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SAMMANFATTNING 
En bostadsrätt omfattar ett medlemskap i en ekonomisk förening och ger nyttjanderätt till 
en lägenhet. Detta innebär att bostadsrätten inte är något materiellt utan just en andel i 
föreningen, vilken bland annat innefattar upplåtelse av en lägenhet att nyttja mot  
ersättning, i det hus som ägs av föreningen, men också del i föreningens tillgångar och 
skulder. 

I Sverige förmedlas årligen över hundra tusen bostadsrätter via fastighetsmäklare. Olikt en 
fastighetsöverlåtelse finns vid överlåtelse av bostadsrätt tre intressenter, i form av köpare, 
säljare och bostadsrättsförening. Fastighetsmäklaren är ytterligare en part som ska fungera 
som en oberoende mellanman i relationen mellan säljaren och köparen. Fastighets- 
mäklarens roll i överlåtelseprocessen är central och dennes arbete regleras genom  
fastighetsmäklarlagen, där regler om bland annat god fastighetsmäklarsed, omsorgsplikt, 
samt rådgivnings- och upplysningsskyldighet återfinns.  

Denna uppsats syftar till att ur ett fastighetsmäklarperspektiv utreda och tydliggöra  
gällande rätt inom området för mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet vid  
överlåtelse av bostadsrätt.  

I min studie av förmedlingsprocessen för bostadsrätter har jag kunnat identifiera ett antal 
områden där kraven på fastighetsmäklarens agerande behöver tydliggöras. Uppsatsen har 
koncentrerats till det ansvar som vilar på fastighetsmäklaren gällande råd och upplysningar 
om föreningens ekonomi och stadgar, skyldigheten att upplysa köparen om ansvaret att 
undersöka bostadsrätten, samt vad en sådan undersökning omfattar. 

Mäklarnas tillämpning av reglerna i fastighetsmäklarlagen är, vid förmedling av bostads-
rätt, i stor utsträckning förenklad och anpassad efter hur förmedlingsprocessen vid  
fastighetsöverlåtelser går till. Det finns i och med detta ett behov av att fastighetsmäklarna  
anpassar sina råd, upplysningar och sin information efter de särskilda regler och  
förhållanden som råder för bostadsrätter. Detta gäller inte minst mäklarens upplysning om 
köparens ansvar att undersöka bostadsrätten. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige förmedlas årligen över hundra tusen bostadsrätter via mäklare.1 Med de senaste 
årens starka konjunktur kombinerat med en rikstäckande bostadsbrist, i främst stor- och 
universitetsstäder, går försäljningen av bostadsrätter många gånger väldigt fort. Ibland så 
fort att köparen aldrig besöker bostaden innan köpet. Den höga hastigheten på marknaden 
i kombination med en generellt dålig kännedom om vad en bostadsrätt faktiskt innebär, 
skapar en situation där många köpare inte förstår vad de egentligen betalar för, samt det 
ansvar man förbinder sig till och de risker man utsätter sig för. 

Vid en överlåtelse av bostadsrätt är det mycket viktigt att köpare och säljare är medvetna 
och informerade om vad bostadsrätten innebär och vilket ansvar respektive intressent i 
överlåtelsen har. Olikt en fastighetsöverlåtelse finns vid överlåtelse av bostadsrätt tre  
intressenter, i form av köpare, säljare och bostadsrättsförening, som alla bär någon form 
av ansvar under överlåtelseprocessen. De tre intressenterna upplever under processen  
vanligen både risker och osäkerhet, som en fastighetsmäklare många gånger kan mildra 
om denne utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Fastighetsmäklaren är som förmedlare av en 
bostadsrätt inblandad redan från att säljaren bestämmer sig för att sälja bostaden tills det 
att kontrakt är skrivet och tillträde sker. Under processen påverkas de olika intressenterna 
olika mycket i processens olika faser och för fastighetsmäklaren är det av vikt att kunna 
förstå och agera efter detta. 

I de olika avtalsrelationerna som uppstår vid överlåtelse av bostadsrätt gäller olika typer 
av överenskommelser, lagar och bestämmelser, vilket ger en rättsligt invecklad situation 
som många gånger är svår att överblicka för en lekman. Mellan säljare och mäklare gäller 
huvudsakligen förmedlingsavtalet. Vid sidan av det regleras fastighetsmäklarens  
yrkesutövande i Fastighetsmäklarlagen (FML), där Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 
fungerar som tillsynsmyndighet. Mellan säljare och köpare upprättas ett avtal om överlå-
telse av bostadsrätten. Som lagstöd är Köplagens (KL) bestämmelser tillämpliga då en 
bostadsrätt är lös egendom. Då KL är dispositiv går vad som avtalats särskilt mellan  
säljaren och köparen alltid före. Säljaren är medlem i bostadsrättsföreningen och köparen 
ska godkännas som ny medlem. Vilka som får bli medlemmar i en bostadsrättsförening 
framgår primärt av föreningens stadgar, men även i det fallet har exempelvis Bostadsrätts-
lagen (BRL) inverkan då där framgår vilka kriterier som är utan verkan. BRL inverkar 
också, tillsammans med föreningens stadgar, på ansvarsfördelningen mellan förening och 
medlem. 

FML reglerar och ställer krav på fastighetsmäklaren i sitt yrkesutövande. Mäklarens  
uppdrag handlar enkelt förklarat om att skapa en så smidig och problemfri överlåtelse-
process som möjligt. Överlåtelsen ska inte bli föremål för konflikt vid senare tillfälle och 
i den bästa av världar är både säljare och köpare nöjda med affären. För att avtalet ska 
motsvara säljarens och köparens förväntningar krävs att fastighetsmäklaren ger råd i hur 
olika frågar bör hanteras samt upplyser om viktiga omständigheter. När det gäller  
överlåtelse av bostadsrätt är det särskilt viktigt att mäklaren ger råd och upplysningar  
gällande bostadsrättsföreningens ekonomi, stadgarnas innehåll och vad dessa reglerar i 
kombination med aktuell lagstiftning och dess omfattning. Upplysning om köparens  
ansvar att undersöka innan överlåtelsen tas också upp i FML, vilken är av särskilt intresse 
när det gäller just bostadsrättsöverlåtelser. 

Jag har med denna uppsats ambitionen att ur mäklarens perspektiv tydliggöra innebörden 
av dennes ansvar gällande information, råd och upplysningar vid överlåtelse av bostadsrätt.  

                                                 
1 Svensk Mäklarstatistik 2017-10-13 
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1.2 Problemformulering 

Vilket ansvar vilar på fastighetsmäklaren gällande råd och upplysningar om föreningens 
ekonomi och stadgar vid förmedling av bostadsrätt? 

Vad gäller för fastighetsmäklarens skyldighet att informera om köparens ansvar att  
undersöka bostadsrätten? 

När har köparen ansvar att undersöka och vad omfattar detta ansvar? 

 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att, ur ett fastighetsmäklarperspektiv utreda och tydliggöra  
gällande rätt inom områdena för mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet. 

Fastighetsmäklaren är som förmedlare av bostaden en viktig del i att köparen blir  
införstådd med vad denne faktiskt köper och vidare vilka risker som intressenterna vid 
överlåtelse av bostadsrätt bär. Då lagstiftningen inte är uttömmande och mängden  
vägledande praxis i frågan är förhållandevis liten, är detta ett område som jag med stort 
intresse avser utreda. 

Resultatet av denna uppsats ska i bästa fall leda till att fastighetsmäklarens roll tydliggörs 
samtidigt som de upplevda riskerna för både köpare och säljare vid en bostadsrättsaffär 
minskas. Det finns således en nytta för alla inblandade intressenter i en överlåtelse av  
bostadsrätt att utreda dessa delar. 
 

1.4 Metod 

Denna uppsats är en rättsvetenskaplig kvalitativ studie. Jag har valt att studera ett avgränsat 
område inom vad man kan kalla mäklarrätten. I arbetet med uppsatsen har jag valt att  
använda den empiriska metoden, vilken bygger på begreppen empiri-teori, där empirin i 
det här fallet får representera tillämpningen av rättsreglerna, medan teorin beskriver de 
faktiska reglerna och vilka tankar och argument som finns bakom dem.2 

Jag har i uppsatsen använt mig av kvalitativa källor i form av förarbeten, lagbok, doktrin 
och vägledande rättsfall. Gällande rättsfallen innefattar dessa också ärenden hos FMI. 

Utöver ovan nämnda källor har även samtal med fastighetsmäklare och deras skriftliga 
information till köpare och säljare fungerat som supplerande källor. 

 

1.5 Genomförande 

Jag har under arbetet med uppsatsen studerat de rättsregler som omfattas av uppsatsämnet 
samt relevanta förarbeten. Vidare har jag läst och analyserat för ämnet relevant litteratur. 
Utifrån det materialet har de särskilda delar i litteraturen som har anknytning till  
uppsatsämnet valts ut och studerats närmare. Processen för fastighetsförmedling har  
analyserats i detalj för att identifiera de olika faserna i processen och identifiera de moment 
som är av särskilt intresse inom ramen för uppsatsämnet. 

                                                 
2 Sandgren, 2016, s. 49 
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I den empiriska delen av uppsatsen presenteras tillämpningen av rättsreglerna i praktiken. 
Hur fastighetsmäklaren tolkar och praktiserar FML. I denna del har jag primärt valt att 
studera rättsfall och beslut från FMI. Utöver det har samtal genomförts med  
yrkesverksamma mäklare parallellt med att skriftligt informationsmaterial från ett flertal  
mäklarfirmor samlats in och analyserats. 

Jag har i uppsatsen valt att benämna de fastighetsmäklare jag refererar till med nummer, 
och därmed utelämnat deras namn.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen följer förmedlingsprocessen vid en traditionell överlåtelse av bostadsrätt och 
beskriver processerna, intressenterna och aktuella regler.  

Avsnitt 2. FÖRMEDLING OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT beskriver  
övergripande aktuella lagregler och bostadsrätten som företeelse, samt de intressenter och 
aktörer som vanligtvis på något sätt är inblandade vid en överlåtelse av bostadsrätt.  
Överlåtelsen och själva förmedlingsprocessen bryts ner i beskrivande delar där  
intressenternas inblandning och risker förklaras. Avsnittet avslutas med att de centrala  
frågeställningarna för den fortsatta uppsatsen presenteras. 

I 3. TILLÄMPNINGEN I PRAKTIKEN redogör jag för hur rättsreglerna tillämpas när det 
kommer till de frågor som föregående avsnitt avslutades med. Genom studier av rättsfall, 
beslut från FMI och samtal med fastighetsmäklare beskriver jag tillämpningen av  
rättsreglerna när bostadsrätter överlåts mellan säljare och köpare, samt processerna som 
omger överlåtelsen. 

Avsnitt 4. ANALYS OCH SLUTSATSER innehåller en diskussion kring den information 
som presenterats i föregående avsnitt. De teoretiska studierna jämförs med den praktiska 
tillämpningen, med ett resultat i form av ett antal konstateranden. Med dessa  
konstateranden går jag vidare med slutsatser som presenteras i varje del av avsnittet.  
Slutsatserna presenteras i form av rekommendationer eller kommentarer kring  
tillämpningen av fastighetsmäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet.  

I Avsnitt 5. och 6. redogörs för källor och bilagor. 
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2 FÖRMEDLING OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 

I detta avsnitt beskrivs intressenterna i förmedlingsprocessen samt bostadsrätten som  
företeelse. Vidare beskrivs processen vid förmedling av bostadsrätt. Som beskrivet i  
avsnitt 1. inriktas uppsatsen primärt mot områdena för fastighetsmäklarens rådgivnings- 
och upplysningsskyldighet gällande föreningens ekonomi och stadgar, samt köparens  
ansvar för att undersöka bostadsrätten.  

 

2.1 Den rättsliga regleringen 

Köp av bostadsrätt är köp av lös egendom och inte köp av fastighet eller lös sak. Detta gör 
att KL ska tillämpas (1 §), även om det rör avtal mellan konsument och näringsidkare (jfr. 
1 § KKL). KL är enligt 3 § dispositiv, vilket gör att avtal, sedvänja eller handelsbruk  
går före reglerna i lagen. 

I BRL och Lag om ekonomiska föreningar (LEF) återfinns regler för bostadsrätts- 
föreningar och dess medlemmar. BRL innehåller primärt bestämmelser kring förhållandet 
mellan bostadsrättsföreningen och dess medlemmar vilket bland annat innefattar hur  
köpare av en bostadsrätts antas som ny medlem och de kriterier som denne då måste  
uppfylla (2 kap. 3 § BRL). Dessa kriterier återfinns i föreningens stadgar och kompletteras 
av tvingande bestämmelser i 2 kap. 2 § BRL. Vidare finns i 7 kap. BRL regler gällande 
ansvarsfördelningen mellan medlem och föreningen när det kommer till bland annat 
skicket på, och underhåll av lägenheten. BRL är till stora delar tvingande, men har också 
dispositiva delar. I de fallen gäller uteslutande att lagen kan överridas av bostadsrätts- 
föreningens stadgar. LEF gäller för bostadsrättsföreningen där BRL saknar regler. I vissa 
delar av BRL hänvisas också direkt till LEF.  

Fastighetsmäklarens arbete och ansvar regleras i FML där regler kring bland annat god 
fastighetsmäklarsed, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet tas upp.  
Fastighetsmäklarförordningen (FMF) ger mer detaljerade regler kring registrering och ut-
bildningskrav för fastighetsmäklare m.m. FML är en delvis indispositiv lag vilket innebär 
att den består av både tvingande och dispositiv lagstiftning. Detta framgår bland annat i 4 
§ FML som anger att lagen är tvingande till förmån för en konsument som ingår avtal med 
en fastighetsmäklare, men inte för en näringsidkare. Därmed kan också sägas att FML i 
stor utsträckning är en konsumentskyddande lag. Utöver lagens reglering finns i vanlig 
ordning också oreglerade områden för fastighetsmäklaren. Där har dock lagstiftaren  
genom en generalklausul i 8 § FML valt att använda sig av kravet på vad man kallar god 
fastighetsmäklarsed. I lagen framgår inte närmare vad god fastighetsmäklarsed innefattar 
men att fastighetsmäklaren ska iaktta den ”i allt”. I doktrinen beskrivs god fastighetsmäk-
larsed som fastighetsmäklarens skyldighet att alltid inta en oberoende ställning och ta till 
vara både säljarens och köparens intressen3. Vidare beskrivs en lagstridighetsprincip som 
kan förklaras med att det aldrig är förenat med god fastighetsmäklarsed att bryta mot någon 
lag som kan anses omfatta fastighetsmäklarens yrkesutövning4. Exempel på sådana kan 
vara Marknadsföringslagen (MFL), Diskrimineringslagen (DL) och Penningtvättslagen 
(PTL). Vad som är att anse som god fastighetsmäklarsed eller inte, bestäms närmast av 
FMI.  

 

                                                 
3 Grauers m.fl, 2011, s. 75 

4 Jingryd m.fl, 2012, s. 37 
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I denna uppsats kommer särskilt intresse läggas vid 16 § i FML, vilken omfattar  
fastighetsmäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet.  

 

 
Figur 1 – Regleringen av fastighetsmäklaryrket 

 

2.2 Bostadsrätten som företeelse 

En bostadsrätt omfattar ett medlemskap i en ekonomisk förening och ger nyttjanderätt till 
en lägenhet.5 En upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt får endast ske till en medlem i den 
aktuella bostadsrättsföreningen enligt 1 kap. 3 § 1 st. BRL. I samma lagregel anges i andra 
meningen att en bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av  
upplåtelsen. Detta ska tolkas som att bostadsrätten inte är något materiellt utan just en rätt 
i föreningen, vilken bland annat innefattar en upplåtelse av en lägenhet att nyttja mot  
ersättning (1 kap. 4 § BRL) i den fastighet som ägs av bostadsrättsföreningen. Genom 
medlemskapet i föreningen äger medlemmen inte direkt en del i fastigheten utan specifikt 
en del i föreningen. Varje bostadsrätt är förenad med ett andelstal vilket beskriver hur stor 
andel i föreningens tillgångar och skulder som denne har.  

Den historiska utvecklingen av föreningens årsavgift speglar många gånger bostadsrätts-
förenings ekonomiska situation och stabilitet. Plötsliga höjningar ger signaler om att  
fonderingar historiskt varit för låga och inte räcker till för reinvesteringar i fastigheten, 
medan en stabil avgift med mindre höjningar över tid många gånger kan tyda på en före-
ning med god kontroll på löpande underhåll nödvändiga investeringar. Den bilden är na-
turligtvis inte uttömmande, men oavsett vad så är vikten av att analysera bostadsrätts- 
föreningens ekonomiska situation och stadgar vid en försäljning tydlig.6  

För en lekman kan de ovan beskrivna förhållandena vara svåra att förstå. När en bostadsrätt 
säljs på den öppna marknaden värderas den till ett pris som marknaden beräknas vara  
beredd att betala. I teorin ska marknadspriset justeras med föreningens tillgångar och  
skulder som en del i beräkningsunderlaget7, men parametrar som geografiskt läge, storlek 
och årsavgift tycks spela större roll i praktiken. En fastighetsmäklare ska med relativt stor 
ackuratess kunna sätta ett adekvat marknadsvärde på en bostadsrätt och då väga in hela 

                                                 
5 Prop. 2010/11:15 s.18 

6 Grauers m.fl, s. 151 

7 Grauers m.fl, s. 148 
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föreningens ekonomiska situation och fastighetens skick i värderingen. Om detta inte sker 
från mäklarens sida är det en stor utmaning för en spekulant att själv väga in föreningens 
ekonomi och värdera bostadsrätten med allt dess innehåll. Många människor besitter inte  
förmågan att läsa och förstå en balansräkning eller en resultatrapport och kan därmed inte 
göra bedömningen av en bostadsrättsförenings ekonomi på egen hand.  

I förarbetena till FML lyfts behovet av tydligare och särskilda regler vid förmedling av 
bostadsrätter fram. Utredaren menade att den vid tidpunkten kraftiga ökningen av  
överlåtelser av bostadsrätter krävde vissa särskilda bestämmelser gällande detta i FML. 
Bland annat angavs att det är särskilt viktigt för en köpare av bostadsrätt att få information 
från mäklaren rörande föreningens ekonomi.8 I förarbetena föreslås även att ett eget kapitel 
i en ny fastighetsmäklarlag ska ägnas åt förmedling av bostadsrätter.9 Med facit i hand vet 
vi att så inte blev fallet. Däremot föreslogs särskilda regler vid förmedling av bostadsrätter, 
gällande att fastighetsmäklarens upplysningsskyldighet bör innefatta tillhandahållande av 
årsredovisning och stadgar.10 Detta förslag togs med i den nya FML och återfinns idag i 
18 § 3 st. 

Den nya FML, som antogs 2011, fick i övrigt endast ett fåtal särskilda bestämmelser rö-
rande förmedling av bostadsrätter. Med resultatet att det utredaren bland annat önskade 
uppnå, med krav på bättre kunskap om föreningens ekonomi för köparens del, aldrig i sig 
blev lagstadgat mer än i 18 § 3 st. FML. 

 

2.2.1 Överlåtelse av bostadsrätten 

Överlåtelse av bostadsrätt sker genom överlåtelseavtal mellan bostadsrättsinnehavaren 
(säljaren) och en köpare. Mellan intressenterna upprättas ett skriftligt formalavtal (6 kap. 
4 § BRL), vilket vid överlåtelse av bostadsrätt som regel villkoras med att köparen ska 
godkännas som ny medlem i bostadsrättsföreningen. När bostadsrättsföreningen godkänt 
den nya bostadsrättsinnehavaren som medlem blir köpekontraktet bindande och  
överlåtelse av bostadsrätten kan ske. 

Vid överlåtelse av en bostadsrätt finns tre intressenter som är inblandade och kan påverka 
själva överlåtelsen; medlemmen (säljare), köparen och föreningen. Fastighetsmäklaren är 
ytterligare en intressent som inte har en obligationsrättslig del i själva överlåtelsen, men 
som har en avtalsförbindelse med en av de tre intressenterna och kan ses som en påverkare 
i sammanhanget. Obligationsrättsligt har således alla nämnda intressenter i överlåtelsen på 
något sätt en avtalsrelation med någon av de andra intressenterna före, efter eller under 
tiden för överlåtelsen. Vardera intressent har ansvar för en eller flera avgörande delar i 
själva överlåtelsen. Situationer som i sin tur finns reglerade i olika lagar beroende på vilken 
del av överlåtelseprocessen det handlar om och vilka intressenter som är aktuella. I en 
perfekt värld fungerar processen friktionsfritt och slutar med att intressenterna är nöjda 
med sina respektive delar. I verkligheten är i regel situationen en annan. Varje del i  
processen innefattar flertalet praktiska och rättsliga frågeställningar som många gånger  
orsakar oenighet mellan intressenterna.  

 

                                                 
8 Prop. 2010/11:15 s.18 

9 SOU 2008:6 s.31 

10 A a, s.18 
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2.3 Intressenterna 

De tre intressenterna vid överlåtelse av bostadsrätt är säljaren, i form av bostadsrätts- 
innehavare och medlem i föreningen, köparen och bostadsrättsföreningen. Fastighets- 
mäklaren är inte intressent i den mening att denne skulle ha någon obligationsrättslig  
förbindelse i själva överlåtelsen, utan arbetar genom ett särskilt förmedlingsuppdrag som 
tecknats med säljaren. Fastighetsmäklaren har dock en central roll i överlåtelsen då denne 
i regel anvisar köparen till säljaren och även bistår med råd, upplysningar och exempelvis 
hjälp med att ordna överlåtelseavtal och andra handlingar som ska vara del i överlåtelsen 
(21 § 2 st. FML). 

 

2.3.1 Bostadsrättsföreningen 

Bostadsrättsföreningen är enligt 1 kap. 1 § 1 st. BRL, en ekonomisk förening vars ändamål 
är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i det eller hus som föreningen äger. Det  
förekommer också att bostadsrättsföreningar hyr ut lägenheter, vilket inte har ansetts strida 
mot ändamålet.11 I det fallet tillämpas 12 kap. Jordabalken (JB) i förhållandet mellan  
bostadsrättsföreningen och hyresgästen. Då bostadsrättsföreningen är en ekonomisk före-
ning lyder den under både BRL och lagen om ekonomiska föreningar (1 kap. 1 § 2 st. 
BRL). BRL som speciallag ges dock tolkningsföreträde i enlighet med principen  
lex specialis derogat legi generali.  

Bostadsrättsföreningen ägs av dess medlemmar och varje medlem har del i föreningens 
tillgångar och skulder. Medlemmarna utövar sitt inflytande vid föreningsstämman som är 
det högsta beslutande organet i föreningen12. På stämman tas exempelvis beslut om höjning 
av årsavgiften och fondering av ekonomiska medel. Vidare ska finnas en styrelse som är 
verkställande organ och ansvarar för den dagliga driften av bostadsrättsföreningen och  
förvaltningen av föreningens övriga angelägenheter (6 kap. 6 § LEF). Kontroll av  
styrelsens arbete sker med hjälp av revisorer som väljs av föreningsstämman och vidare 
ger stämman information om hur styrelsen sköter sitt uppdrag (8 kap. 1 § LEF). Styrelsen 
kan ha en eller flera revisorer beroende på vad som är skrivet i stadgarna13.  

Stadgarna är styrande för bostadsrättsföreningen. Där ska enligt 9 kap. 5 § BRL bland 
annat framgå ändamålet med föreningen, grunderna för beräkning av årsavgift och vilka 
ärenden som ska förekomma på ordinarie föreningsstämma. Då stadgarna gäller före BRL 
är det vanligt förekommande att mer än lagens uppställda minimikrav finns med. Exem-
pelvis framgår i stadgarna många gånger vad som krävs för att bli godkänd som medlem i 
föreningen samt tydligare bestämmelser än i BRL hur ansvarsfördelningen mellan  
föreningen och medlemmen ser ut när det gäller lägenheten. 

Bostadsrätt får som nämnts endast upplåtas till medlem i bostadsrättsföreningen. I 2 kap. 
1 § BRL framgår att det är föreningens styrelse som beslutar om nya medlemmar.  
Kriterierna för medlemskap i en bostadsrättsförening framgår av föreningens stadgar och  
medlemskap ska enligt 2 kap. 3 § BRL beviljas om köparen av en bostadsrätt uppfyller 
dessa kriterier och föreningen skäligen bör godta denne som medlem. I BRL 2 kap. 2 § 
BRL finns även stipulerat särskilda omständigheter där ett stadgevillkor gällande inträde i  
föreningen kan komma att jämkas. Exempel på detta är om föreningen kräver ett särskilt 

                                                 
11 Uggla m.fl, 2010, s. 17 

12 A a, s. 112 

13 A a, s. 123 
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medborgarskap eller viss förmögenhet. I det fall en köpare nekas inträde i bostadsrättsför-
eningen kan tvisten enligt 2 kap. 10 § BRL hänskjutas till Hyresnämnden. Köparen måste 
då göra detta inom en månad från ett denne mottog beskedet. 

 

2.3.2 Säljaren 

I Sverige är det vanligast att säljaren är den som anlitar fastighetsmäklaren och ingår ett 
avtal om förmedlingsuppdrag med denne. Det innebär att säljaren under förmedlingspro-
cessen hanterar tre olika avtalsrelationer i form av förmedlingsavtalet med mäklaren,  
överlåtelseavtalet med köparen och medlemskapet i bostadsrättsföreningen. Säljaren kan 
vara konsument eller näringsidkare. Oavsett så gäller KL vid överlåtelsen i de fall särskilda 
villkor inte stadgats i överlåtelseavtalet.  

Vid försäljning av bostadsrätten har säljaren enligt KL ingen direkt upplysningsplikt gäl-
lande fel i bostadsrätten. Däremot återfinns i 30 § Avtalslagen (AVTL) bestämmelser gäl-
lande svek som ogiltighetsgrund. Där framgår i 2 st. med all tydlighet att den som har 
ingått ett avtal och lurat motparten genom att undanhålla information som kan antas vara 
av betydelse för motparten, ska anses ha agerat svikligt och avtalet ska anses ogiltigt.  
Vidare gäller enligt 19 § 1 st. 2 p. KL, att i det fall en bostadsrätt sålts med särskilt förbehåll 
så som ”befintligt skick”, och säljaren undanhållit information om bostaden som denne 
känt till och som kan antas ha varit av vikt för köparen kan fel anses föreligga, och säljaren 
kan i värsta fall bli skyldig att ta tillbaka bostadsrätten och betala skadestånd (30 § KL)14. 
I 16 § 2 st. FML anges att fastighetsmäklaren ska verka för att säljaren lämnar sådana 
upplysningar som kan vara av vikt för en köpare. Med de angivna lagrummen som bak-
grund kan konstateras att en säljare vid överlåtelse av bostadsrätt har en upplysningsplikt 
som innefattar allt sådant som denne känner till om bostadsrätten och som kan antas ha 
betydelse för köparen. 

I 20 § 2 st. KL framgår att en köpare inte får åberopa ett fel som denne borde ha märkt vid 
en undersökning av bostadsrätten, även om en faktiskt undersökning aldrig vidtagits, för-
utsatt att säljaren uppmanat köparen att undersöka. Detta innebär att säljaren, för att föra 
över risken för upptäckbara fel i bostadsrätten till köparen, bör vara noggrann med att  
uppmana denne att göra en undersökning innan överlåtelseavtal tecknas.  

 

2.3.2.1 Ansvarsfördelningen mellan medlem och förening 

Under tiden då säljaren är medlem i bostadsrättsföreningen och innehavare av bostadsrät-
ten finns särskilda regler gällande ansvarsfördelningen mellan medlem och förening. Att 
en medlem äger ansvaret för ytskikten i sin lägenhet och att föreningen i sin tur står risken 
för avloppsstammarna kan te sig självklart, men förhållandena mellan dessa parter kan 
variera beroende på vad som framgår i föreningens stadgar, där gränsdragningen som regel 
tydliggörs. Stadgarna är styrande för relationen mellan medlemmen och föreningen, och 
går före BRL. I brist på bestämmelser i stadgarna får man istället vända sig till och söka 
vägledning i 7 kap. BRL.  

7 kap. 4 § BRL anger att bostadsrättsföreningen ska hålla lägenhet, hus och mark i gott 
skick. Hus och mark får anses förhållandevis tydligt, men vad uttrycket ”lägenhet”  
egentligen innefattar är svårtolkat. Detta då även medlemmen enligt samma lag 12 §, ska 
hålla lägenheten i gott skick. Gränsdragningen mellan föreningen och innehavaren av bo-
stadsrätten är inte tydlig i lag, även om lagstiftaren har försökt.  

                                                 
14 Aldmo, 2017, s.54 
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I 7 kap. 7 § BRL, som omfattar användningen av lägenheten, anges att bostadsrätts- 
innehavaren inte får göra ingrepp i bärande konstruktioner, ändra befintliga ledningar eller 
göra andra väsentliga förändringar i lägenheten, utan styrelsens medgivande. Dock ska 
styrelsen alltid godkänna förändringen om den inte medför påtaglig skada för föreningen. 
I 7 kap. 12 § BRL, som omfattar underhållsansvaret, framgår att medlemmen inte ansvarar 
för ledningar som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som försörjer flera 
lägenheter. Exempel på sådana är ventilationskanaler, vatten och avlopp. Särskilda be-
stämmelser gällande ansvarsfördelningen mellan medlem och förening återfinns i bostads-
rättsföreningens stadgar, vilka som nämnts gäller före BRL.15 

 

2.3.3 Köparen 

Köparen förvärvar genom köpeavtal bostadsrätten och ansöker om medlemskap i  
bostadsrättsföreningen. Förutsatt att det inte finns skäl att neka medlemskap i föreningen 
kommer köparen att bli medlem i samband med att tillträdet sker och denne då inträder i 
rollen som bostadsrättsinnehavare. Köparen ingår således två separata obligationsrättsliga 
förbindelser i och med att denne både gör ett köp av bostadsrätten och blir medlem i  
bostadsrättsföreningen. Troligt är också att köparen i samband med detta även belånar sig 
hos en bank för att kunna finansiera köpet av bostadsrätt och därmed pantsätter bostads-
rätten för att använda som säkerhet för lånen. I det fallet ingår således köparen ytterligare 
ett avtal, då med banken. 

Köpsituationen regleras i KL, som gäller köp av lös egendom (1 § KL), vilket en bostads-
rätt är. KL är dispositiv och gäller således endast där avtalet mellan säljaren och köparen 
inte reglerar särskild fråga. Även handelsbruk eller annan sedvänja kan överrida lagen om 
den är etablerad och intressenterna kan anses bundna av den, enligt 3 § KL.  

Köparens ansvar för fel i bostadsrätten finns reglerat i KL. Till skillnad från köp av fast 
egendom där köparens ansvar för fel enligt 4 kap. 19 § 2 st. JB, är strikt reglerat, innehåller 
KL en mer återhållsam reglering. Till att börja med bär köparen enligt 20 § KL inte risken 
för fel som denne inte måste antas ha känt till vid köpet (1 st.). Om köparen påbörjat en 
undersökning eller om säljaren uppmanat köparen att undersöka, överförs även risken för 
fel som köparen borde ha märkt vid en undersökning av bostadsrätten (2 st.). Därmed kan 
sägas att en undersökningsplikt aktualiseras för köparen. Vad säljarens uppmaning till 
undersökning egentligen innebär är inte klarlagt, men att säljaren håller lägenheten öppen 
för undersökning är exempel på hur risken för fel kan överföras på köparen i praktiken.  

Som fel i bostadsrätten får enligt 17–18 §§ KL åberopas sådant som avviker från vad kö-
paren med fog kunnat förutsätta utifrån avtalet, säljarens information och marknadsföring, 
samt vad som i allmänhet kan förväntas av typen av vara. Dock får inte sånt som köparen 
måste antas ha känt till vid köpet åberopas som fel (20 § 1 st. KL). Dolda fel är sådana som 
köparen inte borde ha märkt vid en undersökning (20 § 2 st. KL) och är därmed fel som 
säljaren ansvarar för.  

 

2.3.4 Fastighetsmäklaren 

En person som i Sverige bedriver yrkesmässig förmedling av bostadsrätter och fastigheter 
kallas enligt 1 § 1 st. FML för fastighetsmäklare, eller bara mäklare i folkmun. Fastighets-
mäklarprofessionen är statligt reglerad genom FML och FMI som tillsynsmyndighet. För 
att få verka som fastighetsmäklare krävs att man är registrerad hos FMI enligt 5 § FML. 

                                                 
15 Uggla m.fl, 2010, s. 88 
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För registrering finns i 6 § FML särskilda krav som ska vara uppfyllda. Där framgår att 
man måste ha lämplig utbildning, tillfredställande försäkring, ha för avsikt att vara  
yrkesverksam som mäklare, samt i övrigt är lämpad för yrket. Utbildningskraven  
fastställs i sig av FMI och ska enligt 15 § FMF innefatta fastighetsförmedling, fastighetsrätt 
och annan civilrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering. 

Mäklaren anlitas vanligtvis av säljaren med syfte att finna en köpare till bostadsrätten och 
bistå parterna under överlåtelseprocessen. Fastighetsförmedling innebär att ett  
avtalsförhållande föreligger mellan fastighetsmäklaren och säljaren, och mäklaren har i 
uppdrag att sammanföra säljaren med en köpare och verka för att en överlåtelse mellan 
dessa ska komma till stånd (1 § 2 st. FML). Mäklaren har således ingen avtalsmässig del i 
själva överlåtelsen, utan verkar genom ett förmedlingsuppdrag som denne har med någon 
av intressenterna. Viktigt i sammanhanget är att det är fastighetsmäklaren som fysisk  
person som är part i förmedlingsuppdraget, inte dennes arbetsgivare i form av exempelvis  
Fastighetsbyrån eller Svensk Fastighetsförmedling, vilka är de ledande byråerna i Sverige. 
Detta då mäklare alltid bedriver sin förmedlingsverksamhet med personligt ansvar, med 
effekten att fastighetsmäklaren aldrig kan skylla ifrån sig på någon annan då fel är  
begånget16. Det förklarar därmed även det i 6 § FML uppställda kravet på att man, för att 
få registrering som fastighetsmäklare, måste ha en fullgod försäkring med skadestånds-
ansvar. 

 

2.3.4.1 God fastighetsmäklarsed och omsorgsplikt 

Inom ramen för fastighetsmäklaryrket används uttrycket ”god fastighetsmäklarsed” i flera 
sammanhang. I FML återfinns uttrycket i först i 8 § där lagstiftaren lagt in en så kallad 
generalklausul som säger att ”fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och 
i allt iaktta god fastighetsmäklarsed”. Som nämnts i tidigare avsnitt är inte god fastighets-
mäklarsed närmare beskrivet i lagen, men genom att studera förarbeten, doktrin och praxis, 
i form av främst beslut från FMI, kan tankarna bakom uttrycken samt bilden av vad både 
omsorgsplikten och god fastighetsmäklarsed tydliggöras något.  

I förarbetena till den nya FML diskuteras bland annat nödvändigheten av en precisering av 
god fastighetsmäklarsed och där framhålls tydligt att ingen vidare precisering ska  
lagstadgas. Istället ska god fastighetsmäklarsed låta utvecklas via avgöranden från FMI 
och vägledande rättsfall.17 Melin menar att omsorgsplikten är kopplat till något slags all-
mänt fackmannamässigt utförande av allt en fastighetsmäklare företar sig medan god  
fastighetsmäklarsed som regel gäller i anslutning till själva förmedlingsuppdraget och hur 
mäklaren agerar i den situationen. Dock är det till synes omöjligt att sätta en klar skiljelinje 
mellan de två. Det kan också tyckas motiverat att påstå att omsorgsplikten skulle kunna 
omfattas av det så pass breda uttrycket god fastighetsmäklarsed.18 Jingryd beskriver före-
teelsen ur ett annat perspektiv och menar att god fastighetsmäklarsed i princip är ett uttryck 
för att fastighetsmäklaren ska följa aktuella lagar och regler. Lagstiftaren har med  
generalklausulen i 8 § FML lämnat öppet för att alla situationer som kan uppkomma vid 
fastighetsförmedling inte kan förutses. Omsorgsplikt och god fastighetsmäklarsed ska i 
princip täcka dessa outtalade situationer och det står således FMI samt domstolarna fritt 
att tolka om fastighetsmäklaren i sitt yrkesutövande agerar i enlighet med FML och vad 
som kan förväntas inom ramen för god fastighetsmäklarsed.19  

                                                 
16 Jingryd m.fl, s. 163 

17 SOU 2008:6 s.172 

18 Melin, 2012, s. 72 

19 Jingryd m.fl, 2011, s. 37 
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2.3.4.2 Rådgivnings- och upplysningsskyldigheten 

Fastighetsmäklarens mest centrala uppgift under förmedlingsuppdraget är att ge säljare 
och tilltänkta köpare råd och upplysningar som de behöver för att kunna genomföra  
affären. Bestämmelsen återfinns i 16 § FML och mäklarens roll som opartisk mellanman 
är mycket viktig i sammanhanget då ingen part ska missgynnas. Vem som är tilltänkt  
köpare framgår inte, men här kan antas att exempelvis alla besökare på en visning är  
tilltänkta köpare.  

Inom ramen för rådgivnings- och upplysningsskyldigheten ska fastighetsmäklaren både 
verka för att säljaren lämnar uppgifter om bostadsrätten och skriftligen informera köparen 
om dennes ansvar att undersöka bostadsrätten (16 § 2 st. FML). Även sådant som mäklaren 
själv noterat vid platsbesök eller som denne känner till om bostadsrätten sedan tidigare ska 
fastighetsmäklaren upplysa köparen om (3 st.).  

De råd som är aktuella i sammanhanget är vanligtvis av juridisk, teknisk eller ekonomisk 
natur. I de fall fastighetsmäklaren inte anser att denne har kunskap inom särskilt område 
ingår det i god fastighetsmäklarsed att då avböja att svara på frågor inom just det området. 
Andra råd som kan aktualiseras är i valet av motpart för säljaren, samt i det fall någon av 
avtalsparterna begår ett avtalsbrott och hur den andre parten då kan och bör agera. De 
upplysningar som kan bli aktuella kan röra alla typer av omständigheter kring bostadsrätten 
och förhållanden som kan vara av intresse för säljare och tilltänkta köpare under  
processen20. Några mer omfattande utlägg om innebörden av upplysningarna och vad som 
avses framgår inte heller av regeringens proposition 2010/11:15, Ny fastighetsmäklarlag. 
Råd och upplysningar ska ges i samband med överlåtelsen och i den utsträckning som god 
fastighetsmäklarsed kräver det. I praktiken torde det innebära att skyldigheten att ge råd 
och upplysningar omfattar allt sådant som har samband med överlåtelsen21.  

Gällande upplysningar ska fastighetsmäklaren lämna information om sådant som denne 
noterat, misstänker eller känner till om bostadsrätten sedan tidigare (16 § 3 st. FML). Mäk-
laren är dock inte skyldig att göra någon ingående undersökning av skicket på objektet. 
Upplysningsskyldigheten rör å andra sidan även abstrakta typer av fel så som att ett  
vägbygge ska ske i närhet till bostaden22. Andra exempel på sådant mäklaren ska upplysa 
om kan vara av mäklaren kända besiktningsprotokoll, upplysningar från säljaren eller sär-
skilda erfarenheter som mäklaren har av exempelvis tidigare förmedlingar av bostadsrätter 
i samma hus. Noterbart här är att till skillnad från första stycket gäller tredje stycket i 16 § 
endast köparen och inte tilltänkta köpare.  

Inom ramen för sådana upplysningar som en fastighetsmäklare förväntas lämna och in-
formation som mäklaren tillgodogör sig under förmedlingsprocessen är det av intresse att 
nämna bostadsrättsföreningens stadgar och protokoll från årsstämmor. Dessa kan innehålla 
avgörande information för en tilltänkt köpare, men som 16 § är skriven finns inget som 
tyder på att mäklaren är skyldig att aktivt söka sådan information.  

 

 

 

                                                 
20 Melin, 2012, s. 158 

21 Prop. 2010/11:15 s.28 

22 Melin, 2012, s.166 
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2.3.4.3 Fastighetsmäklarens olika ansvar 

I sammanhanget är det av intresse att studera vilka olika ansvar fastighetsmäklarens roll 
innebär under förmedlingsprocessen. I FML återfinns bestämmelser kring mäklarens  
ansvar och de eventuella straff och åtgärder som kan aktualiseras i det fall mäklaren  
missköter sitt uppdrag och bryter mot FML. 

Det civilrättsliga ansvaret i 25 § FML går tillbaka till den traditionella skadestånds- 
lagstiftningen i Sverige där åsidosättande av reglerna i 8–22 §§ FML kan bli grund för 
skadeståndskrav. Likt i SL krävs culpöst agerande i form av uppsåt eller oaktsamhet, samt 
adekvat kausalitet mellan mäklarens agerande och skadan, för att fastighetsmäklaren ska 
tvingas ersätta säljaren eller köparen för skada. 

I 28 § FML framgår det disciplinära ansvaret där FMI ska säkerställa att mäklaren  
uppfyller skyldigheterna i FML. FMI bevakar att mäklaren uppfyller allt från kraven på att 
få vara registrerad fastighetsmäklare till att god fastighetsmäklarsed efterföljs (29 § FML). 
FMI kan i värsta fall frånta en mäklare dennes registrering, men vanligare är att åtgärderna 
erinran eller varning används i de fall företeelsen inte är att anse som grov. 

FML innefattar också ett straffrättsligt ansvar direkt kopplat till utövandet av  
fastighetsmäklarprofessionen. I 31 § framgår att den som uppsåtligen och utan registrering 
förmedlar fastigheter eller bostadsrätter yrkesmässigt kan komma att dömas till böter eller 
fängelse i högst 6 månader.  

Inom ramen för de tre områden som nämnts ovan och som återfinns i FML finns även 
andra lagar som omfattar fastighetsmäklare och innehåller regler där både civilrättsliga, 
disciplinära och straffrättsliga sanktioner kan aktualiseras i förlängningen. 
 

2.4 Förmedlingsprocessen 

Processen vid förmedling av bostadsrätt kan delas in i 4 st. faser där säljaren och  
fastighetsmäklaren är del i samtliga, medan köparen och bostadsrättsföreningen är med i 
en eller ett par av faserna. I figur 2 (Se även bilaga 1) visualiseras förmedlingsprocessen 
med inblandade intressenter och centrala delar i processen för förmedling och överlåtelse 
av bostadsrätt. Därefter presenteras varje del i processen i form av mer detaljerade  
beskrivningar. 

 

Figur 2 – Förmedlingsprocessen (Se även bilaga 1) 
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2.4.1.1 Kontaktfasen 

I kontaktfasen tar säljaren beslutet om försäljningen och kontaktar fastighetsmäklaren. Det 
så kallade intagsmötet genomförs och fastighetsmäklaren gör en värdering av bostaden. 
Redan vid intagsmötet sker den första scanningen av bostadsrätten där mäklaren inleder 
informationsinsamling och skapar sig en bild av lägenheten specifikt och bostadsrätten 
generellt. Förutsatt att de två parterna kommer överens om värderingen och villkor i  
uppdragsavtalet tecknas slutligen detta, och själva förmedlingsarbetet kan inledas.  
Uppdragsavtalet för förmedlingsuppdraget ska enligt 9 § FML upprättas skriftligen och 
fastighetsmäklaren får aldrig göra anspråk på ett avtalsvillkor som inte tagits med  
skriftligen i avtalet. För konsumenten gäller dock även muntliga överenskommelser med 
mäklaren förutsatt att de är till konsumentens fördel i jämförelse med FML (4 § ), varvid 
en effekt av detta är att ett förmedlingsuppdrag föreligger även om fastighetsmäklaren och 
konsumenten endast kommit överens muntligt, dock riskerar fastighetsmäklaren både sin 
registrering hos FMI samt att han mister alla möjligheter att göra anspråk på exempelvis 
ersättning om säljaren skulle anse att de inte kommit överens om någon ersättning. 

Förmedlingsuppdraget innebär enligt 1 § 2 st. FML att mäklaren åtar sig att föra samman 
säljaren med en eller flera spekulanter och slutligen få till stånd en överlåtelse som är så 
ekonomiskt fördelaktig som möjlig för säljaren (8 § 2 st. FML). 

I kontaktfasen är riskerna för de inblandade intressenterna relativt låga förutsatt att men 
rättar sig efter de regler som finns. Förmedlingsuppdraget är ett tjänsteavtal och i regel inte 
förenat med någon ekonomisk risk för säljaren, då en fastighetsmäklare enligt 23 § FML 
som grundregel ska ersättas med provision i form av procent på den slutliga  
köpeskillingen, endast om överlåtelseavtal träffas mellan säljaren och någon som denne 
anvisats av fastighetsmäklaren eller som har träffats genom dennes förmedling. För  
fastighetsmäklarens del finns dock ekonomiska risker redan i kontaktfasen då denne åtar 
sig att utföra uppdraget, vilket innefattar både en ansenlig mängd arbetstimmar, men också 
externa kostnader som låses upp tidigt i förmedlingsprocessen. 

 

2.4.1.2 Informationsfasen 

Informationsfasen innefattar primärt fastighetsmäklarens arbete med att samla in inform-
ation och producera material inför annonseringen av bostadsrätten. För mäklarens del är 
den här fasen i stor omfattning reglerad i FML. Bland annat är mäklaren skyldig att kon-
trollera vem som har förfoganderätten över bostadsrätten och om den är pantsatt (17 § 
FML). Även uppgifter om andelstal, lägenhetsnummer, årsavgift m.m. ska samlas in enligt 
18 § 2st. FML. I alla delar finns informationen hos bostadsrättsföreningen som delger  
fastighetsmäklaren. I 16 § 2 st. FML framgår att mäklaren innan överlåtelsen ska verka för 
att säljaren ska lämna sådana upplysningar som kan vara av vikt för en köpare. Den upp-
giften påbörjas med fördel redan i informationsfasen. Många gånger använder mäklaren i 
det fallet en frågelista som säljaren får fylla i, vilket har ansetts vara tillräckligt för att 
uppfylla mäklarens skyldighet i det avseendet. Här är det noterbart att sådan information 
eventuellt kan påverka omfattningen av köparens ansvar att undersöka bostadsrätten, då 
det aktiverats i ett senare skede. Beroende på typen av information och hur den framfördes 
kan köparens ansvar att undersöka bostadsrätten i det fallet både utökas eller inskränkas. 
Vidare framgår i 16 § 3 st. FML att i det fall mäklaren uppfattat eller har kännedom om 
något kring bostadsrätten som kan antas ha betydelse för en köpare ska mäklaren upplysa 
om detta. Innebörden av detta är inte helt tydlig och vissa frågor uppstår. Mäklaren har 
som lagtexten är skriven ingen skyldighet att undersöka bostadsrätten, utan det rör sig om 
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sådant som denne uppfattat, misstänker eller känner till sedan tidigare.23 Samtidigt  
hänvisas i 16 § 1 st. FML till vad god fastighetsmäklarsed kräver, vilket innebär vad som 
i princip utarbetats i praxis. Det finns således inget krav i lagen på att mäklaren aktivt ska 
söka annan information än den som framgår i 17–18 §§ FML.  

Informationsfasen är för en fastighetsmäklare mycket standardiserad där denne med hjälp 
av inarbetade processer systematiskt tar fram nödvändig information rörande bostadsrätten 
på ett snabbt sätt. Som nämnts ställs förhållandevis låga krav i lagen på vilken information 
fastighetsmäklaren måste samla in. Vid förmedling av bostadsrätts ställs dock krav i 18 § 
2 st. FML på att mäklaren ska förse tilltänkta köpare med bostadsrättsföreningens senaste 
årsredovisning samt stadgar vilket således blir en del av den information som ska inhämtas. 
Noterbart är att lagen säger att fastighetsmäklaren endast ska förse en tilltänkt köpare med 
årsredovisning och stadgar. Huruvida mäklaren genom detta bör antas ha fått kännedom 
om ekonomiska förhållanden och reglerna i föreningen är en fråga utan ett självklart svar.  

Informationsfasen avslutas med att det material som ska användas i marknadsföringen av 
bostadsrätten produceras av fastighetsmäklaren och slutligen godkänns av säljaren. I det 
läget aktualiseras ytterligare en lag som är av vikt i just det sammanhanget, nämligen MFL, 
som innefattar regler kring hur marknadsföring får utformas. Marknadsföringen ska enligt 
5 § och 10 § i MFL följa god marknadsföringssed och inte vara vilseledande för motta-
garen. 

Likt i kontaktfasen är informationsfasen primärt förenad med risker för mäklaren. Delar 
av informationen som ska samlas in finns tydligt reglerad i lag, medan andra delar faller 
inom ramen för god fastighetsmäklarsed och den allmänna skrivelsen i 16 § FML rörande 
mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Säljaren är skyldig att upplysa om fel 
som hen känner till och som kan antas ha betydelse för köparen (30 § 2 st. AVTL). Säljaren 
bär också, enligt 18 § KL, ett ansvar för att bostadsrätten stämmer enligt den informations 
som presenteras i annonser och annat marknadsföringsmaterial. Om lägenheten sålts med 
särskilt förbehåll eller i befintligt skick gäller enligt 19 § KL att förhållanden i bostadsrät-
ten som säljaren känt till och förstått att köparen räknat med att bli upplyst om, och som 
kan antas ha haft inverkan på köpbeslutet ska anses som fel för vilket säljaren  
bär ansvaret24. 

 

2.4.1.3 Kommunikationsfasen 

I kommunikationsfasen kommer spekulanterna in i förmedlingsprocessen och mäklarens 
arbete intensifieras. Den information som samlats in i de föregående faserna  
kommuniceras till marknaden genom vanligen annonsering på internet och i tryckt press. 
Fastighetsmäklaren kontaktar sitt spekulantregister och visningar genomförs. Säljaren får 
i kommunikationsfasen en mer passiv roll då fastighetsmäklaren primärt sköter kontakten 
med tilltänkta köpare. 

I FML finns flertalet regler som omfattar kommunikationsfasen av förmedlingsprocessen. 
Generalklausulen i 8 § FML, som tar upp mäklarens omsorgsplikt och god fastighets- 
mäklarsed, pekar på att mäklaren ska tillvarata både köpare och säljares intressen. Exem-
pelvis ska fastighetsmäklaren verka för att säljare och köpare kommer överens i frågor som 
berör överlåtelsen, vilket även framgår i 21 § FML, och att processen sker skyndsamt. Den 
redan nämnda rådgivnings- och upplysningsskyldigheten i 16 § FML aktualiseras givetvis 
också då även tilltänkta köpare omfattas av den regeln. Vidare ska mäklaren enligt 18 § 1 
st. FML upprätta och överlämna en skriftlig objektsbeskrivning till tilltänkta köpare, i det 

                                                 
23 Melin, 2012, s. 159 

24 Aldmo, 2017, s. 56 
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fall de är konsumenter. I förarbetena till FML framförs att det vid förmedling av bostads-
rätter är extra viktigt att köparen delvis får annan information än vid förmedling av fast 
egendom, då medlemskapet i bostadsrättsföreningen innebär begränsad del i föreningens 
tillgångar och skulder.25 

18 § FML berör informationsmaterial som mäklaren ska tillhandahålla vid förmedling av 
bostadsrätt till konsument. I 3 st. framgår vad objektsbeskrivningen bör innehålla, men 
även en regel gällande att fastighetsmäklaren ska tillhandahålla den senaste tillgängliga 
årsredovisningen samt föreningens registrerade stadgar. Finns ingen årsredovisning ska 
bostadsrättsföreningens ekonomiska plan tillhandahållas. Detta kan exempelvis vara  
aktuellt vid nyproduktion. Regeln säger inget om till vem handlingarna ska lämnas, men i 
doktrin framgår att det troliga är att det är tilltänkta köpare som ska förses med  
årsredovisning och stadgar26. En fråga som blir särskilt intressant i den fortsatta uppsatsen 
är huruvida det kan anses att mäklaren tagit del av dessa handlingar endast genom att till-
handahålla dem. Vidare är sättet hur handlingarna hålls tillgängliga för tilltänkta köpare av 
intresse. 

Kommunikationsfasen avslutas med budgivningen där spekulanter avlägger bud som säl-
jaren accepterar eller avslår. Budgivningen har i sig ingen i lag reglerad form utan kan ske 
på flera sätt. Huvudregeln är att säljaren styr hur budgivningen ska gå till, vilket mäklaren, 
så snart denne känner till det, enligt 16 § 1 st. FML ska informera tilltänkta köpare om. 
Numera är det vanligt förekommande att bud kan läggas på flera sätt i samma budgivning. 
Exempelvis muntligen via telefon och skriftligen i form av sms eller via mäklarens hem-
sida. De större mäklarfirmorna publicerar numera ofta alla bud på sin hemsida löpande så 
att vem som helst kan följa budgivningen oavsett om man är del i den eller ej. Men det är 
som sagt säljaren som beslutar om detta i första hand.27 Då överlåtelseavtal för bostadsrätt 
är formalavtal som måste tecknas skriftligen enligt 6 kap. 4 § BRL, är buden aldrig bin-
dande utan spekulanten kan när som helst dra tillbaka sitt bud, likväl som att säljaren kan 
välja att sälja till vem den önskar. 

Inom ramen för kommunikationsfasen sker också köparens eventuella undersökning av 
bostadsrätten (20 § 2 st. KL). Mäklaren ska skriftligen informera köparen om dennes  
ansvar att undersöka bostadsrätten (16 § 2 st. FML) och vidare verka för att denne  
genomför en undersökning. Omfattningen av undersökningen beror delvis på vilken fas-
tighet, lägenhet och bostadsrättsförening det gäller, något mäklaren bör vara tydlig med 
för köparen.28 Till skillnad från situationen vid fastighetsköp, där köparen står risken för 
alla fel som är upptäckbara vid en fackmannamässig undersökning (4 kap. 19 § 2 st. JB), 
krävs vid bostadsrättsöverlåtelser, enligt 20 § 2 st. KL, att köparen inleder en undersökning 
av bostadsrätten eller att säljaren påkallar en sådan för att risken ska överföras på köparen. 
Detta innebär att om säljaren inte ber köparen att undersöka bostadsrätten och denne inte 
heller gör det på eget initiativ utökas i praktiken säljarens risk vid överlåtelsen.  

20 § 1 st. KL tar sikte på vad köparen ”antas ha känt till” vid köpet, medan det i JB för 
fast egendom alltid rör sig om vad köparen ”borde ha upptäckt vid en undersökning”. 
Endast om säljaren vid en bostadsrättsöverlåtelse påkallar en undersökning eller om  
köparen på eget initiativ vidtar en sådan aktualiseras rekvisitet ”borde ha märkt vid  
undersökningen”. Vilket då i praktiken ger köparen vad man kan kalla undersökningsplikt. 
Vid fast egendom bär således köparen risken även om ingen undersökning gjorts, medan 
det i KL är betydligt mer fördelaktigt för köparen och säljaren har ett svagare skydd. En 

                                                 
25 Prop. 2010/11:15 s.32 

26 Melin, 2012, s. 192 

27 A a, s. 74 

28 Prop. 2010/11:15 s.56 
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fråga som dras till sin spets då bostadsrätter säljs utan att köparen besökt bostaden innan 
affären genomförs. 

Jingryd och Segergren diskuterar i boken Fastighetsförmedling frågan om hur säljarens 
uppmaning till köparen, angående att undersöka bostadsrätten, bör gå till i praktiken. Där 
beskriver man hur fastighetsmäklarna i vissa fall har med en skrivelse i objektsbeskrivning 
eller överlåtelseavtal som stipulerar att säljaren uppmanar köparen att undersöka bostads-
rätten.29. Rollen som opartisk mellanman i kombination med att det tydligt framgår i 15 § 
FML att en fastighetsmäklare inte får agera ombud för säljare eller köpare, ger att det fak-
tum att mäklaren anger att säljaren uppmanar till undersökning inte på något sätt borttar 
köplagens krav på att det är säljaren som ska påkalla köparens undersökning av bostads-
rätten. Mäklaren kan inte företräda säljaren gentemot köparen vid ett förmedlingsuppdrag.  

I kommunikationsfasen är som nämnts säljare, köpare och fastighetsmäklare alla inblan-
dade. Riskerna för vardera part har presenterats ovan och innefattar i stort frågor om upp-
lysningar, undersökning och information kring bostadsrätten. Flertalet lagregler aktuali-
seras där mäklaren påverkas primärt av FML och MFL medan säljaren och köparen har att 
efterfölja KL förutsatt att inget annat avtalats dem emellan. 

 

2.4.1.4 Avtalsfasen 

Den sista delen i förmedlingsprocessen är avtalsfasen. Det är den delen i processen med 
högst risk för samtliga intressenter. Avtalsfasen är fylld av lagar, regler och riktlinjer som 
många gånger kräver att intressenterna fogar sig efter dessa, men som också går att avtala 
bort i vissa fall. Exempelvis finns formkrav för ett överlåtelseavtal för en bostadsrätt.  
Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av köpare och säljare, samt innehålla uppgift 
om vilken lägenhet som avses och till vilket pris överlåtelsen sker (6 kap. 4 § 1 st. BRL). 
Avtalet ska i övrigt vara tydligt utformat med minimalt utrymme för tolkningar.30 Är inte 
formkraven uppfyllda så är avtalet ogiltigt i sin helhet enligt 6 kap. 5 § 3 st. BRL, men 
förutsatt att dessa är uppfyllda råder i övrigt avtalsfrihet där särskilda överenskommelser 
mellan säljare och köpare förekommer. KL är dispositiv och fungerar som en utfyllande 
lag där specifika överenskommelser mellan parterna i ett avtal saknas31.  Detta gör att  
mäklarens roll som medlare och mellanman blir mycket viktig i avtalsfasen. 21 § FML 
anger att mäklaren ska verka för att säljaren och köparen kommer överens i sådana frågor 
som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Utöver det ska också mäklaren som grund-
regel hjälpa parterna i överlåtelsen att upprätta avtalshandlingarna. Fastighetsmäklaren har 
vad man kan kalla handlingsplikt vilket innebär att denne ska vara delaktig i förhandlingen 
mellan säljaren och köparen, och bistå i sådana frågor som kan uppstå i just situationen där 
avtal för överlåtelsen ska träffas. Viktigt i sammanhanget är att fastighetsmäklarens roll är 
som en opartisk mellanman, som inte tar ställning för någon av parterna utan snarare med-
lar mellan dem.32  

Vanligtvis tecknas under avtalsfasen först ett avtal om överlåtelsen, ett köpekontrakt,  
vilket i regel är förenat med att köparen erlägger en handpenning, som fastighetsmäklaren 
skyndsamt ska överlämna till säljaren om inte annat avtalats (10 § FML). Om inte tillträde 
sker i samband med köpekontraktet villkoras överlåtelsen vanligtvis med att ett särskilt 
köpebrev ska upprättas på tillträdesdagen då hela köpeskillingen är erlagd. 

                                                 
29 Jingryd m.fl, 2012, s.265 

30 Melin, 2012, s. 205 

31 Grauers m.fl, 2011, s. 161 

32 Melin, 2012, s. 205 
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För att köparen ska få utöva sin bostadsrätt krävs enligt 6 kap. 5 § 1 st. BRL att denne 
godkänns som medlem i bostadsrättsföreningen. Om köparen inte godkänns får hen enligt 
6 kap. 1 § BRL inte utöva bostadsrätten och överlåtelseavtalet är ogiltigt, i det fall sådant 
villkor tagits med i kontraktet. I annat fall ska bostadsrättsföreningen lösa ut bostadsrätten 
mot skälig ersättning. Detta förhållande gör att det kan tänkas att det i mäklarens  
omsorgsplikt och inom ramen för god fastighetsmäklarsed (8 § FML) kan anses föreligga 
att fastighetsmäklaren ska verka för att säljaren och köparen kommer överens om ett  
återgångsvillkor i avtalet där köpet går åter om inte köparen godkänns som ny medlem. 
Även 21 § FML talar för detta. 

Tillträdet är den avslutande delen i förmedlingsprocessen och innefattar att säljare och kö-
pare undertecknar köpebrevet, slutlikvid erläggs, avräkningsnota upprättas och köparen 
tillträder bostadsrätten. Dokumentation över förmedlingsuppdraget ska vidare överlämnas 
till både säljare och köpare (20 § FML). Förmedlingsuppdraget avslutas och fastighets-
mäklaren ersätts i enlighet med överenskommelsen i förmedlingsavtalet. 
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3 TILLÄMPNINGEN I PRAKTIKEN 

I detta avsnitt redogör jag för hur reglerna som presenterats i föregående avsnitt praktiseras 
i verkligheten. Som stöd för detta har jag primärt använt mig av rättsfall från svenska  
domstolar, beslut från FMI samt material från, och samtal med, yrkesverksamma  
fastighetsmäklare. Dessa mäklare benämnas nedan som Mäklare 1 och Mäklare 2. De  
frågor jag särskilt valt att studera har i liten omfattning varit föremål för prövning, varvid 
jag i relativt stor utsträckning sökt vägledning genom att direkt studera fastighetsmäklare 
i sitt yrkesutövande genom det material de använder och hur de själva ser på reglerna. 

 

3.1 Mäklarens hantering av årsredovisning och stadgar under för-
medlingsprocessen 

En bostadsrättsförenings årsredovisning innehåller den ekonomiska information som krävs 
för att en köpare ska kunna sätta sig in i föreningens ekonomiska situation och bli varse 
vad denne köper vid överlåtelse av bostadsrätt. Stadgarna innehåller i sin tur information 
som är central för att få en förståelse för den löpande förvaltningen av bostadsrättsför-
eningen. I protokoll från senaste årsstämman återfinns exempelvis beslut om årsavgifter, 
som är av vikt för en mäklare att känna till vid ett förmedlingsuppdrag. 

Fastighetsmäklaren ska enligt 18 § 3 st. tillhandahålla den senaste årsredovisningen samt 
föreningens stadgar till tilltänkta köpare. Detta sker i praktiken genom att fastighets- 
mäklaren samlar in dokumenten från bostadsrättsföreningens styrelse, och lägger med  
årsredovisning och stadgar i sin annons, samt eventuellt även har med exemplar på vis-
ningen. Slutligen överlämnas årsredovisning och stadgar vid kontraktsskrivning, där kö-
paren också får kvittera dem.  

Enligt Mäklare 1 är köparnas intresse för just årsredovisning och stadgar är överlag lågt. 
Ett fåtal tycks läsa igenom de dokument som fastighetsmäklaren tillhandahåller, och  
antalet frågar rörande dessa är som regel mycket begränsat. Mäklare 2 menar att en  
fastighetsmäklare uppfyller den lagstadgade plikten att tillhandahålla årsredovisning och 
stadgar endast genom att hålla dokumenten tillgängliga digitalt och tydligt hänvisa till dem 
muntligt.  

I teorin är det mer eller mindre självklart att bostadsrättsföreningens ekonomi utgör en del 
av underlaget för värderingen av bostadsrätten. Detta då en bostadsrätt innebär en del i 
föreningens tillgångar och skulder. I praktiken sker inte detta utan fastighetsmäklaren  
förutsätter som regel att spekulanter tar föreningens ekonomi i beaktning då de lägger bud 
på bostadsrätten. På så sätt anser Mäklare 1 att prisjusteringen för föreningens ekonomiska 
situation byggs in i budgivningsmomentet. Det är endast om det för Mäklare 2 är en ny 
och okänd förening som denne inte förmedlat bostadsrätter i tidigare, som hen lägger  
särskild vikt vi föreningens ekonomiska situation vid värderingen.  

Vidare anses själva årsavgiften spegla föreningens ekonomi i så stor omfattning att  
närmare analys av resultaträkning och balansrapport inte nödvändig, om ingen uppenbar 
avvikelse upptäcks, enligt Mäklare 2. Detta innebär att fastighetsmäklaren många gånger 
inte tar del av föreningens ekonomiska situation vid ett förmedlingsuppdrag, varvid det, 
vid bokstavlig tolkning av 16 § FML, i dessa situationer inte kan anses falla inom mäkla-
rens upplysningsskyldighet att upplysa om ekonomin, eftersom mäklaren då inte känner 
till något om den. Agerandet har inte prövats i sak men torde ligga i gråzonen för vad 
omsorgsplikten och god fastighetsmäklarsed (8 § FML) innefattar.  

I ett av FMI:s beslut från 2013 ges ändå en fingervisning för vilka förväntningar som ska 
kunna ställas på en fastighetsmäklare gällande just bostadsrättsföreningens ekonomi vid 



    

    
 
 
 

24 

 

en förmedling. I det fallet hade en fastighetsmäklare i två fall av förmedling av bostads-
rätter, i objektsbeskrivningen angivit att föreningens långfristiga skulder uppgått till 3,3 
mkr när de i själva verket uppgick till 10 mkr. Köparna har i båda fallen anmält fastighets-
mäklaren till FMI. Fastighetsmäklaren menade att han fått de felaktiga uppgifterna från 
bostadsrättsföreningen och att han själv inte hade läst årsredovisningen eller den ekono-
miska planen, vilket inte är något krav på honom, och som har gjort att han inte känt till 
att uppgifterna från bostadsrättsföreningen var felaktiga. FMI godtog inte den förklaringen 
och varnade fastighetsmäklaren för att han uppgett felaktiga summor för föreningens skul-
der i objektsbeskrivningen.33 Ärendet ger en tydlig signal rörande att fastighetsmäklaren 
ändå har ett ansvar att åtminstone kontrollera uppgifter som denne fått genom att läsa  
årsredovisningen. 

 

3.2 Mäklarens skyldighet att ge råd och upplysningar 

Tillämpningen av 16 § FML är en av de centrala delarna i fastighetsmäklarens yrkesutö-
vande. Mäklaren värderar generellt sin skyldighet att ge råd och upplysningar högt och 
som en mycket viktig del av sitt uppdrag. När mäklaren uppfyller de tvingande reglerna i 
FML dokumenteras detta i journalen för förmedlingsuppdraget för att spårbarhet ska  
säkerställas. 

Omfattningen av fastighetsmäklarens skyldighet att upplysa blev föremål för prövning 
2016 då en fastighetsmäklare hade förmedlat en bostadsrätt med ett nyrenoverat badrum 
som ej var fackmannamässigt utfört, vilket köparen sedermera ansåg som ett dolt fel och 
höll säljaren ansvarig för. Säljaren anmälde fastighetsmäklaren till FMI för att denne inte 
hade upplyst köparen rörande omständigheterna i badrummet. Fastighetsmäklaren menade 
att felen var så uppenbara att ingen särskild upplysning krävdes. Vidare hade fastighets-
mäklaren informerat köparen i god tid om dennes ansvar att undersöka bostadsrätten. FMI 
varnade mäklaren för att ha brustit rådgivningsskyldigheten och åsidosatt sin upplysnings-
skyldighet. Som bakgrund pekade FMI på förarbetens till nya FML där det framgår att 
fastighetsmäklaren måste antas ha iakttagit brister vid sina besök i en bostadsrätt. Om dessa 
är han skyldig att upplysa i det fall de kan antas ha betydelse för köparen, och även om de 
var upptäckbara för köparen34. FMI gjorde i ärendet således en tydlig skillnad på frågan 
om felansvar mellan köpare och säljare, och fastighetsmäklarens upplysningsskyldighet, 
vilken inte ansågs påverkas av huruvida förhållandet i badrummet var upptäckbart för  
köparen eller ej.35 

Rådgivnings- och upplysningsskyldigheten i 16 § 1 st. FML gäller som beskrivet  
förhållanden som kan vara av vikt för säljare och tilltänkta köpare i samband med  
överlåtelsen, medan 2–3 st. i samma paragraf omfattar säljaren och köparen. Skrivelsen 
om råd och upplysningar ska tolkas brett och rör inte endast bostaden, utan även förhål-
landen som kan vara av vikt vid ett köpbeslut. Exempel på sådant förhållande som prövats 
inom ramen för 16 § FML är om fastighetsmäklaren brutit i sin upplysningsplikt genom 
att inte upplysa särskilt om följderna av att köpeskilling inte betalas. I en hovrättsdom från 
2012 hävde säljaren ett överlåtelseavtal efter att köparen inte beviljats lån och därmed inte 
erlagt köpeskilling. Säljaren krävde vidare köparen på skadestånd för utebliven vinst då 
fastigheten till slut såldes till en ny förvärvare till en betydligt lägre köpeskilling. Köparen 
stämde i sin tur fastighetsmäklaren och menade att denne inte tydligt informerat om  
följderna av att betalning inte skett. Tingsrätt och Hovrätt var eniga och menade att  

                                                 
33 FMI 2013-09-25:2 

34 Prop. 2010/11:15 s.56 

35 FMI 4.1-700-16 
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mäklaren fullgjort sin rådgivnings- och upplysningsskyldighet genom att noggrant gå  
igenom avtalet, som innehöll bestämmelser om avtalsbrott, med säljare och köpare innan 
det undertecknades.36 

När det gäller mäklarens skyldighet att skriftligen upplysa om köparens ansvar att under-
söka bostadsrätten tillämpas regeln olika beroende på vem som är mäklaren och hur denne 
tolkat regeln. I vissa fall delas informationsblad ut, medan andra mäklare anser att det är 
tillräckligt med en skrivelse i objektsbeskrivningen och att mäklaren muntligen hänvisar 
till den. År 2013 hade en fastighetsmäklare bland annat lämnat den skriftliga upplysningen 
om köparens ansvar för undersökning av bostadsrätten så sent som samma dag som  
köpeavtalet undertecknades. Mäklaren menade att hon lämnat den skriftliga information i 
ett tidigare skede av förmedlingsprocessen och ord stod mot ord. FMI utdelade ingen  
disciplinär åtgärd i frågan på grund av att det inte var utrett när mäklaren överlämnat  
informationen, men det framgår av beslutet att ett överlämnande av den skriftliga  
informationen i frågan så sent som samma dag som köpekontraktet, strider mot god  
fastighetsmäklarsed och den omsorgsplikt som fastighetsmäklaren har enligt 8 § FML.37 
Även i ett annat ärende, från 2016, hade fastighetsmäklaren överlämnat informationen om 
köparens ansvar för undersökning på tillträdesdagen. Mäklaren varnades av FMI med  
hänvisning till förarbetena till nya FML38, där vikten av mäklarens upplysningsskyldighet 
gällande köparens ansvar att undersöka framgår med all tydlighet. Köparen ska beredas  
informationen i god tid innan avtalet ingås för att ges möjlighet att undersöka  
bostadsrätten.39 

Ett annat beslut från FMI berörde bland annat en fastighetsmäklares skriftliga information 
om köparens ansvar att undersöka, vid köp av bostadsrätt. Fastighetsmäklaren hade använt 
sig av ett separat dokument med information om erforderliga undersökningen, som denne 
överlämnat till köparen. FMI ansåg att informationen i dokumentet inte kunde anses upp-
fylla kravet på information om undersökning som en fastighetsmäklare är skyldig att över-
lämna till köparen i god tid innan överlåtelsen träffas. I den skriftliga informationen från 
fastighetsmäklaren kunde bland annat utläsas att ”Föreningens årsredovisning/stadgar 
finns tillgänglig som klickbar länk. En köpare förväntas ha tagit del av dessa handlingar 
innan köp”, och ”Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick 
och uppmanas att undersöka bostaden innan köp”. Fastighetsmäklarens skrivelse saknade 
helt information om hur undersökningen bör genomföras och vad som borde ingå i den. 
Mäklaren varnades för att han bland annat brustit i sin skyldighet att skriftligen informera 
köparen om dennes ansvar att undersöka bostadsrätten.40 Noterbart i det fallet var att  
fastighetsmäklaren hade anpassat informationen för bostadsrätter genom att bland annat ta 
upp årsredovisningen som något som bör undersökas. Här misslyckades mäklaren istället 
med beskrivningen av hur undersökningen av bostaden borde ha gått till. 

I fastighetsmäklarens dagliga arbete sker inte förmedlingsprocessen i ett jämnt och  
överblickbart flöde. Mäklaren hanterar löpande flertalet förmedlingsprocesser parallellt 
och i dessa förekommer många gånger olika typer av frågor och utmaningar. Av den  
anledningen är det naturligt att mäklaren enligt 20 § 1 st. FML ska föra förteckning över 
varje förmedlingsuppdrag, en journal, för att hålla ordning och spårbarhet i uppdragen. För 
att förenkla arbetet har fastighetsmäklarna standardiserat så stor del som möjligt av sitt 
arbete. Kravet i 16 § 2 st. FML på att skriftligen upplysa om köparens ansvar för  
undersökning är inget undantag. Den upplysningen återfinns i regel i objektsbeskrivningen 

                                                 
36 RH 2012:69 

37 FMI 2013-09-25:5 

38 Prop. 2010/11:15 s.30 

39 FMI 4.1-990-15 

40 FMI 2013-02-20:6  
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och i skriftliga informationsblad från mäklaren, vilka är standardiserade och många gånger 
förtryckta texter. Lagens krav på skriftlig information uppfylls därmed, samtidigt som det 
avgörande i praktiken är huruvida mäklaren verkar för att köparen ska undersöka  
bostadsrätten genom att upplysa om skrivelsen och innebörden av den. 

 

3.3 Undersökning av bostadsrätten 

Fastighetsmäklarnas generella inställning till köparens ansvar för undersökning vid  
bostadsrättsaffärer tycks vara att den kan anses motsvara undersökningsplikten vid köp av 
fastighet och bör hanteras därefter. I de underlag som jag studerat från bland annat  
Mäklarhuset, Fastighetsbyrån och Skandiamäklarna finns inte i något sammanhang en  
särskild skrivelse om bostadsrätter. I Fastighetsbyråns informationsblad41 framgår det vis-
serligen i rubriken att det rör överlåtelse av fastighet, men dokumentet används enligt Mäk-
lare 3 som ett generellt dokument för överlåtelse av både bostadsrätt och fastighet. Med 
det som bakgrund kan det tyckas anmärkningsvärt att det i materialet exempelvis inte  
beskrivs närmare hur reglerna skiljer sig gällande fastighet och bostadsrätt, och mellan 4 
kap. 19 § 2 st. JB och 20 § KL som är tillämpliga beroende på typ av egendom. I synnerhet 
då både säljare och köpare i rubriken har angivits som mottagare av informationen från 
Fastighetsbyrån. Vidare finns ingen beskrivning av bostadsrätten som företeelse vilket gör 
att en sån sak som att en del i föreningens ekonomi är en del av bostadsrätten, helt lämnas 
utanför. 

Just Fastighetsbyråns informationsmaterial har även varit föremål för prövning hos FMI.  
I det ärendet gällde det bland annat innehållet i ett produktblad som då hade lämnats till 
köparen för att uppfylla upplysningsskyldigheten om köparens ansvar för undersökning. 
Det produktbladet ansågs inte uppfylla kraven på informationen. Ett annat informations-
blad, som till innehåll uppfyllde kraven gällande information om köparens undersöknings-
ansvar, hade överlämnats till köparen för sent i förhållande till vad som kan anses rimligt 
inom ramen för god fastighetsmäklarsed, och fastighetsmäklaren ansågs inte ha uppfyllt 
skyldigheten enligt 16 § 2 st. FML. Mäklaren varnades och FMI slår i beslutet fast att 
ansvaret för undersökning vid överlåtelse av bostadsrätt omfattar mer än bara en  
byggteknisk undersökning, vilket var något man kunde uppfatta vid läsning av fastighets-
mäklarens skriftliga material. Därav ansågs materialet vilseledande och otillräckligt varvid 
en varning utfärdades.42 

Mäklarhuset inleder sitt informationsblad43 med att beskriva utgångspunkten för  
riskfördelningen mellan säljare och köpare, med hänvisning till JB. Redan där sätts tonen 
för den fortsatta informationen där beskrivningarna i allt handlar om överlåtelse av  
fastighet och inte bostadsrätt. Under avsnittet Köparens undersökningsplikt påstås att  
köparen måste undersöka fastigheten, vilket inte stämmer då vare sig JB eller KL  
uppställer några egentliga krav på undersökning. Vidare beskrivs hur en köpare ansvarar 
för fel som denne borde ha räknat med eller förväntat sig vid överlåtelsen, vilket är i linje 
med vem som bär risken för fel i fastighet enligt 4 kap. 19 §,1 st. JB, men som inte stämmer 
överens med bestämmelsen i KL där det i 20 § framgår att köparen inte får åberopa fel som 
denne måste antas ha känt till (1 st.) eller borde ha upptäckt vid en undersökning (2 st.). 
Skrivelsen i KL är således mer skyddande för köparen, men detta framgår alltså inte i 
informationen från Mäklarhuset.  

                                                 
41 Juridisk information Säljare och Köpare av fastighet, Fastighetsbyrån 

42 FMI 2013-04-17:12 

43 Köpa och sälja, Mäklarhuset 
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Skandiamäklarna använder sig inte av något särskilt informationsblad likt beskrivet ovan 
om Fastighetsbyrån och Mäklarhuset. Istället har man i sina objektsbeskrivningar med en 
standardiserad text om köparens ansvar för undersökning av bostaden. Där framgår bland 
annat att köparen har en långtgående undersökningsplikt och att säljaren inte ansvarar för 
fel och brister som köparen borde kunnat upptäcka. Texten är i sin helhet anpassad för 
överlåtelse av fastigheter och inte på någon plats framgår information gällande exempelvis 
omfattningen vid undersökning av bostadsrätt. 

I den information jag tagit del av från olika mäklarfirmor kan konstateras att i  
samtliga informationsblad förutsätts att risken för upptäckbara fel i bostadsrätten har  
överförts till köparen enligt 20 § 2 st. KL, likt vid överlåtelse av fastighet. För bostadsrätt 
krävs som tidigare nämnts att köparen själv påbörjar en undersökning, vilket exempelvis 
kan ske vid visningen, eller att säljaren uppmanar köparen att undersöka bostadsrätten. 
Men om bostadsrätten köps osedd och köparen inte uppmanas att undersöka av säljaren 
innebär det i praktiken att säljaren står risken för fel som varit upptäckbara vid en under-
sökning. 

I samtal jag haft med yrkesverksamma mäklare har det uppkommit exempel på vad man 
skulle kunna hävda är ett etablerat handelsbruk. Detta innebär att det i överlåtelseavtalet 
finns skrivet att köparen har beretts tillträde till bostaden för undersökning, och att denna 
skrivelse då skulle uppfylla kravet i 20 § 2 st. KL, på att säljaren ska uppmana till  
undersökning. Saken i sig har inte prövats, men den förutsätter enligt min uppfattning att  
påståendet är korrekt i sak samt att säljaren är medveten om skrivelsen och har ställt sig 
bakom den. Här ska man dock vara uppmärksam på att en skrivelse i överlåtelseavtalet 
sällan kommer till köparens kännedom innan avtalet ska signeras eller tidigast ett par dagar 
innan. Uppmaningen om undersökning torde behöva ske tidigare i överlåtelseprocessen än 
så. 

Vidare är det anmärkningsvärt att ingen av de mäklarfirmor och fastighetsmäklare jag stu-
derat informerar om innebörden av en bostadsrätt. Det totala fokuset i mäklarnas  
informationsmaterial, på själva bostaden och dess eventuella fel, gör att både köpare, men 
troligen också fastighetsmäklarna själva, inte inser den omfattning som en undersökning 
av bostadsrätt bör ha. Enligt Mäklare 2 uppmanar fastighetsmäklarna i regel köpare att ta 
del av exempelvis årsredovisning och stadgar, samt att kontakta styrelsen. Men att dessa 
delar även skulle innefattas av vad köparen ska undersöka vid förvärv av bostadsrätt verkar 
inte vara något som tydliggörs särskilt för en spekulant.  
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4 ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta avsnitt undersöker jag den information som presenterats i avsnitt 2 och 3, och jämför 
rättsreglerna med hur tillämpningen ser ut i det dagliga arbetet för en fastighetsmäklare. 
Precis som i föregående avsnitt koncentreras analysen primärt runt fastighetsmäklarens 
rådgivnings- och upplysningsskyldighet (16 § FML) i samband med förmedlings- 
processen. I varje del av avsnittet presenteras både analys och slutsats under respektive 
rubrik. 

 

4.1 Allmänt om reglerna kring förmedling av bostadsrätter 

I förarbetena till FML kan läsas om ett utrett behov av tydligare regler för bostadsrätter. 
Min uppfattning är att behovet, trots att vissa ändringar och nya skrivningar tillkom i den 
senaste versionen av FML, kvarstår och att lagen i det avseendet har fortsatta brister och 
formuleringar som öppnar upp för gråzoner i lagtolkningen. Det finns således fortfarande 
ett behov av att förtydliga reglerna för bostadsrätter.  

Bristerna FML tycks påverka fastighetsmäklarnas hantering av rådgivnings- och  
upplysningsskyldigheten negativt vid förmedling av bostadsrätter. Mäklaren har ett 
lagstadgat ansvar att upplysa och ge råd inom ramen för god fastighetsmäklarsed (16 § 
FML). Min uppfattning är att dessa brister i FML har skapat en situation där tillämpningen 
av reglerna har förenklats i stor utsträckning, vilket i sin tur leder till att köpare och säljare 
inte får de råd och upplysningar som de behöver för att kunna ta välgrundade beslut  
gällande överlåtelse av bostadsrätten. 

Regleringen av fastighetsmäklarens särskilda ansvar vid överlåtelse av bostadsrätter är 
idag svagt. Att i 1–2 §§ FML peka på att lagen omfattar även bostadsrätter och att det vid 
ett fåtal tillfällen i lagen finns särskilda bestämmelser för bostadsrätter har inte uppfyllt 
behovet av tydligare regler. Istället har det skapat en situation på marknaden där jag  
uppfattat att delar av fastighetsmäklarkåren förmedlar bostadsrätter utan att fullt förstå  
lagstiftningen kring dem. I de fall man har förståelse för lagstiftningen finns sätt att genom 
ett undvikande agerande, på bekostnad av säljare och köpare, gå fri från delar i de  
bestämmelser som finns, på grund av att dessa regler i FML inte är tillräckliga vid  
förmedling av bostadsrätter. 

Generellt kan sägas att fastighetsmäklarbranschen i stor utsträckning strävar efter att  
systematisera och förenkla det dagliga arbetet för fastighetsmäklarna. Då yrket till stor del 
är styrt av regler i lag, och som utarbetats genom praxis, har det gjort att varje typ av försök 
till förenkling av yrkesutövandet kan bli föremål för diskussion huruvida det är att anse 
som tillräckligt med hänsyn till de regler som finns. Gällande bostadsrätter är som  
beskrivits hastigheten på marknaden mycket hög, och har så varit under en längre tid. Detta 
tillsammans med mäklarna i stor utsträckning arbetar provisionsbaserat har gjort att  
effektivisering och förenkling av förmedlingsprocessen varit något mäklarna strävat efter. 
Samtidigt kan man se hur detta drabbat säljare och köpare genom bristande upplysningar 
tillsammans med en generellt för låg kompetens kring de särskilda reglerna för  
bostadsrätter hos mäklarkåren. 
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4.2 Mäklarens råd och upplysningar vid förmedling  
av bostadsrätt 

De krav som ställs på fastighetsmäklaren i 16 § 1 st. FML gällande att ge råd och upp-
lysningar rörande bostadsrätten och andra förhållanden som kan vara av vikt, är en bred 
skrivelse som omfattar i princip allt av intresse gällande överlåtelsen. Fastighets- 
mäklarens opartiskhet är central och denne ska ge dessa råd och upplysningar till både 
säljare och tilltänkta köpare. Delar av råd- och upplysningsskyldigheten i 16 § 1 st. FML 
täcks av att mäklaren tillsammans med säljare och köpare noggrant går igenom avtalets 
alla skrivelser och förklarar vad de innebär, men för att fullt uppfylla skyldigheten krävs 
betydligt mer än så. Fastighetsmäklaren bör agera proaktivt både vad det gäller sina egna 
upplysningar och råd, samt gällande att verka för att säljaren lämnar upplysningar.  
Mäklaren ska ge råd och upplysa i god tid och hellre göra det för mycket än inte alls.  

Några av de beslut från FMI som presenterats i denna uppsats visar med tydlighet på att 
fastighetsmäklaren har en omfattande skyldighet enligt 16 § 3 st. FML, att upplysa köpare 
om omständigheter som denne noterat vid exempelvis ett intagsbesök. Detta oavsett om 
omständigheten varit upptäckbar för en köpare eller ej. Som fastighetsmäklare är det att 
göra det enkelt för sig att med hänvisning till köparens ansvar att undersöka bostadsrätten 
mena att man inte behöver upplysa om sådant som köparen borde ha märkt vid en under-
sökning. KL reglerar endast förhållandet mellan säljare och köpare, medan FML reglerar 
mäklarens yrkesutövning. Detta innebär i praktiken att en mäklare kan påföras disciplinära 
åtgärder för att inte ha upplyst om ett fel som var upptäckbart för köparen och som denne 
inte kan ställa säljaren till svars för. Mäklaren bör således alltid vara mycket noggrann med 
inte blanda ihop sina egna skyldigheter i FML med köplagens regler. Fastighetsmäklaren 
ska med nära på överdriven tydlighet uppfylla sina skyldigheter gällande upplysningar i 
16 § FML, för att undvika att hamna i en situation som exempelvis hanterades i FMI:s 
ärende 4.1-700-16 från 2016, vilket presenterades i avsnitt 3.2. 

Utifrån de samtal jag haft med mäklare och den information jag tagit del av från olika 
mäklarfirmor under tiden för arbetet med uppsatsen, är min uppfattning att i allt för stor 
utsträckning behandlas bostadsrättsöverlåtelser i praktiken på samma sätt som överlåtelser 
av fastigheter när det gäller mäklarens agerande och den information som denne samlar in 
och upplyser tilltänkta köpare om. Fastighetsmäklarnas upplysningar kring bostadsrätten 
och de särskilda regler som finns vid överlåtelse för dessa, tycks skilja sig från vad man 
kan läsa sig till i rättsreglerna. Det faktum att det är två olika lagstiftningar som i grunden 
är styrande för de olika typerna av överlåtelse tycks sällan eller aldrig vara något som 
fastighetsmäklarna informerar säljare och tilltänkta köpare om. Där olika regler och lagrum 
är aktuella har mäklarna gjort det enkelt för sig och försökt sig på generella beskrivningar 
och informationsblad som ska kunna innefatta båda fastigheter och bostadsrätter. Försök 
som enligt min mening och utifrån informationen i denna uppsats, är misslyckade. Effekten 
av detta blir att säljare och köpare informeras felaktigt, eller inte alls, samt att det tycks ha 
blivit en norm bland vissa fastighetsmäklare att man inte behöver vara särskilt noggrann i 
vissa avseenden när det gäller förmedling av bostadsrätter.  

 

4.3 Mäklarens råd och upplysningar gällande föreningens  
årsredovisning och stadgar 

Fastighetsmäklarens skyldigheter enligt FML, gällande information till tilltänkta köpare 
samt den slutliga köparen framgår tydligt i lagen. Mäklaren ska förse tilltänkta köpare av 
bostadsrätt, som är konsumenter, med objektsbeskrivning, senaste årsredovisning, samt 
föreningens stadgar (18 § FML). Lagen talar om att ”tillhandahålla” vilket i det moderna 
informationssamhället får anses kunna ske på flera sätt. Det troliga och enkla är att  
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mäklaren, likt vid marknadsföringen av objektet, kan använda sig av flera kanaler i form 
av exempelvis web och visning för att på så sätt anpassa tillhandahållandet efter olika  
målgrupper. Min uppfattning att den individuella situationen spelar in på vad som kan  
anses vara tillräckligt för att uppfylla de regler som finns. Tillhandahållandet av  
årsredovisning och stadgar ska således kunna ske på olika sätt beroende på situation, och 
inte vara beroende av viss form. 

Den information som framfördes i 3.1 gällande att fastighetsmäklare i praktiken inte  
använder bostadsrättsföreningens ekonomiska situation som ett underlag vid värderingen 
är med stor sannolikhet något man kan se som ett syndrom på den utveckling som skett på 
marknaden för privatbostäder i Sverige de senaste åren. Sedan 2008 har det genomsnittliga 
kvadratmeterpriset för bostadsrätter i riket stigit med över 90 procent44 och efterfrågan på 
marknaden har vida överstigit tillgången. Att i sådana tider överlåta till marknaden att sätta 
priset på bostadsrätterna genom budgivningar är ett enkelt sätt att skjuta ifrån sig det egna 
ansvaret som fastighetsmäklare och även undvika viss information som man annars blir 
skyldig att både använda och upplysa om. 

 
Figur 3 – Prisutveckling per kvm i riket, Svensk Mäklarstatistik 

 

Köparnas beskrivna ointresse för föreningens årsredovisning och stadgar kan många 
gånger grunda sig i hur fastighetsmäklarna verkar hantera just det materialet. Genom att 
inte läsa igenom årsredovisningen undviker mäklaren upplysningsskyldigheten för den. 
Om mäklaren inte kommenterar årsredovisningen eller stadgarna kommer det påverka en 
köpare och frågorna i sammanhanget kommer med stor sannolikhet bli väldigt få, då  
köparen förlitar sig på att mäklaren ska upplysa om information i årsredovisningen. 

Min uppfattning i det här fallet är att det förekommer ett aktivt undvikande av  
informationen i både årsredovisning och stadgar bland många fastighetsmäklare.  
Vetskapen om att det man inte känner till kan man inte upplysa om och det faktum att 
mäklaren inte har någon skyldighet att undersöka skapar en situation där fastighets- 
mäklaren på ett enkelt sätt kan komma undan att behöva upplysa köpare om eventuell 
obekväm information i en årsredovisning eller i stadgarna, och inte heller behöver fundera 
över att ta med föreningens tillgångar och skulder som en del i värderingen av bostadsrät-
ten. 

Fastighetsmäklaren har ingen undersökningsplikt och behöver i princip inte aktivt söka 
särskild information eller upplysningar, vid sidan av vad som finns angivet för  
bostadsrätter i 17 § FML, ang. förfoganderätt och pantsättning, och i 18 § 2 st. FML, om 
innehållet i objektsbeskrivningen. Däremot ska mäklaren upplysa och ge råd om sådant 
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som kan tänkas vara av betydelse för säljare och tilltänkta köpare, och som har samband 
med överlåtelsen (16 § 1 st. FML). Vidare ska en köpare särskilt upplysas om sådant som 
mäklaren känner till, har iakttagit eller misstänker om bostadsrätten enligt 16 § 3 st. FML. 
Utöver det har det genom FMI:s beslut 2013-09-25:2 klarlagts att fastighetsmäklaren an-
svarar för att kontrollera sådana uppgifter om föreningens ekonomi som denne får från 
exempelvis medlem eller styrelsen i föreningen. Tillsammans med det faktum att mäklaren 
alltid samlar in och förser tilltänkta köpare med föreningens årsredovisning och stadgar 
(18 § 2 st. FML) är min uppfattning att det bör anses klarlagt att en fastighetsmäklare alltid 
på ett eller annat sätt tar del av bostadsrättsföreningens ekonomiska situation genom  
årsredovisningen under den pågående förmedlingsprocessen, detsamma gäller för  
stadgarna. Att som mäklare påstå att man inte har kännedom om den information som man 
tillhandahållit tilltänkta köpare, trots beskrivningen i detta stycke, torde anses som ett  
aktivt handlande för att undgå information som man inte vill ha en skyldighet att upplysa 
om. Argumenten att en analys av årsavgiften i kombination med upplevelsen av skicket på 
aktuella lägenhet och fastighet kan ge en tillräckligt bra bild av bostadsrättsföreningens 
ekonomiska status är i sig inte att anse som felaktiga, men däremot starkt subjektiva då de 
med all sannolikhet endast omfattar den förhållandevis lilla grupp av fastighetsmäklare 
som arbetat mycket länge på samma ort och på så sätt erhållit tillräcklig erfarenhet för att 
kunna agera på det sättet. 

Slutsatsen är att fastighetsmäklaren genom sitt förmedlingsuppdrag alltid bör kunna anses 
ha tagit del av den information om föreningen som hen är skyldig att tillhandahålla köpare. 
Detta på grund av den relativt omfattande hantering av information och dokument, som 
sker kopplat till föreningen vid ett förmedlingsuppdrag. Fastighetsmäklaren ska således 
alltid kunna förväntas ha övergripande kunskap om bostadsrättsföreningens ekonomiska 
situation och stadgar, vilket gör att både vad det gäller allmänna råd och upplysningar 
enligt 16 § 1 st. FML, samt upplysningar om särskilda förhållanden som kan antas ha be-
tydelse för köparen enligt 16 § 3 st. FML, ska tilltänkta köpare kunna förvänta sig adekvat 
rådgivning och upplysningar gällande bostadsrättsföreningens ekonomi och stadgar, från 
fastighetsmäklaren.  

Jag anser vidare att fastighetsmäklaren som en del i informationsfasen av förmedlings-
processen, alltid bör läsa igenom årsredovisning och stadgar inför varje förmedling av  
bostadsrätt, notera sådant som kan vara av vikt för säljare och tilltänkta köpare och upplysa 
dem om dessa förhållanden. Även om det rättsligt inte ställs krav på fastighetsmäklaren i 
detta avseende finns stora vinster för alla inblandade intressenter i en överlåtelse av  
bostadsrätt om mäklaren är införstådd med dessa delar och kan upplysa om dem.  
Informationen i årsredovisningen bör vara en del av värderingen av bostadsrätten och  
vidare förmedlas till köpare i de fall informationen kan tänkas vara av betydelse för  
köpbeslutet. För fastighetsmäklarens del skulle detta agerande bygga förtroende och stärka 
mäklarens position som en yrkeskunnig mellanman, medan det motsatta agerande med stor 
sannolikhet istället odlar det dåliga rykte fastighetsmäklarna i många fall får leva med på 
grund av att kunder haft dåliga upplevelser av dåligt pålästa och oseriösa mäklare. 

FML är i min mening för svag gällande fastighetsmäklarens skyldigheter för information 
om bostadsrätten. Genom skrivningen i 18 § 3 st. FML öppnar lagen upp för det  
undvikande beteende som jag beskrivit ovan. Jag ställer mig frågande till om det kan anses 
vara tillåtet inom ramen för omsorgsplikten och god fastighetsmäklarsed (8 § FML) att 
agera på ett sätt att man som mäklare undviker informationen för att inte bli ansvarig för 
att upplysa om den. 
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4.4 Mäklarens upplysningar gällande köparens undersökning  
av bostadsrätten 

Fastighetsmäklaren har enligt 16 § 2 st. FML en skyldighet att skriftligen upplysa en  
köpare om dennes ansvar att undersöka bostadsrätten. Det faktum att mäklarna tillämpar 
regeln om att skriftligen upplysa om köparens ansvar på olika sätt innebär i sig inte att 
något av sätten är fel. Samtliga fastighetsmäklare och mäklarfirmor jag analyserat  
använder sig av skriftlig information om detta ansvar. Antingen i informationsblad eller  
i objektsbeskrivningen.  

Det faktum att regeln om skriftlig upplysning är tydligt angiven i FML ger enligt min  
uppfattning en signal om att lagstiftaren anser att den är av särskild vikt. Besluten från FMI 
där den skriftliga informationen om ansvaret att undersöka har ansetts lämnats för sent 
tyder också på att just frågan om undersökning av bostadsrätten är en särskilt viktig del i 
mäklarens upplysningsskyldighet. Att då endast ha en enkel skrivelse om detta som en del 
i en betydligt mer omfattande objektsbeskrivning är med stor sannolikhet i gränslandet för 
vad som kan anses vara tillräckligt för att uppfylla skyldigheten i 16 § 2 st. FML. Det hela 
kokar ner till varje enskild situation där frågan om hur tydligt mäklaren faktiskt hänvisar 
till skrivelsen eller inte blir avgörande. Att endast ha en skrivelse i objektsbeskrivningen 
utan att nämna den för en köpare bör inte kunna anses som att mäklaren upplyser  
skriftligen om ansvaret att undersöka bostadsrätten. Att däremot ha skrivelsen och  
muntligen påkalla att köparen bör läsa den och överväga undersökningen torde i praktiken 
vara tillräckligt för att uppfylla kravet. 

Uppfyllandet av kravet om skriftlig upplysning är också beroende av innehållet i själva 
upplysningen. Den kan anses otillräcklig i det fall informationen inte är fullständig. Detta 
har bland annat visats i beslut från FMI. Mäklaren hade skriftligen upplyst om undersök-
ningsplikten i ett separat dokument, men informationen var så bristfällig att mäklaren var-
nades.45 

Vid förmedling av bostadsrätter saknas idag adekvat information från mäklarna rörande 
vad en bostadsrätt är och därmed vad som ska undersökas vid en bostadsrättsaffär. Att 
ställa krav på en konsument att ha kännedom om detta är att begära för mycket. Istället är 
det ett krav som bör kunna ställas på en mäklare och en förväntan från konsumenten som 
är att anse som skälig i sammanhanget. Fastighetsmäklarens skyldighet att upplysa om 
köparens ansvar att undersöka bostadsrätten är odiskutabel. Informationen bör vara mycket 
tydlig för att mäklaren med säkerhet ska veta att hen följer god fastighetsmäklarsed och 
uppfyller kraven på innehållet i informationen. Den skriftliga upplysningen ska innefatta 
en beskrivning av köparens risker vid fel i bostadsrätten, samt vad som bör undersökas och 
hur omfattande den undersökningen lämpligen ska vara. I fråga om bostadsrätter rör det 
sig således om att förtydliga vad en bostadsrätt är och att hela bostadsrätten innefattas av 
en det ansvar som återfinns i 20 § 2 st. KL.  Den skriftliga upplysningen bör helst lämnas 
i ett separat dokument vid sidan om objektsbeskrivningen. Om mäklaren ändå väljer att 
lägga in skrivelsen i objektsbeskrivningen, eller i överlåtelseavtalet, ska köparen i god tid 
upplysas om att skrivelsen finns där och ombes att ta del av den. 

 

4.5 Risken för bostadsrätten 

En bostadsrätt innebär en andel i en ekonomisk förening, som i sin tur äger en fastighet i 
form av hus och mark. Bostadsrätten är förenad med en nyttjanderätt till en lägenhet i 
föreningens hus. Med detta som bakgrund är det anmärkningsvärt att ingen av de mäklare 
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jag intervjuat, eller de informationsblad jag tagit del av, framför vad en undersökning av 
bostadsrätten bör omfatta i sin helhet. Följderna för en köpare kan onekligen bli anmärk-
ningsvärda om denne missat avgörande information i exempelvis föreningens  
årsredovisning eller stadgar. I det fall mäklaren inte informerat om vikten av att även  
undersöka årsredovisning och stadgar noggrant skulle det med stor sannolikhet kunna  
innebära att mäklaren kan hållas ansvarig, med disciplinära åtgärder som följd, även om 
felet som sådant inte skulle kunna anses som dolt, då köparen haft ett ansvar att undersöka 
och det var upptäckbart. 

KL kräver att köparen själv startat en undersökning av bostadsrätten eller att säljaren  
påkallar köparens undersökning, för att rekvisitet ”borde ha märkt” (20 § 2 st.) ska bli  
aktuellt och köparen då får bära risken för upptäckbara fel i bostadsrätten. I det fall ingen 
av de två situationerna uppstår då säljaren inte uppmanar till undersökning, samtidigt som 
köparen aldrig undersöker bostadsrätten innan överlåtelsen, gäller istället rekvisitet ”antas 
ha känt till” (20 § 1 st.), vilket innebär ett betydligt svagare skydd för säljaren då denne 
står risken för fel som köparen inte kan antas ha känt till.  

Vad som krävs för att det ska anses att köparen har inlett en undersökning av bostadsrätten 
är inte på något sätt självklart, och bland de som studerat frågan närmare råder viss  
oenighet. Min uppfattning är att ett vanligt besök på en visning inte kan anses vara  
tillräckligt för att köparen ska anses ha inlett en undersökning. Detta baserar jag primärt 
på beslut 2013-04-17:12, där FMI anger att undersökning av bostadsrätt omfattar mer än 
endast en byggteknisk undersökning. FMI visar därmed att dels så ska betydligt mer än 
bara bostaden undersökas för att en fullständig undersökning av en bostadsrätt ska anses 
vara gjord. Vidare tydliggör man att det är just en byggteknisk undersökning som ska göras 
av själva bostaden, vilket sällan eller aldrig sker vid besök på en visning. För att köparen 
själv ska aktivera riskövergången i 20 § 2 st. KL, ska således en faktisk undersökning 
inledas. Det kan ske genom att köparen gör en byggteknisk undersökning av bostaden eller 
läser igenom föreningens årsredovisning och stadgar. Med det sagt är min uppfattning att 
undersökningen kan inledas på flera olika sätt, men att det behöver vara en aktiv handling 
från köparen med syfte att just fördjupa kunskapen kring den aktuella bostadsrätten för att  
riskövergången ska ske. 

Säljarens uppmaning att undersöka bostadsrätten kan också ske på olika sätt. Det enkla 
och tydliga är att säljaren säger till köparen att köparen ska undersöka. Dock ger  
situationen där en mäklare figurerar som mellanman att säljaren och köparen sällan har 
kontakt innan det är dags för avtalstecknande. Att i det läget uppmana till undersökning är 
att anse som för sent i processen.  

Inte heller en uppmaning, muntlig eller skriftlig, från fastighetsmäklaren om att undersöka 
bostadsrätten är tillräckligt för att riskövergången i 20 § 2 st. KL ska aktualiseras. Detta då 
mäklaren enligt lag (15 § FML) inte får agera ombud för vare sig säljare eller köpare, vilket 
en sådan uppmaning skulle kunna tänkas innebära. Mäklaren ska, för att värna sitt  
oberoende och inte i onödan påverka riskövergången mellan parterna, fokusera på uppfylla 
sin upplysningsskyldighet och förklara rättsläget för både säljare och köpare, framför att 
påverka någon av dem i fråga om undersökningen av bostadsrätten. 

Att hålla lägenheten tillgänglig för undersökning är ett sätt för säljaren att aktualisera risk-
övergången, förutsatt att köparen informeras om detta. Vissa fastighetsmäklare har löst 
detta på det sättet att man har med en skrivelse i överlåtelseavtalet om att köparen har 
beretts tillträde att undersöka lägenheten. Denna skrivelse är med all sannolikhet utan  
verkan om den inte kommit köparen tillhanda i god tid innan kontraktsskrivningen. Vidare 
spelar säljarens vetskap om skrivelsen stor roll, då det är denne som ansvarar för uppma-
ningen att undersöka. 
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6 BILAGOR 

Bilaga 1 – Förmedlingsprocessen 

 


