att skillnaden mellan fastighetsmäklarens uppgift och den verkliga boarean, 

10    inte motiverade en varning. Länsrätten upphävde därmed FMI:s beslut om varning.  

KamR:s bedömning:  

Fastighetsmäklaren ska enligt 18 § FML ge köpare en objektsbeskrivning, denna ska bland 

annat innehålla en uppgift om fastighetens storlek. Det är ostridigt att fastighetsmäklaren 

lämnat en felaktig uppgift om boarean. Denne hade därmed handlat i strid mot sina 

skyldigheter enligt FML. Den angivna arean om 90    skiljde sig åt väsentligt från den reella 
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därmed kunde inte fastighetsmäklarens försummelse betraktas som ringa. Fastighetsmäklaren 

erhöll därmed en varning enligt FMI:s beslut. 

 

7.2 Lockpriser, Svea Hovrätt, mål nr. T 555-10, dom 2011-05-05 

Bakgrund: 

Fastighetsmäklaren ingick ett uppdragsavtal med säljarna i vilket det framgick att fastighetens 

utgångspris skulle uppgå till 2 545 000 kr. En av spekulanterna lade ett bud motsvarande detta 

pris, vilket säljarna accepterade och därefter upprättades ett köpekontrakt. Fastighetsmäklaren 

hade i rubriceringen i annonserna felaktigt angivet radhus istället för villa.  

Yrkande: 

Säljarna hävdade att fastighetsmäklaren agerat i strid mot god fastighetsmäklarsed            

enligt 8 § FML genom att ha använt sig av ett lockpris samt genom felrubriceringen. Denne 

hade därmed inte verkat för högsta möjliga försäljningspris vilket angavs i uppdragsavtalet. 

De yrkade således skadestånd enligt 25 § FML jämte ränta på detta belopp                       

enligt 6 § räntelagen (1975:635). De yrkade även återbetalning av mäklararvodet inklusive 

ränta. 

Fastighetsmäklaren invände att denne agerat i strid mot god fastighetsmäklarsed och därmed 

inte skulle vara skadeståndsskyldig.  Denne vitsordade dock skadeståndsbeloppet om TR 

skulle anse att försäljningspriset uppgick till 3 200 000 kr. I det fallet bifall till köparnas 

yrkande om återbetalning av arvodet erhölls, skulle skadeståndsbeloppet reduceras med 

motsvarande summa. Fastighetsmäklaren ansåg att annonseringen skett på sedvanligt vis. 

Säljarna saknade enligt denne grund för sitt skadeståndsanspråk. Fastighetsmäklaren invände 

även att adekvat kausalitet mellan yrkade försummelsen och skadan förelåg, eftersom köparna 

var medvetna om försummelsen vid undertecknandet av förvärvsavtalet.    

TR:s bedömning: 

Fastighetsmäklaren ska agera omsorgsfullt samt följa god fastighetsmäklarsed.
81

 Denne ska 

verka för högst möjliga försäljningspris, då säljaren är uppdragsgivare. Fastighetsmäklaren 

borde enligt TR:s bedömning inte förlitat sig på att datasystemet rubricerat 

                                                           
81 8 § FML 
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försäljningsobjektet korrekt utan denne borde ha kontrollerat rubriceringen. 

Fastighetsmäklaren hade genom detta oaktsamma förfarande brutit mot god 

fastighetsmäklarsed.  

Förelåg en skillnad mellan fastighetens marknadsvärde och försäljningspriset skulle TR 

bedöma om fastighetsmäklaren var ansvarig. Marknadspriset bestämdes till 3 200 000 kr. 

Säljarna hade bevisbördan för att en försäljning skulle kunna ha uppgått till denna summa. 

Orsaken till att fastigheten såldes till utgångspriset hade ett samband med svagt intresse från 

spekulanternas sida.   

På grund av att en adekvat kausalitet mellan felrubriceringen och försäljningen till 

marknadsvärdet var svårbevislig reducerades säljarnas bevisbörda, därmed ansågs ett 

hypotetiskt händelseförlopp tillräckligt. Säljarna hade gjort sannolikt att rätt rubricering hade 

attraherat fler spekulanter och således lett till fler deltagare i budgivningen, vilket skulle ha 

resulterat i ett försäljningspris uppgående till minst marknadsvärdet. Säljarnas yrkande bifölls.    

HovR:s bedömning:  

HovR fastställde TR:s dom gällande lockpriset och upphävde TR:s bifall om skadestånd.  

Följande resonemang framgick: ”Eftersom det kan finnas flera godtagbara förklaringar till 

varför utgångspris och slutpris i de enskilda fallen skiljer sig åt har lagstiftaren varit obenägen 

att exempelvis sätta en gräns angiven i procent för hur mycket köpeskillingen får avvika från 

det utannonserade priset innan förfarandet ska anses stå i strid med god 

fastighetsmäklarsed.”
82

  

Det angivna utgångspriset i marknadsföringen ska motsvara ett potentiellt försäljningspris 

vilket säljaren kan acceptera
83

. I och med säljarnas accepterande såldes fastigheten till ett pris 

motsvarande utgångspriset, således var det fastställt att priset hade accepterats som ett 

potentiellt försäljningspris. Det var därmed inte visat att fastighetsmäklaren använde sig av ett 

så kallat ”lockpris” i marknadsföringen.     

 

 

                                                           
82 SOU 2008:6 s.174 
83 Mäklarsamfundets Branschrekommendationer nr 3 från juni 2004 
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7.3 Svikligt förfarande, Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr. T 209-04,            

dom 2005-11-28   

HovR ändrade TR:s dom genom att lämna köparens talan utan bifall. 

Bakgrund:  

Vid fastighetsförmedling av en villa har fastighetsmäklaren haft vetskap om att taket var i 

behov av renovering men inte upplyst köparen om detta.   

Yrkande: 

Köparen hävdade att fastighetsmäklaren inte uppmärksammade köparen och dennes 

sakkunnige far på skadorna på fastighetens tak. Denne underlät även att informera om 

undersökningspliktens omfattning och betydelsen av en fackmannamässig besiktning. Ingen 

besiktningsman fanns tillgänglig för köparen. Vid undertecknandet av köpebrevet upplyste 

säljarna att taket var i behov av åtgärd och att fastighetsmäklaren haft vetskap om detta.  

Köparen var tvungen att anlägga ett nytt tak och byta ut rännorna.  

Fastighetsmäklaren bestred yrkandet. Denne rekommenderade köparen att besiktiga huset före 

köpet samt att kontakta säljarna. Vid visningarna följde köparens far med, vilken angav att 

denne var sakkunnig.  Takets rostangrepp måste varit uppenbart för köparen eller varit det om 

denne iakttagit sin undersökningsplikt, köparen hade även vetskap om denna plikt genom sin 

fars kunskap.   

HovR:s bedömning:  

Endast parternas uppgifter under sanningsförsäkran och vittnesförhör åberopades som bevis. 

Utredningen fick främst genom fastighetsmäklarens och reparatörens vittnesmål om den 

lysande färgförändringen på taket anses varit synlig för den som tittade. 

I förarbetena till FML som gällde tidigare har departementschefen uttalat sig angående 

fastighetsmäklaren uppdrag; det åligger fastighetsmäklaren att upplysa om de brister i 

fastigheten denne har vetskap om ”…i varje fall om dessa brister inte är uppenbara för var och 

en som fastigheten visas för. Vidare bör mäklaren ha en principiell skyldighet att upplysa om 

sådana fel i fastigheten som framgår redan vid en ytlig undersökning.”
84

 I en 

                                                           
84 Prop. 1983/84:16 s. 14 
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specialmotivering
85

 är angivet att det föreligger en allmän upplysningsskyldighet för 

fastighetsmäklaren, denne ska informera köpare eller säljare vad denne har vetskap om som 

kan vara av betydelse i varje enskilt fall. Detta innebär att fastighetsmäklaren ska 

vidarebefordra uppgifter som han har fått av den ena kontrahenten eller från annat håll.
86

  

 

Skulle fastighetsmäklaren själv få välja vilka uppgifter som ska vidarebefordras, hade värdet 

av föreskriften urholkats. Fastighetsmäklarens informationsskyldighet berördes även i 

förarbetena till nuvarande gällande FML ”Att skapa kontakt med presumtiva köpare och att 

till dessa lämna de råd och den information som de behöver utgör alltså en viktig del av 

mäklarens åtagande enligt uppdragsavtalet.”
87

  

 

HovR bedömde mot denna bakgrund att fastighetsmäklaren borde ha vidarebefordrat de 

erhållna uppgifterna om takets skick till köparen och det saknade betydelse att denne 

uppmanat köparen att kontakta säljarna. Från fastighetsmäklarens vittnesmål framgick att 

denne vidarebefordrat informationen till andra spekulanter och därmed måste 

fastighetsmäklarens underlåtenhet bedömas som åtminstone oaktsam, därmed var denne i 

princip skadeståndsskyldig gentemot köparen på den angivna grunden.    

Köparen yrkade att fastighetsmäklaren varit försumlig genom att inte ha tillsett att köparen 

anlitat en sakkunnig fackman för besiktningen. Detta kunde inte beaktas av HovR eftersom 

FML inte föreskriver detta.
88

 Av köparens vittnesmål framgick att denne försökt anlita en 

besiktningsman men misslyckats och meddelat fastighetsmäklaren. Därmed fanns inte fog för 

att fastighetsmäklaren brustit i att upplysa köparen om undersökningsplikten.  

Departementschefen har angivit följande angående jämkning av skadestånd: Har köparen 

försummat sin undersökningsplikt bör skadeståndet nedsättas eller bortfalla. HovR har i sin 

utredning ovan konstaterat att felet ansågs som upptäckbart för den som tittar på taket och att 

dess färgförändringar motiverat en besiktning. Fastighetsmäklarens skadeståndsskyldighet 

skulle bortfalla eftersom köparen omfattande försummat sin undersökningsplikt gällande 

villans tak. Köparens talan skulle därmed ogillas.      

 

 

                                                           
85 Till den paragraf som motsvarar 16 § FML 
86 Prop. 1983/84:16 s.37 f 
87 Prop. 1994/95:14 s.44 
88 16 § FML 
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7.4 Svikligt förfarande, Hovrätten för västra Sverige, mål nr. 2580-06, dom 2007-04-04  

HovR ändrar TR:s dom genom att lämna köparens talan utan bifall. 

Bakgrund: 

En spekulant lät besiktiga en fastighet med hjälp av en mögelsökande hund. Ett år efter 

förvärvet kände köparna av en lukt, med anledning därav utfördes en besiktning. Resultat av 

denna var mögel i golvet samt mögelsvamp och bakterier i isoleringen.  

Yrkande: 

Köparna yrkade att fastighetsmäklaren skulle utge skadestånd inklusive ränta
89

 avseende 

åtgärdskostnader för skador och renovering av följdskador. Fastighetsmäklaren närvarade vid 

spekulantens besiktning och blev upplyst om möglet samt att åtgärd krävdes för att undvika 

följdskador. Fastighetsmäklaren förteg denna omständighet. Vid köparens förfrågan om fukt 

gav fastighetsmäklaren lugnande besked, dock angav denne några nödvändiga åtgärder för 

fastigheten. Fastighetsmäklaren hade inte förvissat sig om att köparna begripit innebörden av 

dennes åtgärdsuppgifter, vilka avsåg att hindra mögelspridningen.      

Denne har även avrått köparna från att vidta en besiktning eftersom en sådan redan utförts och 

hunden inte funnit mögel. Efter förvärvet kontaktade köparna fastighetsmäklaren angående 

lukten i bostaden. Fastighetsmäklaren förnekade förekomsten av mögel samt angav att lukten 

skulle försvinna. Köparna anlitade nästkommande år besiktningsmannen som utfört första 

besiktningen, hunden markerad återigen samma plats. Besiktningsmannen påpekade att en 

ytterligare undersökning krävdes och därmed anlitades en ny besiktningsman. Enligt denne 

var lukten av mögel påtaglig och det förekom enligt analys mögelsvamp och bakterier i 

fastigheten.        

Fastighetsmäklaren vitsordade skadeståndets belopp. Denne menade att följdskadorna 

saknade samband med möglet i bostaden. Fastighetsmäklaren ansåg sig inte förfarit i strid mot           

16 och 20 §§ FML. Denne framförde även att inget uppsåt eller oaktsamhet förelegat och att 

förmedlingsuppdraget utfördes korrekt.    

Fastighetsmäklaren hade noggrant upplyst köparna om rådande brister i fastigheten. Vid 

första besiktningstillfället fick denne endast en muntlig genomgång av besiktningsprotokollet 

och formulerade egna anteckningar i objektsbeskrivningen utifrån detta. Fastighetsmäklaren 

                                                           
89 6 § Räntelagen 
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hade muntligt påpekat köparnas undersökningsplikt samt uppmanat dem att utföra en 

besiktning, vilket inte skedde med hänvisning till att en av dem besatt kunskap inom 

byggbranschen. Enligt besiktningsmannen förelåg lukten på grund av dålig ventilation, risken 

för mögelförekomst och ytterligare undersökning nämndes aldrig. Fastighetsmäklaren hade 

påvisat köparna samtliga fuktfällningar, vilka kan leda till mögel.   

Vid undertecknandet av köpekontraktet påpekade fastighetsmäklaren åter fastighetens brister 

och besiktningsmannens uttalande. Denne informerade även återigen om 

undersökningsplikten, köparna bekräftade förståelsen av denna genom underskrift på 

frågelistan. Fastighetsmäklaren ansåg sig inte ha förfarit försumligt eller att köparna hade 

antytt oförståelse av informationen.      

HovR:s bedömning: 

Fastighetsmäklarens upplysningsplikt omfattar åtminstone dolda fel som denne har vetskap 

om, fastighetsmäklaren har bevisbördan för att plikten uppfylls. Det är köparen som har 

bevisbördan för att fastighetsmäklaren haft vetskap om ett relevant fel som omfattar 

upplysningsplikten, bevisbördan reduceras dock till att omfatta en omständighet som 

fastighetsmäklaren borde ha insett. Av fasighetsmäklarens anteckningar framgår att denne 

erhållit information från besiktningsmannen angående följande brister: Indikation om svag 

lukt, enstaka mögelfläckar samt förslag på åtgärder. Fastighetsmäklaren förnekar att denne 

erhållit annan information än den antecknade.  

Enligt HovR:s mening var det inte troligt att fastighetsmäklaren skulle förbise information om 

ytterligare undersökning från besiktningsmannen och att fastighetsmäklaren underlåtit att 

anteckna rådande brister för smidigare försäljning. Besiktningsprotokollet visade inte 

otvetydigt att ytterligare undersökning krävdes såsom köparna påstod. HovR ansåg att det 

således inte var visat att fastighetsmäklaren erhållit ytterligare information än den antecknade.  

Med anledning av bl.a. fastighetsmäklarens anteckningar om hundens markering och 

besiktningsmannens vetskap om detta ansågs det osannolikt att fastighetsmäklaren förlett 

köparna. Med hänsyn till avsaknaden av vittnesmål från köparen med kunskap om 

byggbranschen ansågs fastighetsmäklaren ha fullföljt sin upplysningsplikt angående 

markeringen. HovR fann därmed att fastighetsmäklaren inte förfarit oaktsamt vid 

förmedlingsuppdraget.    
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8. Analys  

8.1 Undersöknings- och upplysningspliktens samband med fastighetsmäklaren 

Enligt 16 § FML ska fastighetsmäklaren verka för att säljaren iakttar sin upplysningsplikt och 

att köparen iakttar sin undersökningsplikt genom att lämna denne skriftlig information.
90

 

Undersökningsplikten är enligt vår mening beroende av om fastigheten blivit besiktigad. Vid 

avsaknad av en sådan bör det åligga köparen att få fastigheten besiktigad. Denne bör därmed 

inte kunna befria sig från ansvar genom att klandra fastighetsmäklaren för att inte ha givit 

denne tillräckligt med information.  

I rättsfall T 209-04 framgick att rostangreppet på fastighetens tak var ett synligt fel och 

omfattade därmed köparens undersökningsplikt.
91

 Av detta kan vi dra slutsatsen att det åligger 

köparen att uppmärksamma synliga fel som fastigheten är befäst med. Fastighetsmäklaren bör  

således inte ansvara för fel som kan upptäckas om köparen iakttar sin undersökningsplikt. 

Detta kan exempelvis vara synliga mögelfläckar på väggen. Köparen bör därmed inte kunna 

erhålla skadestånd från fastighetsmäklaren för sådana brister. 

Enligt vår åsikt påverkas undersökningsplikten av vilka kunskaper parterna och medhjälparna 

besitter. Om en köpare eller dess medhjälpare påstår sig vara sakkunniga inom ett område 

anser vi att det saknas anledning för fastighetsmäklaren att ifrågasätta denna uppgift. 

Köparens medhjälpare uppgav att denne innehade kunskap om fastighetsköp i rättsfall           

T 209-04.
92

 Vi anser att ett väl synligt fel såsom flagnande färg på taket borde ha 

uppmärksammats av en sakkunnig inom området. Medhjälparen borde i förevarande fall haft 

kunskap om undersökningspliktens omfattning och därmed upplyst köparen om detta.    

En sakkunnig inom branschen har kunskap om facktermer. En fastighetsmäklare behöver 

således inte för denne förklara branschtermer medan en icke sakkunnig behöver en mer 

detaljerad förklaring. Dock anser vi inte att fastighetsmäklarens upplysningsplikt minimeras i 

sådan grad att uppgifter får utelämnas. Felet ska fortfarande uppges men detaljer kan 

utelämnas då personen i fråga är en fackman. När fastighetsförmedlingen sker till en icke 

sakkunnig är det enligt vår mening av väsentlig betydelse att fastighetsmäklaren försäkrar sig 

om att köparen begripit innebörden av informationen.        
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Vad gäller fysisk undersökning av fastigheten är det tillräckligt att fastighetsmäklaren gått 

igenom denna med säljaren. Därmed behövs ingen grundlig undersökning från 

fastighetsmäklarens sida.
93

 Denne ska enigt vår åsikt inte behöva leta efter fel genom att flytta 

på möbler eller krypa i trånga utrymmen. Dock ska fastighetsmäklaren mer noggrant 

kontrollera säljarens uppgifter vad gäller pant och så vidare. Övriga uppgifter som 

fastighetsmäklaren erhållit ska endast verifieras om särskilda skäl föreligger.
94

  

Fastighetsmäklaren ska vid misstanke om fel upplysa köparen.
95

 Om säljaren exempelvis 

uppger att bostaden har en viss area och fastighetsmäklaren vid genomgången anser att denna 

uppgift är orimlig bör denne upplysa köparen så snart som möjligt eller utreda detta före 

objektsbeskrivningens upprättande.  

Om besiktning tidigare utförts i samband med försäljning ska fastighetsmäklaren enligt vår 

åsikt informera köparen samt utge besiktningsprotokollet. Detta är ingen belastning för 

fastighetsmäklaren då denne i de flesta fall har tillgång till protokollet. Fastighetsmäklaren bör 

verka för att tidpunkten för utgivning av protokollet bör inträffa senast vid spekulanternas 

anmälan av intresse. Detta för att spekulanterna ska erhålla möjlighet att överväga köpet samt 

anpassa sina bud efter fastighetens skick. Att köparen erhåller besiktningsprotokollet vid 

undertecknandet av köpekontraktet är för sent enligt vår mening, särskilt med hänsyn till 

försäljningsprisets betydande summa. Risken minimeras för att fastighetsmäklaren blir 

anklagad för förtigande av information efter förvärvet, i de fall då köparen inte haft tillgång 

till protokollet.      

Vi anser att besiktningsprotokollet borde vara en påverkande faktor till utropspriset eftersom 

protokollet visar de fel som besiktningsmannen funnit i fastigheten. Köparen borde få 

möjlighet att i efterhand diskutera protokollets innehåll med besiktningsmannen före köpet. 

Detta kan exempelvis ske genom ett telefonsamtal då det enligt vår mening inte ska vara 

alltför betungande för besiktningsmannen. Fastighetsmäklaren besitter inte likvärdiga 

kunskaper med besiktningsmannen, därmed menar vi att det är fördelaktigare om köparen har 

direkt kontakt med besiktningsmannen än att uppgifterna vidarebefordras genom 

fastighetsmäklaren. Detta leder till att köparen erhåller information som är mer korrekt och 

komplett än vid vidarebefordring. Risken minimeras även för att fastighetsmäklaren agerar 
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partiskt då denne inte har möjlighet förtiga uppgifter från protokollet. Denne kan därmed inte 

bli anklagad för partiskt agerande.  

I mål nr. 2580-06 fördes en diskussion om köparens bevisbörda för fastighetsmäklarens 

vetskap om ytterligare information än den vidarebefordrade. HovR bedömde att 

fastighetsmäklaren saknat tillgång till mer information än vad som antecknats i 

objektsbeskrivningen.
96

 Köparens bevisbörda vid skadeståndståndsanspråk på grund av fel i 

fastighet kan enligt vår mening eventuellt underlättas genom kontakt med besiktningsmannen 

eftersom denne utfört undersökningen. Köparen bör således inte behöva bevisa vilken 

information fastighetsmäklaren har haft vetskap om. Skulle besiktningsmannen ha undanhållit 

information underlättas bevisbördan för köparen. Därmed anser vi att en del tvister kan 

undvikas rörande bristande information från fastighetsmäklaren gällande fastighetens skick. 

 

8.2 Vilken part ska åläggas att anlita en besiktningsman? 

Som framgår av tidigare diskussioner anser vi att besiktningsprotokollet bör utgöra en 

påverkande faktor för utropspriset och därmed kan det inte åligga köparen att anlita en 

besiktningsman, då detta skulle ske i ett allt för sent skede. Enligt vår mening bör 

fastighetsmäklaren uppmana säljaren att anlita en besiktningsman om detta inte redan skett. 

Om besiktning skett före anlitandet av fastighetsmäklaren, bör denne förutom att få ta del av 

besiktningsprotokollet även ha möjlighet att kontakta besiktningsmannen och diskutera 

fastighetens brister. Vi anser att köparens undersökningsplikt ökar i och med att besiktning 

inte skett genom dennes anlitande. Anmärkningarna i besiktningsprotokollet bör motivera 

köparen till en ytterligare undersökning. Fastighetsmäklarens informationsskyldighet bör 

minska i motsvarande grad. Om det exempelvis är angivet i protokollet att mögel förekommer 

i ett rum i källaren behöver inte fastighetsmäklaren upplysa om att det även finns i 

angränsande badrum. Undersökningsplikten sträcker sig enligt vår mening inte endast till att 

fråga fastighetsmäklaren eller säljaren angående angivna fel i protokollet utan köparen bör 

även ta eget initiativ och vid behov kontakta besiktningsmannen. Vi anser att det vore orimligt 

att fastighetsmäklaren skulle behöva råda köparen att kontakta besiktningsmannen när 

behovet finns, då denne själv borde inse att detta är nödvändigt. 
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8.3 Vilka uppgifter ska vidarebefordras? 

Av förarbetena till FML framgår att information som är av väsentlig betydelse för parterna 

ska vidarebefordras.
97

 Vad som utgör väsentlig betydelse är enligt vår åsikt många gånger 

svårt för fastighetsmäklaren att avgöra, varje köpare har sin egen uppfattning. Det kan därför 

underlätta för fastighetsmäklaren att boka ett möte med köparen. Vid detta kan de gå igenom 

fel som fastigheten är befäst med och att köparen erhåller möjlighet att ange vad som är 

väsentligt för denne. Därmed kan fastighetsmäklaren avgöra vilken information som denne 

ska upplysa köparen om. Dock anser vi att köparen alltid ska erhålla ingående information om 

de uppgifter som är obligatoriska i objektsbeskrivningen,
98

 exempelvis driftkostnader, servitut 

samt byggnadssätt. Fastighetsmäklaren ska således informera köparen om att t.ex. 

byggnadssättet innebär risk för fuktskador. Viss vägledning angående vad som utgör väsentlig 

betydelse kan erhållas genom praxis.  

Av rättsfall med mål nr. 1539-2002 framgår att fastighetens boarea är av stor betydelse och att 

höga krav ska ställas på att fastighetsmäklarens uppgifter är korrekta. FMI bedömde att en 

skillnad om 10    mellan angiven och reell area inte var obetydlig, fastighetsmäklaren erhöll 

en varning på denna grund.
99

 Vi instämmer att uppgiften om boarea är av betydelse för köpare 

då detta utgör disponibel yta för fastighetsägaren och att fastighetsmäklaren skulle erhålla en 

varning. 

Även upplysningar angående fastighetens omgivning är av betydelse, detta framgår av FMI:s 

avgörande 2008-04-23:1, i vilken uppgiften om bygget av en helikopterplatta i närheten av 

fastigheten ansågs vara av vikt för köparen. Fastighetsmäklaren borde ha vidarebefordrat 

uppgiften.
100

 Helikopterverksamhet kan medföra en del oväsen samt orsaka blåst vilket enligt 

vår åsikt kan upplevas som besvärande, uppgiften är därmed av betydelse. Vi instämmer med 

FMI:s bedömning, att fastighetsmäklaren brustit i sin upplysningsplikt. 

Tidigare användning av fastighetens tomt som bensinmack var enligt FMI 2008-09-24:3 av 

sådan betydelse att fastighetsmäklaren borde informerat köparna om detta.
101

 Med hänsyn till 

att cisterner eventuellt fanns kvar nedgrävda kunde dessa främst utgöra brandfara. Vi anser 

därmed att FMI:s bedömning att ålägga fastighetsmäklaren en varning var korrekt. Enligt vår 
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mening är sådan information av betydelse för köparen då detta kan vara övervägande vid 

beslut av fastighetsköp.  

I FMI 2005-11-16:10 ansågs fastighetsmäklaren ha upplyst köparna tillräckligt om 

eldstädernas skick då denne angivit att de var fackmannamässigt renoverade enligt säljarens 

uppgifter. Fastighetsmäklaren ansågs kunna förlita sig på säljarens uppgifter och inga skäl för 

granskning av uppgifternas korrekthet förelåg.
102

 Uppvärmning av ett hus i länder med kallare 

klimat är enligt vår åsikt av väsentlig betydelse. I objektsbeskrivningen framgick att 

uppvärmning av bostaden skedde med eldstäder, ytjordvärme och en vedspis. Det fanns ingen 

anledning för köparna att ifrågasätta korrektheten i angivna uppgifter. Dock framgick vid 

kontraktsskrivningen att provtryckning inte skett och fastighetsmäklaren borde enligt vår 

mening ha låtit utföra en sådan eller uppmanat köparna till att låta en fackman utföra en 

provtryckning. Vi anser att denne borde insett att uppvärmning är av väsentlig betydelse 

eftersom en stor del av fastighetens kostnader utgör uppvärmning särskilt under vintertid. 

Skillnaden i kostnader mellan de angivna uppvärmningsmetoderna och en annan 

uppvärmningsmetod är stor. Denna kostnad är fast och påverkar köparna under hela deras 

innehavstid.   

Avgörandena antyder att vad som är av väsentlig betydelse varierar i varje enskilt fall 

beroende på köparens preferenser. Dock finns grundläggande information som vi anser att 

majoriteten av köparna är intresserade av, exempelvis uppvärmningsmetod, tidigare 

användning av fastigheten då detta kan medföra behov av sanering samt fastighetens skick. 

Det är av betydelse att köparen får vetskap om sådana uppgifter, då dessa är av vikt vid ett 

beslutsfattande gällande förvärvet, även fasta kostnader gällande el, vatten och avlopp och 

sotning bör anses väsentliga.  

Fastighetsmäklaren bör utgå från att köparen är intresserad av att veta så mycket som möjligt 

om fastighetens skick. Uttrycker en köpare intresse för en del av fastigheten, exempelvis 

altanen, bör fastighetsmäklaren upplysa köparen om allt denne har vetskap om rörande den 

delen av bostaden. Således undviker denne att utelämna information av betydelse för köparen. 

Fastighetsmäklaren kan på detta vis undvika tvister gällande bristande information till 

köparen.        
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8.4 Hur påverkas fastighetsmäklarens ansvar av säljarens enuntiationer samt garantier? 

En enuntiation är som tidigare nämnts information vars korrekthet inte garanteras.
103

 Då 

enuntiationen inte medför påföljd för den som lämnat den bör inte fastighetsmäklaren kunna 

göras ansvarig för en sådan enligt vår mening. Vad gäller garantier som säljaren uppger 

ansvarar denne för dessa.
104

 Vi anser att en fastighetsmäklare således inte kan göras ansvarig 

för dessa. Fastighetsmäklaren måste verka för att köparna erhåller rätt information. Oavsett 

säljarens garantier bör det åligga fastighetsmäklaren att försäkra sig om att köparen erhållit all 

information, som fastighetsmäklaren har vetskap om gällande fastighetens skick. Dock 

behöver inte denne upplysa om uppenbara brister vilka är upptäckbara vid en undersökning av 

fastigheten.    

 

8.5 Fastighetsmäklarens opartiskhet  

I 8 § FML anges att fastighetsmäklaren ska agera opartiskt gentemot båda parter och ta 

särskild hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Enligt vår mening har säljaren 

intresse av att sälja fastigheten till högsta möjliga pris medan köparen vill förvärva fastigheten 

till lägsta möjliga pris. Vi anser inte att fastighetsmäklaren förhåller sig opartisk gentemot 

köparen när denne gynnar uppdragsgivarens ekonomiska intressen genom ett högt 

försäljningspris. Även fastighetsmäklarens kan ha intresse av ett högt pris eftersom arvodet 

kan baseras på detta. Arvodets storlek är enligt huvudregeln baserat på en procentsats av 

försäljningspriset.
105

 Ett högre pris leder därmed till en högre provision. 

Opartiskhet innebär enligt vår åsikt att fastighetsmäklaren ska vara neutral och göra lika stor 

insats gentemot båda parter utan att favorisera någondera. Undantaget för det ekonomiska 

intresset innebär att fastighetsmäklaren tillåts favorisera uppdragsgivaren och därmed bör 

denne inte längre anses opartisk. Fastighetsmäklaren erhåller endast betalning från 

uppdragsgivaren och denne vinner därmed mer på att anstränga sig vid utförandet av 

prestationer inom förmedlingsuppdraget gällande denne part än gentemot den andre. Det är 

enligt vår mening svårt för fastighetsmäklaren att agera opartiskt gentemot båda parterna då 

denne endast erhåller betalning av säljaren. Det ekonomiska intresset kan få konsekvensen att 

fastighetsmäklaren inte fullgör sin upplysningsplikt, för att försäljningen ska ske smidigare. 
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En lösning för att minska risken för partiskhet skulle kunna vara att parterna har möjlighet att 

anlita var sin fastighetsmäklare, vilken värnar om deras intressen.   

Med undantaget menas enligt vår mening inte att köparens intresse negligeras. 

Fastighetsmäklaren måste enligt god fastighetsmäklarsed utgå från bostadens marknadsvärde 

vid fastställandet av utropspriset, vilket framgår av FMI 2010-02-24:6.
106

 Fastighetsmäklaren 

kan därmed inte fastställa priset efter eget bevåg. Försäljningspriset påverkas även av antalet 

budgivare och deras ekonomiska förmåga samt deras vilja att betala för fastigheten. Det är 

nästintill omöjligt för fastighetsmäklaren att tillvarata köparens intresse av ett lågt pris då det 

kan finnas flera budgivare. Försäljningspriset fastställs således genom den fria marknaden och 

antalet intressenter.  

  

8.5.1 Ny information vid kontraktsskrivning 

I FMI 2005-11-16:10 erhöll köparna ny information, som var av betydelse, under mötet för 

kontraktsskrivningen. Enligt vår mening är det för sent att ge ny information vid detta 

stadium. Vid mötet för kontraktsskrivningen kan parter vara intresserade av att få kontraktet 

undertecknat så snart som möjligt. Skulle ny information framkomma vid detta tillfälle får 

köparen inte möjlighet att överväga den nya informationen, därmed kan ett hastigt beslut 

fattas. Köparen ska få tillfälle att noga överväga om det påverkar dennes köp av fastigheten, 

detta möjliggör att köparen kan fatta ett välgrundat beslut. Köparen kan även anlita en 

fackman om det exempelvis framkommer en brist som kräver ytterligare utredning. Saknas 

denna möjlighet, kan köparen försumma att uppmärksamma ett betydande fel på grund av 

bristande kunskap.  

Fastighetsmäklaren ska som tidigare nämnts genom sin omsorgsplikt i 8 § FML tillvarata 

båda parternas intresse. Undanhåller denne information från köparen anser vi att köparen 

hindras från att kunna fatta ett välgrundat beslut. Fastighetsmäklaren försummar därmed sin 

omsorgsplikt gentemot köparen. Uppgiften kan även vara av sådan betydelse att köparen inte 

längre vill fullfölja köpet när denne får vetskap. Undanhåller exempelvis fastighetsmäklaren 

en uppgift om mögel vilket kommer behöva omfattande renovering för att åtgärdas kan 

köparen anse att kostnaden är för stor för att motivera ett köp. Genom att upplysa om en sådan 

omständighet kan fastighetsmäklaren undvika tvister. En konsekvens av upplysningen kan bli 
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att denne förlorar köpare. Fastighetsmäklaren kan dock undersöka vad åtgärdskostnaden kan 

uppgå till, köparen kan justera sitt bud i motsvarande mån. En omständighet som är viktig att 

belysa är att alla fastigheter särskilt äldre är befästa med fel, därmed är det enligt vår åsikt 

bättre för köparen att få vetskap om dessa före förvärvet än efter. 

 

8.5.2 Lojalitetsplikt 

Med hänsyn till att fastighetsmäklaren ska förfara lojalt gentemot sin uppdragsgivare kan 

dennes opartiskhet ifrågasättas. Denne har genom uppdragsavtalet inte någon skyldighet att 

förfara lojalt gentemot den andra parten, dock har detta reglerats i FML genom att 

fastighetsmäklaren ska tillvarata båda parternas intressen.
107

 Således anser vi att ingen 

kollision förekommer i och med att fastighetsmäklaren kan iaktta lojalitetsplikten gentemot 

uppdragsgivare samtidigt som denne förfar opartiskt gentemot den andra parten enligt FML. 

Fastighetsmäklaren ska verka för att ett förvärvsavtal upprättas, även om denne ogillar valet 

av köpare och fastighetsmäklaren ska även ge denne upplysningar av betydelse, inte endast 

uppdragsgivaren. Därmed bör fastighetsmäklaren behandla parter lika gällande allt utom 

uppdragsgivarens ekonomiska intressen.       

 

8.6 Köparens förhållande till fastighetsmäklaren 

När fastighetsmäklaren har köparen som uppdragsgivare är det svårt för denne att gynna 

fastighetsmäklaren på samma vis som säljaren. Fastighetsmäklarens arvode utgör en viss 

procentsats av försäljningspriset, om ingen annan betalningsmetod har avtalats.
108

 Då säljaren 

är uppdragsgivare ökar fastighetsmäklarens vilja att verka för högsta möjliga försäljningspris. 

Enligt vår åsikt leder detta således till att dennes prestation får direkt effekt på arvodet då det 

ökar när priset stiger. Köparens arvode till fastighetsmäklaren är inte provisionsbaserat, denne 

kan inte i samma grad som säljaren erbjuda fastighetsmäklaren en provision utifrån dennes 

prestation, eftersom denna inte får direkt effekt på arvodet. Fastighetsmäklarens opartiskhet 

gentemot parterna kan ifrågasättas, eftersom denne gynnas i högre grad med säljaren som 

uppdragsgivare än köparen. Denne kan därmed ha en starkare motivation till att prestera och 

anstränga sig mer gentemot säljaren än köparen eftersom arvodet kan vara provisionsbaserat. 
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Risken finns att fastighetsmäklaren utför en minimal prestation med köparen som 

uppdragsgivare för att få uppdraget utfört så snart som möjligt. I dessa fall anser vi att 

köparen inte erhåller ett resultat vilket motsvarar vad säljaren erhåller då denne är 

uppdragsgivare.       

 

8.7 Hur påverkas fastighetsmäklarens ansvar av säljarens friskrivningsklausuler?  

Säljaren kan genom en egenskaps- eller påföljdsfriskrivning avtala bort ansvaret för fel 

fastigheten är befäst med eller påföljder på grund av dessa. Vid egenskapsfriskrivningen 

bortfaller ansvaret endast för angivna fel.
109

 Det åligger köparen att uppmärksamma synliga 

fel enligt undersökningsplikten oavsett om friskrivning skett.
110

 Fastighetsmäklaren ansvarar 

som tidigare nämnts för fel i fastigheten vilket denne har vetskap om då denne försummar att 

vidarebefordra uppgifter av väsentlig betydelse för parterna.
111

 Friskriver sig säljaren genom 

en egenskapsfriskrivningsklausul i köpekontraktet bör enligt vår mening inte 

fastighetsmäklaren kunna göras ansvarig för detta fel eftersom köparen är medveten om felet.    

Vid påföljdsfriskrivning bortfaller möjligheten att ålägga säljaren en påföljd på grund av ett 

dolt fel i fastigheten.
112

 Fastighetsmäklaren kan dock ha vetskap om det dolda felet, 

exempelvis genom erhållen information från besiktningsmannen, säljaren eller genom egen 

undersökning. Skulle felet i nyssnämnda fall vara av väsentlig betydelse för köparen kan 

fastighetsmäklaren bli skadeståndsansvarig gentemot köparen. Vid avsaknad av vetskap om 

det dolda felet bör dock fastighetsmäklaren inte kunna göras skadeståndsskyldig. 

             

8.8 Ansvarsförsäkring 

Enligt vår åsikt är det av betydelse att fastighetsmäklaren har en skyldighet att inneha en 

försäkring. Detta eftersom inte hänsyn tas till skadevållarens ekonomi och således behöver 

den skadelidandes skadestånd aldrig jämkas på grund av detta förhållande.
113
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Ansvarsförsäkringen är även till fastighetsmäklarens fördel då denne inte behöver bekymra 

sig för brister vid utförandet av förmedlingsuppdraget, eftersom försäkringen täcker dessa vid 

skadeståndsanspråk. Försäkringsbolaget agerar i de flesta fall i fastighetsmäklarens ställe vid 

bemötande av skadeståndsanspråk och för fastighetsmäklarens talan i domstol.
114

 Denne 

behöver således inte bemöta anspråk eller anlita ombud vid process, detta underlättar för 

fastighetsmäklaren. Takbeloppet för försäkringen är 2 000 000 kr per skadefall,
115

 vilket vi 

anser i princip bör täcka samtliga skadeståndsanspråk för privatpersoner.  

 

8.9 God fastighetsmäklarsed 

Det finns ingen lagreglering som beskriver ordagrant hur en fastighetsmäklare ska förhålla sig 

eller förfara för att följa god fastighetsmäklarsed. Detta måste tolkas från regleringen i FML, 

förarbeten och rättspraxis.
116

 Enligt vår mening är det omöjligt att införa en definition av god 

fastighetsmäklarsed, eftersom detta har en vidsträckande innebörd samt vad som anses utgöra 

god fastighetsmäklarsed varierar.  

Ett införande av definitionen god fastighetsmäklarsed skulle innebära att köparens och 

säljarens skydd genom regleringen av god fastighetsmäklarsed i rättspraxis skulle försämras. 

Detta eftersom allt som inte inbegrips i begreppet skulle anses som acceptabelt förfarande från 

fastighetsmäklarens sida, därmed skulle möjlighet saknas för parterna att erhålla skadestånd. 

Samhället förändras och beteende blir normer för vad som utgör acceptabla eller oacceptabla 

förfarandesätt. En konsekvens av en definition blir att fastighetsmäklarseden inte förändras i 

takt med samhället eftersom en definition skulle kräva ett flertal ändringar genom lagstiftning, 

vilket är tidskrävande.  

  

8.10 FMI:s påföljder 

Vi anser att eftersom FMI är en myndighet har denna tillräckliga påföljder att ålägga 

fastighetsmäklaren dvs. erinran, varning och avregistrering.
117

 Denna ska således inte ha 

möjligheten att ålägga fastighetsmäklaren skadestånd. Detta får ske genom att tvisten tas till 
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allmän domstol vilket är vad som gäller enligt 30 § FML jämfört med 1 § RB, ingen ändring 

är påkallad enligt vår mening.  

 

8.11 Överklagan 

Av vad som framgår av tidigare presenterad praxis förekommer det inte många fall där 

överklagande skett till hovrätterna och HD.
118

 Det kan enligt vår åsikt ha två anledningar. 

Antingen har parter inte erhållit ett prövningstillstånd eller så har privatpersoner inte ansett 

det som ekonomiskt fördelaktigt att överklaga ett beslut. Om det handlar om skadestånd av 

ringa summor kan i många fall rättegångskostnaderna uppgå till mer än detta. 

Privatpersonerna kan då anse att det är ett risktagande att överklaga och sedan eventuellt inte 

få bifall för sin talan. 

Vid fastighetsköp mellan privatpersoner besitter inte samtliga kunskaper om möjligheten att 

erhålla kompensation för exempelvis fel angiven boarea eller försummelse från 

fastighetsmäklarens sida. Dessa kan även sakna kunskap om FMI:s existens och funktion och 

därmed anmäls fastighetsmäklaren inte hos inspektionen.   

 

8.12 Förekommande tvister 

8.12.1 Boarea 

Enligt 18 § 2 st FML ska fastighetsmäklarens objektsbeskrivning innehålla en uppgift om 

fastighetens storlek. När säljaren anger en uppgift om boarea anser vi att det kan förefalla sig 

svårt för fastighetsmäklaren att bedöma om denna motsvarar den verkliga arean. I de fall 

fastighetsmäklaren misstänker att uppgiften är inkorrekt, ska detta vidarebefordra till köparen 

enligt upplysningsplikten i 16 § 2 st FML. 

Hur många    skillnad mellan den angivna boarean i objektsbeskrivningen och den verkliga 

krävs för att detta ska anses vara av väsentlig betydelse för köparen? I mål nr. 1539-2002 

ställdes ett krav på att den angivna boarean skulle betydligt avvika från den verkliga arean för 
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att fastighetsmäklarens förfarandet inte skulle anses som ringa. En skillnad om 10    var 

tillräckligt och fastighetsmäklaren skulle därmed erhålla en varning.
119

  

FMI angav i avgörande 2005-03-16:7 att bostadens area regelmässigt är av betydelse för 

parterna vid fastighetsförvärv, därmed bör fastighetsmäklaren vara noggrann när denne 

vidarebefordrar en sådan uppgift. Dock har inte fastighetsmäklaren någon skyldighet att 

ingående undersöka fastighetens storlek och denne ska då omständigheterna motiverar det 

granska arean. I övriga fall ska denne lita på att de erhållna uppgifterna från säljaren är 

korrekta.
120

 FMI förde ingen diskussion om skillnaden i boarea var betydande.  

I FMI 2011-01-26:4 fördes en liknande diskussion angående boareans betydelse samt hur 

denna skulle redovisas i objektsbeskrivningen med hänvisning till FMI 2005-03-16:7,
121

 

skillnaden om 10   diskuterades inte.  

Av rättsfallet 1539-2002 kan vi dra slutsatsen att 10    skillnad mellan verklig boarea och 

den som angivits i objektsbeskrivningen är tillräcklig, medan FMI inte fört en diskussion 

angående skillnaden i avgörandena.  

Var kan gränsen anses rimlig att dra? Vi instämmer med KamR:s bedömning att en skillnad 

om 10    bör anses som betydlig med hänsyn till bostadens totala area. 10    kan i en 

mindre fastighet exempelvis ett radhus upplevas som betydande i jämförelse med en större 

fastighet då skillnaden inte upplevs i samma grad eftersom ytan är större. Gränsen bör 

rimligen enligt vår mening bedömas i varje enskilt fall och vara beroende av fastighetens 

totala boarea. Vid angivandet av felaktig uppgift om boarea ska fastighetsmäklaren kunna bli 

skadeståndsskyldig enligt 25 § FML gentemot köparen eftersom denne inte fullgjort sina 

åtaganden.   

En låg gräns om några    skulle kunna leda till att många fall tas upp i allmän domstol och 

allmän förvaltningsdomstol, därmed skulle domstolarna belastas. Sådana tvister bör enligt vår 

mening kunna lösas genom en förlikning mellan fastighetsmäklaren, säljaren och köparen.   

Skulle säljaren vara osäker över fastighetens verkliga area bör denne enligt vår åsikt upplysa 

fastighetsmäklaren. Vilket skulle underlätta för denne att ytterligare undersöka förhållandet. 
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Detta kan medföra lägre risk för att fastighetsmäklaren anger en felaktig uppgift om boarea i 

objektsbeskrivningen, vilket kan leda till färre tvister. 

 

8.12.2 Lockpriser  

Reglering angående lockpriser saknas, vilket vi anser ibland leder till svårigheter att avgöra 

om ett pris utgör lockpris. För att en fastighetsmäklare ska anses ha använt sig av lockpriser 

ska utropspriset vara lägre än marknadspriset eller utgöra ett försäljningspris vilket säljare inte 

skulle kunna acceptera.
122

 Att beräkna fastighetens marknadsvärde kan enligt vår åsikt vara 

svårt eftersom värdet baseras på många faktorer som framgår av FMI:s avgöranden och 

rättsfallet.
123

 Hänsyn tas till vad liknande fastigheter i omgivningen säljs för, fastighetens 

skick och enligt vår mening bör även besiktningsprotokollet vara en påverkande faktor för 

marknadsvärdet.  

Lockpriser är en metod för att locka fler spekulanter till en visning och förblinda dessa genom 

det låga priset.
124

 Detta leder oftast till att fler bud inkommer och försäljningspriset kan 

därmed öka avsevärt.  

Gränsdragningen för lockpriser är svår eftersom ingen procentsats är angiven för när detta 

föreligger. I FMI avgörandet 2011-04-27:2 var skillnaden 10 % men däremot 20 % i rättsfallet 

med mål nr. T 555-10. Av detta avgörande och rättsfall framgår att en skillnad på 10 % utgör 

ett lockpris, dock har ingen minimi- respektive maximigräns angivits. Då HovR utgör en 

högre instans än FMI anser vi denna som mer pålitlig men dess domare har inte förnekat att 

en lägre procentsats kan utgöra lockpris.  

Enligt vår åsikt krävs inte en reglering angående lockpriser eftersom omständigheterna kan 

variera i varje enskilt fall. I mål T 555-10 framgick i HovR:s motivering att utgångspriset och 

slutpriset kan skilja sig åt genom flera godtagbara förklaringar. Lagstiftaren har därmed inte 

satt en procentuell gräns för vilken köpeskillingen inte får avvika från annonseringspriset.
125

 

En sådan förklaring kan enligt vår mening vara att efterfrågan på försäljningsobjektet var 

högre än förväntat eller att ett stort intresse för objektet förelåg. Det kan även bero på att ett 

kommunikationsmedel exempelvis en tunnelbanestation ska uppföras i närheten, vilket har 
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framkommit efter att utgångspriset fastställts, således ökar fastighetens värde genom ett 

attraktivare läge och bättre tillgänglighet.   

I målet ansågs inte fastighetsmäklaren använt sig av ett lockpris då säljarna hade accepterat ett 

bud motsvarande utgångspriset. Således kunde fastställas att detta pris motsvarade ett 

potentiellt försäljningspris och därmed var utgångspriset acceptabelt.
126

 Vi drar slutsatsen av 

detta rättsfall att ett lockpris inte kräver ett faktiskt accepterande för att föreligga. Det är 

tillräckligt att säljaren inte skulle kunna tänka sig acceptera priset. Ett lockpris måste således 

utgöra ett utgångspris vilket inte säljaren skulle kunna acceptera för fastighetsförvärvet. 

Bedömningen av lockpris blir därmed beroende av den enskilde säljarens preferenser 

angående acceptabel försäljningspris. Denna individuella bedömning omöjliggör en 

lagstiftning av en procentuell gräns för lockpris föreligger. En ungefärlig procentsats som 

utgångspunkt genom praxis borde dock enligt vår mening ligga till grund för FMI:s 

avgöranden. Trots att procentsatsen inte kan lagstadgas är det viktigt att innebörden av ett 

lockpris definieras i exempelvis MFL och att hänvisning till denna görs i FML. Således kan 

medvetenheten angående lockpriser öka, vilket kan leda till att säljare uppmärksammar att de 

blivit utsatta för lockpriser. 

Fastighetsmäklarens arvode kan påverkas av försäljningspriset och utgångspriset, detta är en 

av anledningarna till att fastighetsmäklaren verkar för att sälja fastigheten till högsta möjliga 

pris. Lockpriser är mer förmånligt genom trappstegsmodellen som innebär att 

fastighetsmäklaren erhåller provision på skillnaden mellan utgångspriset och 

försäljningspriset.
127

 En fastighetsförsäljning med ett lågt utropspris och ett högt 

försäljningspris leder därmed till en högre provision för fastighetsmäklaren. Därmed kan 

fastighetsmäklarens opartiskhet gentemot köpare och säljare ifrågasättas då den gagnas 

genom ett lägre utgångspris. 

 

8.12.3 Marknadsföring av försäljningsobjekt  

Fastighetsmäklaren ska som tidigare nämnts följa MFL. Vid marknadsföring av 

försäljningsobjektet ska inte uppgifterna gällande exempelvis priset vara vilseledande 
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eftersom detta skulle strida mot 8 och 10 §§ MFL. Fastighetsmäklaren agerar i strid mot MFL 

om denne använder sig av lockpriser, eftersom detta pris är vilseledande för spekulanter.
128

   

Fastighetsmäklaren iakttar inte MFL:s regler om denne lämnar felaktiga uppgifter i 

objektsbeskrivningen gällande exempelvis boarea. Anger denne att fastigheten är större än 

vad den egentligen är blir spekulanter vilseledda eftersom de förväntar sig att fastigheten 

utgör en viss boarea, medan den i verkligheten inte motsvarar den angivna arean. Köparen 

saknar således möjlighet att anpassa sitt pris genom en sänkning eftersom denne betalat för en 

boarea som inte erhållits.  

Fastighetsmäklaren hade inkorrekt angivit att en fastighet var ett radhus i annonseringen i 

rättsfall T 555-10. Fastighetsmäklaren ansågs skadeståndsskyldig gentemot säljarna enligt 

länsrätten eftersom de kunnat erhålla ett högre försäljningspris genom korrekt marknadsföring 

av objektet som villa. HovR lämnade talan utan bifall.
129

 Säljarna drabbades av den felaktiga 

marknadsföringen. Vi anser att ingen avsevärd skillnad hade uppstått gällande 

försäljningspriset om det i marknadsföringen angivits att objektet var en villa. Enligt vår 

mening är beteckningen av försäljningsobjektet inte avgörande för att spekulanterna ska 

närvara vid visningen. Om intresse för fastigheten föreligger och beskrivningen i annonsen 

uppfyller preferenserna för den presumtiva köparen bör beteckningen inte vara en avgörande 

faktor. Således hade skillnaden i antalet spekulanter inte skiljt sig avsevärt. Därmed hade 

ingen stor förändring i budet skett, vilket hade kunnat vara skadeståndsgrundande.          

Fastighetsmäklaren försummar även god fastighetsmäklarsed och sin omsorgsplikt då denne 

använder sig av vilseledande marknadsföring. Denne tillvaratar varken köparens eller 

säljarens intresse om marknadsföringen är vilseledande. Av rättsfallen och avgörandena kan 

vi dra slutsatsen att köparens intresse försummas vid felaktig uppgift i objektsbeskrivningen 

eller vid användning av lockpriser. Det är av betydelse att fastighetsmäklaren kontrollerar 

korrektheten av uppgifterna i objektsbeskrivningen samt när omständigheterna kräver det 

granskar erhållna uppgifter.  

Enligt 18 § FML ska fastighetsmäklaren upprätta en objektsbeskrivning, enligt vår åsikt bör 

denne göra sitt yttersta för att beskrivningen är felfri så att spekulanter och köparen 

tillhandhålls ett korrekt beslutsunderlag. Dessa måste kunna lita på fastighetsmäklarens 

uppgifter i objektsbeskrivningen, då denne är deras främsta källa gällande bostaden. Genom 
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att upprätta beskrivningen korrekt kan fastighetsmäklaren undvika att ange felaktiga 

uppgifter. Denne kan därmed undvika att handla i strid med MFL, god fastighetsmäklarsed 

samt inte försumma sin omsorgsplikt gentemot parterna.           

 

8.12.4 Svikligt förfarande 

För att svek ska föreligga krävs att ett vilseledande skett genom lämnande av oriktiga 

uppgifter eller underhållande av information och att vilseledandet har skett avsiktligen, dvs. 

uppsåtligen samt att vilseledandet påverkat handlingen.
130

 

I FMI 2005-11-16:10 kunde köparna inte bevisa att fastighetsmäklaren haft vetskap om 

eldstädernas bristande funktion. Däremot hade denne vetskap om att provtryckning inte 

utförts efter renoveringen, vilket denne även upplyst köparna om. Fastighetsmäklaren angav 

att spisarna var i gott skick och renoverade fackmannamässigt, vilket bekräftades av säljaren. 

Säljaren hade givit fastighetsmäklaren information om att eldstäderna användes för 

uppvärmning av fastigheten. Fastighetsmäklaren saknade enligt FMI anledning att granska 

äktheten av denna uppgift.
131

 Vi anser att en säljare som vistas i bostaden ska vara medveten 

om de uppvärmningsmetoder denne anger till köparen och fastighetsmäklaren är 

funktionsdugliga. Både köparen och fastighetsmäklaren bör kunna förlita sig på dessa. Det är 

inte rimligt att köparen eller fastighetsmäklaren, vilka inte bor i fastigheten ska behöva utföra 

en undersökning för att verifiera korrektheten av säljarens upplysning. Fastighetsmäklaren bör 

under förutsättning att denne inte erhållit information om uppvärmning, inte kunna göras 

skadeståndsskyldig gentemot köparen på grund av säljarens oriktiga uppgifter. I detta 

avgörande anser vi att inget tyder på svikligt förfarande från fastighetsmäklarens sida.     

I FMI:s avgörande 2008-04-23:1 fick fastighetsmäklaren av säljaren ett brev uppläst via 

telefon om planer för en uppbyggnad av en helikopterplatta i närheten av försäljningsobjektet. 

FMI bedömde att fastighetsmäklaren borde ha vidarebefordrat uppgiften eftersom den ansågs 

vara av väsentlig betydelse för köparna. Fastighetsmäklaren erhöll därmed en varning.
132

 

Enligt vår åsikt gjorde FMI rätt bedömning eftersom fastighetsmäklaren borde ha förstått att 

upplysning av en sådan omständighet är av väsentlig betydelse för köparna. Ett förtigande om 

en sådan byggnation kan leda till olägenheter för köparen eftersom helikopterverksamhet kan 
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medföra störningar. Vi anser att fastighetsmäklaren undanhållit information uppsåtligen och 

genom detta förfarande vilselett köparen eftersom detta hade kunnat påverka förvärvsbeslutet. 

Därmed har denne förfarit svikligt.       

FMI 2008-09-24:3: Fastighetsmäklaren hade bifogat information om att fastigheten tidigare 

varit bensinstation. Denne insåg vid tillträdesdagen att köparna inte hade vetskap om detta då 

de erhöll en bild föreställandes en bensinstation. Fastighetsmäklaren erhöll en varning.
133

 

Enligt vår mening borde fastighetsmäklaren ha upplyst köparna om förhållandet före 

kontraktsskrivningen och därmed anser vi att FMI gjorde rätt bedömning. Vi anser att 

fastighetsmäklaren inte förfarit svikligt då denne inte undanhållit information från köparna 

eftersom informationen framgick i visningsmappen.   

Rättsfallet med mål nr. T 209-04: Försäljningsobjektets tak var rostangripet vilket 

fastighetsmäklaren hade vetskap om och denne hade informerat andra spekulanter om detta, 

dock inte köparen. Köparen uppmärksammade inte rostangreppet på taket trots att det enligt 

HovR fick anses vara väl synligt. Fastighetsmäklaren blev skadeståndsskyldig, dock jämkades 

skadeståndet helt eftersom köparen inte hade utfört någon undersökning.
134

 Vi anser att det 

var otvetydigt att fastighetsmäklaren hade vetskap om takets skick och att denne uppsåtligen 

inte upplyst köparen eftersom denne vidarebefordrat uppgiften till andra spekulanter. Denne 

hade således vilselett köparen genom undanhållande av information uppsåtligen, detta 

påverkade köparens ekonomi och fastighetsmäklaren hade därmed förfarit svikligt. Vi 

instämmer med HovR bedömning att köparen brustit i sin undersökningsplikt och att 

skadeståndet därför skulle bortfalla genom jämkning. Vi anser dock att bedömningen är 

motsägelsefull eftersom något skadestånd inte hade utfallit även om köparen fullgjort sin 

undersökningsplikt, då felet hade upptäckts vid denna.                

Rättsfall med mål nr. 2580-06: Vid försäljning av en fastighet utfördes en besiktning med 

hjälp av en mögelsökande hund, dock var fastighetsmäklaren inte närvarande utan fick en 

muntlig genomgång av besiktningsprotokollet. Denne förde egna anteckningar utifrån 

genomgången i vilket bland annat följande framgick: enstaka mögelfläckar och markering 

hund. HovR ansåg inte att tillräckligt med bevis förelåg för att ålägga fastighetsmäklaren en 

påföljd.
135

 Enligt vår åsikt förlitade sig HovR för mycket på fastighetsmäklarens vittnesmål. I 

dennes anteckningar framgick att vetskap om mögelfläckar förelåg och denne hade därefter 
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inte vidarebefordrat denna information till köparna. Fastighetsmäklaren har således enligt vår 

mening undanhållit information från köparna och även vilselett dessa angående fastighetens 

skick. Denna uppgift hade kunnat påverka köparens förvärvsbeslut. Vi anser att 

fastighetsmäklaren förfarit svikligt då det inte framkommer något som tyder på att uppsåt inte 

förelegat, särskilt med hänsyn till anteckningarna och den bristande informationen om 

besiktningen.      

Det förs ingen diskussion om fastighetsmäklaren agerat svikligt i FMI:s avgörande eller i 

rättsfallet. Sammanfattningsvis anser vi att en hänvisning i FML bör införas till svek som 

finns i 3 kap. 30 § AvtL. Denna hänvisning bör införas i FML eftersom svek är en påföljd 

som kan drabba fastighetsmäklaren. Detta ökar medvetenheten bland köpare och säljare om 

påföljdens existens, vilket kan leda till att fall gällande detta förfarande tas till allmän 

domstol.  

 

8.13 Slutsats 

En möjlig lösning enligt vår åsikt är att köparen och säljaren anlitar var sin fastighetsmäklare 

som värnar om sin uppdragsgivares intressen. En fördel är att ingen konflikt mellan parternas 

intressen kan uppstå. Uppdragsgivaren behöver således inte bekymra sig för om dennes 

intressen försummas genom att endast en fastighetsmäklare utför förmedlingsuppdraget och 

kan agera partiskt i något hänseende. Fastighetsmäklaren besitter kunskaper genom sin 

yrkesverksamhet som köparen kan sakna. Denne kan informera köparen om att en viss typ av 

fastighet oftast är befäst med vissa fel, exempelvis att fuktskador förekommer vid användning 

av visst material.  Risken för att köparen blir vilseledd angående boarea, uppgifter i 

objektsbeskrivningen samt lockpriser minimeras då fastighetsmäklaren har vetskap om dessa 

eller kan kontrollera uppgifterna. Både säljaren och köparen kan erhålla mer ingående 

information angående exempelvis upplysnings- och undersökningsplikten då de innehar var 

sin fastighetsmäklare. Dessutom anser vi att färre tvister kan uppstå i och med två 

fastighetsmäklare eftersom opartiskheten inte kan ifrågasättas.        

En nackdel med denna lösning är uppkomsten av kostnader för köparens anlitande av 

fastighetsmäklare. Köparen ansvarar för undersökningen av fastigheten, om denne anlitar en 

fastighetsmäklare förändras ansvarsfördelningen av undersökningsplikten. Hur mycket ansvar 

ska fastighetsmäklaren överta från köparen? Vi anser att det är orimligt att hela ansvaret för 
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undersökningsplikten ska åläggas fastighetsmäklaren. Dennes roll förändras avsevärt om fel 

ska sökas i försäljningsobjektet. Fastighetsmäklarens roll som mellanman bortfaller och 

omvandlas till ombud, vilket strider mot 15 § FML. Högre konkurrens uppstår med två 

fastighetsmäklare då olika sidor skapas, å ena sidan säljaren å andra sidan köparen. Förvirring 

kan uppkomma om fastighetsmäklarnas uppgifter motsäger varandra. Anlitandet av två 

fastighetsmäklare löser dock inte alla problem, båda parternas fastighetsmäklare kan 

undanhålla väsentlig information från motparterna.   

Vi anser att denna lösning, med hänsyn till fördelarna och nackdelarna, med två 

fastighetsmäklare inte löser tvister i den omfattningen att en ökad användning ska förespråkas 

genom en ändring av 15 § FML. Enligt vår åsikt är tidigare nämnda förslag tillräckliga för att 

minimera risken för opartiskhet. Vi förespråkar därmed att en fastighetsmäklare anlitas med 

hänsyn till att våra förslag beaktas.              
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