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Sammanfattning  

I skrivande stund föreligger viss oklarhet vad gäller fastighetmäklarlagens (2011:666) 

tillämpningsområde. I ett avgörande från Svea hovrätt
1
 har problematiken kring huruvida 

fastighetsmäklarlagens bestämmelser är tillämpliga på kommersiella fastighetsförmedlingar 

konkretiserats. Frågeställningen har varit föremål för diskussion i motiven till 

fastighetsmäklarlagen, och efter hovrättens avgörande gett upphov till livlig debatt. 

Lagutskottet har i förarbetena till lagen framhållit att det inte kan betraktas såsom rimligt att 

man, i samband med en fastighetsförmedling vid en inkråmsaffär, ska vara tvungen att anlita 

både en företags- och en fastighetsmäklare eller att valet av överlåtelseform
2
 ska tillmätas 

någon betydelse. Regeringen var av samma åsikt som Lagutskottet, men påpekade att det i 

praktiken ändå oftast anlitas advokater vid förmedlingar av denna typ. Någon särreglering av 

kommersiell fastighetsförmedling var därför inte på tal, enligt regeringen.  

Hovrätten valde i domskälen till förevarande mål att tillmäta det 

“värdejämförandebedömningskriterium”, vilket återfinns i förarbetena till 

fastighetsmäklarlagen, betydelse. Detta kriterium har av två förespråkare från 

Mäklarsamfundet kritiserats och domen är, enligt dem, att anse såsom “rättpolitiskt olämplig”. 

Vi har i analysen intagit ståndpunkten att domen inte är självklar, men att den går att anse som 

korrekt, vilket även en i uppsatsen omnämnd doktorand i mäklarrätt ansett, ur ett 

rättskälleperspektiv. Genomgående har vi eftersträvat att, i uppsatsen, utreda vilket 

tillämpningsområde fastighetsmäklarlagen har. Beroende på målets utgång i Högsta 

domstolen, vilket förväntas komma tidigast under sommaren 2015, kan det komma att stå 

klart huruvida en jurist är behörig att förmedla inkråm med tillhörande fastighet. Rättsläget är 

tillsvidare oklart med anledning av de i analysen, enligt oss, möjliga tolkningsförfaranden, 

vilka finns att tillgå vid fastställandet av gällande rätt.  

För att bemöta problematiken på detta område har vi resonerat kring vilken utformning lagen 

bör ha, för att i framtiden tillvarata de intressen som är i behov av en lagreglering. 

Sammantaget har vi, trots allt, ansett en avreglering av kommersiell fastighetsförmedling 

såsom bäst lämpad.   

 

                                                             
1 Mål nr B 4377-14. 
2 Härvid åsyftas andels- eller inkråmsaffär.  



Abstract   

At the time of writing there is some ambiguity in terms of the Estate Agents Act´s (SFS 

2011:666) scope. In a ruling by the Svea Court of Appeal
3
 the problem of whether the real 

estate brokerage Act's provisions apply to commercial real estate agencies has materialized. 

The issue has been discussed in the preamble to the Estate Agents Act, and raised to a lively 

debate after the decision in the Court of Appeal. Committee on Civil Law has stated in the 

legislative history of the Act that it can not be regarded as reasonable that one, in an asset 

deal, is forced to hire both a business and a real estate agent or that the choice of the transfer 

form, share or asset deal, will attract some importance. The Government was of the same 

opinion as the Committee on Civil Law, but pointed out that in practice lawyers in offices, of 

this type, are often hired. No special regulation of commercial real estate was deemed 

necessary according to the Government.  

In the foundations of the decisions of the present case, the Court of Appeal decided to 

measure the "dividing line criterium” importance. The criterium is found in the legislative 

history of the Estate Agents Act and has been criticized by two proponents from the 

Association of Swedish Real Estate Agents. The judgment is according to the proponents 

considered as "inappropriate according to a legal source perspective". In the analysis we have 

taken the standpoint, that the judgment is not obvious but that it can be regarded as correct. A 

standpoint also shared with a graduate student in brokerage right, mentioned below.  

Throughout this essay we have endeavored to explore which scope the Estate Agents Act has. 

Depending on the outcome of the case in the Supreme Court, which is expected at the earliest 

in summer 2015, it may come to be clear whether a lawyer is authorized to convey property 

associated with assets. The legal position is also, according to us, unclear because of the in the 

analysis possible interpretation procedures, which are available in the determination of the 

applicable law. 

In order to address the problems in this area we have discussed which design the Estate 

Agents Act should have, in order to ensure the interests which in the future are in need of 

legal regulation. After all we have considered the deregulation to be the best suited. 

 

                                                             
3 Objective no. B 4377-14.  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  

I fastighetsmäklarlagen (2011:666), FML, finns bestämmelser om krav på registrering för 

fastighetsmäklare. Enligt lagens 1 § är en fastighetsmäklare en fysisk person som på 

yrkesmässig grund förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter etc. Iakttas inte 

registreringskravet riskerar förmedlaren, i enlighet med lagens 31 §, att påföras böter eller 

fängelse i högst sex månader. Det finns undantag från registreringskravet för bl.a. advokater, 

vilket stadgas i lagens 5 §. 

 

För närvarande föreligger viss oklarhet vad gäller fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde. 

Vid införandet av den senaste fastighetsmäklarlagen, år 2011, upptog Lagutskottet frågan 

huruvida kommersiell fastighetsförmedling fortfarande skulle falla under lagens 

tillämpningsområde. Lagutskottet ansåg att det inte var rimligt att det, som förutsättning för 

en företagsöverlåtelse, ska finnas krav på att anlita både en fastighetsmäklare och en 

företagsmäklare.
4
 Trots kritiken valde lagstiftaren att inte särreglera kommersiell 

fastighetsförmedling vid inkråmsöverlåtelser med stöd av att det i praktiken oftast anlitas en 

advokat för dessa transaktioner.
5
 

 

I ett aktuellt avgörande från Svea hovrätt
6
 aktualiserades denna problematik ytterligare. I 

målet ogillade hovrätten åtal mot en företagsmäklare vilken, för ett aktiebolags räkning, 

förmedlat inkråm i vilket det ingick en fastighet. Åklagaren var av uppfattningen att 

företagsmäklaren yrkesmässigt förmedlat en fastighet utan att uppfylla registreringskravet 

enligt fastighetsmäklarlagen, och att det därav förelåg straffansvar. Domen har gett upphov 

till debatt, i vilken det bl.a. framhållits att hovrätten i domen gått emot både lagens 

ordalydelse och tidigare praxis av skälet att domstolen helt enkelt ansåg lagregleringen 

rättspolitiskt olämplig. Överlåtelsen avsåg en fastighet med tillhörande lös egendom, och 

eftersom fastighetens värde understeg värdet på den lösa egendomen, hade företagsmäklaren 

inte gjort sig skyldig till brottslig gärning enligt domstolen.
7
  

                                                             
4 Bet. 2004/05:LU16, Vissa frågor rörande fastigheter, s 7-10.  
5 Prop. 2010/11:15, Ny fastighetsmäklarlag, s 21. 
6
 Mål nr B 4377-14.  

7 Anderberg, Jonas & Melin, Anders, Hovrättens dom om svartmäkleri går emot rättskällorna – med RÅ har 

överklagat till HD, Dagens juridik, 1/9 2014.  



2 
 

Denna oklarhet gällande rättsläget, vilket kommer tydligt till uttryck i hovrättens dom, 

påverkar framför allt de personer som är verksamma inom fastighetsbranschen. Domen har 

även betydelse för gemene man, eftersom hovrätten eventuellt kan ha valt att göra avsteg från 

gällande rätt. 

1.2 Problemformulering 

Vilka situationer är fastighetsmäklarlagen (2011:666) tänkt att omfatta, dvs. vilket är lagens 

tillämpningsområde? Kan hovrättens bedömning anses vara korrekt ur ett 

rättskälleperspektiv? Är fastighetsmäklarlagen enligt nuvarande lydelse bristfällig och finns 

det behov av en lagändring på området?   

1.3 Syfte 

Vårt syfte med förevarande uppsats är att analysera gällande rätt avseende 

fastighetsmäklarlagen (2011:666) tillämpningsområde. Såsom ovan nämnts föreligger viss 

oklarhet vad gäller kommersiell fastighetsförmedling, eftersom kommersiell 

fastighetsförmedling, i tidigare nämnt avgörande, har undantagits trots att ordalydelsen i lagen 

inte medger ett sådant undantag. I denna uppsats ämnar vi därför analysera huruvida det 

funnits tillräckliga skäl för hovrätten att göra den bedömning de valt i målet. Vidare syftar 

denna uppsats till att behandla frågeställningen huruvida det finns ett behov av en eventuell 

lagändring i framtiden. Uppsatsen riktar sig främst till fastighets- och företagsmäklare, men 

även till andra personer med grundläggande juridisk kunskap. 

1.4 Metod 

I uppsatsen har vi valt att använda oss av de traditionella rättskällorna: lag, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Med utgångspunkt i fastighetsmäklarlagen och dess förarbeten
8
 

kommer vi analysera fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde. Rättspraxis är generellt sett 

begränsad på området, varför vi varit tvungna att behandla rättspraxis från icke prejudicerande 

instanser, framför allt från tingsrätt, hovrätt och kammarrätt. För att få ett helhetsperspektiv 

har vi valt att använda oss av doktrin från författare med olika bakgrund. Därutöver har vi 

använt oss av intervjuer i den mån de traditionella rättskällorna inte givit oss praktisk 

vägledning. 

                                                             
8 Med förarbeten avser vi framför allt bet. 1997:98LU15, bet. 2004/05:LU16, dir.2005:140, SOU 2008:6 och 

prop. 2010/11:15.    
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1.5 Avgränsningar  

I uppsatsen kommer vi främst att behandla den senaste lagändringen av 

fastighetsmäklarlagen, vilken skedde år 2011, och dess konsekvens för rättsläget samt 

tolkningen av lagens tillämpningsområde. För att kunna besvara frågan huruvida Svea 

hovrätts bedömning i förevarande mål är rättsenlig kommer en redogörelse av svenska 

lagtolkningsmetoder behöva företas. Emellertid kommer en avgränsning att göras till de två 

mest användbara metoderna: bokstavlig- och teleologisk lagtolkningsmetod. Vi kommer 

framför allt att använda oss av material som framställts efter milleniumskiftet. Tidigare väl 

utvald rättspraxis kommer däremot att analyseras både från tiden före och efter 

milleniumskiftet, vilket hänger samman med att rättspraxis på området är begränsad. 

1.6 Disposition  

Uppsatsen är, utöver den inledande framställningen av arbetet, indelad i två delar. Den första 

delen omfattar den deskriptiva och utredande delen, medan den andra delen är av analytisk 

karaktär. 

Kapitel 2 inleder den första delen med en historisk tillbakablick över fastighetsmäklarlagen. 

Därefter följer en överblick över nuvarande fastighetsmäklarlags bestämmelser, de lege lata: 

tillämpningsområde, registreringskrav, undantag från registreringskrav etc.    

I kapitel 3 beskriver vi företagsmäklarens roll och det förbund vilket främjar 

företagsmäklarbranschens utveckling och kunskapsnivå.  

Kapitel 4 ägnas åt en redogörelse av kommersiella fastighetsförmedlingar. Detta avsnitt inleds 

med en sammanställning över de överväganden som föregick den senaste 

fastighetsmäklarlagen, varefter de tre situationer vilka kan aktualiseras vid 

fastighetsförmedling i näringsidkarförhållanden beskrivs. Kapitlet avslutas med en översikt av 

den rättspraxis och tillhörande kommentarer som vi avser att diskutera i det följande, med 

fokus på det rättsfall
9
 som ligger till grund för denna uppsats.         

Kapitel 5 behandlar rättskällornas betydelse och de olika lagstolkningsmetoder, vilka kan bli 

föremål för rättstillämparen vid dennes fastställan av gällande rätt. En kort redogörelse över 

                                                             
9 Svea hovrätts mål nr B 4377-14.  



4 
 

de s.k. specialverktyg som finns att tillgå vid lagtolkning i svensk rätt kommer också att 

företas i detta kapitel.  

Kapitel 6 utgör den andra, och därmed analytiska delen. Det är i denna del vi avser att 

diskutera fram lösningar till uppsatsens problemformuleringar, mot bakgrund av den 

föregående deskriptiva delen. Vi avslutar denna del med att inta ett perspektiv de lege 

ferenda. 

Uppsatsen avslutas med kapitel 7 vilket avser att slutligen besvara samtliga 

problemformuleringar.  
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2 Fastighetsmäklarlagen  

2.1 Historik 

Genom åren har Sveriges riksdag lagstiftat tre versioner av fastighetsmäklarlagen, 

inkluderande den senaste fastighetsmäklarlagen från år 2011.
10

 Innan den första 

fastighetsmäklarlagen trädde i kraft år 1984 ställdes inga särskilda krav i lagstiftningen 

beträffande den person som ägnade sig åt fastighetsmäklarverksamhet.
11

 Trots avsaknad av 

lag före den första lagstiftningen har det emellertid ändå funnits vissa strukturer inom 

området. Under 1700-talet tillkom en generell mäklarordning beträffande alla sorters mäklare, 

men specialiserades sedan under 1800-talet till att endast omfatta fastighetsmäklare. Efter ett 

antal förnyelser av mäklarförordningen ökade allteftersom kraven på genomgripande 

förändringar, inte minst området för tillsyn. Översynen resulterade i 1947 års kungörelse om 

auktorisation av fastighetsmäklare, men med begränsningen att den endast avsåg frivillig 

auktorisation och tillsyn.
12

  

 

Under 1970-talet ställdes ökade krav på fastighetsmäklarna. Dessa skulle inte bara sköta 

förmedlingen, oavsett om saken gällde fast egendom eller bostadsrätt. Krav kom nu att ställas 

även på arbetet kring själva förmedlingen, bl.a. värdering och besiktning.
13

  

 

När 1984 års fastighetsmäklarlag trädde i kraft, kom lagen inte att omfatta de personer som 

enbart ägnade sig åt förmedling av bostadsrätter som uppläts av en bostadsrättsförening. 1995 

års fastighetsmäklarlag innebar dock en förändring på detta område.
14

  

 

Efter den första lagstiftningen år 1984 ökade antalet fastighetsmäklare kraftigt. Att riksdagen 

hösten år 1988 behandlade en motion med yrkande om översyn av den då gällande lagen var 

minst sagt erforderlig enligt Lagutskottet.
15

  

 

                                                             
10 Grauers, Per Henning, Rosén, Mats & Tegelberg, Lars, Fastighetsmäklaren – en vägledning, 4 uppl., 

Nordstedts juridik, Stockholm, 2011, s 17. 
11 Prop. 2010/11:15 s 15.  
12 Zacharias, Claude (red.), 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, Claude Zacharias, Lidingö, 2012, s 22 

f. 
13 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 22 f. 
14 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 22 f. 
15 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 25 f.  
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Liksom 1984 års fastighetsmäklarlag innefattade även 1995 års fastighetsmäklarlag 

näringsrättsliga regler för registrering och tillsyn, liksom civilrättsliga beträffande hur 

fastighetsmäklaren skulle fullgöra sitt uppdrag. Lagen innebar dessutom ett ökat skydd för 

enskilda som anlitade fastighetsmäklare med en tvingande verkan till konsumentens förmån.
16

  

 

I början av 2000-talet skedde en hel del arbeten inom departementen angående förändringar 

av 1995 års fastighetsmäklarlag, och området gällande översyn fortsatte att vara högst 

aktuellt. År 2008 presenterades ett betänkande för ytterligare en ny lagstiftning, SOU 2008:6. 

Regeringen lämnade sedan proposition 2010/11:15 till riksdagen,
17

 och en ny lag trädde sedan 

i kraft den 1 juli 2011.
18

 

 

2011 års fastighetsmäklarlag avser, liksom den tidigare lagstiftningen från år 1995, 

förmedling som riktas till eller utförs åt konsumenter och näringsidkare. Lagen syftar till att 

ge både konsumenter trygghet och även mäklare goda förutsättningar i deras verksamhet. 

Tydligare regler för mäklarens roll som opartisk och ökade möjligheter att ägna sig åt annan 

verksamhet än fastighetsförmedling, dvs. sidoverksamhet, blev praktiska nyheter i förhållande 

till 1995 års fastighetsmäklarlag. Det förtydligades dessutom att mäklaren vid god 

fastighetsmäklarsed särskilt ska beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.
19

  

2.2 Lagens tillämpningsområde  

I fastighetsmäklarlagens 1 § uppställs fyra rekvisit för en fastighetsmäklare, vilka tillsammans 

utgör grunden för lagens tillämplighet: fysisk person, yrkesmässighet, förmedling och objekt 

vilka är knutna till någon form av ägande- och/eller nyttjanderätt. Samtliga rekvisit kommer i 

det följande att redogöras.  

2.2.1 Fysisk person  

Lagen berör enbart fysiska personer varför juridiska personer inte kan bedriva 

fastighetsförmedling. Detta innebär att mäklaren personligen står ansvarig för 

förmedlingsuppdraget,
20

 och att uppdragsavtalet alltid ska ingås mellan uppdragsgivaren och 

fastighetsmäklaren personligen, dvs. inte med det mäklarföretag som fastighetsmäklaren är 

                                                             
16 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 29.  
17 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 35.  
18 Prop. 2010/11:15 s 43.  
19 Prop. 2010/11:15 s 1 f.  
20 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 57. 
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anställd hos alternativt är delägare i.
21

 I undantagsfall kan däremot arbetsgivaren få stå till 

svars för sådana brister de anställda åsamkar i sina uppdrag mot bakgrund av arbetsgivarens 

handledning, vilket följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det rör sig om fall där 

arbetsgivaren har brustit i sina instruktioner till och/eller tillsyn av sina anställda.
22

  

2.2.2 Yrkesmässighet  

Lagen uppställer krav på yrkesmässigt förmedlingsarbete; vad som avses med detta begrepp 

bör dock förtydligas. En allmän uppfattning av begreppet är ”att det ska vara fråga om en 

organiserad verksamhet som bedrivs som ett led i näringsverksamhet”.
23

 Enstaka 

förmedlingar, av exempelvis en advokat eller ekonomisk konsult, omfattas alltså inte av 

begreppet.
24

 Det kan inte heller vara fråga om enstaka uppdrag som innebär att exempelvis 

hjälpa en god vän med försäljning av dennes fastighet.
25

 Delade meningar har skapats på 

grund av begreppets otydliga innebörd, vilket gett upphov till praxis på området. Ett flertal 

domar, från bl.a. tingsrätt, hovrätt och kammarrätt, har diskuterat problematiken och kommit 

till olika slutsatser. I ett första rättsfall från hovrätten
26

 utgjordes yrkesmässig förmedling av 

nio förmedlingar med tillhörande kommersiell marknadsföring, under en tidsperiod om ett 

och ett halvt år. I ett äldre avgörande från kammarrätten i Sundsvall
27

 ansågs gränsen istället 

gå vid tre till fyra förmedlingar per år, vilket alltså gav begreppet en betydligt bredare 

innebörd. I Falu tingsrätt
28

 ogillades däremot ett åtal mot en förment svartmäklare som hade 

förmedlat totalt sex fastigheter p.g.a. att personen i fråga inte marknadsfört sig som 

fastighetsmäklare, och att uppdragen varit av enstaka och tillfällig natur. Ett ytterligare 

avgörande från tingsrätten i Nyköping
29

 kom till slutsatsen att en mäklare ansågs ha bedrivit 

förmedlingsverksamhet av yrkesmässig karaktär trots att någon överlåtelse aldrig kommit till 

stånd. Tingsrätten ansåg att det avgörande i fallet var att mäklaren ingått förmedlingsuppdrag, 

annonserat ut fastigheten i dagspressen och i denna efterfrågat ytterligare 

förmedlingsuppdrag.       

 

                                                             
21 Melin, Magnus, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s 

27. och Grauers, Rosén & Tegelberg, Fastighetsmäklaren: en vägledning, s 18. 
22 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 57. 
23 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 35.  
24 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 35. 
25 Grauers, Rosén & Tegelberg, Fastighetsmäklaren: en vägledning, s 18.  
26 RH 1999:81. 
27 Mål nr 6007-1984. 
28 Mål nr B 576-99.  
29 Mål nr B 437-01. 
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Det kan även tilläggas att utredningen i sitt betänkande som föregick lagändringen av 

fastighetsmäklarlagen år 2011,
30

 tydligt redogjort för sin uppfattning avseende vad som 

betraktas som yrkesmässig förmedlingsverksamhet. Utredningen ansåg att det inte är lämpligt 

att bedöma begreppet yrkesmässig förmedling genom att sätta en gräns som anger ett visst 

antal förmedlingar per år. Istället menade utredningen att en helhetsbedömning borde företas, 

i vilken domstolen beaktar dels antalet förmedlingar och dels hur verksamheten blivit 

marknadsförd.
31

      

 

2.2.3 Förmedling  

Vad gäller rekvisitet förmedling finns en lagstadgad definition av begreppet i 1 § 2 st. 

fastighetsmäklarlagen. Det avgörande för om det föreligger förmedling är att uppdragsavtalet 

syftar till att finna en lämplig köpare eller hyrestagare åt uppdragsgivaren.
32

 Utanför 

begreppet faller situationen att inget uppdragsavtal har tecknats eftersom förmedlingen 

betraktas ha utförts inom ramen för ett anställningsförhållande, eller att köparen redan är 

känd, som spekulant, för säljaren. Däremot anses det fortfarande utgöra förmedling i det fall 

att köparen är allmänt känd hos säljaren, dvs. i alla andra fall i vilka parternas relation inte är 

av kommersiell natur. Av vikt är att fastställa gränsen mellan vad som betraktas som 

förmedlingsuppdrag och vad som anses vara s.k. begränsade uppdrag. Ett uppdragsavtal i 

vilket fastighetsmäklaren inte kan sägas ha anvisat en motpart åt uppdragsgivaren, utan 

exempelvis endast agerat vid upprättandet av köpehandlingarna, utgör ett så kallat begränsat 

uppdrag och är därför inte förmedling enligt lagen.
33

   

 

Det bör noteras att det vid införandet av den senaste fastighetsmäklarlagen gjordes ett tillägg 

till lagen. I 1 § 2 st. fastighetsmäklarlagen framgår numera en definition av begreppet 

förmedling. Ändringen syftade till att göra lagens tillämpningsområde tydligare än tidigare, 

och det fanns inga motiv till någon ändring i sak.
34

  

 

 

                                                             
30 Härvid åsyftas SOU 2008:6, Fastighetsmäklaren och konsumenten.  
31 SOU 2008:6 s 102.  
32 Grauers, Rosén & Tegelberg, Fastighetsmäklaren: en vägledning, s 18 f.  
33 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 28 f.  
34 Prop. 2010/11:15 s 45. 
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2.2.4 Objekt  

De objekt vilka kan förmedlas, och som är knutna till någon form av ägande- och/eller 

nyttjanderätt, uppställs i fastighetsmäklarlagens 1 §. Det innebär att det endast är de i 

paragrafen uppräknade objekten som träffas av fastighetsmäklarlagens bestämmelser.
35

 Vid 

förmedling av andra objekt, exempelvis bolag, kommer lagens näringsrättsliga delar
36

 ändå att 

tillämpas på förmedlingen.
37

 Undantagsvis kan även lagens civilrättsliga bestämmelser 

tillämpas analogt vid förmedling av andra typer av objekt.
38

   

2.3 Registrering av fastighetsmäklare och straffansvar  

2.3.1 Registreringskravet  

Fastighetsmäklare ska, i enlighet med 5 § fastighetsmäklarlagen, registrera sig hos 

Fastighetsmäklarinspektionen (tidigare Fastighetsmäklarnämnden). Registeringen 

förekommer i två olika former: fullständig registrering och registrering för hyresförmedlare. 

Därutöver har fastighetsmäklaren en skyldighet att ålägga en registreringsavgift i form av en 

ansökningsavgift och en årlig avgift.  

 

En registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen är ett krav för att undgå straffansvar enligt 

fastighetsmäklarlagen.
39

 I fastighetsmäklarförordningen (2011:668) framgår i 1 och 2 §§ de 

formella uppgifter som ansökningen ska innehålla. Uppgifterna korresponderar med de krav 

som finns uppställda i 6 § fastighetsmäklarlagen. Där anges att man inte får vara underårig, 

försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller förvaltare. Dessutom krävs det för en 

registrering att man har en tillfredsställande utbildning, en ansvarsförsäkring och till syfte att 

vara verksam som fastighetsmäklare. 

2.3.2 Undantag från registreringskravet  

I fastighetsmäklarlagens 5 § 2 st. uppställs ett undantag från det registreringskrav som finns i 

lagen. Undantaget träffar fastighetsmäklare som enbart ägnar sig åt sådan särskild förmedling, 

vilket framgår av tidigare nämnd paragraf, och advokater. Vad beträffar undantaget för 

advokater har det ansetts som tillräckligt att de står under tillsyn av Sveriges 

                                                             
35 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 30.  
36 Se avsnitt 2.4.  
37 Grauers, Rosén & Tegelberg, Fastighetsmäklaren: en vägledning, s 19.  
38 Prop. 2010/11:15 s 45. 
39 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 58. 
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Advokatsamfund.
40

 Dessutom anses det i princip vara oförenligt att förena en advokatrörelse 

med fastighetsförmedling, och advokater anses därav endast kunna förmedla fastigheter under 

förutsättning att det har ett direkt samband med det berörda advokatuppdraget.
41

   

2.3.3 Fastighetsmäklarinspektionen  

För att garantera att fastighetsmäklarna uppfyller sina skyldigheter finns det en statlig 

myndighet, Fastighetsmäklarinspektionen, som utövar tillsyn över verksamheten. 

Inspektionen har till uppgift att kontrollera att fastighetsmäklarna uppfyller de skyldigheter 

som finns uppställda i fastighetsmäklarlagen. Dessutom utövar inspektionen tillsyn över 

fastighetsmäklarnas skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed samt förpliktelserna enligt 

lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansering av terrorism.
42

  

 

Vid utgången av år 2014 fanns det totalt 6792 stycken registrerade fastighetsmäklare, varav 

102 stycken var registrerade såsom hyresförmedlare. Under året företogs totalt 32 stycken 

anmälningar till allmän åklagare av skälet att fastighetsmäklaren antogs, att i strid med 

skyldigheten att låta sig registreras, yrkesmässigt ha förmedlat fastigheter.
43

    

2.3.4 Straffansvar  

Konsekvensen av att inte registrera sig som fastighetsmäklare hos 

Fastighetsmäklarinspektionen är böter eller fängelse i högst sex månader, vilket framgår av 31 

§ fastighetsmäklarlagen. Nyss nämnda lagrum infördes i 1995 års fastighetsmäklarlag och 

behölls vid sin ursprungliga ordalydelse vid den senast stiftade fastighetsmäklarlagen.
44

 

Beroende på vilken typ av registrering som företagits, fullständig registrering eller 

registrering för hyresförmedlare, kan en person som endast är registrerad som 

hyresförmedlare göra sig skyldig till brottslig gärning vid yrkesmässig förmedling av 

fastighet.
45

   

 

Vad gäller brottets subjektiva rekvisit krävs att gärningen begås uppsåtligen. Med begreppet 

uppsåt avses antingen att man har som avsikt, syfte eller vilja (s.k. direkt uppsåt) eller att man 

                                                             
40 Prop. 2010/11:15 s 45 och Prop.1983/84:16, Om fastighetsmäklare, s 30. 
41 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 59. 
42 Grauers, Rosén & Tegelberg, Fastighetsmäklaren: en vägledning, s 27. 
43 Fastighetsmäklarinspektionen, Statistik, 2015.  
44 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 353.  
45 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 353 f.  



11 
 

har en medvetenhet utan avsikt (s.k. indirekt uppsåt). Dessutom finns en form av uppsåt som 

benämns likgiltighetsuppsåt, vilket innebär att man insett risken för inträffandet av viss effekt 

samt varit likgiltig till förverkligandet av effekten. Likgiltighetsuppsåt kan uttryckas som ett 

minimikrav för uppsåtliga brott.
46

 Gärningsmannen kan inte undgå straffansvar av skäl att han 

inte gjort ”en korrekt rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna”.
47

 Det finns 

följaktligen ingen möjlighet att den oregistrerade fastighetsmäklaren kan undgå straffansvar 

på grunder såsom att han inte insett att verksamheten han bedrivit klassificeras som 

yrkesmässig.
48

  

 

Det kan även nämnas att titeln ”fastighetsmäklare” för närvarande inte är skyddad i lag, trots 

att det tidigare har funnits förslag på att införa ett straffrättsligt skydd för 

fastighetsmäklartiteln. Förslaget, som gavs av utredningen, syftade till att stärka 

mäklarens ställning och att öka konsumenternas tillit gentemot fastighetsmäklarna.
49

 

Regeringen ansåg däremot inte att det fanns något behov att straffrättsligt skydda 

fastighetsmäklartiteln av skälen att det redan fanns ett straffansvar för svartmäkleri.
50

  

2.4 Lagens tvingande verkan  

Såsom framkommit är fastighetsmäklarlagen tillämplig såväl i konsumentförhållanden som 

vid kommersiella förhållanden.
51

 Enligt 4 § fastighetsmäklarlagen är lagens bestämmelser 

tvingande till konsumentens fördel, om inte något annat anges i lagen. I 2 st. i nämnd paragraf 

finns en legal definition av begreppet konsument, i vilken det anges att en konsument är ”en 

fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”.  

Begreppet har i fastighetsmäklarlagen samma betydelse som i övrig konsumenträttslig 

lagstiftning.
52

 Fastigheten ska därför innehas eller vara avsedd att innehas huvudsakligen för 

privat bruk, dvs. bostadsändamål.
53

 Vid åtskiljandet mellan en konsument och en kommersiell 

aktör blir därför den avgörande omständigheten vilket syfte fastigheten huvudsakligen 

tjänar.
54

 Värt att notera är att lagen följaktligen är dispositiv även i konsumentförhållanden, 

                                                             
46 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Brott och straff i affärslivet: en lärobok för ekonomer, 3. 

Uppl., Iustus, Uppsala, 2007, s 18 f.  
47

 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 355. 
48 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 355.  
49

 SOU 2008:6 s 18.  
50

 Prop. 2010/11:15 s 42.  
51

 Se avsnitt 2.1.  
52

 Jfr 1 § konsumentköplagen (1990:932) och 1a § konsumenttjänstlagen (1985:716). 
53

 Prop. 2010/11:15 s 47 hänvisar till prop. 1983/84:16 s 29. 
54 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 54.  
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om avtalsvillkoret som avtalas mellan parterna är till fördel för konsumenten i jämförelse med 

lagens bestämmelser. I kommersiella förhållanden finns således möjlighet att avtala bort 

fastighetsmäklarlagens bestämmelser.
55

 Det föreligger dock en begränsning eftersom det inte 

kan anses möjligt att avtala bort lagens näringsrättsliga bestämmelser.
56

 Med näringsrättsliga 

bestämmelser avses de regler i fastighetsmäklarlagen beträffande tillsyn och registrering av 

fastighetsmäklare. Därutöver innehåller även fastighetsmäklarlagen civilrättsliga 

bestämmelser, vilka är bestämmelser som rör förhållandet mellan enskilda, och som innebär 

att fastighetsmäklaren har att iaktta god fastighetsmäklarsed samt utföra uppdraget 

omsorgsfullt.
57

 Innehållet i uppdragsavtalet kan dock komma att användas som tolkningsdata 

för att fastställa vilka näringsrättsliga krav som ska ställas på en fastighetsmäklare.
58

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 SOU 2008:6 s 111. 
56 Prop. 2010/11:15 s 47.  
57 Prop. 2010/11:15 s 16.  
58 Prop. 2010/11:15 s 47.  
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3 Företagsmäklare  

Titeln företagsmäklare har ingen lagstadgad definition men brukar rent allmänt definieras som 

en fysisk person som är verksam vid förmedlingen av ett företag, dvs. vid en 

företagsöverlåtelse. En annan sedvanlig benämning på yrkestiteln är företagsförmedlare.
59

 För 

närvarande beräknas det, i ungefärligt antal, finnas 300 stycken företagsmäklare i Sverige. 

Den typiske företagsmäklaren antas vara ungefär 50 år gammal med en utbildning på 

högskolenivå. Det är även vanligt att företagsmäklaren tidigare i sitt arbetsliv haft en rad 

ledande befattningar.
60

   

 

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, SFR, är ett förbund för företagsmäklare som både 

verkar inom de dominerade kedjorna på marknaden och för de mäklare som arbetar utanför 

kedjorna.
61

 Förbundet har en i stort sett ideellt arbetande styrelse,
62

 och organiserar ungefär ett 

70-tal företagsmäklare.
63

 SFR startades år 1996 och har som mål att främja branschens 

utveckling och höja företagsmäklarnas kunskapsnivå. Det främsta kravet inom branschen är 

att arbetet av företagsmäklaren utförs på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.
64

  

 

Liksom många andra högt rankande yrken finns det ett antal krav som den enskilde ska 

uppfylla för att kunna erhålla medlemskap i SFR. Initialt ska företagförmedling ses som den 

enskildes huvudsysselsättning, denne ska under minst ett år ha varit verksam inom området 

och ha erforderlig kompetens för yrkesutövning. Slutligen föreligger krav att 

företagsmäklaren ska inneha en ansvarsförsäkring på minst fem miljoner kronor och att 

tidigare åtaganden skötts på ett välrenommerat sätt.
65

  

 

Förbundet har dessutom infört en möjlighet att stärka yrkesstatusen till att bli en auktoriserad 

företagsmäklare. För en auktoriserad företagsmäklare ställs det ytterligare krav: ekonomisk 

grundutbildning på högskolenivå, tre genomförda specialistutbildningar och tre års erfarenhet 

som företagsförmedlare.
66

  

                                                             
59 Bolagsplatsen, Anlita en företagsmäklare, 2015.  
60 Warnelid, Håkan, Fastighetsmäklarlagen är ett skydd för konsumenter – inte för fastighetsmäklare, Dagens 

juridik, 18/9-2014.   
61 Warnelid, Dagens juridik, 18/9-2014.   
62 Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, Medlemskap, 2015.  
63 Warnelid, Dagens juridik, 18/9-2014.   
64 Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, Om SFR, 2015.  
65 Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, Om SFR, 2015. 
66 Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, Om SFR, 2015.  
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Det kan tilläggas att Jonas Anderberg, chefsjurist vid Mäklarsamfundet, och Magnus Melin, 

förbundsjurist vid Mäklarsamfundet, i en artikel på ”dagensjuridik.se” uttalat ”Om en 

inkråmsöverlåtelse där en fastighet ingår förmedlas av en registrerad fastighetsmäklare eller 

av en advokat, vinner man att förmedlaren har en viss utbildningsnivå, att han eller hon står 

under disciplinär tillsyn och att det finns en obligatorisk ansvarsförsäkring. Företagsmäklare 

däremot står inte under disciplinär tillsyn och kan sakna såväl utbildning som 

ansvarsförsäkring.”
67

  

 

I ett utskottsbetänkande från år 1997 anförde två motionärer en önskan om lagreglering av 

företagsförmedling. Motionärerna var av uppfattningen att det borde finnas ett lagreglerat 

skydd för enskilda och småföretagare i samband med förvärv eller försäljning av ett företag 

eller en enskild firma som förmedlas av företagsmäklare. En sådan lagstiftning skulle enligt 

dem inte bara innebära en säkerhet för en köpare respektive säljare, utan även betraktas som 

ett stöd för de seriösa företagsmäklarna i deras verksamhet. Med tanke på många likheter 

mellan de båda verksamhetsslagen så fanns det, enligt motionärerna, anledning att överväga 

lagregler för företagsmäklare med utgångspunkt i vad som redan gällde för 

fastighetsmäklarna. Lagutskottet var emellertid av en annan uppfattning. Viss förståelse för en 

skyddslagstiftning fanns enligt Lagutskottet, men Lagutskottet ansåg trots detta att det inte 

fanns tillräckligt underlag för att bedöma huruvida det förelåg ett lagstiftningsbehov eller 

inte.
68

   

 

Det kan noteras att användningen av företagsmäklare vid företagsöverlåtelser i nuläget är 

långt ifrån lika vanligt som användningen av fastighetsmäklare vid fastighetsöverlåtelser.
69

  

 

 

 

 

                                                             
67 Anderberg & Melin, Dagens juridik, 1/9 2014. 
68 Bet.1997/98: LU15, Utvärdering av fastighetsmäklarlagen m.m.   
69 Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, Medlemskap, 2015.  
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4 Kommersiella förmedlingar  

I utredningens betänkande, som föregick senaste lagändringen år 2011,
70

 framhöll 

utredningen att det i princip finns tre situationer där fastighetsförmedling i 

näringsidkarförhållanden kan bli aktuell. Den första situationen rör förmedling av en 

kommersiell fastighet utan att det föreligger något samband med företagsöverlåtelse. De andra 

situationerna avser de fall när ett bolag vilket äger fastigheter ska överlåtas via en 

andelsöverlåtelse alternativt en inkråmsöverlåtelse (även kallat verksamhetöverlåtelse).
71

 

Såsom tidigare nämnts är en förmedling av en fastighet som innehas eller är avsedd att 

innehas huvudsakligen för privat bruk, en förmedling till en konsument.
72

 Av det följer att en 

fastighet som inte innehas eller är avsedd att innehas huvudsakligen för privat bruk utgör en 

kommersiell fastighet och därmed är en förmedling till en kommersiell aktör.
73

 

 

Värt att nämna är att den danska mäklarlagen, liksom den svenska, är av 

konsumentskyddande karaktär. Lagen är tillämplig på yrkesmässig förmedling av fast 

egendom och annan yrkesmässig rådgivning i anslutning till fastighetsförmedlingen, dock är 

vissa lagregler undantagna för sådan rådgivning. Endast registrerade fastighetsmäklare och 

advokater får utöva fastighetsförmedlingsverksamhet. Däremot är den danska mäklarlagen, 

till skillnad från den svenska, inte tillämplig vid förmedling av hyresrätter eller av 

kommersiella fastigheter. Detta med anledning av att lagen i princip endast är tillämplig när 

den yrkesmässiga verksamheten riktas mot eller utförs åt konsumenter. Varken några 

gränsdragnings- eller tillämpningsproblem, till följd av denna lagreglering, har kommit till 

känna.
74

  

4.1 Överväganden vid senaste lagändringen år 2011   

Vid den senaste lagändringen av fastighetsmäklarlagen uppstod frågan huruvida kommersiell 

fastighetsförmedling skulle fortsätta vara reglerat i fastighetsmäklarlagen och därmed ingå i 

lagens tillämpningsområde eller inte. I förarbetena till lagen framgår en rad olika skäl till 

varför kommersiell fastighetsförmedling borde ha undantagits alternativt ej ha undantagits. 

Nedan kommer vi att redogöra för de olika uppfattningar vilka går att utläsa i lagmotiven.   

                                                             
70 Härvid åsyftas SOU 2008:6. 
71 SOU 2008:6 s 111. 
72 Se avsnitt 2.4.  
73 SOU 2008:6 s 112. 
74 SOU 2008:6 s 79.  
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4.1.1 Lagutskottets betänkanden 

Efter lagändringen av fastighetsmäklarlagen år 1995 företog Lagutskottet en utvärdering av 

lagen. I utvärderingen framkom att det fanns ett behov av att se över företagsmäklarnas 

möjlighet att kunna förmedla kommersiella fastigheter utan det skulle finnas något krav på att 

vara registrerad som fastighetsmäklare.
75

 Enligt den dåvarande ordningen var det möjligt för 

en företagsmäklare att förmedla ett bolag med tillhörande fastighet genom en 

andelsöverlåtelse men ej genom en inkråmsöverlåtelse. Detta med stöd av den dåvarande 

Fastighetsmäklarnämndens (numera Fastighetsmäklarinspektionens) uttalande av att 

fastighetsmäklarlagen skulle vara tillämplig vid förmedling av fastigheter vilka tillsammans 

med andra tillgångar ingick i en rörelse. Fastighetsförmedling omfattade däremot inte 

förmedling av andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter, enligt 

Fastighetsmäklarnämnden.
76

 Detta uttalande innebär således att fastighetsmäklarlagen är 

tillämplig på inkråmsöverlåtelser men inte på aktieöverlåtelser, och innebär rent praktiskt att 

valet av överlåtelseform, andels- eller inkråmsaffär, blir avgörande för lagens tillämpning.  

 

Lagutskottet har även hanterat frågan genom ett betänkande av motionsyrkanden från den 

allmänna motionstiden år 2004. I betänkandet har Lagutskottet kommit till slutsatsen att det 

inte kan anses vara rimligt att den som tänkt överlåta ett företag, i vilken det ingår en fastighet 

och som vill ha bistånd med förmedlingen, i vissa fall ska bli tvingad att anlita en 

fastighetsmäklare vid sidan av en företagsmäklare.
77

  

4.1.2 Utredningens betänkande 

Mot bakgrund av den information som framkom vid utvärderingen av 

fastighetsmäklarlagen,
78

 och den information som Justitiedepartementet erhöll genom 

skrivelser av bl.a. Fastighetsmäklarnämnden, branschorganisationer och allmänheten, tillsatte 

regeringen en särskild utredning, vid namnet Fastighetsmäklarutredningen.
79

  

 

Syftet var att utredningen skulle komma med förslag på aktuella ändringar och/eller 

kompletteringar till fastighetsmäklarlagen med utgångspunkt i att öka konsumentskyddet och 

samtidigt bidra till ökade förutsättningar för fastighetsmäklarnas bedrivande av sin 

                                                             
75 Bet. 1997:98LU15.  
76 Fastighetsmäklarnämndens protokoll nr 12/96, fört vid sammanträde den 25 september 1996. 
77 Bet. 2004/05:LU16 s 7-10.  
78 Bet. 1997:98LU15.  
79 Dir. 2005:140, Översyn av fastighetsmäklarlagen.  
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verksamhet.
80

 Utredningen skriver i sitt betänkande
81

 att de föreslår att en ny 

fastighetsmäklarlag införs som endast reglerar konsumentförhållanden, och att kommersiell 

fastighetsförmedling därför helt undantas från lagens tillämpningsområde.
82

 Utredningen 

stödjer sitt förslag på skäl om att förmedling av kommersiella fastigheter i stor utsträckning 

avviker från förmedling av privata fastigheter. Utredningen menar att antalet råd och 

upplysningar som lämnas vid förmedlingen är betydligt färre vid kommersiella förmedlingar. 

Berörda personer är, vid en kommersiell förmedling, till stor del professionella näringsidkare 

eller juridiska personer och förväntas därför i högre grad kunna ta tillvara sina egna intressen. 

Vidare menar utredningen att man i princip bör kunna förutsätta att den större mängden 

professionella aktörer vid kommersiell fastighetsförmedling har samma kunskap om 

marknaden på det sätt som fastighetsmäklare har. Utredningen anför dessutom att 

Fastighetsmäklarnämnden är av uppfattningen att det finns en relativt stor mängd förmedlare 

på marknaden som inte är medvetna om att de är berörda av registreringskravet i 

fastighetsmäklarlagen, och att det därför kan betraktas som otillfredsställande att fortsätta ha 

kvar lagregler för kommersiell fastighetsförmedling. Nämnden påpekar att det finns risk för 

orättvisa konkurrensförhållanden i de fall lagreglerna inte efterlevs. Samtidigt skriver 

utredningen i betänkandet att det kan finnas behov av att behålla det skydd som lagen för 

närvarande ger, och syftar framför allt på småföretagare: parter vid förmedling av mindre 

hyreshus, lantbruk eller mindre fastigheter. Vidare anförs att den samlade omsättningen 

avseende kommersiell förmedling pekar på ett behov av reglering, i och med att omsättningen 

visar på betydande siffror, och att det föreligger risk för gränsdragningsproblematik mellan 

privata och kommersiella fastigheter. Utredningen kommer emellertid i sitt betänkande till 

slutsatsen att behovet av konkurrens på marknaden väger tyngre än behovet av lagreglerat 

skydd för kommersiell förmedling.
83

             

 

 

 

 

                                                             
80 SOU 2008:6 s 15.  
81 Härvid åsyftas SOU 2008:6. 
82 SOU 2008:6 s 111.  
83 SOU 2008:6 s 113-115. 
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4.1.3 Regeringens proposition  

I regeringens proposition till 2011 års fastighetsmäklarlag
84

 framgår att regeringen inte haft en 

önskan av att låta fastighetsmäklarlagen enbart reglera konsumentförhållanden. Regeringen 

stödjer sin argumentation på att det vore olämpligt att avreglera ett område som tidigare varit 

lagreglerat, och att det inte kan betraktas finnas tillräckliga skäl för att kunna lita på att 

parterna vid en kommersiell fastighetsförmedling, genom avtal, fullständigt reglerar 

rättsförhållandet, alternativt att lagen civilrättsligt kan tillämpas genom analogisk tillämpning. 

Regeringen uttalar vidare att det finns skäl till att upprätthålla registeringskravet för 

fastighetsmäklare, eftersom det, precis som tidigare, finns behov av fastighetsmäklare med 

speciell kunskap och erfarenhet. Genom registreringskravet och Fastighetsmäklarnämndens 

tillsyn motverkas oseriöst agerande, påpekar regeringen i sin proposition.
85

 

 

Regeringen behandlar därefter Lagutskottets tidigare argumentation kring kommersiell 

fastighetsförmedling och håller till viss del med om att valet hur ett bolag ska överlåtas inte 

ska vara avgörande för huruvida fastighetsmäklarlagen ska vara tillämpbar på överlåtelsen 

eller inte. Regeringen håller också med Lagutskottet om de praktiska problemen kring att vara 

tvungen att anlita både en företagsmäklare och en fastighetsmäklare vid överlåtelsen. Vidare 

förklarar regeringen att det finns skäl som talar för att den som bistår med förmedling av 

kommersiella fastigheter vid en företagsöverlåtelse bör undantas från registreringskravet. Vid 

inkråmsöverlåtelser är fastighetens värdemässiga storlek avgörande för bedömningen. När 

fastigheten utgör den värdemässigt största delen av tillgångarna har man ansett det motiverat 

att behålla registreringskravet, eftersom överlåtelsen inte nämnvärt skiljer sig från en äkta 

fastighetsförmedling. I de situationer där fastigheten endast utgör en begränsad del av 

rörelsetillgångarna, och därför i flera detaljer avviker från en äkta fastighetsförmedling, finns 

det skäl som talar för att personen som sköter överlåtelsen av de övriga tillgångarna även ska 

få sköta överlåtelsen av fastigheten utan att beakta registreringskravet. Trots detta skriver 

regeringen därefter i sin proposition att säljaren, i praktiken, sällan är tvingad att anlita en 

fastighetsmäklare i situationer av detta slag och att det vid inkråmsöverlåtelser i större rörelser 

ofta anlitas advokater, vilka ska ha rätt att förmedla fastigheter utan att vara registrerade. 

Lagstiftaren ansåg med anledning härav inte en särreglering motiverad.
86

  

                                                             
84 Härvid åsyftas Prop. 2010/11:15.  
85 Prop. 2010/11:15 s 20 f.  
86 Prop. 2010/11:15 s 21. 
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4.2 Överlåtelse av kommersiell fastighet  

När endast en fastighet, vid kommersiella förhållanden, förmedlas utan tillhörande inkråm, 

träffas förmedlingen av fastighetsmäklarlagens bestämmelser. Detta under förutsättning att de 

fyra rekvisit, vilka stadgas i fastighetsmäklarlagens 1 §, är uppfyllda. I sådana fall krävs att 

förmedlaren låter sig registreras som fastighetsmäklare alternativt beviljats inträde till 

Advokatsamfundet och därmed erhållit titeln advokat. Oavsett typ av fastighet, kommersiell 

eller privat, krävs alltså ett registreringsförfarande för att undgå risken av straffansvar.
87

  

4.3 Företagsöverlåtelse med fastigheter 

Förmedling av fastigheter som en del av en företagsöverlåtelse utgör en särskild form av 

kommersiell förmedling.
88

 Trots den tveksamhet, om denna typ av överlåtelse skulle träffas 

av det skyddsvärda intresse en lagreglering medför har, såsom tidigare beskrivits, lagstiftaren 

inte ansett det motiverat med en särreglering av området.
89

  

 

Frågan är omdebatterad och Magnus Melin, jur. kand och förbundsjurist vid 

Mäklarsamfundet, skriver i en av sina böcker att konsekvensen av att fastighetsmäklarlagen är 

tillämplig på överlåtelser av bolag, är att företagsmäklaren tvingas att registrera sig som 

fastighetsmäklare vid äventyr av att annars riskera straffansvar. Rent praktiskt innebär detta 

ett ökat krav på utbildning för företagsmäklaren. Konsekvensen av att fastighetsmäklarlagen 

inte skulle vara tillämplig på överlåtelser av bolag menar Melin möjligtvis är att antalet 

svartmäklare tilltar, eftersom det finns en möjlighet att placera fastigheten i ett tillskapat bolag 

för att därefter överlåta andelarna i bolaget.
90

  

 

Ulf Cervin, tidigare professor i civilrätt vid Lunds universitet, och Ulf Sallnäs, advokat vid 

Advokatfirman Sallnäs, har i en utav deras böcker framfört att det vid en förmedling av en 

rörelse, vari det ingår något av de objekt som stadgas i fastighetsmäklarlagens 1 §, sannolikt 

får göras en s.k. huvudsaklighetsbedömning. Bedömningen tar sikte på vilket av de två 

objekten, dvs. ”rörelsen” eller ”förmedlingsobjektet” som är det centrala i överlåtelsen. 

                                                             
87 Krzymowska, Antonia, doktorand i mäklarrätt vid Stockholms universitet, mailkonversation den19 april 2015.  
88 Zacharias, 2011-års fastighetsmäklarlag: en kommentar, s 61.  
89 Se avsnitt 4.1.3.  
90 Melin, Fastighetsmäklarlagen: en kommentar, s 33.  
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Författarna påpekar att en registrering alltså kan komma att krävas om ”förmedlingsobjektet” 

utgör det väsentliga i överlåtelsen.
91

      

 

Antonia Krzymowska, jur. kand och doktorand i mäklarrätt vid Stockholms universitet, har i 

en debattartikel som blivit publicerad på ”dagensjuridik.se”, beskrivit problematiken kring 

huruvida jurister, i egenskap av företagsmäklare, har rätt att sälja fastigheter yrkesmässigt 

utan att vara registrerade fastighetsmäklare. Trots den kritik som riktades från Lagutskottet 

vid den senaste lagändringen av fastighetsmäklarlagen år 2011, bortsåg lagstiftaren från att 

undanta kommersiell fastighetsförmedling från lagens tillämpningsområde. Antonia skriver 

med anledning av detta i sin artikel ”Plötsligt uppstod en märklig situation: förmedling av 

aktier till ett fastighetsägande bolag kunde företagsmäklarna fortsätta med, men om köparen 

och säljaren valde att istället för andelarna överlåta inkråmet var det brottsligt för 

företagsmäklaren att fortsätta affären.”
92

 Hon fortsätter med ”Kan det verkligen vara så att 

lagstiftaren ansett att det är så mycket mer komplicerat att sälja en fastighet än ett företag, att 

den som är exempelvis utbildad jurist eller ekonom ska riskera att sitta i fängelse om denne 

säljer ett företags tillgångar och däribland en fastighet?”
93

 Vidare skriver hon ”Den 

diskussion som fördes i motiven har således bortsett från lagens praktiska påverkan på en hel 

profession. Företagsmäklarens situation lämnades outredd, trots att regleringens potentiella 

påverkan på dem uppmärksammades. Regeringens uttalande vittnar dessvärre om ett 

bristfälligt utredningsarbete i lagstiftningsprocessen.”
94

  

4.4 Rättspraxis  

4.4.1 Attunda tingsrätts mål nr B 399-14  och Svea hovrätts mål nr B 4377-14  

Det rättsfall från Svea hovrätt
95

, vilket ligger till grund för denna uppsats, kommer här nedan 

att återges tillsammans med den dom som föregick målet i tingsrätten.  

 

Målet rör en företagsmäklare som förmedlat inkråm, en livsmedelsbutiksrörelse, för ett 

aktiebolags räkning. Livsmedelsbutiken bedrevs i en egen fastighet, vilken ägdes av 

                                                             
91 Cervin, Ulf & Sallnäs, Ulf, Fastighetsmäklaren: en kommentar till 1995 års fastighetsmäklarlag, 3., [omarb.] 

uppl., Liber-Hermod, Malmö, 1995, s 27.  
92 Krzymowska, Antonia, Får jurister sälja fastigheter yrkesmässigt? Hovrätten ger svar om 

fastighetsmäklarlagen, Dagens juridik, 25/8-2014.  
93 Krzymowska, Dagens juridik, 25/8-2014. 
94 Krzymowska, Dagens juridik, 25/8-2014. 
95 Härvid åsyftas mål nr B 4377-14.  
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aktiebolaget. Åklagaren var av uppfattningen att företagsmäklaren yrkesmässigt hade 

förmedlat en fastighet utan att iaktta registreringskravet i fastighetsmäklarlagen, och därför 

gjort sig skyldig till brottslig gärning. Företagsmäklaren ansåg däremot inte att han förmedlat 

några fastigheter eftersom han menade att han endast förmedlat rörelser. Dessutom var 

förevarande uppdrag hans första uppdrag som företagsmäklare. Förmedlingen hade skett via 

en annons på Internet, och av intresse var att annonsen kom att klassificeras under rubriken 

”Fastigheter till salu” på hemsidan. Säljaren av livsmedelsbutiken hade värderat det totala 

inkråmet till tre miljoner kronor, varav fastigheten betingade ett värde av 1,2 miljoner kronor. 

Fastighetens värde hade dessutom fastställts av en extern värderingsman några månader innan 

försäljningen av rörelsen.  

 

Tingsrätten tog sin början i att utreda frågan huruvida företagsmäklaren uppsåtligen och på ett 

yrkesmässigt sätt hade förmedlat fastigheter. Tingsrätten fann att det, i enlighet med 

förarbetena till lagen, var tillräckligt att det funnits en avsikt till att finna en motpart för att 

förmedling i lagens mening skulle föreligga. Tingsrätten grundade sig också på att det, i 

enlighet med förarbetena, i praktiken vidtas en form av marknadsföringsåtgärd vid 

förmedling, och kom därför till slutsatsen att företagsmäklaren yrkesmässigt hade förmedlat 

fastigheter. Därefter behandlade tingsrätten frågeställningen huruvida företagsmäklaren, trots 

att han i lagens mening förmedlat fastigheter utan att vara registrerad som fastighetsmäklare, 

ändå haft rätt att företa den förmedling han gjort utan att riskera straffansvar. Tingsrätten 

stödde sig i sina domskäl på den proposition som föregick lagen
96

 och uttalade ”I ovan nämnd 

proposition framgår att det kan anses vara motiverat att behålla kravet på registrering vid de 

inkråmsöverlåtelser där fastigheten utgör den värdemässigt största delen av tillgångarna. 

Däremot när fastigheten bara utgör en begränsad del av rörelsetillgångarna i en 

inkråmsöverlåtelse, framhålls det att det kan ligga nära till hands att den person som sköter 

överlåtelsen av de övriga tillgångarna även hanterar överlåtelsen av fastigheten och får göra 

detta utan att för den skull vara registrerad.”
97

 Tingsrätten avslutade sin dom med slutsatsen 

att företagsmäklaren inte hade förmedlat fastigheten i strid med lagen, eftersom fastigheten 

utgjorde en av flera tillgångar i inkråmsöverlåtelsen och inte kunde betraktas som den 

värdemässigt största delen av tillgångarna. Tingsrätten ogillade därför åtalet mot 

fastighetsmäklaren.  

          

                                                             
96 Härvid åsyftas Prop. 2010/11:15.  
97 Attunda tingsrätts mål nr B 399-14 s 5.    
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I hovrätten konstaterades först att företagsmäklarens uppdrag var av yrkesmässig karaktär och 

att yrkesmässig förmedling i lagens mening hade förekommit. Hovrätten uttalade med 

anledning härav i domskälen ”Vidare är klarlagt att det, även om det var Jörgen Upplings 

första förmedlingsuppdrag, rört sig om en yrkesmässig förmedling av inkråmsöverlåtelser i 

vilken fastigheten ingick. Som tingsrätten funnit rör det sig således om en förmedling av en 

fastighet i fastighetsmäklarlagens mening.”
98

  

 

Därefter gick hovrätten vidare till att utreda frågan huruvida det, såsom tingsrätten funnit, 

förelegat skäl till att bortse från registreringsplikten i fastighetsmäklarlagen i förevarande fall. 

Hovrätten gick därför vidare med att redogöra för de uttalanden som diskuterats i 

propositionen som föregick lagen, med anledning framför allt av Lagutskottets kritik. 

Hovrätten uttalade sedermera ”Lagstiftaren har således inte funnit anledning att i lag särskilt 

reglera förmedling av inkråmsöverlåtelser där en fastighet ingår. Det hindrar dock inte att 

det vid tillämpning av de bestämmelser som finns i lagen - särskilt dess straffstadgande - görs 

en bedömning av vad som är en rimlig tolkning av bestämmelserna.”
99

  Hovrätten avslutar 

sina domskäl med ett uttalande av de skyddsintressen som fastighetsmäklarlagen betraktas 

skydda och hävdar därmed att det inte kan anses nödvändigt att den enskilde säljaren ska 

behöva anlita både en fastighetsmäklare och en företagsmäklare vid överlåtelse av bolag med 

tillhörande fastigheter. Hovrätten skriver vidare i sina domskäl ”Uttalandena i förarbetena till 

fastighetsmäklarlagen tycks också ge stöd för en sådan syn även om det i och för sig inte 

införts något uttryckligt undantag i lagen.”
100

 Med hänsyn härtill kom därför hovrätten till 

slutsatsen att tingsrättens dom inte skulle ändras och att företagsmäklaren inte gjort sig 

skyldig till brottslig gärning. 

 

Det kan tilläggas att Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet och att ett 

avgörande förväntas komma tidigast under sommaren 2015.
101

  

4.4.1.1 Kommentarer till Svea hovrätts mål nr B 4377-14  

Svea hovrätts dom har gett upphov till en hel del kommentarer och utmynnar i en livlig 

debatt. Här nedan redogör vi för ett urval av de olika uppfattningar som finns avseende 

domen.  

                                                             
98 Svea hovrätts mål nr B 4377-14 s 2.  
99 Svea hovrätts mål nr B 4377-14 s 3.  
100 Svea hovrätts mål nr B 4377-14 s 3.  
101 Rygart Kjellander, Annika, telefonkonversation, 7/5-2015.  
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Antonia Krzymowska, jur. kand och doktorand i mäklarrätt vid Stockholms universitet, tog 

upp debatten via en artikel som publicerades på ”dagensjuridik.se”. Hon är positiv till 

domslutet och skriver ”Hovrätten har i domen uppmärksammat lagstiftarens tankevurpa och 

genom en rimlighetsavvägning funnit att FML:s uppställda skyddssyfte inte är tillämpligt vid 

företagstransaktioner avseende inkråm i vilka fastigheter utgör en begränsad del av 

tillgångarna.”
102

 Vidare skriver hon att företagsmäklarna har en viktig roll i samhället, och att 

straffbelägga förmedling av inkråmsöverlåtelser med tillhörande fastigheter rent praktiskt 

innebär att dynamiken i samhället hämmas. Hon uttalar ”Ett upprätthållande av en 

straffbestämmelse omfattandes verksamhetsöverlåtelserna skulle således inte endast gå utöver 

lagens uttalade skyddsintresse, utan även riskera att eliminera en hel profession.”
103

 Hon 

avslutar sin debattartikel med att det vore på sin plats att återigen pröva om kommersiell 

fastighetsförmedling bör undantas från fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde.
104

  

 

Jonas Anderberg, chefsjurist vid Mäklarsamfundet, och Magnus Melin, förbundsjurist vid 

Mäklarsamfundet, har båda kommenterat hovrättens domslut i en artikel publicerad på 

”dagensjuridik.se”. Deras debatt tar sin utgångspunkt i hovrättens uttalande om hur stor, till 

värdet, fastigheten är gentemot övrigt inkråm. De beskriver i artikeln problematiken med det 

synsätt hovrätten intagit i domen och åskådliggör sin kritik med ett exempel. I exemplet är det 

totala inkråmet som ska förmedlas värt 210 miljoner kronor, varav fastigheten betingar ett 

värde omkring 100 miljoner kronor. I förevarande fall utgör därmed fastigheten den 

värdemässigt mindre delen, vilket i så fall skulle innebära att fastighetsmäklarlagen inte vore 

tillämplig på överlåtelsen. Författarna påpekar det orimliga i att påstå att en 100 miljoner 

kronors affär skulle vara att betrakta som av mindre vikt.
105

 Som avslutande synpunkt anger 

de att de tycker att nuvarande lag i stor utsträckning fungerar trots vissa brister och uttalar 

”Som vi ser det åsidosatte hovrätten såväl förarbetena som lagtextens ordalydelse till förmån 

för egna, rättspolitiska överväganden om hur lagen borde vara beskaffad.”
106

  

 

På förfrågan angående Anderberg och Melins uttalande om att domen vore att anse som 

rättspolitisk olämplig framför Krzymowska ”Mot denna bakgrund är Anderberg och Melins 

uttalande inte heller helt korrekt. Lagtexten i kombination med förarbetena till FML uppvisar 

                                                             
102 Krzymowska, Dagens juridik, 25/8-2014. 
103 Krzymowska, Dagens juridik, 25/8-2014. 
104 Krzymowska, Dagens juridik, 25/8-2014. 
105 Anderberg & Melin, Dagens juridik, 1/9 2014. 
106 Anderberg & Melin, Dagens juridik, 1/9 2014. 
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en lucka i resonemangen som inte utan närmare analys kan fyllas - särskilt när fråga är om 

tillämpning av en straffrättslig bestämmelse i ljuset av legalitetsprincipen.”
107

 Hon är 

dessutom av uppfattning att domstolen blir nödgad att vidta en ändamålsenlig analys av 

regleringen. Detta med anledning av att förevarande situation inte faller under lagens 

bestämmelser, och att en sådan i praktiken inte påstås inträffa.
108

 

 

Claude Zacharias, advokat vid Zacharias Advokatbyrå, har också kommenterat Svea hovrätts 

dom i en debattartikel, tillika publicerad på ”dagensjuridik.se”. I artikeln beskriver han sin 

uppfattning kring domen och menar att det vore på sin plats med en särreglering av 

kommersiell fastighetsförmedling eftersom skillnaderna gentemot en förmedling av en 

privatbostad till konsument är stora. Samtidigt är han kritisk till huruvida domstolens 

bedömning är korrekt rent principiellt. Han framför att det ligger på lagstiftarens bord att 

överväga huruvida kommersiell fastighetsförmedling ska ingå i fastighetsmäklarlagens 

tillämpningsområde eller ej.
109

     

4.4.2 Stockholms tingsrätts mål nr T 13623-10 

Rättsfallet handlar om en mäklarfirma som givit två fastighetskonsulter i uppdrag att förmedla 

försäljning av en restaurangrörelse. Tingsrätten tog i domen ställning till huruvida ett 

uppdragsavtal hade ingåtts mellan mäklarfirman och säljaren, och om mäklarfirmans 

fastighetskonsulter misskött sitt uppdrag genom culpöst, vilseledande, svekfullt eller liknande 

agerande, vilket skulle utgöra grund för skadestånd.
110

 Vilket är noterbart, och av betydelse 

för fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde, är att tingsrätten i domen uttalar ”Av 

utredningen framgår att uppdragstagarna är s.k. fastighetskonsulter och således inte omfattas 

av det särskilda ansvar som enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) gäller för 

fastighetsmäklare.”
111

   

4.4.2.1 Kommentarer till Stockholms tingsrätts mål nr T 13623-10  

Denna dom har av Jonas Anderberg, chefsjurist vid Mäklarsamfundet, och Magnus Melin, 

förbundsjurist vid Mäklarsamfundet, i en artikel publicerad på ”dagensjuridik.se”, fått utstå 

                                                             
107 Krzymowska, mailkonversation, 19/4-2015. 
108 Krzymowska, mailkonversation, 19/4-2015. 
109 Zacharias, Claude, Fastighetsmäklare vs. Företagsmäklare – tre hovrättsdomar går emot förarbeten och 

lagtext, Dagens juridik, 16/9-2014.  
110 Stockholms tingsrätts mål nr T 13623-10.  
111 Stockholms tingsrätts mål nr T 13623-10 s 9.  
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kritik. De har i ett uttalande uttryckt åsikten att man inte kan “trolla med ord” när det kommer 

till att bestämma fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde. De påpekar att det inte är 

möjligt att undgå registreringskravet enligt fastighetsmäklarlagen genom att titulera sig 

”fastighetskonsult”, om man i själva verket uppfyller de rekvisit som uppställs för 

fastighetsmäklare.
112

  

4.4.3 Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 2921-12  

Målet handlar om en fastighetsförmedlare som i ett uppdragsavtal åtagit sig att förmedla en 

hotellrörelse samt en fastighet. Överlåtelsen skedde genom en inkråmsöverlåtelse. 

Förmedlaren som åtagit sig uppdraget var inte registrerad som fastighetsmäklare. Domen kom 

framför allt att behandla uppdragsavtalets innehåll och om någon av parterna hade gjort sig 

skyldig till kontraktsbrott.
113

 Av intresse vad gäller fastighetsmäklarlagens 

tillämpningsområde är att hovrätten i domen uttalar ”Lagens bestämmelser var dock 

tvingande endast i fråga om försäljning av fastigheter av eller till konsumenter, vilket det inte 

är fråga om här.”
114

  

4.4.3.1 Kommentarer till Hovrätten för Västra Sverige mål nr T 2921-12 

Även denna dom har fått utstå kritik av Jonas Anderberg, chefsjurist vid Mäklarsamfundet, 

och Magnus Melin, förbundsjurist vid Mäklarsamfundet, i en artikel publicerad på 

”dagensjuridik.se”. Mot bakgrund av det ovan kursiverade uttalandet hovrätten valde att 

anföra i domen, har Anderberg och Melin svarat “Att FML endast är tvingande i 

konsumentförhållanden är uppenbart, det framgår av 4 § FML, men det svarar inte på frågan 

om FML utgör dispositiv rätt vid förmedling av ett inkråm som innehåller en fastighet.”
115
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5 Rättskällorna och den juridiska metoden   

5.1 Rättskällornas betydelse  

Vid lagtolkning förekommer ett antal olika rättskälleprinciper, vilka bestämmer olika 

rättskällors ställning i juridisk argumentation.
116

 Den s.k. rättskälleläran, vilken inte finns 

officiellt nedskriven, utgår i huvudsak från fyra centrala rättskällor i svensk rätt: lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.
117

 Domstolarnas syn och därmed rangordning av 

rättskällorna har kommit till uttryck i ett hovrättsavgörande
118

, i vilket det kort och klart 

angivits att domstolens avgöranden ska grundas på lag. Domstolen ska även beakta 

motivuttalanden, vilka är godkända av riksdagen, vid lagens tillämpning och för att 

rättsskipningen ska uppfylla kravet på enhetlighet ska Högsta domstolens avgöranden vara 

vägledande för övriga domstolar. Dessutom finns, vilket av tradition alltid bifogas den 

svenska lagboken
119

, de s.k. Domarreglerna. Dessa är formulerade av juristen Olaus Petri på 

1530-talet och kan betraktas som en form av lagfäst formulering av det som i dagligt tal kallas 

för rättskälleläran. I Domarreglerna framgår att lag står högre i rang än lagförarbeten.
120

  

 

Den juridiska argumentationen ska alltså i första hand grunda sig på lag, andra föreskrifter 

och sedvanerättsliga regler.
121

 Att lagarna utgör den främsta rättskällan framgår av 1 kap. 1 § 

3 st. regeringsformen. Lagtexten, vilken intar en huvudroll som rättskälla, har däremot blivit 

föremål för diskussion med anledning av dess förmåga att ge bindande besked. Frågan är om 

det utöver lagens behov av tolkning finns utrymme för att avvika från lagens språkliga 

betydelse.
122

  

 

Förarbeten och prejudikat bör också tillmätas stor betydelse som utfyllnad och komplement 

till lagstiftningen. Lagförarbeten, men även utredningsbetänkanden, har som rättskälla en 

betydande roll i svensk rätt. Dels med tanke på den förutsebarhet som skapas, men också ur 

                                                             
116 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, 1., [rev.] uppl., 

Fritzes förlag, Stockholm, 1995, s 35.  
117 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2014, s 38 och Munck, 

Johan, Rättskällor förr och nu, JP 2014 s 200. 
118 Härvid åsyftas Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr B 187/75, DB 4107.  
119 Härvid åsyftas lagboken ”Sveriges rikes lag”.  
120 Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära, 2.uppl, 

Studentlitteratur, Lund, 2010, s 24.  
121 Peczenik, Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, s 35.   
122 Munck, JP 2014 s 199. 
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konstitutionell synpunkt.
123

 I ett internationellt perspektiv betraktas förarbetena i Sverige ha 

en betydande roll, vilket sammanhänger med den svenska lagstiftningstekniken. I svensk rätt 

stiftas lagtext nämligen relativt kortfattat, vilket gör att det vid tolkningen av bestämmelserna 

krävs ett analyserande av de dokument som föregått bestämmelserna. Framför allt tillmäts 

förarbeten en betydande roll när lagstiftningen är ny.
124

 Värt att notera är att Ulf Bernitz, 

professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, i en av hans böcker avseende 

förarbetenas rättsliga ställning, har framhållit ”De är dock aldrig bindande och får inte tillåtas 

ta över innebörden av tydlig lag och brukar ofta tappa i betydelse med åren varefter 

lagstiftningen blivit äldre, rättspraxis hunnit utveckats och de faktiska förhållandena 

förändrats.”
125

 Därtill bör tilläggas att det numera finns tecken på en mer restriktiv inställning 

till förarbeten i Högsta domstolens domar.
126

 Ingrid Arnesdotter, professor i affärsrätt, har på 

förfrågan avseende förarbetenas rättsliga ställning i svensk rätt, framhållit att ”förarbeten är 

inte bindande i den meningen att en avvikelse från ett förarbetsuttalande skulle strida mot en i 

en författning angiven rättslig norm.”
127

 Vidare menar Arnesdotter att det är viktigt att skilja 

mellan ett rättsteoretiskt perspektiv och ett praktiskt domarperspektiv. Hon påpekar att en 

domare många gånger kan känna sig förpliktigad att följa förarbetena för att undvika en 

efterföljande livlig debatt och att bli starkt ifrågasatt. Därutöver poängterar Arnesdotter att det 

finns en risk för att domars normerande verkan skulle försämras om det, i den praktiska 

rättstillämpningen, vore vanligt att en dom står emot ett uttalande i förarbetena.
128

 Kritik har 

dock riktats mot svenska juristers användning av förarbeten och dess ställning som rättskälla, 

vilket torde bero på kritikernas underskattning av de historiska drivkrafter som styr 

lagstiftarens och domarens arbete.
129

   

 

Hur rättsregler och rättsprinciper ska tillämpas avgörs av domstolarna. De högsta 

domstolarnas avgöranden, dvs. prejudikat, ska, som ovan nämnts, vara vägledande och ligga 

till grund för nya bedömningar i samma eller liknande frågor.
130

 Enligt Johan Munck måste, 

                                                             
123 Munck, JP 2014 s 202. 
124 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12., [aktualiserade och kompletterade] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s 33. 
125 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 33.  
126 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 112.  
127 Arnesdotter, Ingrid, professor i affärsrätt vid Linköpings universitet, mailkonversation den 29 april 2015.  
128 Arnesdotter, mailkonversation, 29/4-2015. 
129 Nordquist, Richard, Förarbetenas rättskällestatus – Ett historiskt perspektiv, JP 2011 s 142-145.  
130 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 165.  
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förutom prejudikat, även rättsfall från kammarrätter och hovrätter, vilka ger uttryck för en fast 

praxis, kunna tillmätas betydelse för samtliga instanser.
131

  

 

Vad gäller doktrin är domstolen fri att stödja sina resonemang på uttalanden i författares 

rättsvetenskapliga avhandlingar, däremot är domstolen inte bunden av dessa 

rekommendationer.
132

 Främst har doktrin betydelse genom argumentens förmåga att övertyga, 

vilket gör att det idag är relativt vanligt att framför allt Högsta domstolen i sina domskäl 

hänvisar till de olika ståndpunkterna i den juridiska doktrinen.
133

 

5.2 Metoder vid tolkning av lagtext 

I den juridiska argumentationen förekommer ibland situationer i vilka lagtexten är vag eller 

generell, och fall i vilka varken lagtext, praxis eller annat stöd finns att tillgå. Även när det 

finns ett definitivt svar på en fråga kan det bli nödvändigt att avvika från den. I dessa 

situationer uppstår intressanta problem, vilka måste hanteras av domstolarna genom olika 

tolkningsmodeller.
134

 Vanligtvis används fyra huvudsakliga metoder för tolkning av lagtext: 

bokstavstolkning, objektiv respektive subjektiv teleologisk lagtolkningsmetod och 

systematisk tolkning. Vi kommer nedan endast att kommentera den bokstavliga- och den 

teleologiska lagtolkningsmetoden med anledning av att det är dessa metoder som frekvent 

används i svensk rätt. Att ingående redogöra för samtliga lagtolkningsmetoder i den svenska 

rättstillämpningen ligger dessvärre utanför ramarna i denna uppsats.
135

   

5.2.1 Bokstavstolkning 

Denna tolkningsmetod utgår ifrån textens språkliga innebörd.
136

 En utgångspunkt vid en 

språklig lagtolkning är dels att de ord och uttryck som används har samma betydelse som i det 

vardagliga språket, men även att dessa, när de förekommer på skilda ställen i en och samma 

lag, tolkas på samma sätt. Detta under förutsättning att det inte finns goda skäl att avvika från 

normen. I det fall olika ord och uttryck förekommer i samma lag finns därför skäl att anta att 

                                                             
131 Munck, JP 2014 s 204 f. 
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deras innebörd är olika, om inte goda skäl talar för motsatsen.
137

 Trots lagtextens språkliga 

utformning utgör inte språket ett fulländat instrument för förmedling av information. Det finns 

således brister och gränser för dess precision.
138

 Denna tolkningsmetod kan nämligen leda till 

orimligt formalistiska resultat, vilket innebär att flera lagtolkningsmetoder är att föredra.
139

   

5.2.2 Teleologisk lagtolkning 

Den teleologiska metoden tolkar lagen utifrån dess ändamål. Det som är av intresse är de 

konsekvenser och effekter som eftersträvas genom en rättsregels tillämpning, varför hjälp kan 

hämtas från lagens förarbeten.
140

 Utifrån lagtextens ordalydelse söker man finna, genom att 

konstruera ett antal klara fall, rättsordningens värderingar och önskvärda resultat.
141

 Detta 

innebär att den teleologiska lagtolkningsmetoden ibland kan komma att stå i strid med den 

bokstavliga lagtolkningsmetoden. Lagtext kan inte endast till sin ordalydelse täcka alla 

tänkbara situationer, utan måste även omfatta fler tänkbara fall.
142

 Den teleologiska metoden 

kan delas upp i en subjektiv respektive objektiv tolkningsteknik. Vid en subjektiv teleologisk 

tolkning utgår man från lagstiftarens ändamål, dvs. vad lagstiftaren har avsett, medan den 

objektiva metoden tar sikte på lagens funktion i samhället och därvid fastställer ändamålet 

mot bakgrund av fria lämplighetsöverväganden.
143

 

5.2.3 Val av tolkningsmetod   

Ingrid Arnesdotter, professor i affärsrätt vid Linköpings universitet, har på förfrågan avseende 

hanteringen av tolkningsmetoderna uttryckt att man i svensk rätt främst utgår från 

bokstavstolkning. I fall där den bokstavliga tolkningen visar på bristande innehåll blir den 

teleologiska lagtolkningsmetoden tillämpbar.
144
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5.3 Specialverktyg vid tolkning  

5.3.1 Reduktionsslut  

I de fall när en domstol finner att en lag inte kan tillämpas i ett specifikt fall, vilken ligger 

inom det klara betydelseområdet, får domstolen göra ett s.k. reduktionsslut, dvs. avsteg från 

klar lag.
145

 Detta förfarande är ovanligt och den traditionella uppfattningen är att 

reduktionsslut, av säkerhetsskäl, helst bör undvikas och att avsteg från tillämpning av lagrum 

endast är befogat när det finns synnerligen starka skäl för det. Det är vanligt att lagregler 

utformas generellt och ges ett omfattande tillämpningsområde, vilket talar för ett starkt behov 

av reduktionsslut.
146

 I praktiken är man överens om att det finns ett utrymme för denna typ av 

tolkning, men att tillämpningen tar emot.
147

 I många fall är det dessutom svårt att, direkt ur en 

dom, kunna utläsa att domstolen valt att avstå från lagtext och därmed göra ett reduktionsslut. 

Detta har ofta att göra med legitimitetsskäl, varför domstolarna gärna väljer att formulera sina 

domar som om de grundats på tolkning av lagtext. En sådan motivering framstår som mer 

legitim än vad den skulle ha gjort i det fall domstolen erkänt att den avvikit från lagtexten.
148

 

Flera fall från Högsta domstolen har, trots det anförda, tillämpat reduktionsslut och ett 

ovanligt tydligt fall bland dessa är NJA 1993 s. 3.
149

 Högsta domstolen var, i nämnt rättsfall, 

väl medveten om det uttryckliga undantag som fanns i 19 § 3 st. samäganderättslagen 

angående tvångsförsäljning. Trots detta uttalade Högsta domstolen att den berörda 

bestämmelsen inte borde äga tillämpning. De ansåg istället att bestämmelsen i 15 kap. 15 § 

föräldrabalken skulle tillämpas med anledning av att tvångsförsäljningen begärts av de 

omyndigas förmyndare.      

5.3.2 Motsatsslut   

Vid sådana fall, vilka klart faller utanför en lagregels tillämpningsområde, kan en domstol 

välja att begränsa den rättsföljd som lagen föreskriver, genom att ge skäl för att undvika 

dennes inträde. Domstolen tillämpar i dessa fall ett s.k. e contrarioslut från lagregeln, dvs. ett 
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motsatsslut.
150

 Vid motsatsslut ska alltså det aktuella fallet inte regleras av någon rättsnorm 

och därför behandlas på motsatt sätt, jämfört med de fall vilka ryms under normen.
151

  

5.3.3 Analogislut   

Det förekommer fall där domstolen, trots att lagtexten formellt sätt inte är tillämplig på berört 

fall, väljer att tillämpa lagen. En sådan tillämpning av lagtext benämns analog 

lagtillämpning.
152

 Genom en laganalogi utökas lagtextens tillämpningsområde till att även 

omfatta ett sådant fall som väsentligen liknar de fall som lagen är tänkt att omfatta.
153

  

5.3.4 Extensiv tolkning 

I samband med osäkra fall har en domstol att ta ställning till om en lagregel ska tillämpas eller 

inte, med hjälp av andra rättskällor och genom ändamålsavvägning.
154

 En extensiv tolkning 

innebär en tillåten utvidgning av lagtextens tillämpningsområde, under förutsättning att inget 

viktigt intresse skadas.
155

 Genom denna tolkning har följaktligen lagbestämmelsens 

tillämpningsområde utvidgats till att bli bredare än vad ordalagen i strikt mening medger.
156

  

5.3.5 Restriktiv tolkning 

En restriktiv tolkning, liksom extensiv, används på osäkra fall men innebär att 

tillämpningsområdet för en regel istället begränsas till fall, vilka omfattas av regelns 

ordalydelse.
157

 Domstolen bör, i fall som exempelvis rör straffrätt, avstå från att tillämpa 

lagen, även om dess ändamål kan tyckas omfatta det aktuella fallet.
158
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6 Analys   

6.1 Inledning  

Mot bakgrund av den kunskap som uppsatsens första del medfört följer härmed en analys, 

vilken har till syfte att resonera kring, de i inledningen uppställda, problemformuleringarna. 

För att dessa ska kunna besvaras i sin helhet har vi valt att först besvara ett antal delfrågor.  

6.2 På vilka grunder kom Attunda tingsrätt, i mål nr B 399-14, 

fram till sitt domslut?   

Såsom framgått ogillade tingsrätten ett åtal mot en företagsmäklare som förmedlat ett bolags 

inkråm vari det ingick en fastighet.
159

 Vi är av uppfattningen att tingsrätten har försökt 

tillämpa en teleologisk lagtolkningsmetod på fastighetsmäklarlagen, eftersom de grundar sina 

domskäl på lagens förarbeten.
160

 Det märkliga, enligt oss, är att tingsrätten i domskälen 

återger en del av propositionen i tron om att det är regeringens uppfattning. Faktum är att det 

refererade avsnittet är Lagutskottets uppfattning i frågan. Såsom tidigare nämnts, var 

regeringen av åsikten att det i praktiken ändå oftast anlitas advokater vid förmedlingsuppdrag 

av rörelser med tillhörande fastigheter.
161

 Med detta uttalande tog regeringen därmed avstånd 

från Lagutskottets uppfattning. Det kan ifrågasättas om tingsrätten verkligen, tillräckligt 

noggrant, granskat förarbetena på det sätt som teleologisk lagtolkning kräver. Hur kunde 

tingsrätten förbise regeringens faktiska åsikt genom att inte beakta de sista meningarna i 

propositionen, i fråga om lagens tillämpningsområde avseende kommersiella förhållanden? 

Borde inte tingsrätten uppmärksammat att det var Lagutskottets åsikt, med tanke på 

vederbörande styckes inledning?
162

  

Som tidigare redogjorts för uppställs ett rekvisit om yrkesmässighet vid 

fastighetsförmedling.
163

 Vad som kan utläsas i tingsrättens domskäl har tingsrätten endast 

prövat rekvisitet förmedling, och därför bortsett från rekvisitet yrkesmässighet. Att det är 

fråga om en fysisk person och en fastighet torde framstå som självklart. Vad man kan utläsa 

av domen var det företagsmäklarens första uppdrag, och det fanns inga tecken på att han 

                                                             
159 Se avsnitt 4.4.1.  
160 Se avsnitt 5.2.2.  
161 Se avsnitt 4.1.3.  
162

 Jfr Prop. 2010/11:15 s 21 i vilket förevarande stycke finns återgivet och lyder “Som Lagutskottet 

framhöll…”. 
163 Se avsnitt 2.2.2.  
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skulle företa ytterligare fastighetsförmedlingar.
164

 I det fall att tingsrätten skulle prövat 

rekvisitet yrkesmässighet skulle möjligen domskälen blivit annorlunda utformade. Med 

anledning av tidigare rättspraxis skulle detta förmedlingsuppdrag troligen ha betraktats som 

en enstaka förmedling och därav fallit utanför lagen.
165

 Som om ovan anfört inte vore nog, 

verkar tingsrätten inte ha förstått att fastighetsmäklarlagen faktiskt är uppbyggd på fyra 

rekvisit.        

Mot bakgrund av dessa anförda domskäl finns anledning att ifrågasätta rättssäkerheten. För 

oss är det förvånansvärt att tingsrätten inte uppmärksammat lagens faktiska innebörd, och det 

finns all anledning att diskutera instansens skicklighet. I förevarande fall var det tur att 

domslutet resulterade i att åtalet ogillades, dvs. blev till den åtalades fördel. Situationen hade 

emellertid förvärrats om tingsrätten dömt till den åtalades nackdel och således lämnat talan 

bifall. Frågan är vilken grad av rättsäkerhet gemene man kan förvänta sig, och hur samhället 

ställer sig till risken att bli oskyldigt dömd?  

6.3 Är det befogat att anse Svea hovrätts bedömning, i mål nr  

B 4377-14, såsom rättspolitiskt olämplig?    

Hovrätten, liksom tingsrätten, ogillade åtalet mot företagsmäklaren. Till skillnad från 

tingsrätten uppmärksammar hovrätten rekvisitet “yrkesmässighet”;
166

 däremot visar båda 

instanserna på bristande förståelse för lagens faktiska innebörd eftersom ingen redogörelse för 

varför rekvisitet är uppfyllt framförs. Såsom vi förstår det har hovrätten emellertid valt att helt 

och hållet frångå lagens ordalydelse genom att använda sig av ett s.k. reduktionsslut. 

Domstolarna är, såsom tidigare framgått, i sin rättstillämpning tillåtna att vidta 

reduktionsslut.
167

 Det kan däremot ifrågasättas om domstolen haft “synnerligen starka skäl” 

för att vidta denna metod, eller om domstolen i princip har anlagt rättspolitiska synpunkter på 

domen. I syfte att klargöra vår uppfattning i frågan kommer vi att använda oss av traditionella 

lagtolkningsmetoder. Vi anser att både den bokstavliga- respektive den teleologiska 

lagtolkningsmetoden kan leda till två olika utfall; de utfall den bokstavliga 

lagtolkningsmetoden ger upphov till bygger i sin tur på tre olika tolkningsförfaranden.  

Nedan kommer vi att närmare redogöra för dessa.  

 

                                                             
164 Se avsnitt 4.4.1.  
165 Jfr avsnitt 2.2.2.  
166 Se avsnitt 4.4.1.  
167 Se avsnitt 5.3.1 och jfr rättsfallet NJA 1993 s. 3.  
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Om man utgår från den uppfattning Arnesdotter har i frågan avseende rangordningen av 

lagtolkningsmetoderna i svensk rätt,
168

 borde Svea hovrätts bedömning ursprungligen ha 

grundat sig på en bokstavstolkning. Vi anser att denna lagtolkningsmetod hade kunnat ge 

upphov till tre möjliga tolkningsförfaranden på den situation som fanns i målet. I 1 § 

fastighetsmäklarlagen framgår, såsom tidigare nämnts, de objekt vilka träffas av 

fastighetsmäklarlagens bestämmelser.
169

 En möjlig tolkning av fastighetsmäklarlagen är att 

rikta uppmärksamhet på det förmedlade objektet, och eftersom lagen torde uppfattas vara 

avsedd att reglera s.k. rena fastighetsförmedlingar, och inte förmedlingar i samband med 

övrigt inkråm, blir situationen, att en jurist skulle förmedla inkråm med tillhörande fastighet, 

unik. Därav följer att förevarande situation inte kommer att falla under fastighetsmäklarlagens 

tillämpningsområde, och att åtalet följaktligen skulle ha ogillats.
170

  

Det bör dock noteras att man, även om uppmärksamhet riktas på det förmedlade objektet, kan 

komma till motsatt slut. Visserligen reglerar 1 § fastighetsmäklarlagen, vid en första anblick, 

s.k. rena fastighetsförmedlingar, men det innebär däremot inte att man därigenom utesluter 

situationen vid en inkråmsöverlåtelse. En möjlig tolkning är nämligen att fästa avseende på 

begreppet ”fastighet”, och eftersom det varken framgår om fastigheten ingår i en rörelse eller 

inte, blir det möjligt att tolka bestämmelsen på det sätt att kommersiell fastighetsförmedling, 

oavsett om det rör sig om en ren fastighetsöverlåtelse eller vid en överlåtelse tillsammans med 

                                                             
168 Se avsnitt 5.2.3.  
169 Se avsnitt 2.2.4.  
170 Se ovanstående bild, scenario 1.  
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övrigt inkråm, faller under lagens tillämpningsområde. Med anledning härav borde åtalet mot 

företagsmäklaren inte ha ogillats.
171

               

Om fokus vid en bokstavstolkning istället skulle riktas mot subjektet, i detta fall ”advokat”, 

och således inte på det förmedlade objektet, anser vi att detta skulle ha resulterat i att 

straffbestämmelsen ägt giltighet. Undantaget för advokat utesluter alltså, rent lexikaliskt, 

juristens möjlighet att förmedla fastigheter enligt lagen.
172

 Såsom tidigare nämnts var 

regeringen av uppfattningen att advokater oftast anlitas vid större inkråmsöverlåtelser med 

fastigheter.
173

 Att en jurist skulle ta sig an sådana uppdrag förekommer i praktiken inte enligt 

regeringen, en uppfattning som vi inte kan dela.  

Såsom Arnesdotter framhållit bör en teleologisk lagtolkningsmetod tillämpas om den 

bokstavliga lagtolkningsmetoden ger ett osäkert utfall.
174

 Med anledning av de olika 

tolkningsmöjligheter av fastighetsmäklarlagen som vi funnit vid en bokstavstolkning finner vi 

starka skäl för, precis som Svea hovrätt ansett i förevarande mål, att gå vidare med en 

teleologisk lagtolkningsmetod.  

Ett rimligt resultat av den teleologiska lagtolkningsmetoden är att aktuell situation, dvs. att en 

jurist ska förmedla inkråm med tillhörande fastighet, varken framkommer av den nuvarande 

fastighetsmäklarlagens bestämmelser eller dess förarbeten. Lagstiftaren måste därför, såsom 

vi förstår det, vid stiftandet av fastighetsmäklarlagen, varit av uppfattningen att jurister aldrig 

anlitas vid inkråmsöverlåtelser av detta slag. Med anledning härav instämmer vi i 

Krzymowskas uttalande om att lagstiftaren bortsett från en hel profession och att regeringens 

uttalande vittnar om ett bristfälligt utredningsarbete.
175

 I och med att detta avgörande
176

 

aktualiserar fastighetsmäklarlagens straffbestämmelse, finns det för domstolarna anledning att 

förhålla sig restriktiv i sin bedömning.
177

 Liksom Krzymowska anser vi att legalitetsprincipen 

bör tillmätas betydelse vid svensk rättstillämpning. I dylika fall, liksom detta, vilka inte 

uttryckligen omfattas av motiven till lagen väljer domstolarna, vilket Krzymowska framhäver, 

att hellre fria än fälla.
178

 Den teleologiska metoden ger alltså inte ett fulländat svar i 

                                                             
171 Se ovanstående bild, scenario 2.  
172 Se ovanstående bild, scenario 3.  
173 Se avsnitt 4.1.3.  
174 Se avsnitt 5.2.3.  
175 Se avsnitt 4.3.  
176 Härvid åsyftas Svea hovrätts mål nr B 4377-14.  
177 Jfr avsnitt 5.3.5.  
178 Se avsnitt 4.4.1.1.  
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förevarande fall, varför domstolen bygger sitt resonemang på legalitetsprincipen.
179

  Det bör 

emellertid uppmärksammas att Krzymowska, i egenskap av jurist, kan ha ett intresse i att 

avlägsna registreringskravet vid yrkesmässig förmedling av fastigheter vid 

inkråmsöverlåtelser.    

Vi är av uppfattningen att man genom en teleologisk lagtolkningsmetod även kan komma till 

motsatt slut. En tänkbar aspekt är att överlåtelser av inkråm med fastigheter omfattas av 

fastighetsmäklarlagen enligt lagens förarbeten. I propositionen framhävs nämligen att det är 

advokater som förväntas ta sig an dessa typer av förmedlingar,
180

 och det finns därav ett 

undantag från registreringsplikten för denna yrkesgrupp. Om en jurist skulle genomföra en 

inkråmsöverlåtelse, som således ej omfattas av undantaget, innebär detta ett avsteg från lagen 

med konsekvensen att straffbestämmelsen äger giltighet.
181

 Det är med denna utgångspunkt 

Anderberg och Melin kommit till sin slutsats gällande Svea hovrätts dom. Vid närmare analys 

av deras uttalande är vi av uppfattningen att de måste tagit fasta på att säljaren i praktiken 

sällan är tvingad att anlita en fastighetsmäklare och att det ofta anlitas advokater vid sådana 

uppdrag.
182

 Det är med stöd av dessa kursiverade ord som fastighetsmäklarlagens förarbeten 

skulle kunna tolkas på ett sådant sätt att det, trots allt, anlitas ett fåtal jurister vid 

inkråmsöverlåtelser, och att en sådan yrkesgrupp på grund därav måste uppfylla 

registreringskravet enligt lagen. Med anledning av regeringens förbiseende av en hel 

yrkesgrupp kan det ifrågasättas om regeringen verkligen har intagit en verklighetsförankrad 

bild av situationen. Som Krzymowska påpekat verkar lagstiftaren ha företagit en ordentlig 

tankevurpa vid lagstiftningen av den senaste fastighetsmäklarlagen.
183

   

Som synes finns ingen tydlig linje för domstolen att följa, varför förutsebarheten riskerar att 

gå förlorad. Därutöver står likformighetsprincipen i strid med denna situation, eftersom 

domstolen i princip har möjlighet att välja utgång. Efter en samlad bedömning är vi således av 

uppfattningen att domslutet utgör det mest legitima sättet att döma, detta med stöd av 

legalitetsprincipen. Därav följer vår bedömning att domstolen i förevarande fall haft 

“synnerligen starka skäl” för ett reduktionsslut, med anledning av den otydlighet som för 

närvarande föreligger kring fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde.  

                                                             
179 Se ovanstående bild, scenario 4.  
180 Se avsnitt 4.1.3.  
181 Se ovanstående bild, scenario 5.  
182 Jfr avsnitt 4.1.3.  
183 Se avsnitt 4.4.1.1.  
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Vad gäller Anderberg och Melins uttalande att domen skulle vara att anse såsom rättspolitiskt 

olämplig kan, enligt oss, tyda på bristande insikt.
184

 Såsom ovan antytts har vi förståelse för 

deras sätt att uppfatta förarbetena till fastighetsmäklarlagen, men det kan ifrågasättas huruvida 

de beaktat de möjliga utfall som tolkningsmetoderna kan ge upphov till. Att de kritiserar 

domen genom sitt uttalande att domen vore att anse såsom rättspolitiskt olämplig är, med 

anledning härav, enligt oss, ett obefogat yttrande. Det bör emellertid noteras att Anderberg 

och Melin representerar en privat intresseorganisation, Mäklarsamfundet, vilken har till syfte 

att arbeta för och förbättra fastighetsmäklarnas arbetssituation. Därav följer att det kan ligga i 

deras intresse att föreskriva registreringskrav vid inkråmsöverlåtelser med tillhörande 

fastigheter, eftersom detta skulle kunna öppna upp för en helt ny marknad. Vår analys av 

saken är att ett registreringskrav, i fall där fastigheten endast utgör en begränsad del av det 

totala inkråmet, skulle skapa fler uppdrag för dem som omfattas av lagen, dvs. advokater och 

fastighetsmäklare. Därmed inte sagt att vi inte har förståelse för Anderbergs och Melins 

uttalande eftersom domen, vid en första anblick, lätt kan uppfattas som sådan. Domstolen 

uttrycker i sina domskäl att det ska göras “en rimlig tolkning av bestämmelserna”,
185

 ett 

uttalande vilket kan uppfattas på det sätt som Anderberg och Melin anför.   

6.4 Finns det skäl för att låta valet av överlåtelseform vara 

avgörande för fastighetsmäklarlagens tillämpning?  

Såsom framgått är fastighetsmäklarlagen tillämplig på inkråmsöverlåtelser men inte på 

aktieöverlåtelser.
186

 Med nuvarande ordning får således valet av överlåtelseform betydelse. 

Det kan därför ifrågasättas om en sådan diskrepans i regleringen är befogad. Med anledning 

härav framstår det såsom orimligt att lagstiftarens syfte varit att reglera inkråmsöverlåtelser 

med tillhörande fastigheter i fastighetsmäklarlagen, och att helt bortse från att reglera 

aktieöverlåtelser. För oss framstår det som befängt att åtskilja dessa överlåtelseformer; vad är 

i realiteten skillnaden mellan en aktie- respektive inkråmsaffär utöver antalet 

överlåtelseavtal?              

Vid en aktieöverlåtelse av ett onoterat bolag måste aktierna värderas, antingen av juristen 

själv eller av en extern värderingsman. Aktievärdet speglar värdet av rörelsens underliggande 

tillgångar, däribland eventuella fastigheter. Därför anser vi att processen vid denna 

överlåtelseform är att likställa med processen vid en inkråmsöverlåtelse. Oberoende av 

                                                             
184 Se avsnitt 4.4.1.1.  
185 Se avsnitt 4.4.1.  
186 Se avsnitt 4.1.1.  
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överlåtelseform krävs således en värdering av eventuell fastighet. På denna grund kan vi inte 

se det åsyftade intresse lagstiftaren torde haft med denna uppdelning.  

Det bör uppmärksammas att det finns möjlighet att kringgå fastighetsmäklarlagens 

bestämmelser för den som inte är registrerad som fastighetsmäklare eller kan titulera sig 

advokat. Under förutsättning att man utgår från det 

”värdejämförandebedömningskriterium”
187

 som regeringen uttalat i sin proposition,
188

 finns 

det rent teoretiskt möjlighet att komma undan fastighetsmäklarlagens bestämmelser. Genom 

att, vid en fastighetsöverlåtelse, addera ytterligare inkråm, bortsett från fastighet, ges 

möjlighet att påverka fastighetens värdemässiga storlek i förhållande till det totala 

inkråmsvärdet. Som framgår är juristen, vid ett sådant scenario, plötsligt tillåten att förmedla 

fastigheten utan att riskera straffansvar. Med beaktande av en sådan situation kan man 

ifrågasätta substansen i argumentationen kring ett ”värdejämförandebedömningskriterium”; 

vad är det som talar för att en fastighetsöverlåtelse med tillhörande inkråm skulle vara enklare 

att förmedla än en ren fastighetsöverlåtelse? För oss framstår detta som helt absurt.  

En annan tänkbar situation, för att möjliggöra juristens befogenheter att ta sig an 

fastighetsförmedlingar genom inkråmsöverlåtelser, är att applicera s.k. paketering på 

överlåtelsen. Genom att tillskapa ett bolag, överlåta fastigheten till det nyskapade bolaget, och 

att därefter överlåta bolaget genom en aktieöverlåtelse till köparen, kan juristen på legitim väg 

överlåta fastigheten utan äventyr av straffansvar. Rent praktiskt krävs att fastigheten betingar 

ett så pass högt värde att alternativet att tillskapa ett bolag med det insatskapital det kräver, 

blir mer lönsamt än alternativet att konsultera en fastighetsmäklare direkt på överlåtelsen. Det 

är genom detta tillvägagångssätt som Melin påpekar att antalet svartmäklare lätt kan tillta,
189

 

om valet av överlåtelseform ska vara avgörande för när fastighetsmäklarlagens bestämmelser 

äger giltighet. En uppfattning vi till synes delar.  

Med anledning av de möjligheter som finns att tillgå för att kringgå lagens straffbestämmelse 

finner vi att lagen inte förmår att upprätthålla sitt syfte. Vi menar att lagstiftaren inte varit 

konsekvent vid utformningen av lagen, med tanke på de kryphål man kan bevittna.   

 

 

                                                             
187 Begreppet är lånat från den i uppsatsen omnämnda doktoranden, Antonia Krzymowska.  
188 Se avsnitt 4.1.3.  
189 Se avsnitt 4.3.  
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6.5 Vilken dignitet ska det 

”värdejämförandebedömningskriterium”, vilket förekommer i 

fastighetsmäklarlagens förarbeten, tillmätas?   

Vi är av uppfattningen att samtliga instanser, vilka prövat målet
190

, vid bedömningen utgått 

från det ”värdejämförandebedömningskriterium”, vilket kommit till uttryck i lagens 

förarbeten och som förespråkats av Cervin och Sallnäs.
191

 Såsom tidigare nämnts har Högsta 

domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan,
192

 vilket åskådliggör rättsfrågans betydelse. 

Under förutsättning att Högsta domstolen fastställer hovrättens dom, dvs. grundar sitt domslut 

på de skäl hovrätten anfört, kommer uttalandet i förarbetena att övergå till att bli en uttrycklig 

regel. För att skapa förutsebarhet och överensstämmelse mellan lagtext och förarbeten bör i 

sådana fall, enligt oss, omnämnt kriterium infogas i lagtext. I annat fall riskerar omnämnd 

regel att förlora sin auktoritet. I svensk rätt förutsätts landets medborgare vara medvetna om 

rättshandlingars konsekvenser, och bristande insikt kan därför inte frångå ansvar. Det kan 

ifrågasättas huruvida det är önskvärt, och överhuvudtaget skäligt, att den enskilde ska vara 

insatt i lagens förarbeten; vore inte ett sådant åtagande att anse som allt för långtgående för en 

icke juridisk kunnig person?  

Såsom framgått är förarbeten i svensk rätt aldrig bindande i den mening att förarbeten står 

högre i hierarki än lagtext.
193

 Med anledning härav är det högst betydelsefullt att ovan nämnt 

kriterium, för att utgöra gällande rätt, infogas i fastighetsmäklarlagen. Vi intar ett skeptiskt 

förhållningssätt till att kriteriet tillmäts betydelse i den praktiska rättstillämpningen om det 

fortsättningsvis endast går att återfinna i lagens förarbeten. Vilket framgått tillämpas i första 

hand bokstavstolkning vid fastställandet av gällande rätt,
194

 men inte sällan måste 

rättstillämparen, enligt oss, ändå tillmäta den teleologiska lagtolkningsmetoden stor betydelse. 

Oavsett vilken grad av tydlighet lagen innehåller kommer den teleologiska metoden att 

behöva beaktas eftersom man i svensk rätt, vilket tidigare framgått, dels tillämpar en viss 

teknik, men även på grund av att lagtexten generellt sätt är koncentrerad.
195

 Såsom 

Arnesdotter antytt kan den praktiska rättstillämparen, i den mån förarbeten inte tillmäts 

tillräcklig betydelse, få utstå en mängd kritik.
196

 I aktuellt mål
197

 valde hovrätten att låta 

                                                             
190 Härvid åsyftas Attunda tingsrätts mål nr B 399-14 och Svea hovrätts mål nr B 4377-14.  
191 Se avsnitt 4.3.  
192 Se avsnitt 4.4.1.  
193 Se avsnitt 5.1.  
194 Se avsnitt 5.2.3.  
195 Se avsnitt 5.1.  
196 Se avsnitt 5.1.  
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innehållet i förarbetena väga tyngre än lagtexten på området; varför ska egentligen lagtext ha 

företräde framför förarbeten när det i praktiken, trots allt, verkar vara tvärtom?  

6.6 Kan en särreglering av kommersiell fastighetsförmedling 

anses vara befogad, eller finns det skäl att helt utesluta 

förmedlingar av denna typ?    

För närvarande föreligger otydlighet kring fastighetsmäklarlagens bestämmelser, vilket 

kommer till uttryck genom domstolarnas rättstillämpning. Därutöver påvisar antalet 

anmälningar, som under föregående år företogs till allmän åklagare,
198

 på problematikens 

dignitet. Såsom tidigare framgått har domstolarna haft påfallande svårt att fastställa lagens 

tillämpningsområde.
199

 Domstolen har i ett rättsfall uttalat att fastighetsmäklarlagen inte varit 

tillämplig på aktuell situation eftersom uppdragstagarna varit fastighetskonsulter. I ett annat 

rättsfall uttalade domstolen att fastighetsmäklarlagen endast var tvingande vid 

konsumentförhållanden. Dessa domar har, såsom tidigare nämnts, fått utstå kritik.
200

 Vi kan 

hålla med Melin och Anderberg i deras uttalande om att man inte kan ”trolla med ord”. Att en 

domstol uttryckt sig på ovan nämnda sätt tyder, enligt oss, på bristande utredning. Oavsett vad 

parterna i målet framhåller ligger det på domstolens bord att bedöma argumentationens 

adekvans och principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Att domstolen i sistnämnda 

fall uttryckt sig som att kommersiell fastighetsförmedlingsverksamhet skulle vara dispositiv 

tyder, enligt oss, på bristande kunskap i hanteringen av förarbetena. Precis såsom Anderberg 

och Melin anfört finns all anledning att ifrågasätta detta domskäl. Det finns nämligen, såsom 

tidigare nämnts, ingen möjlighet att avtala bort fastighetsmäklarlagens näringsrättsliga 

bestämmelser,
201

 däribland bestämmelsen om registreringskrav för 

fastighetförmedlingsverksamhet.  

Såsom tidigare framgått valde regeringen att inte undanta kommersiell fastighetsförmedling 

bl.a. med stöd av att ett tidigare lagreglerat område i sådant fall skulle bli avreglerat.
202

 Vi 

uppfattar regeringen som konservativ och onödigt försiktig i sin tvekan att avreglera redan 

lagreglerade områden. Vi finner inga skäl till att undvika avreglering om det kan anses 

befogat att vidta en sådan för att skapa bättre förutsättningar för berörda parter vid en 

                                                                                                                                                                                              
197 Härvid åsyftas Svea hovrätts mål nr B 4377-14.  
198 Se avsnitt 2.3.3.  
199 Jfr avsnitt 4.4.2 och 4.4.3.  
200 Se avsnitt 4.4.2.1 och 4.4.3.1.  
201 Se avsnitt 2.4.  
202 Se avsnitt 4.1.3.  
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kommersiell fastighetsförmedling. Ett annat skäl regeringen haft för att låta kommersiell 

fastighetsförmedling fortsätta vara reglerat var att, genom Fastighetsmäklarinspektionens 

tillsyn, motverka oseriöst agerande.
203

 Vi kan i viss utsträckning hålla med om att 

tillsynsmyndighetens verksamhet är av central betydelse, men är samtidigt tveksamma till att 

myndigheten fyller sin funktion i kommersiella förhållanden. Genom att utesluta 

kommersiella fastighetsförmedlingar från lagen torde det skapas ett större engagemang, men 

även en större valfrihet för säljande part. Säljaren får i sådana fall möjlighet att välja mellan 

att anlita en fastighetsmäklare, en advokat, en jurist eller en företagsmäklare, och kan härav 

påverka om uppdragstagaren ska stå under någon tillsynsmyndighet eller inte. Vi menar att 

denna valmöjlighet bidrar till att främja transaktionsmarknaden, vilket i sin tur medför en 

effektivisering av de kostnader som är förknippade med förmedlingsuppdrag. Antingen 

framträder kostnadseffektiviteten genom att säljande part undgår att konsultera två 

uppdragstagare med olika yrkesbakgrund, eller så kan besparingen yppa sig genom rätten att 

välja det förmånligaste alternativet. Med denna valmöjlighet följer dock ett ökat krav på 

näringsidkaren att välja en lämplig förmedlare.              

Såsom nämnts instämmer utredningen i Fastighetsmäklarnämndens uppfattning om att 

flertalet förmedlare är ovetandes om fastighetsmäklarlagens registreringskrav.
204

 Med 

anledning av detta har nämnden framhållit att det uppstår orättvisa konkurrensförhållanden på 

marknaden, vilket utredningen tagit fasta på. Utredningen menar att behovet av konkurrens 

väger tyngre än behovet av ett lagreglerat skydd för kommersiella fastighetsförmedlingar. Vi 

anser inte att det finns skäl att undanta kommersiell fastighetsförmedling på den grund som 

utredningen anfört. För oss framstår detta som befängt; är det godtagbart att avreglera ett 

område bara för att det inte efterlevs? Istället för att låta gemene man, genom dennes 

agerande, avgöra vilka regler som ska vinna acceptans, bör ökade resurser tillsättas för att 

förbättra och möjliggöra efterlevnaden av redan stiftade lagar. Märk väl regeringens 

uppfattning i samma fråga;
205

 ett tidigare lagreglerat område bör inte avregleras.  

En särreglering på området, vilket Zacharias förespråkar,
206

 skulle vara att föredra med 

anledning av de stora skillnader som föreligger kring förmedling åt en konsument i 

förhållande till förmedling åt en kommersiell aktör. Vi menar att det vore önskvärt med en 

särreglering under förutsättning att man vill upprätthålla det skyddsvärda intresset, dvs. att 

                                                             
203 Se avsnitt 4.1.3.  
204 Se avsnitt 4.1.2.  
205 Se avsnitt 4.1.3.  
206 Se avsnitt 4.4.1.1.  
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förmedlaren står under tillsyn. Såsom framgått har frågan, om företagsförmedling ska 

lagregleras, tidigare diskuterats.
207

 Två motionärer menade att det finns ett flertal likheter 

mellan företagsförmedling och fastighetsförmedling, och att det därav vore befogat att 

överväga en lagreglering beträffande företagsmäklare. Vi kan till viss del hålla med om att en 

skyddslagstiftning för kommersiella fastighetsförmedlingar är att föredra, men instämmer 

emellertid i regeringens uppfattning att inkråmsöverlåtelser där fastigheten vilken till 

storleken är begränsad, på flera sätt skiljer sig från en renodlad fastighetsförmedling.
208

 

Såsom ovan framgått anser vi att valfriheten att välja förmedlare vid kommersiella 

fastighetsförmedlingar bör tillmätas stor betydelse, varför vi trots allt förespråkar en 

avreglering.     

Med detta sagt ställer vi oss nu frågan; vem är egentligen bäst lämpad att förmedla 

fastigheter? Vid fastighetsförmedlingar till konsumenter anser vi att lagstiftaren ska fortsätta 

värna om det skyddsintresse som för närvarande tillfaller denna kategori av köpare enligt 

fastighetsmäklarlagen. Detta med anledning av den underordnade ställning konsumenten 

vanligtvis har i förhållande till sin motpart. Vad gäller fastighetsförmedling till kommersiella 

aktörer är vi av den åsikten att en skyddslagstiftning inte är lika angelägen. Det är en allmän 

uppfattning att kommersiella aktörer är att likställa med varandra och att dessa förväntas att, i 

allt högre grad, tillvarata sina egna intressen. Såsom Anderberg och Melin anfört kan en 

företagsmäklare sakna ansvarsförsäkring och utbildning,
209

 varför vi till viss del kan 

instämma i deras uppfattning; nödvändig kompetens för denna kategori av mäklare saknas. 

Det kan emellertid noteras att SFR organiserar drygt 20 % av landets företagsmäklare, vilka 

mycket väl, med tanke på de antagningskrav som finns uppställda i förbundet, kan inneha 

erforderlig kompetens. Såsom tidigare nämnts finns dessutom möjlighet att bli auktoriserad 

företagsmäklare, vilket förutsätter utbildning på högskolenivå.
210

 Sammantaget anser vi att 

företagsmäklare mycket väl kan anses vara lämpade vid förmedling av rörelse där fastighet 

ingår.                     

Vilket antytts är vi av åsikten att en avreglering av kommersiell fastighetsförmedling kan 

anses befogad. Riksdagen borde, enligt oss, överväga den struktur som Danmark valt att 

                                                             
207 Se avsnitt 3.  
208 Se avsnitt 4.1.3.  
209 Se avsnitt 3.  
210 Se avsnitt 3.  
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tillämpa i frågan.
211

 Varför skulle en avreglering, vilken fungerar väl i Danmark, komma att 

vålla problem i svensk rätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
211 Se avsnitt 4.  
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7 Slutord    

Vilka situationer är fastighetsmäklarlagen (2011:666) tänkt att omfatta, dvs. vilket är lagens 

tillämpningsområde?  

Det står klart att kommersiella fastighetsförmedlingar är tänkt att omfattas av nuvarande 

fastighetsmäklarlag. Regeringen har uttryckligen i propositionen framfört att en särreglering 

inte varit aktuell med anledning av att det i praktiken oftast är advokater som tar sig an sådana 

uppdrag. Däremot föreligger delade meningar avseende den skiljelinje
212

, vilken 

genomgående varit föremål för diskussion i uppsatsen. Beroende på vad som utgör den 

värdemässigt största delen, fastigheten eller övrigt inkråm, och när vikten av en 

tillsynsmyndighet ska anses befogad eller inte, kan denna bedömningsgrund vålla problem för 

utgången i framtida avgöranden. Härav följer att utgången i Högsta domstolen kommer vara 

avgörande för huruvida rättstillämparen, fortsättningsvis, ska ha rätt att tillmäta denna 

bedömningsgrund betydelse.  

 

Kan hovrättens bedömning anses vara korrekt ur ett rättskälleperspektiv?  

Hovrättens bedömning, vilken haft sin grund i ”värdejämförandebedömningskriteriumet” och 

som kritiserats av Anderberg och Melin från Mäklarsamfundet, kan enligt oss betraktas som 

korrekt ur ett rättskälleperspektiv. Den ståndpunkt vi intagit har även förespråkats av en i 

uppsatsen omnämnd doktorand i mäklarrätt, Krzymowska. Om man applicerar en 

bokstavstolkning på förevarande situation kan metoden ge upphov till två olika utfall. 

Detsamma gäller för den teleologiska lagtolkningsmetoden. Med anledning härav framstår 

domen inte som självklar men är, trots allt, ändå regelrätt. Vid icke självklara 

straffsanktionerade situationer, där lagstiftaren inte förmått att vara tydlig, krävs ett beaktande 

av legalitetsprincipen. Domstolen förväntas inta ett restriktivt förhållningssätt i situationer av 

detta slag, en inställning vi är beredda att dela.      

 

 

 

                                                             
212 Härvid åsyftas ”värdejämförandebedömningskriteriumet”.  
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Är fastighetsmäklarlagen enligt nuvarande lydelse bristfällig och finns det behov av en 

lagändring på området?  

Efter att problematiken kring detta område har åskådliggjorts har vi bedömt 

fastighetsmäklarlagen såsom bristfällig och i starkt behov av revidering, i vår mening en 

avreglering av kommersiell fastighetsförmedling. Vi har kommit till insikt att lagstiftningen 

och dess förarbeten på fastighetsmäklarområdet är ofullständig; detta med anledning av de 

olika tolkningsförfaranden som uppvisats,
213

 och de möjliga tillvägagångssätt vi funnit 

tillämpliga för att undkomma nuvarande reglering.
214

  

De främsta skäl, till antalet två, vi funnit till en avreglering är dels den kostnadsbesparing som 

kan erhållas, och dels att det skydd som näringsidkare för närvarande tilldelas, enligt oss, kan 

anses som överflödigt. Kostnadseffektiviteten kan komma till uttryck antingen genom att 

säljande part i egenskap av näringsidkare undgår behovet att konsultera två uppdragstagare 

med olika yrkesbakgrund, eller genom att denne har möjlighet att välja det förmånligaste 

alternativet. Vi är av åsikten att säljande part, vid en avreglering av kommersiell 

fastighetsförmedling, emellertid fortsättningsvis kommer ha möjlighet att erhålla skydd 

genom ett aktivt val av uppdragstagare.
215

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
213 Se avsnitt 6.2.  
214 Se avsnitt 6.4.  
215 Se avsnitt 6.5.  
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