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Sammanfattning 
 
Överlåtelsebesiktningar är ett oberoende komplement eller vägledning till 
undersökningsplikten vid försäljning av fastigheter. Undersökningsplikten är en viktig del för 
köparen vid fastighetsförvärv och regleras i jordabalken.  
Examensarbetet på Anticimex ska ge inblick i hur överlåtelsebesiktningar går till och syftet 
med dem, samt undersöka förståelsen hos kunden och ge förslag på förbättringar.  
 
Inledningsvis beskrivs överlåtelsebesiktningen teoretiskt, hur den går till och senare beskrivs 
kortfattat juridiska delar kring överlåtelsebesiktningen som undersökningsplikt, 
upplysningsplikt, dolda fel och även friskrivningsklausul. 
 
En studie genomfördes på intervjubasis. 10 frågor arbetades fram för att syfta till att ge bra 
svar på hur kunden upplevde besiktningen och vilken kunskap kunden har om 
överlåtelsebesiktningen. 50 stycken hushåll som köpt tjänsten överlåtelsebesiktning i samband 
med fastighetsköp under år 2005 fick en enkät hemskickat. 
 
Resultatet av enkätundersökningen tyder på att kunden är tämligen medveten om vad denne 
förväntar sig av en överlåtelsebesiktning. Kunskapen är också stor gällande vad som ingår i en 
överlåtelsebesiktning och villkoren kring den.  
 
Undersökningen resulterade i en del förbättringsförslag bland annat att det finns ett intresse 
för olika alternativ till överlåtelsebesiktning. Det framkom även behov av ett förtydligande 
vad undersökningsplikten enligt jordabalken innebär i villkoren. 



 
Abstract 
 
Prepurchase inspections is an independent compliment or guidance for homebuyers in order 
to fullfill their obligation for inspection before buying a home 
Prepurchase inspections is an important part for the homebuyer when buying house and it is 
regulated in the Swedish law called “Jordabalken” 
 
The diploma work at Anticimex gives a theoretical how prepurchase inspections is done and 
the purpose with them and investigate the customers understanding and give ideas for 
improvements. 
 
Introductory is the prepurchase inspection described theoretically, how its done and later 
comes a brief description on common juridical terms.  
 
As study was made based on interviews with 10 questions. The questions were developed in 
order to show how the customer experienced the prepurchase inspection and what knowledge 
he possess 50 households who  bought their house and made an prepurchase inspection during 
the year 2005 got the inquiry sent home 
 
The result of the inquiry shows that the customer is aware of what he expects from an 
prepurchase inspection. The knowledge is also big concerning the contents and the terms. 
 
The inquiry resulted in some proposals for improvement and shows that there is some interest 
in alternatives regarding prepurchase inspections. Some need for clarifying terms in order to 
make the “undersökningsplikt” plainer.  
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1 Inledning 
 
När man står inför sitt livs största affär kan det vara svårt att har kunskap och kontroll på alla 
moment som ingår och vad man bör beakta vid en fastighetsöverlåtelse. 
 
Överlåtelsebesiktningar är ett oberoende komplement eller vägledning till 
undersökningsplikten vid försäljning av fastigheter. Undersökningsplikten är en viktig del för 
köparen vid fastighetsförvärv och regleras i jordabalken. 
 
Vid överlåtelsebesiktningar görs okulära kontroller på hela eller delar av fasigheter som utgör 
risker för t.ex. fukt. Resultatet presenteras i ett protokoll som syftar till att vara ett bra 
beslutsunderlag för köp. 
 
Genom att göra en studie på genomförda överlåtelsebesiktningar ska en slutsats kunna dras. 
En enkät/intervjuunderlag tas fram med lämpliga frågställningar och ett lagom stort urval för 
intervju. Genom intervjuer med personer som beställt överlåtelsebesiktningar via Anticimex 
fås faktaunderlag till sammanställningen. 
 
Intervjun ska påvisa status på kundens förståelse för vad syftet med besiktningen är, vad den 
innebär tekniskt och om protokollet är på rätt teknisk nivå? 
 
 
1.1 Bakgrund  

 
Det säljs många småfastigheter i Sverige. Bara under februari till och med april i år bytte 9075 
stycken villor ägare1.  
 
I media pratas det ofta om dolda fel och besiktningar vid husförsäljningar. Vet den presumtiva 
husköparen vad en överlåtelsebesiktning egentligen innebär, varför man gör en och vad 
protokollet betyder? 
 
 
1.2 Syfte 

 
Examensarbetet på Anticimex ska ge kunskap och inblick i hur överlåtelsebesiktningar går till 
och syftet med dem.  
 
Genom att undersöka genomförda överlåtelsebesiktningar och intervjua personer som beställt 
dem fås ett underlag att studera, sammanställa och ge förslag på eventuella förbättringar.  
 
 
1.3 Frågeställning eller problemformulering 

 
Vet beställaren av en överlåtelsebesiktning vad denna får? Är villkoren för besiktningen 
tydliga? Är protokollet på rätt teknisk nivå? 
 
 

                                                 
1 http://www.maklarstatistik.se/v/v.htm  
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1.4 Målgrupp 
 

Rapporten vänder sig till alla intressenter i branschen för överlåtelsebesiktningar. Anticimex 
har varit med och påverkat innehållet på enkäten. De är intresserade av resultatet och kommer 
att ta del av förslagen på förbättringar.  
 
Blivande byggingenjörsstudenter kommer att kunna finna rapporten intressant och personer 
som står inför ett fastighets köp kan även dra nytta av arbetet. 
 
 
1.5 Avgränsning 

 
Rapporten och undersökningen begränsas till att omfatta överlåtelsebesiktningar. 
Överlåtelsebesiktningen är tillämplig vid ägarbyte på småhusfastigheter där köparen beställer 
besiktningen. 
 
Enkäten med frågor skickades ut till 50 hushåll som köpt tjänsten överlåtelsebesiktning under 
år 2005. 
 
 
1.6 Metod 

 
Jag har studerat skrivet material i böcker och på Internet just om överlåtelsebesiktningar. Jag 
har även varit med på överlåtelsebesiktningar som genomförts av besiktningsmän från 
Anticimex under tiden jag arbetat med examensarbetet.  
 
För att reda ut hur kunskapen om överlåtelsebesiktningar ligger till har jag genomfört en 
studie på intervju/enkätutskick till 50 stycken hushåll som köpt tjänsten överlåtelsebesiktning 
i samband med fastighetsköp. 10 frågor arbetades fram för att kunna ge bra svar på hur 
kunden upplevde besiktningen och vilken kunskap kunden har om överlåtelsebesiktningen. 
 
Frågorna är av krysskaraktär och vissa frågor kan besvaras med flervalsalternativ och även ge 
egna kommentarer. Resultatet presenteras i diagram och därifrån kan en slutsats dras och 
eventuella förslag på förbättringar. 
 
 
1.7 Metodkritik 

 
För att genomföra en regelrätt statistisk undersökning bör man ta hänsyn till de intervjuade 
personernas bakgrund, kön, ålder och utbildning. Någon hänsyn till detta har ej tagits utan 
urvalet är rent slupmässigt gjort ur pärmar med dokumenterade genomförda 
överlåtelsebesiktningar från föregående år 2005.  
 
Jag inte har någon vana av att utarbeta enkäter eller genomföra intervjuer så eventuellt blir 
inte resultatet av helt vetenskaplig karaktär.  
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1.8 Disposition  

 
Inledningsvis kommer jag att beskriva överlåtelsebesiktningen teoretiskt, hur den går till och 
senare beskriva kortfattat juridiska delar kring överlåtelsebesiktningen som 
undersökningsplikt, upplysningsplikt, dolda fel och även friskrivningsklausul. Avslutningsvis 
kommer analysen av enkäten och diskussioner och slutsatser kring den. 
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2 Företaget Anticimex 
 
Familjeföretaget Anticimex bildades 1934 och deras inriktning var då att sanera vägglöss2. 
Namnet Anticimex togs från grekiskans mot –anti och latinets vägglus- cimex. 
Sedan starten har företaget vuxit ut på den europeiska markanden och har idag etablerat sig i 
bl.a. Norge, Danmark, Finland, Holland och Tyskland. 
 
Under årens lopp har verksamheten vidgas från att bara ha bekämpat vägglöss till vara aktiva i 
en hel del nya verksamhetsområden. Ägandeformen har gått från att varit ett familjeföretag 
till att ingå i en koncern som är börsnoterad. Anticimex sysselsätter idag 1400 personer varav 
ca 900 är anställda i Sverige fördelat på 31 stycken lokalkontor från Piteå i norr till Malmö i 
söder. 
 
De områden som Anticimex idag verkar inom och besitter specialistkompetens är: 
skadedjursbekämpning, livsmedelshygien, byggnadsmiljö –fukt och husbesiktningar.  
Från att tidigare bara arbetat med sanering har verksamheten nu utvecklats till stor del mot att 
förebygga skador.  
 
Anticimex motto för hela sin verksamhet lyder ”att förebygga och skydda”. 
 
 
2.1 Anticimex överlåtelsebesiktning 
 
Anticimex(Sverige) genomför drygt 23 000 överlåtelsebesiktningar per år och har en 
marknadsandel på 49,7%3. Anticimex påbörjade sin besiktningsverksamhet i liten skala redan 
under åren 1996 för att år 2002 vara väletablerad i branschen med tydlig inriktning mot 
husbesiktningar.  
 
Avdelningen byggnadsmiljö är en egen del inom Anticimex och arbetar med fuktrelaterade 
frågor och åtgärder samt ombesörjer överlåtelsebesiktningar.  
 
 
3 Allmänt om överlåtelsebesiktningar 
 
Vid en försäljning åligger det köparen att göra en grundlig kontroll av fastigheten, så kallad 
undersökningsplikt. Om något fel upptäcks efter kontraktet skrivits och undersökningsplikten 
inte är fullgjord, kan inte köparen räkna med någon ekonomisk ersättning från säljaren för den 
skada som upptäckts.  
 
Vid en överlåtelsebesiktning fås experthjälp att upptäcka fel och brister som är svåra att 
upptäcka för ett otränat öga.  
 
Överlåtelsebesiktningen innefattar i stort en okulär besiktning då en erfaren besiktningsman 
gör riskbedömningar på konstruktionen och uppmärksammar eventuella fel och brister. 

                                                 
2  www.anticimex.se 
 
3 Se till att det blir en bra husaffär.  Anticimex AB trycksak , utg. 3,  Anticimex egna statistik 
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Besiktningen sammanställs i ett besiktningsprotokoll och ger en dokumenterad status på 
fasighetens befintliga skick. Vid upptäckt av dolda fel4 kan det vara klokt att ha gjort en 
överlåtelsebesiktning och därigenom ha en dokumenterad status över fastighetens skick vid 
köpetillfället.  
 
 
4 Överlåtelsebesiktningar 
 
Överlåtelsebesiktning är normalt sett uppdelad i fem steg5: 
 

1. Genomgång och överlämnade av bygghandlingar. Här avses t.ex. ritningar och 
byggbeskrivningar av fasigheten, besiktningsmannen tar också in informationen från 
säljaren om ombyggnationer, skador och underhåll 
 

2. Okulär besiktning. Alla tillgängliga och synliga ytor besiktas. Med tillgänglig yta 
menas sådana som kan nås via inspektionslucka och som är krypbara. Här bör 
beställaren tillse att nödvändig utrustning finns, exempelvis stege för att nå till taket. 
 

3. Fuktindikering i våtutrymmen. Våtutrymmen kontrolleras med ett fuktindikerande 
instrument. Om en förhöjd fukthalt uppmäts görs en notering i protokollet. 

 
4. Analys för risk av skador. Besiktningsmannen bedömer risken för eventuella skador 

på utrymmen denna inte kan nå eller se vid den okulära besiktningen. 
Besiktningsmannens kunskaper inom byggteknik och erfarenheter spelar en avgörande 
roll. De utlämnade uppgifterna från säljaren är också avgörande för bedömningen. 
 

5. Fortsatt teknisk undersökning. Om det vid besiktningen framkommer en brist eller 
skada rekommenderas en fortsatt teknisk undersökning i besiktningsprotokollet. Den 
ingår inte i besiktningen men den kan vara viktig för att avgöra skadans omfattning 
och ursprung. 
 

 
4.1 Hur överlåtelsebesiktningen går till 
 
Om fastigheten inte är besiktigad innan visning och budgivning så är det klokt av köparen att 
låta göra en överlåtelsebesiktning innan köpekontraktet signeras. Köparen vänder sig då till 
någon auktoriserad besiktningsfirma och beställer en överlåtelsebesiktning. Det är köparen 
som får bekosta besiktningen och han får då ensamrätt på protokollet. 
 
Besiktningsfirman får beställningen och bokar tid för att genomföra en besiktning. Vanligtvis 
vill både köpare och säljare vara närvarande vid besiktning och i vissa fall även mäklaren.  

                                                 
4 Överlåtelsebesiktning. Anticimex AB trycksak , utg. 2 år 2002 
 
5 Se till att det blir en bra husaffär.  Anticimex AB trycksak , utg. 3 
 
 



 6

 
Besiktningsmannen åker ut till fastigheten och påbörjar sina iakttagelser om fastigheten redan 
på avstånd. När besiktningsmannen sedan öppnar dörren och kliver in första gången kan 
denna få en uppfattning om status. En van näsa kan tidigt upptäcka en lukt som beror på 
någon dold fuktskada. Enligt Anticimex besiktningsmanual ska alla sinnen användas under en 
överlåtelsebesiktning. 
 
Innan den närmare undersökningen av fastigheten påbörjas informeras de närvarande om 
vilka villkor som gäller och vad besiktning kommer omfatta. Hur lång tid själva besiktningen 
tar är beroende av fastighetens storlek och det allmänna skick det har. Är det en äldre stor 
fastighet med många rum förväntas det att ta längre tid än vid ett mindre hus byggt under 
senaste årtiondet. Besiktningen styrs också lite av på vilket sätt huset är byggt och vad 
besiktningsmannen ska granska lite närmare.  
 
Efter genomgången påbörjas besiktningen då besiktningsmannen går runt och gör 
minnesanteckningar över det denne ser. Alla besiktningsmän har sina knep för att inte missa 
någon detalj i något skrymsle eller rum. Det är inte ovanligt att besiktningsmannen får krypa 
på knä för att lukta i golvvinklar på bottenplan och i källare. Näsan är ett mycket bra redskap 
för att upptäcka fuktskador.  
 
Invändigt går besiktningsmannen runt i alla rum med extra noggranna iakttagelser i bad och 
våtutrymmen.  
 
I bad och våtutrymmen används även instrument för att påvisa eventuella fuktproblem kring 
golvbrunn och på ytor som utsätts för extra påfrestning i form av vattenstänk. Vanligtvis 
utförs spolningskontroller i alla kranar för att se om vattnet rinner undan ordentligt eller om 
det finns antydan till läckage. I övriga rummen noteras allt som avviker från normalt slitage 
t.ex. lutande golv, knarrande golv, sprickor i väggar och sprickor i golvbeklädnad. Fönster 
och dörrar undersöks att de går att öppna och stänga på normalt sätt. Fönstrenas status med 
avseende på målning och eventuell omkittning noteras även. 
 
På vinden kontrolleras bjälklaget om någon träskadeinsekt har angripit det och efter synliga 
fuktskador. Fuktskadorna kan bero på läckage utifrån eller att varm fuktig luft kondenserat på 
den kalla insidan av yttertaket. Genomföringar av avluftningar och skorsten kontrolleras att de 
ser täta ut.  
 
Uppe på taket noteras om det finns brister i tätskiktet dvs. takpapp, takpannor och/eller plåt. 
Plåtarbete kring skorsten och andra genomföringar granskas också. 
 
Redan med avseende på vilken grundläggningstyp huset har kan besiktningsmannen dra 
slutsatser om eventuelle brister och vara extra noggrann i sin besiktning.  
 
Är det ett hus med källare är dräneringens skick av ganska stor betydelse. Uppreglade väggar 
och golv direkt på betong medför alltid en extra stor risk att ge fuktproblem och lukt. Det som 
i dagligt tal kallas källarlukt är inget annat en lukt från mikrobiell tillväxt dvs. mögel i någon 
form.  
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Krypgrunden är även en vanlig form av grundläggning och den ska även besiktigas. Det 
medför att besiktningsmannen får krypa in i den ibland trånga grunden med en ficklampa för 
att lukta och titta så allt står rätt till. Det räknas med att 7 av 10 hus med krypgrund drabbas av 
fuktrelaterade problem eller skador6. 
 
Platta på mark är även det en vanlig grundläggningsmetod. Eftersom det är en inbyggd 
konstruktion kan bara en okulär kontroll göras. Invändigt kan besiktningsmannen lukta extra 
noga vid golvsocklarna och titta efter tecken på skador. Har ett golv rest sig kan det tyda på 
underliggande problem. 
 
Utvändigt kontrolleras okulärt status på fasadbeklädanden, att hängrännor och stuprör är i 
funktionsdugligt skick. Om rabatter med buskar ligger precis intill fasaden som kan medföra 
en ökad risk för fuktproblem i fasaden. 
 
Dräneringen är en viktig del i förebyggandet av fuktrelaterade problem i källaren och den går 
inte att kontrollera okulärt. Utsägelser från säljaren är avgörande för att få en uppfattning om 
statusen. 
 
Avslutningsvis brukar besiktningsmannen avrunda besöket med att sammanfatta besiktningen. 
Denne går igenom vilka fel och brister som upptäckts och hur det kommer att skrivas i 
protokollet. Kort berättas det lite om vilka bedömningsgrunder som finns och om något 
kommer att innefattas i rubriken: fortsatta tekniska undersökningar. 
 
 
4.2 Protokollet 
 
Besiktningsmannen tar med sig anteckningar och sammanställer alla noterade fel och brister i 
ett protokoll. Protokollet kan ses som en värdehandling den ger en skriftlig dokumenterad 
status på fastigheten just vid besiktningstillfället. Om någon tvist skulle uppstå finns alltid 
protokollet att gå tillbaka till. Protokollet är uppdelat på följande delar: 
 

• Information om köpare och säljare och vad som kvarstår för undersökningsplikten ska 
uppfyllas helt. 

• Allmän information om begreppet fukt och vad som kan förväntas av ett hus. 
• En kort byggnadsbeskrivning 
• Genomgång och överlämnade av bygghandlingar 
• Okulär besiktning.  
• Fuktindikering i våtutrymmen.  
• Analys för risk av skador. 
• Behov av fortsatt teknisk undersökning.  

                                                 
6 Vatten är bra på rätt ställe, Anticimex AB trycksak , utg. 1 år 2002 
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4.2.1 Bedömningsgrunder7 
 
De fel och brister som noteras vid besiktningen värderas och förs in i protokollet under 
rubriken okulär besiktning. När bristen eller skadan är av allvarligare art fångas det upp i 
senare punkter i protokollet, analys för risk av skador och behov av fortsatt teknisk 
undersökning.  
 
I ”Analys för risk av skador” tas de brister och fel upp som inte ännu lett till följdskada och att 
besiktningsmannen vet av erfarenhet att en viss konstruktion kan dölja skada. 
 
Rubriken ”Behov av fortsatt teknisk undersökning” tar upp fel och brister upp som lett till 
skada. För att kunna klarlägga omfattningen av skadan och orsaken till varför den uppkom 
rekommenderas att gå vidare med en teknisk undersökning. 
 
 
5 Undersökningsplikten 

 
Lagen förutsätter att du som köpare gör en mycket noggrann och ingående undersökning av 
fastigheten innan köpekontraktet signeras. Enligt jordabalken kap 4 paragraf 19 andra stycket: 
"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." 
 
Lagens utgångspunkt är att alla fastigheter säljs i befintligt skick. Det betyder att köparen ska 
anstränga sig för att så långt som möjligt ta reda på fastighetens fysiska skick. Normalt ingår 
dock inte att köparen måste göra ingrepp eller åverkan i byggnaden, t.ex. bryta upp ett golv 
för att se underliggande golvkonstruktioner. Sådant får inte heller ske utan säljarens 
medgivande. För att undersöka mörka utrymmen ska ficklampa användas. Att lyfta på mattor 
och gardiner för att titta på ytskiktet på golv och väggar ingår också i undersökningsplikten. 
Utrymmen som inte är bostadsytrymmen ska även de inspekteras noggrant t.ex. grund, källare 
och på vind.  
 
Fasaden och yttertaket omfattas av köparens undersökningsplikt. Tas det hjälp av en 
besiktningsman bör köparen vara införstådd med vilka delar som ingår i besiktningen och 
vilka som inte ingår. I en överlåtelsebesiktning är det vanligt att följande delar inte besiktigas: 
eventuella övriga byggnader på fastigheten, elinstallationer, radiatorer, värmepanna, vattenrör, 
skorsten och eldstäder, altan/terrass, hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning, radon 
och asbest, vattenkvalité och kvantitet. Dessa delar måste köparen själv kontrollera status på. 
 
Köparen har inte rätt att efter köpet (när köpekontrakt skrivits under av båda parter) göra 
säljaren ansvarig för sådana fel eller brister som kunde ha upptäckts eller misstänkts vid den 
undersökning som gjordes eller som skulle ha gjorts. 
 
Det som misstänks kan t.ex. vara fuktproblem. Vissa konstruktioner är kända att skapa 
problem och då bör det värsta misstänkas. 
 
                                                 
7 Bedömningsgrunder vid överlåtelsebesiktning, Anticimex AB, referensdokument bilaga 7 utg. 6 år 2005 
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Om något som tyder på fel eller brist upptäcks ingår det i undersökningsplikten att utreda det 
närmare. Att en fuktfläck upptäcks behöver inte tyda på ett allvarligt fel men den måste ändå 
undersökas noggrannare för att få fram bakomliggande orsaker8. Har köparen inte undersökt 
bakomliggande orsaken till fuktfläcken kan säljaren i normalfallet inte göras ansvarig. 
 
 
5.1 Krav 
 
Det finns inget lagstadgat krav på att köparen ska köpa en överlåtelsebesiktning utförd av en 
fackman för att fullgöra sin undersökningsplikt9 Kravet är istället att köparen har den kunskap 
eller får hjälp av en kunnig person för att fullfölja hela undersökningsplikten. Saknas 
kunskapen eller en osäkerhet föreligger kan det vara klokt att anlita någon som yrkesmässigt 
utför besiktningar. 
 
Mäklaren har inte skyldighet eller möjlighet att utföra undersökningen för köparens räkning. 
Enligt lag är mäklarens uppgift är att på ett opartiskt sätt förmedla fastighetsaffären10.  
 
De garantier eller utfästelser säljaren ger om fastigheten behöver inte besiktigas om de kan 
bevisas i efterhand vid eventuell tvist. 
 
 

5.2 Upplysningsplikten 
 
Säljaren har en upplysningsplikt gällande de fel och brister i fastigheten som denna känner 
till. Fel som inte anses normala för skicket eller med hänsyn till åldern på fastigheten eller 
som köparen omöjligt skulle kunna upptäcka själv ska rapporteras till köparen. 
 
Om säljare upplyser om fel och brister som finns kan denna inte senare bli 
skadeståndsskyldig. Undanhåller däremot säljaren upplysningar om fastighetens skick, fel och 
brister, kan denne senare bli skadeståndsskyldig11. 
 
Under försäljningens pågående är det vanligt att mäklaren ber säljaren fylla i en så kallad 
frågelista12. I listan har då säljaren möjlighet att fylla i de kända relevanta fel och brister som 
fastigheten besitter. Den ifyllda frågelistan förmedlar mäklaren till sedan till köparen 
vanligtvis vid köpekontraktets signerade 
 

                                                 
8 Fel vid villaköp, Stiegler s. 14 
 
9 Fel vid villaköp, Stieger s. 15 
 
10 http://www.fastighetsbyra.foreningssparbanken.se/se/bostad/koparens_ansvar/ 
 
11 http://www.nordea.se/sitemod/default/index.aspx?pid=204494 
 
12 Köpa hus, Å Holstein, s. 83 
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5.3 Dolda fel 
 
De fel som uppkommer inom en 10 års period efter köpet avslutats och som varken köpare, 
eventuell besiktningsman eller säljare kunnat förutse med tanke på fasighetens pris, ålder, 
konstruktion och skick, kallas för dolda fel. Felet ska inte heller falla under 
undersökningsplikten. Säljaren kan då bli skadeståndsskyldig för så kallade dolda fel. 
 
Generellt kan sägas att de fel säljaren får stå för är rena konstruktionsmissar eller 
utförandeslarv, så kallat byggfusk13. 
 
Om en professionell besiktningsman anlitas är det i allmänhet lättare för köparen att hävda att 
den fullgjort sin undersökningsplikt på ett bra sätt. Om det visar sig att köparen har rätt till 
ersättning för ett dolt fel kommer det bara täcka skadan och upp till en standardförbättring 
som åtgärdandet av felet kan innebära. Köparen kan inte kräva att förbättringarna ska leda till 
en bättre fastighet än vad som köptes. 
 
Ofta visar det sig vara väldigt svårt för en köpare att få rätt i domstol mot säljaren beträffande 
dolda fel. Kraven på köparens undersökningsplikt har i praxis ställts så högt att en köpare i 
praktiken måste anlita sakkunniga besiktningsmän inom varje entreprenadområde 
(elinstallationer, vvs, måleri, byggteknik mm) för att anses ha fullgjort sin undersökningsplikt. 
 
 
5.4 Friskrivningsklausul 
 
Säljaren av en fastighet bär normalt sett ansvaret för uppkomna fel inom 10 års tid från 
försäljningsdatumet. Med fel menas då dolda fel. Upprättandet av en friskrivningsklausul14  i 
köpekontraktet medför att dolda fel upptäckta inom en 10 års period inte kan ge säljaren 
skadeståndsskyldighet.  
 
Klausulen bör vara tydligt skriven och fullt klar i sin innebörd att säljaren inte vill bära något 
framtida ansvar för fel upptäckta i fastigheten. Friskrivningsklausulen ska vara inskriven i 
köpekontraktet och utformats så att den gäller generellt för hela fasigheten. Köparen ska ha 
upplysts om fastighetens ålder och att denna är väl medveten om att objektet kan ha fel eller 
brister som säljaren inte märkt under sin tid som ägare. Säljaren friskriver sig då från de fel 
och brister som kan finnas i fastigheten.   
 

                                                 
13 http://www.viivilla.se/articles.asp?mode=ShowArticle&articleid=1120&Cat=&sCat=181, Av Robert Kiejstut, 
jurist  
 
14 Helgardera ditt husköp, J Lindvall, J Otterheim, s. 17 
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6 Enkät/frågeställningar 
 
För att ta reda på kundernas uppfattning om överlåtelsebesiktningar och knyta an till 
frågeställningarna i examensarbetet gjordes en enkätundersökning. 
 
Frågeställningen utkristalliserades vart efter tiden gick och enkäten framarbetades under några 
veckors tid. Enkäten15 resulterade i 10 stycken frågor av krysskaraktär och till viss del 
flervalsalternativ med möjlighet att skriva in egna kommentarer. 
 
Enkäten skickades ut till 50 hushåll som köpt tjänsten överlåtelsebesiktning från Anticimex 
under 2005. 
 
För att få en seriös framtoning och förhoppningsvis få så många svar tillbaka som möjligt fick 
hushållen ett brev16 bifogat till frågeformuläret. Brevet innehöll en kort presentation av mig 
och syftet med enkäten. I brevet vädjades till fastighetsägaren att returnera enkäten i det 
bifogade svarskuvertet om inte så gjordes kunde de förvänta sig en telefonintervju. 
 
Målet är att få ihop minst 30 fullständiga enkäter att analysera och bearbeta. Trenden på 
svaren borde gå att då urskönjas. Förväntningarna är en 50%-ig svarsretur per post. 
 
 
7 Sammanställning av resultatet av enkätundersökningen 
 
Totalt inkomna svar via post är 24 stycken varav 1 enkät ej är fullständig. Det bristfälliga 
svaret räknas inte med i undersökningen. De resterande 26 hushållen blev uppringda och långt 
ifrån alla gick att nå. På grund av tidspressen gjordes en begränsning i att inte ringa mer än 3 
gånger till varje hushåll på varierande tidpunkter. 
 
Resultatet presenteras i diagram17 som baseras på information från totalt 30 stycken enkäter.  
 
Frågorna syftar till att ge svar på frågeställningen för detta examensarbete och även vara till 
nytta för Anticimex utveckling av tjänsten överlåtelsebesiktning.  
 
 
7.1 Frågorna 
 
Fråga 1: Varför gjordes en överlåtelsebesiktning? Syftet med frågan är att se vad kunden 
anser viktig anledning till överlåtelsebesiktningen. Hur stor andel som själv tagit ett aktivt 
beslut i att göra en överlåtelsebesiktning eller som besiktigar bara för ”gängse praxis”. 
Svarsfördelningen tyder på att kunden har en ganska god uppfattning om varför denna gör en 
överlåtelsebesiktning. Svarsalternativet ”För att få en oberoende bedömning på fastighetens 
skick” hävdade 80% av de svarande. 

                                                 
15 Bilaga 1. Frågeformulär om överlåtelsebesiktning, 060509 
16 Bilaga 2. Brev till hushållen, 060509 
17 Bilagor 3-12. Exceldiagram,Fråga 1-10, 060602 
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Fråga 2: När överlåtelsebesiktningar kom på tal visste Ni då om vilka företag som utför 
överlåtelsebesiktningar? För att få en uppfattning om hur känt (i det här fallet Anticimex är) 
och om kunden har en uppfattning om vilka aktörer som finns på marknaden. De flesta är 
bekanta med vilka firmor de kan vända sig till för överlåtelsebesiktningar. De som svarade nej 
på frågan kommenterade, i de flesta fall, med att mäklaren upplyste om vilka företag 
alternativet att vänner gav tips eller att de själva sökt informationen på Internet. 
 
Fråga 3: Vad var avgörande för valet av besiktningsförrättare? Åter syftade frågan till 
hur mycket kunden själv tog ett aktivt val eller om kunden påverkades utifrån och i sådant fall 
från vilket håll. Varumärket var den enskilt största avgörande faktorn för valet. Följt av 
vänner och bekantas erfarenheter samt mäklaren 
 
Fråga 4: Var besiktningsvillkoren tydliga på vad som ingår och vad som inte ingår i en 
överlåtelsebesiktning? Frågan skulle påvisa om det finns otydligheter kring just villkoren i 
en överlåtelsebesiktning. Få tillfrågade tyckte att det fanns tvivelaktigheter i villkoren. 90 % 
ansåg att villkoren var tydliga med tyngdpunkten mot svarsalternativet ”ganska tydliga”. 
 
Fråga 5: Hur upplevdes besiktningsmannen? Besiktningsmännen ville ha en fingervisning 
om hur statusen är. Generellt fick besiktningsmännen mycket bra betyg. Då ”ingen 
uppfattning” noterades var inte kunden på plats och kunde därför inte ha någon uppfattning 
om egenskapen. 
 
Fråga 6: Hur tycker Ni protokollet överensstämmer med det Ni hörde/såg på plats 
under besiktningen? Frågan syftar till att visa på kunnigheten hos besiktningsmännen samt 
deras förmåga att på ett pedagogiskt vis förklara vad som upptäcks på plats samt återge det på 
ett förståeligt vis skriftligt i protokollet. Resultatet visar på ett mycket högt betyg, över 90 % 
upplevde att överensstämmelsen var mycket bra. 
 
Fråga 7: Var protokollet lätt eller svårt att tolka? Syftet med frågan är att få en 
uppfattning om upplägget för protokollet är bra och tydligt samt om besiktningsmännen 
skriver på ett lättförståeligt sätt. Protokollet var bara svårt att förstå i ett fall annars uppfattade 
kunden det som lättolkat. 
 
Fråga 8: Skulle protokollet vara lättare att tolka om det innehöll bilder på de fel och 
brister som noterades? Går protokollet eventuellt att förbättra och förenkla var syftet med 
frågan. En stor spridning på svaren noterades. 
 
Fråga 9: Skulle protokollet vara lättare att tolka om en symbol visade svårhetsgraden av 
en noterad brist eller felaktighet? Samma syfte med frågan som föregående det vill säga går 
protokollet eventuellt att förbättra och förenkla. Spridning var ganska stor även på denna 
fråga dock låg tyngdpunkten mer åt att kunden vill ha någon form av symbol. 
 
Fråga 10: Om det hade funnits valmöjligheter när Er överlåtelsebesiktning skulle 
genomföras hade det då varit intressant med andra alternativ? Frågan är intressant ur 
synvinkeln att kunna utveckla tjänsten överlåtelsebesiktning. Finns det intresse för olika 
alternativ? Helt klart finns intresse för olika alternativ av överlåtelsebesiktningar. Många 
svarade främst att de kunde tänka sig att välja en överlåtelsebesiktning där också 
fuktmätningar av olika byggnadskonstruktioner ingår. De som inte valde att svara är nöjda 
med den typen av överlåtelsebesiktning de köpt. 
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7.2 Tolkning av vissa frågor och egna reflektioner 
 
Frågorna 2,5,6 och 7 är tydliga i sin frågeställning och de kommenteras inte nedan. 
 
Vad gäller fråga 1 trodde inte jag att kunskapen var så stor hos kunden som den visade sig 
vara. Min personliga uppfattning var att fler skulle svara ”för att det är en del av 
fastighetsaffären”. Den synpunkten baserade jag på att man lätt fick den uppfattningen av att 
ha tagit del av tips från böcker och på Internet i ämnet att köpa hus. 
 
Fråga 3 var för Anticimex del en positiv överraskning att varumärket spelade så stor roll. Att 
ingen gått till kommunens konsumentvägledare för att få råd om besiktningsförrättare tycktes 
märkligt. Andra kommentarer som framkom och påverkade valet var tidigare erfarenheter 
från Anticimex och tillgängligheten. 
 
Ur fråga 4 fick jag kommentarerna att man vid besiktningstillfället kände att man förstod 
villkoren men att de ändock förväntade sig mer av besiktningen. Vissa trodde ändå att 
besiktningsmannen skulle utföra fuktmätningar och även med sin kunskap kunna förutse 
kommande problem med el och vvs. Nu i efterhand tyckte en del att man trots allt fick ganska 
lite för pengarna. På något sätt kände kunden att de ville köpa en trygghet i 
överlåtelsebesiktningen. 
 
Fråga 8 och 9 är ganska lika till sin karaktär. En anledning till spridningen på svaren kan tyda 
på att kunden förstod protokollet bra eller att denna inte hade så mycket fel och brister 
noterade. Alternativt att kunden är sakkunnig och är bekant med byggnadsteknik. En 
kommentar via telefon är att det alltid blir tydligare med en bild eller illustration även om det 
är lätt att tolka protokollet ändå. 
 
Avslutande fråga 10 svarade många att när man får en brist noterad så känns det snopet att 
inte gå vidare med en teknisk undersökning på en gång utan att den måste beställas separat. 
Andra tyckte att om huset inte har allvarliga brister så varför då betala så mycket mer för 
inget. Trots att man inte skulle ha valt de dyrare och mer omfattande alternativen så ville 
kunden ändå att det ska finnas valmöjligheter. Ganska många var även nöjda med 
överlåtelsebesiktningen som den är utformad idag.  
 
 
8 Förbättringsförslag 
 
Efter att ha analyserat och bearbetat svaren på enkäten har jag kommit framtill följande 
förslag till förbättringar kring överlåtelsebesiktningen: 
 

• Ett förtydligande vad undersökningsplikten enligt jordabalken innebär i villkoren. 
 

• Bättre marknadsföring av Anticimex byggnadsmiljö och dess produkter. 
 

• Olika alternativ till överlåtelsebesiktning. 
 

• Införa bilder och symboler i protokollet. 
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9 Fortsatt arbete 
 
Det finns bra möjligheter att arbeta vidare med frågor kring överlåtelsebesiktningar i form av 
examensarbete. Man kan till exempel välja att använda samma frågor och göra en mycket 
större undersökning hos kunder alternativt att arbeta fram nya frågor.  
 
En ide är att jämföra överlåtelsebesiktningen med den överlåtelsebesiktning som säljaren 
köper. Numera finns även möjlighet att överlåtelsebesiktiga bostadsrätter och ett arbeta kan 
vara att undersöka frågor kring den besiktningen. En annan typ av besiktningar att titta 
närmare på är den som görs i samband med försäkringsfrågor vid vattenskador.  
 
 
10 Diskussion 
 
Under förstudien upptäckte jag att Anticimex inte dyker upp som alternativ när man söker på 
Gula sidorna på Internet efter företag som ombesörjer överlåtelsebesiktningar. Jag har också 
fått uppfattningen att Anticimex profil mot byggnadsmiljö har fått för lite plats och gemene 
man sammanknippar Anticimex med enbart skadedjur. 
 
Ganska snart stötte jag på problem då jag trott att det bara var att hämta adresser och 
telefonnummer ur arkivet. Det visade ju sig vara gamla adresser på beställaren och 
telefonnummer saknades helt. För att försöka få fram adresser och telefonnummer till 
beställarna fick jag söka på adress och telefon registret på Internet (Eniro)och detta tog en del 
oplanerad tid. 
 
Trots att många angav att de förstått villkoren för överlåtelsebesiktningen upplevdes det som 
att de i efterhand ändå inte riktigt förstått. De trodde ändå att de köpt någon slags trygghet 
eller försäkring.  
 
De som skickat in sina svar var mer nöjda över lag än de jag ringde till.  
 
För Anticimex del var det en positiv överraskning att varumärket spelade så stor roll. Det kan 
man tolka som att varumärket i sig utlyser någon form av seriositet eller trygghet. 
 
Man kan fundera över den statistiska synpunkten. Urvalet var litet och kom att bli ännu 
mindre under tidens gång. Jag antog att det skulle bli tidsbrist och att rapporten skulle ta 
längre tid än planerat men tiden blev ändå knapp så jag tvingades göra begränsningar i antal 
enkäter att bearbeta. 
 
Med ett slumpmässigt urval tas inte hänsyn till personernas bakgrund, kön, ålder, utbildning 
mm. Kanske är det inte heller intressant då personer med olika bakgrund köper hus och 
beställer överlåtelsebesiktningar. 
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11 Slutsats 
 
Trots det lilla svarsunderlaget kan ganska tydliga trender på uppfattningar urskiljas. Generellt 
sett kan man se att kunden är tämligen medveten om vad denne förväntar sig av en 
överlåtelsebesiktning. Dock stämmer inte förväntningarna helt överens med villkoren för 
överlåtelsebesiktningen. 
 
 Kunskapen är också stor gällande vilka moment som ingår i en överlåtelsebesiktning. 
 
Protokollet är lätt att förstå men det kan även förbättras och förenklas genom att införa bilder 
och symboler på de noterade fel och brister.  
 
Kunden vill ha valmöjligheter gällande överlåtelsebesiktningen och dess karaktär. 
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