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Sammanfattning 

Uppsatsen ämnar utreda om huvudsyftet med nya fastighetsmäklarlagen, att stärka konsu-

mentskyddet, har uppnåtts i och med införlivandet av 2011 års lag. Fastighetsmäklarlag-

stiftningen är till för att köpare såväl som säljare ska få ett tillfredställande skydd och vara 

trygga när mäklaren förmedlar fastigheten. Trots lagstiftningen känner en del konsumenter 

att det finns anledning att tvivla på mäklaren. Regeringen har därför i och med införli-

vandet av 2011 års lagstiftning valt att öppna upp för en större insyn i förmedlingsproces-

sen. Ett exempel på detta är att mäklaren är skyldig att dokumentera de viktigaste händel-

serna under förmedlingen och vid avslutad affär lämnas dokumentet till både köpare och 

säljare. Reglerna skärptes för att minska risken för intressekonflikter. Trots att kon-

sumentskyddet har förstärkts betydligt sedan 2011 års lagstiftning trädde I kraft, finns det 

fortfarande en del mindre ändringar som skulle förstärka konsumenternas skydd ytterligare.   

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate the new real estate brokerage Act and to 

see whether the main intent, to strengthen the consumer protection, has been ful-

filled through the implementation of the 2011 Act. The real estate agent legislation is 

made to protect both the buyer and seller throughout the property transaction. Al-

though the intent is to protect the consumer, it is not unusual that disputes arises. To 

avoid disputes concerning the property transaction, the 2011 legislation opens up for 

greater transparency in the mediation process. The protection for the consumer has 

been considerably stronger since the 2011 legislation was implemented. The author is 

of the opinion that some minor modifications would further enhance consumer pro-

tection. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Varje år överlåts över 100 000 småhus och bostadsrätter vars totala försäljningssumma 

uppgår till ca 230 miljarder kr varje år. För de allra flesta personer är bostadsaffären den 

största affären de någonsin gör. 

Huvudsyftet med fastighetsmäklarlagstiftningen är att köpare såväl som säljare ska få ett 

tillfredställande skydd och vara trygga när mäklaren förmedlar fastigheten. Trots lagstift-

ningen känner en del konsumenter och då främst köparen att det finns anledning att tvivla 

på mäklaren och inte minst ifrågasätta om budgivningen har gått rätt till. Därför valde re-

geringen i och med den nya lagen att öppna upp för en större insyn i förmedlingsprocessen. 

Mäklaren ska numera upprätta en journal och en förteckning över de bud som lämnas, bl.a. 

ska en s.k. anbudslista som vid avslutad affär lämnas till både köpare och säljare. Reglerna 

skärptes för att minska risken för intressekonflikter. Det införlivades en förnyad fastig-

hetsmäklarlag för att stärka konsumentskyddet och ge kunden trygghetskänsla genom sin 

fastighetsaffär.1 Det räcker med att det finns en misstanke om att mäklaren inte varit helt 

ärlig i affären för att skada mäklarens anseende och egentligen hela mäklarkåren.2  

 

1.2 Syfte 

Införlivandet av nya fastighetsmäklarlagen syftade till att stärka konsumentskyddet och ge 

kunden en trygghetskänsla genom sin fastighetsaffär.  

Uppsatsen ämnar utreda om konsumentskyddet har förstärkts i och med implementerandet 

av den nya fastighetsmäklarlagen (2011:666).   

Speglar gällande rätt, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20 och 29 §§ Fastighetsmäklarlag (2011:666), hu-

vudsyftet med den ändrade lagstiftningen, att stärka konsumentskyddet? 

 

                                                
1 Prop. 2010/11:15 s. 1. 

2 Prop. 2010/11:15 s. 17 f. 
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1.3 Metod och material  

Lagtext, praxis, förarbeten och doktrin används för att utreda gällande rätt. De berörda lag-

rummen som har förändrats, i och med implementerandet av 2011 års lagstiftning, kommer 

att beskrivas och därefter kommer syftet med reglernas införlivande att utredas. Delar av 

uppsatsen, främst inledande kapitel kommer att ha en deskriptiv ton, detta för att ge läsaren 

en bakgrund till den diskussion som förs därefter. 

De tillämpade rättskällorna är främst gällande lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till att undersöka om konsumentskyddet har förstärkts i och med in-

förlivandet av fastighetsmäklarlagen 2011:666. Främst kommer de ändrade reglerna som 

påverkar konsumentens skydd och trygghet vid ingående i en fastighetsaffär med en mäkla-

re att tas upp d.v.s. 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20 och 29 §§ FML. Skälet till att inte de övriga änd-

ringarna kommer att beröras är att arbetet då hade blivit allt för omfattande för att kunna 

fördjupa sig på ett tillfredsställande vis.  

De regler som har förblivit oförändrade i och med 2011 års lagstiftning kommer inte att 

beröras, utan endast de ändrade reglerna och dess betydelse kommer att behandlas i denna 

uppsats.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer fastighetsmäklaryrket att förklaras och även begreppet god fastig-

hetsmäklarsed, detta för att skapa en bättre bild av yrket och vad som hamnar inom be-

greppet god fastighetsmäklarsed. I andra kapitlet kommer lagstiftningen och dess syfte be-

handlas närmare, 2011 års lagstiftning kommer att förklaras lite kort, dock kommer främsta 

fokus att vara de ändrade lagreglerna som har påverkat konsumentskyddet. I tredje kapitlet 

beskrivs lite kort bakgrunden till Fastighetsmäklarlag (2011:666) och vilka de olika ändring-

arna är. Fjärde kapitlet kommer att gå igenom de olika ändringarnas praktiska betydelse och 

vad de innebär samt diskutera de eventuella problem eller oklarheter som dessa lagregler 
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har inneburit rent praktiskt. Avslutningsvis kommer informationen i arbetet att analyseras 

och följs därefter av en slutsats där författarens egna konklusioner framställs.  
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2 Fastighetsmäklaryrket 

2.1 Yrkesutövning 
Enligt 1 § 1 st fastighetsmäklarlagen (FML) är en fastighetsmäklare en fysisk person som 

yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans 

mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. I 2 st defi-

nieras begreppet förmedling som ”en verksamhet som grundar sig på ett uppdrag och syf-

tar till att anvisa en motpart med vilken uppdragsgivaren kan träffa avtal om överlåtelse el-

ler upplåtelse”. En mäklares främsta uppgift är alltså att sammanföra två parter som har in-

tresse av att sluta avtal med varandra.  

Mäklaren har även en lagstadgad rådgivningsfunktion då mäklaren ska kunna vägleda både 

köparen och säljaren i frågor som är av ekonomisk, juridisk eller teknisk natur. En fastig-

hetsmäklare har även en kontraktskapande funktion då mäklaren ska verka för att parterna 

är överens och upprätta de nödvändiga dokumenten för att få dessa avtal i pränt. Slutligen 

har mäklaren en relationsbyggande funktion. Mäklaren träffar många människor i sitt yr-

kesutövande och mäklarens karriär bygger på att uppträda professionellt och bygga förtro-

ende.3  

”En mäklares ställning innebär att han skall vara en i princip opartisk mellanhand som i sitt uppdrag 

skall iaktta både säljarens och köparens intressen. En mäklare bör därför inte försätta sig i en situation 

där hans opartiskhet kan ifrågasättas.” 4 Detta citat visar hur omfattande mäklaryrket är men 

också hur diffusa begreppen är angående mäklarens skyldigheter i sin yrkesutövning.  

 

2.2 God fastighetsmäklarsed 
God fastighetsmäklarsed innefattar 8-22 §§ FML men tas särskilt upp i 8 § 1 st FML som 

lyder; ”Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.” 

Det är inte klarlagt exakt vad som är god fastighetsmäklarsed eller vad som ingår i begrep-

pet. Det har i förarbeten till tidigare fastighetsmäklarlag framhållits att det inte skulle vara 

lämpligt att i lagstiftningen slå fast vad som är god fastighetsmäklarsed, utan att begreppet 

                                                
3 Jingryd, O, & Segergren, L, Fastighetsförmedling, Solna, 2011, 2:a uppl, s. 11. 

4 RÅ 2008 ref. 63. 
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ska utvecklas genom rättspraxis5 men även i doktrin och förarbetena.6 I samma paragraf 

som ovan står det att mäklaren ska utföra sitt uppdrag både omsorgsfullt och iaktta god 

fastighetsmäklarsed. Det finns, enligt Melin och Kilander, ingen anledning att dra en gräns 

mellan skyldigheten att iaktta god fastighetsmäklarsed och omsorgsplikten. Melin och Ki-

lander menar istället att det finns en möjlighet att lagstiftaren har menat att omsorgsplikten 

ska innefattas i begreppet god fastighetsmäklarsed vilket även förstärks av Cervin.7  

Begreppet god sed förekommer även inom andra yrken. Advokater förväntas följa god ad-

vokatsed, likaså förväntas revisorer hålla sig till god redovisningssed och vid marknadsfö-

ring av en vara eller tjänst ska man göra det inom god marknadsföringssed. Begreppet får 

sitt innehåll från rätts- och moraluppfattningarna som finns i samhället.8  

                                                
5 Melin, M, & Kilander, L, Fastighetsmäklarlagen – En kommentar, Stockholm, 2007, 2:a uppl, s. 128 f.  

6 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, s. 
22 f. 

7 Melin, M, & Kilander, L, Fastighetsmäklarlagen – En kommentar, Stockholm, 2007, 2:a uppl, s 128 f och 
Cervin, U, Fastighetsmäklaren, Malmö, 1991, 2:a uppl, s. 49. 

8 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, s. 
82-83. 
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3 Lagstiftning 

3.1 Bakgrund 
Fastighetsmäklarlagen som kom i kraft den 1 juli 2011 är den tredje i ordningen och före-

gås av en lag från 1995 och en tidigare från 1984. År 2005 beslutade regeringen att en ut-

redning skulle se över 1995 års fastighetsmäklarlag och se över vilka ändringar eller kom-

pletteringar som skulle kunna göras för att förbättra lagen. Ett betänkande, Fastighetsmäk-

laren och konsumenten 2008:6, överlämnades till Justitiedepartementet. Slutligen kom Re-

geringens proposition 2010 som lämnade förslag till en ny lag som antogs 2011. Lagen är 

till stora delar oförändrad förutom några viktiga ändringar.9 Dessa tillägg och ändringar be-

handlas i texten nedan.  

Fastighetsmäklarlagen är till största delen till för att skydda konsumenterna, den som köper 

en fastighet och den som säljer en fastighet.10  

 

3.2 SOU 2008:6 Fastighetsmäklare och konsumenten 
I SOU 2008:6 Fastighetsmäklaren och konsumenten, tar man upp att fastighetsmäklarlagen 

bör förnyas och anpassas till dagens fastighetsmarknad då marknaden har ändrats och ut-

vecklats mycket sedan 1995 års lag skrevs.11 Reglerna ska vara anpassade till den utveckling 

som sker på marknaden och erbjuda lösningar på problem som utvecklingen har gett upp-

hov till. Kommittédirektiven ville att lagstiftningen ska ge mäklaren tillräckligt goda möjlig-

heter att bedriva sin verksamhet utan att det har en negativ påverkan på konsumentskyd-

det.12  

Det funderades över om nuvarande ordning kan anses ge ett tillräckligt konsumentskydd. 

Det föreslogs att en precisering av reglerna skulle kunna hjälpa konsumenterna att veta vad 

som gäller. Om konsumenterna besitter sådan kunskap kommer i tur minska riskerna för 

framtida tvister. Detta ligger i alla inblandades intresse att minimera risker för att missför-

                                                
9 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, s. 

17. 

10 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, 
s. 80. 

11 SOU 2008:6 s. 94. 

12 SOU 2008:6 s. 97. 
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stånd uppstår eller att någon part känner sig orättvist behandlad. För att öka förtroendet 

för FMN krävs det att nämndens avgöranden är så förutsebara som möjligt. Det ansågs att 

man i vissa avseenden hade hjälpts av att ett mer konkret definierande av begreppet god 

fastighetsmäklarsed men inte av att i detalj reglera det.13 

 

3.3 Propositionen 2010/11:15 huvudsakliga innehåll 
Det eftersträvas tydligare regler för mäklarens roll som opartisk mellanman i den nya lagen 

samt att mäklaren får något utökade möjligheter att kunna ägna sig åt annan verksamhet än 

fastighetsförmedling s.k. sidoverksamhet, utan att detta ska anses rubba förtroendet för 

mäklaren.14 Man ansåg det naturligt att mäklaren särskilt ska beakta uppdragsgivarens eko-

nomiska intressen, inom ramen för god fastighetsmäklarsed, vilket kom i uttryck i 8 § 2 st 

FML.15 

Fastighetsmäklaren är inte tillåten att förmedla en fastighet till närstående eller att, i anslut-

ning till förmedlingsuppdraget, själv köpa en fastighet som mäklaren har haft eller har i 

uppdrag att förmedla.16 

Mäklaren blir numera skyldig att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget och upprät-

ta en s.k. anbudsförteckning över alla de bud som inkommit på fastigheten. Anbudslistan 

ska sedan överlämnas till både säljare och köpare.17 

Regler kring att förbättra informationen till säljare och köpare föreslogs för att fastighets-

mäklaren i flera avseende ska vara skyldig att lämna information skriftligen, ett exempel på 

sådan information är att skriftligen uppmana köparen att undersöka fastigheten, då denne 

har s.k. undersökningsplikt18  

                                                
13 SOU 2008:6 s.164. 

14 Prop. 2010/11:15 s. 1. 

15 Prop. 2010/11:15 s. 1 och 5 § 2 st FML 2011:666. 

16 Prop. 2010/11:15 s. 1. 

17 Ibid. 

18 Ibid. 
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Objektsbeskrivningen ska skriftligen innehålla ytterligare uppgifter om exempelvis gemen-

samhetsanläggningar och driftskostnader. Det föreslogs att särskilda regler för bostadsrätter 

skulle tillkomma bl.a. stadga vilken information som ska finnas i objektsbeskrivningen.19  

En ny påföljd, erinran, ska komplettera varning och avregistrering.20  

 

3.4 Fastighetsmäklarlag (2011:666) 
Huvudsyftet med den nya lagen är att både köpare och säljare ska få ett tillfredsställande 

skydd och känna trygghet när en mäklare förmedlar affären, det som eftersträvas är ett 

bättre konsumentskydd.21 Den nya fastighetsmäklarlagen ska liksom den föregående lagen 

gälla för förmedling för näringsidkare och privatpersoner. Regeringen stärker konsumen-

tens insyn när det gäller budgivningen och mäklarens utförande av förmedlingen. Mäklaren 

är numera skyldig att föra journal och upprätta en förteckning över de bud som inkommer 

en s.k. anbudslista som även ska innehålla andra uppgifter som en mäklare enligt lag måste 

utföra. Denna ska sedan lämnas över till både köpare och säljare.22 Den grundläggande 

principen om mäklarens opartiska ställning som mellanman kvarstår oförändrad. Dock in-

nehåller den nya lagen en del nya bestämmelser och lagen innebär även kodifierande av den 

praxis som utvecklats sedan införandet av 1995 års lagstiftning.23  

Det har i 8 § 2 st FML införts en ny bestämmelse om att mäklaren särskilt ska beakta upp-

dragsgivarens ekonomiska intressen, inom ramen för god fastighetsmäklarsed. I sak innebär 

detta ingen större förändring då det framgick redan i förarbetena till 1995 års lag.24  

Förbudet mot självinträde och förmedling av fastighet till närstående har utvidgats i 11 § 

FML. Förbudet mot självinträde har funnits där i den föregående lagen, att en mäklare inte 

får förvärva en fastighet som mäklaren har i uppdrag att förmedla, men har numera utvid-

gats även till fastigheter som mäklaren har haft i uppdrag att förmedla. Förbudet gäller för-

värv som sker i samband med förmedlingsuppdraget det är alltså inte tillåtet för en mäklare 
                                                
19 Prop. 2010/11:15 s. 1 f. 

20 Prop. 2010/11:15 s. 2. 

21 Prop. 2010/11:15 s. 17. 

22 Prop. 2010/11:15 s. 1. 

23 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=7854&ptid=0, den 5 maj 2012. 

24 Ibid. 
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att förvärva en fastighet som mäklaren har haft i uppdrag att sälja ens efter det att uppdra-

get har frånträtts. Tidigare fanns en skyldighet för mäklaren att anmäla till FMN om denne 

hade för avsikt att förvärva fastighet som han har i uppdrag att förmedla, för att sedan av-

träda uppdraget. Detta har tagits bort i 2011 års lagstiftning.25  

Även i tidigare lag var det förbjudet för en mäklare att ägna sig åt förtroenderubbande 

verksamhet. Den nya lagen utvidgar däremot en mäklares möjlighet att vid sidan om fastig-

hetsmäklaryrket bedriva annan verksamhet och få ersättning för denna utan att det automa-

tiskt skulle anses vara förtroenderubbande, endast om ersättningen är obetydlig.26 Obetyd-

lig definieras inte exakt utan det kommenteras att obetydlig ersättning i alla fall är mindre 

än några tusen kronor.27 Det sägs att bedömningen ska göras i varje enskilt fall och att be-

dömningen ska göras i absoluta tal. Både direkt och indirekt betalning räknas med i belop-

pet, alltså kan exempelvis resor eller bonusar som tillfaller mäklaren räknas in. Mäklaren ska 

upplysa både köpare och säljare om sin sidoverksamhet och hur mycket han får i ersättning 

för förmedlingen och vem som är uppdragsgivare.28    

Fastighetsmäklaren är fortfarande skyldig att lämna råd och upplysningar till tilltänkta köpa-

re och säljare. Informationen ska avse budgivningen och all annan information som kan 

tänkas vara av betydelse för en köpare angående förhållanden som rör fastighetens skick, 

denna information ska lämnas före köpet. Detta ger köparen en chans att fatta informativa 

beslut och kunna planera sitt handlande. Mäklaren ska även uppge andra förhållanden än 

de som endast rör fastighetens skick om mäklaren är medveten, om sådant förhållande. Ett 

exempel på det kan vara om mäklaren har kännedom om framtida plan- och byggbestäm-

melser.29 Mäklaren ska också upplysa en köpare skriftligen om dennes undersökningsplikt30 

då köpare ofta saknar en klar bild av vad denna skyldighet innebär.31 All information som 

                                                
25 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=7854&ptid=0, den 5 maj 2012. 

26 Ibid. 

27 Prop. 2010/11:15 s. 26 f. 

28 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=7854&ptid=0, den 5 maj 2012. 

29 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, 
s. 139. 

30 4:19 Jordabalken och 20 § Köplagen. 

31 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=7854&ptid=0, den 5 maj 2012. 
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lämnas till köpare och säljare ska vara tydlig och lättförståelig så att missförstånd undviks i 

största möjliga mån.32  

En nyhet i nya lagen är att mäklaren ska kolla upp om det finns gemensamhetsannläggning-

ar knutna till fastigheten.33  

En viktig ändring som har gjorts är att kravet på objektsbeskrivningens innehåll ska regleras 

särskilt för bostadsrätter respektive fastigheter. I 18 § 2 st FML anges vilka uppgifter som 

ska tas med i objektsbeskrivningen. Kravet som tidigare fanns i 1995 års lagstiftning om att 

en objektsbeskrivning ska innehålla en uppgift om hur stora de nuvarande driftskostnader-

na är för bostaden, är numera borttaget och ersatts av att mäklaren ska erbjuda sådan in-

formation. Om så önskas ska dessa redogöras för så pass utförligt att en köpare kan bedö-

ma hur dennes ekonomi kommer påverkas vid ett eventuellt köp.34  

En fastighetsmäklare är numera skyldig att dokumentera alla de anbud som inkommer på 

bostaden och åtgärder som görs i samband med förmedlingsuppdraget. Denna skyldighet 

gäller från det att förmedlingsuppdraget ingås till det att uppdragets avslutats. Det är speci-

ellt viktigt att anteckna de skyldigheter som medförs av lagen. Både köpare och säljare ska 

ta del av dokumentationen efter avslutad affär, för mäklarens egen skull bör denne se till att 

få dokumentet signerat av parterna och på så vis säkerställa innehållet.35  

En nyhet är att det i 29 § FML numera har tillkommit en påföljd, erinran, som FMN kan 

utdela till mäklare. Den nya påföljden är mildare och utdelas om förseelsen är ringa.  

                                                
32 Prop. 2010/11:15 s. 57. 

33 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=7854&ptid=0, den 5 maj 2012. 

34 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=7854&ptid=0, den 5 maj 2012. 

35 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=7854&ptid=0, den 5 maj 2012. 
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4 Införlivande av 2011 års lag 

4.1 Beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen 
Mäklarens roll som en opartisk mellanman ska inte hindra att mäklaren ger uppdragsgiva-

ren råd om hur denne bör handla i sina affärer sades det i förarbetena till nya lagen.36 I för-

hållande till konsumenter är det av vikt att klargöra lagens krav på opartiskhet37 och att 

mäklarens skyldighet att särskilt tillvarata uppdragsgivarens intresse torde vara ganska be-

gränsat främst till att ge råd angående prissättning och betalningsvillkor.38 Viktigt att notera 

är att uppdragsgivarens ekonomiska intressen bör beaktas inom ramen för vad som är god 

fastighetsmäklarsed. Denna skyldighet bör innefatta om mäklaren ska ge råd om huruvida 

säljaren ska anta ett bud eller om de bör ha en till visning.39 Är det så att mäklaren på ett el-

ler annat vis får reda på att en spekulant inte har en ekonomi för att klara av att genomföra 

det eventuella köpet, bör mäklaren upplysa säljaren om detta dock är mäklaren inte skyldig 

att granska köparens ekonomi utan ska lita på intressenternas ord angående deras ekono-

mi.40 Denna skyldighet att främst tillvarata uppdragsgivarens intressen får inte begränsa 

mäklarens skyldighet att även beakta den andra partens intresse.41  

 

4.2 Förbud mot självinträde och förmedling till närstående 
Det ansågs vara lämpligt att förändra reglerna kring förmedling till närstående för att utvid-

ga förbudet i och med den nya lagen.42 Om mäklaren själv är intresserad av att köpa den 

fastigheten som hon eller han har i uppdrag att förmedla kan säljarens och mäklarens egna 

intressen komma i konflikt med varandra. Därför är det ganska självklart att en mäklare 

inte får köpa en fastighet som denne förmedlar.43 Syftet med nya laget var även att förbudet 

                                                
36 Prop. 2010/11:15 s. 24. 

37 Ibid. 

38 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, 
s. 22 f. 

39 Prop. 2010/11:15 s. 24. 

40 NJA 1997 s. 127 II.  

41 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, 
s. 23. 

42 Prop. 2010/11:15 s. 24. 

43 Ibid. 
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skulle omfatta fastigheter som fastighetsmäklaren har haft i uppdrag att förmedla. Denna 

regel ändrades för att mäklaren kan agera på ett vis som denne annars inte hade gjort om 

mäklaren har intresse av att köpa fastigheten efter det att mäklaren har förmedlat den till en 

köpare. Det kan vara svårt för säljaren att avgöra om det pris som mäklaren erbjuder för 

fastigheten motsvarar marknadsvärdet, efter en normal försäljning. Förbudet begränsas till 

det aktuella förmedlingstillfället och inte om fastigheten senare läggs ut till försäljning.44 

Köpare och säljares intresse skulle även kunna äventyras om det hade varit tillåtet för mäk-

laren att förmedla fastighet till närstående såsom make, barn, syskon eller föräldrar. I dessa 

fall ska mäklaren avträda från uppdraget, har en närstående förvärvat fastigheten trots mäk-

larens avträde ska detta ändå anmälas till FMN.  

Det kan också förhålla sig så att mäklaren har ett sådant personligt eller ekonomiskt intres-

se i överlåtelsen att mäklaren bör avsäga sig objektet och inte förmedla det. Mäklaren är 

dock redan så begränsad att mäklaren inte kan åta sig ett sådant uppdrag då det skulle gå 

emot mäklarens plikt att iaktta både köparens och säljarens intressen och då vara en hand-

ling i strid med god fastighetsmäklarsed.45 Klassiskt exempel på sådan förmedling är att 

mäklaren inte får förmedla bostadsrätter i sin egen bostadsrättsförening, där denne är med-

lem i.46 Dock ansågs detta falla inom ramen av god fastighetsmäklarsed, omsorgsplikten 

och skyldighet att tillvarata både köparens och säljarens intressen. Om man uttryckligen 

hade infört ett förbud för de fall då mäklaren har väsentliga intressen i överlåtelsen riskerar 

man att ge uppfattningen av att det skulle vara tillåtet att då åta sig uppdrag som inte är re-

glerade i gällande rätt.47  

 

4.3 Sidoverksamhet 
Enligt 1995 års lagstiftning får en mäklare inte ägna sig åt någon verksamhet som är ägnad 

att rubba förtroendet för fastighetsmäklaren.48 Denna regel har numera ersatts med en 

skyldighet för mäklaren att anmäla till FMN om den kommer att ägna sig åt sådan verk-

                                                
44 Ibid. 

45 Prop. 2010/11:15 s. 34 f. 

46 RÅ 2008 ref. 63. 

47 Prop. 2010/11:15 s. 34 f. 

48 Prop. 2010/11:15 s. 70. 
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samhet där mäklaren får ersättning för att i någon form förmedla t.ex. lån eller försäkring. 

Mäklaren ska även upplysa om sådant förhållande till både köpare och säljare så att de är 

medvetna om att mäklaren mottar ersättning för det arbetet. Syftet med att registrera sådan 

verksamhet hos FMN är att synliggöra mäklarens sidouppdrag49 och ge köparen och sälja-

ren tillfälle att kunna bedöma om mäklaren har ekonomiska motiv att bete sig på ett visst 

vis. Mäklaren ska upplysa om vilken typ av uppdrag som denne har åtagit sig, vem som är 

uppdragsgivaren och vilken ersättning mäklaren får för den enskilda förmedlingen.50 I och 

med införlivandet av nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarna fått en utökad möj-

lighet att bedriva annan verksamhet vid sidan av sitt arbete som fastighetsmäklare.51 

Förbudet i 1995 års lagstiftning var avsett att hindra mäklaren från att vid sidan av sin för-

medlingsverksamhet bedriva verksamhet som kan ge anledning till misstanke om att mäkla-

ren påverkas av andra ekonomiska intressen och att mäklarens opartiska ställning äventy-

ras.52 Förbudet har i tillämpningen i princip inneburit att en sådan typ av förmedling mot 

ersättning, oavsett hur liten den ersättningen än antas vara, inte har varit tillåten.53 Denna 

regel har dock ansetts kunna leda till att mäklaren istället avstår från att erbjuda vissa tjäns-

ter som hör samman med förmedlingsuppdraget. Ett exempel på en sådan tjänst som en 

mäklare kan hjälpa till med är att förmedla lån då detta oftast efterfrågas och är inte sällan 

en självklar förutsättning för att kunna genomföra fastighetsköpet.54 Både köpare och sälja-

re kan ha nytta av de kontakter som en mäklare har. Det har inte framgått hur mycket som 

mäklaren kan tjäna på en sådan verksamhet men den måste vara obetydlig för mäklaren. 

Regeln om att mäklaren inte får tjäna mer än några tusen kronor för en sådan förmedling 

och att denna förmedling måste registreras hos FMN är till för konsumentskyddet. Mäkla-

ren riskerar att själv hamna i en situation där det egna intresset av att tjäna pengar står i 

kontrast till köparen eller säljarens intressen, men bara den omständigheten att mäklaren 

                                                
49 Ibid. 

50 Prop. 2010/11:15 s. 26 f. 

51 Prop. 2010/11:15 s. 1.  

52 Prop. 2010/11:15 s. 26 f. 

53 Ibid. 

54 Ibid. 
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erhåller en ersättning för en annan verksamhet som mäklaren bedriver bör inte anses rubba 

förtroendet för mäklaren om ersättningen endast är obetydlig.55   

 

4.4 Dokumentation av uppdraget 
I propositionen till fastighetsmäklarlagen (2011:666) föreslogs det att mäklaren ska föra an-

teckningar över förmedlingsuppdraget och även upprätta en anbudslista med de anbuden 

som inkommit på fastigheten. Denna dokumentation som har förts under förmedlingsupp-

draget ska sedan vid avslutat uppdrag överlämnas till köpare och säljare.56 Man ansåg att 

detta skulle hjälpa till att minska antalet tvister mellan konsumenter och mäklare samt att 

underlätta för Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) tvistlösning och även effektivisera 

FMN:s tillsyn. FMN har ibland problem att utreda om en mäklare fullgjort sina skyldighe-

ter eller inte.57 Dokumentationen är endast mäklarens version av vad som har skett under 

uppdragets gång, därför föreslogs det att både köpare och säljare ska få ta del av materialet i 

samband med att uppdraget har slutförts. Köpare och säljare får då ett tillfälle att kontrolle-

ra att det som dokumenterats stämmer annars har de en chans att agera. Detta underlag kan 

också ligga till grund vid en eventuell tvist. Bevissvårigheter i samband med en tvist mini-

meras i och med sådan dokumentation.58 Dokumentationen bör begränsas till de uppgifter 

som en mäklare enligt lag måste utföra och god fastighetsmäklarsed. Alltså blir en mäklare 

skyldig att dokumentera om mäklaren har upplyst köparen om undersökningsplikten och 

vad det innebär för köparen.59  

Utredningen ansåg att en ökad öppenhet angående anbud kommer att minska misstankar 

om tvivelaktigt beteende och öka förtroendet för budgivning.60 Mäklaren är därför skyldig 

att upprätta en förteckning som möjliggör att i efterhand kontrollera de bud som framförts. 

Mäklaren bör ansvara för att visa att dokumentationen har lämnats till uppdragsgivaren och 

                                                
55 Prop. 2010/11:15 s. 26 f. 

56 Prop. 2010/11:15 s. 34 f. 

57 Prop. 2010/11:15 s. 35. 

58 Prop. 2010/11:15 s. 35. 

59 Prop. 2010/11:15 s. 35. 

60 Prop. 2010/11:15 s. 36. 
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dennes motpart. Det ligger således i mäklarens intresse att be dem att signera ett likalydan-

de exemplar som mäklaren behåller.61  

 

4.5 Förbättrad information 
”Mäklarens skyldighet att informera köpare och säljare bör utvidgas och förtydligas.”62 En väsentlig del 

av konsumentskyddet kommer till uttryck genom att mäklaren har skyldigheter att informe-

ra köparen i olika avseenden. Detta ska bidra till att köparen fattar informerade beslut och 

har ett bättre beslutsunderlag inför bostadsköpet. En mäklare ska i den mån god fastig-

hetsmäklarsed kräver det, ge köpare de råd och upplysningar som de kan behöva vara in-

formerade angående fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtel-

sen.63 Är konsumenten köpare så ska mäklaren även före överlåtelsen tillhandahålla en s.k. 

objektsbeskrivning, som är en skriftlig beskrivning av fastigheten. Mäklaren ska lämna kor-

rekta uppgifter avseende vem som har förfoganderätt över fastigheten, vilka inteckningar, 

servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten. Mäklaren ska också verka för att säl-

jaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan tänkas vara av betydel-

se för köparen.64 Det är mäklaren som ska upplysa båda parterna om de olika klausulernas 

innebörd i avtalen som skrivs och vilken rättsverkan de kan komma att få.65  

I samband med fastighetsaffären är det många konsumenter som trots allt upplever pro-

blem som beror på bristande information ifrån mäklaren och därför finns all anledning att 

förbättra informationen till köpare och säljare.66 Uppgifterna som mäklaren är skyldig att 

lämna till köparna preciseras i lagen.67 Enligt god fastighetsmäklarsed är mäklaren skyldig 

att ta emot och vidarebefordra alla bud till säljare men ska inte påverka om säljaren väljer 

att överlåta fastigheten till någon annan än den som lade det högsta budet i en budgivning. 

Dock är det viktigt att mäklaren klart och tydligt förklarar för spekulanterna hur säljaren vill 

                                                
61 Ibid. 

62 Prop. 2010/11:15 s. 28. 

63 Prop. 2010/11:15 s. 29. 

64 Prop. 2010/11:15 s. 29. 

65 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, 
s. 23. 

66 Prop. 2010/11:15 s. 29. 

67 Ibid. 
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gå tillväga med försäljningen om denne har speciella önskemål. Ett exempel är att mäklaren 

upplyser spekulanterna om detta i objektsbeskrivningen eller på en visning eller när mäkla-

ren är i annan kontakt med spekulanterna.68 Köparen ska också erhålla all den information 

som berör fastighetens skick, som mäklaren är medveten om, som har kommit fram vid en 

ytlig undersökning eller om mäklaren med hänsyn till omständigheterna kan ha haft särskild 

anledning att upplysa om. Ett exempel är om fastigheten är av sådan modell där det ofta 

upptäcks fel. Därför ansågs det vara naturligt att denna skyldighet att upplysa om förhål-

landen angående fastigheten som kan tänkas ha betydelse för en köpare skulle framgå ut-

tryckligen i den nya lagen.69 Utredningen tyckte även att mäklaren enligt god fastighetsmäk-

larsed är skyldig att upplysa köparen om andra saker som kan vara av betydelse för denne 

exempelvis att mäklaren upplyser köparen om eventuella ändringar av plan- och byggbe-

stämmelser som skulle vara av intresse för köparen och som mäklaren har kunskap om. 

God fastighetsmäklarsed kräver att mäklaren ser till att informationen presenteras tydligt 

och på ett lättbegripligt sätt samt att den kommer köparen till del i god tid innan överlåtel-

seavtalet ingås så att köparen kan överväga dess konsekvenser.70  

I mäklarens upplysning- och rådgivningsskyldighet ingår det att han ska informera en köpa-

re om dennes undersökningsplikt enligt Jordabalken. Det finns en uttrycklig skyldighet för 

mäklaren att verka för att en köpare före köpet undersöker fastigheten. Dock har det fram-

gått att ett av de vanligaste problemen som en konsument har upplevt i samband med fas-

tighetsaffären är just att de inte anser sig ha fått tillräckligt med information i detta avseen-

de. Ofta är det så att köparen inte till fullo har förstått vidden av sin undersökningsplikt, 

vilket mäklaren är i position att påverka. Det kan ta tid att undersöka en fastighet och det 

skulle fördröja försäljningsprocessen, detta kan vara förklaringen till att mäklaren inte lyfter 

fram vikten av att köparen har undersökt fastigheten innan köpet i tillräcklig mån. Utred-

ningen föreslog därför att mäklaren skriftligen informerar köparen om dennes undersök-

ningsplikt.71  

4.6 Objektsbeskrivning 
Den nya lagen ändrade det faktum att mäklaren numera ska erbjuda en boendekostnads-

                                                
68 Prop. 2010/11:15 s. 29. 

69 Prop. 2010/11:15 s. 29 f. 

70 Prop. 2010/11:15 s. 57. 

71 Prop. 2010/11:15 s. 30. 
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kalkyl. I 1995 års lagstiftning var mäklaren skyldig att ange sådan information i objektsbe-

skrivningen.72 Detta kan vara av stor betydelse för köparen, då de säkerligen skulle vilja 

räkna ut totala månadskostnaden och bedöma om de klarar av en sådan kostnad, rent eko-

nomiskt.73  

Det är inte ovanligt att det till en fastighet tillhör anläggningar som är gemensamma med 

andra fastigheter och som har stadigvarande betydelse för fastigheterna. Spekulanter på en 

fastighet har i allmänhet ett intresse av att få kännedom om gemensamhetsanläggningar då 

detta kan innebära eventuell underhållsskyldighet. Därför föreslogs det av utredningen att 

mäklaren är skyldig att kolla upp om det förekommer sådana gemensamhetsanläggningar 

och om så är fallet, att detta ska anges i objektsbeskrivningen.74  

 

4.7 Påföljder 
FMN är en statlig myndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklare75 och inom myndig-

heten finns en Disciplinnämnd. Disciplinnämnden avgör ärenden som kan leda till att en 

mäklare erinras eller varnas76 och i allvarligare fall till och med återkalla registreringen.77  

Anser någon att en mäklare har agerat felaktigt kan en anmälan göras till FMN som sedan 

avgör om en mäklare bör granskas eller inte. Anmälan registreras sedan som ett ärende som 

både mäklaren och anmälaren får ta del av. Intressant att veta är att utredningen inte är be-

gränsad till endast det som har blivit anmält. Dock utreder FMN normalt inte anmälningar 

som härrör till händelser som är äldre än ett år eller anonyma anmälningar.78 Ofta är det i 

dessa fall ord mot ord och för att FMN ska kunna kritisera mäklaren krävs det att det finns 

andra omständigheter som visar att mäklaren har gjort fel. Det är sedan FMN:s disciplin-

nämnd som ger mäklaren en varning eller erinran alternativt en avregistrering. En varning 

                                                
72 Jingryd, O, Segergren, L, Fastighetsförmedling, Solna, 2011, 2:a uppl, s. 52. 

73 Prop. 2010/11:15 s. 30. 

74 Prop. 2010/11:15 s. 31. 

75http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_konsumenter_anmalningar.pdf, den 6 
april 2012.  

76 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1878, den 12 april 2012. 

77http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_konsumenter_anmalningar.pdf, den 6 
april 2012. 

78 Ibid. 
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eller erinran innebär att mäklaren inte har följt god fastighetsmäklarsed eller på annat vis 

handlat i strid med sina skyldigheter och mäklaren förväntas då ändra sitt sätt att arbeta. 

Har mäklaren däremot fått sin registrering återkallad så får denna inte längre åta sig några 

förmedlingsuppdrag. Om mäklaren är missnöjd med påföljden kan mäklaren överklaga 

FMN:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.79 Tvister om skadeståndskrav mot mäkla-

re och tvister som gäller mäklarens rätt till provision eller någon annan ersättning prövas av 

allmän domstol och i vissa fall av ARN.80 

Fastighetsmäklarnämnden får enligt 29 § FML: 

”återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som  

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,  

2. inte betalar registreringsavgift eller 

3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag.  

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarnämnden i stället meddela varning eller erinran. 

Är förseelsen ringa, får påföljd underlåtas.”  

Beviskraven för att meddela en påföljd till en mäklare är hög81, omständigheterna i det ak-

tuella fallet ska vara otvetydigt fastslagna.82   

 

                                                
79http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_konsumenter_anmalningar.pdf, den 6 

april 2012.  

80 Ibid . 

81 Grauers, P.H, Rosén, M, & Tegelberg, L, Fastighetsmäklaren – En vägledning, Stockholm, 2011, 4:e uppl, 
s. 31. 

82 Melin, M, & Kilander, L, Fastighetsmäklarlagen – En kommentar, Stockholm, 2007, 2:a uppl, s. 105. 
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4.7.1 Erinran 

Erinran är nytt i och med 2010 års lag och är till för att kunna ge en påföljd när det fram-

står som för strängt att utdela en varning och förseelsen inte bör bedömas som ringa men 

mäklaren ändå har agerat olämpligt.83 I Prop. 2010/11:15 nämns det att erinran kan komma 

att meddelas även för mäklarens handlande som enligt 1995 års lag skulle ha passerat utan 

påföljd och därför borde frågan om mäklarens åtgärder och underlåtenhet före ikraftträ-

dandet bedömas enligt 1995 års lag. Detta följer av att de uppdragsavtal som har ingåtts 

före 2010 års lag fortfarande kommer att bedömas enligt 1995 år lag.84 

 

4.7.2 Varning och avregistrering 

Varningar utdelas till mäklare som har agerat på ett särskilt klandervärt vis och om de hand-

lingarna upprepas, kan det leda till återkallelse av registreringen.85 Blir en mäklare avregi-

strerad innebär det att mäklaren inte får åta sig några förmedlingsuppdrag längre, främst för 

att skydda konsumenterna.86 Återkallelse av registrering gäller först efter det att beslutet har 

vunnit laga kraft.87  

 

                                                
83 Prop. 2010/11:15 s. 40. 

84 Prop. 2010/11:15 s. 44. 

85 Prop. 2010/11:15 s. 40. 

86 Prop. 2010/11:15 s. 41. 

87 Prop. 2010/11:15 s. 65. 
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5 Analys 

5.1 Beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen 
Oftast är uppdragsgivaren en person som önskar sälja sin bostad men ibland kan det vara 

tvärtom, alltså en person anlitar en mäklare för att hitta ett nytt boende. Rollen som opar-

tisk mellanman ska inte hindra mäklaren att ge råd om hur uppdragsgivaren bör handla i 

sina ekonomiska affärer. Det är självklart att mäklaren står sin uppdragsgivare närmast men 

denna skyldighet ska inte påverka mäklarens opartiskhet, mäklaren måste alltså även beakta 

den andra partens intressen för vad som omfattas av god fastighetsmäklarsed.  

Är det så att mäklaren får reda på att en spekulant inte har en ekonomi för att klara av att 

genomföra det eventuella köpet, bör mäklaren upplysa säljaren om detta. Dock är mäklaren 

inte skyldig att granska köparens ekonomi utan ska lita på intressenternas ord angående de-

ras ekonomi. Det bör inte vara särskilt svårt för mäklaren att skaffa sådan information an-

gående köparens ekonomi som kan påverka köpet. Hade mäklaren haft sådan skyldighet 

skulle både mäklaren och säljarens skydd öka väsentligt i och med att endast spekulanter 

med tillräckligt god ekonomi för den aktuella fastigheten skulle kunna komma så långt i 

förmedlingsprocessen att kontrakt skrivs. Detta skulle då hindra att köparen i ett senare 

skede inte kan erlägga handpenningen eller betala den överenskomna köpeskillingen, vilket 

också hindrar ett kontraktsbrott och därmed även ett eventuellt skadeståndsanspråk.  

 

5.2 Förbud mot självinträde och förmedling till närstående 
I tidigare lagstiftning och praxis har mäklaren varit förbjuden att förmedla till eller från en 

närstående, detta har inte ändrats i och med den nya lagens införlivande. Däremot är det 

nytt i lagen att mäklaren är förbjuden att själv köpa fastigheten som han har haft i uppdrag 

att förmedla. Tidigare var förbudet begränsat till att mäklaren inte fick köpa en fastighet 

som han har i uppdrag att förmedla. Det framgår av förarbetena att detta förbud endast 

gäller det aktuella förmedlingsuppdraget och man får tolka det som att det förbudet inte 

gäller om fastigheten senare läggs ut till försäljning. Det får därför antas vara så att fastighe-

ten ska ha sålts om minst en gång, om det bara är en månad efter det att mäklaren har för-

medlat fastigheten eller om det är tjugo år senare verkar inte ha någon betydelse.  

Denna ändring har gjorts för att skydda konsumenten mot att mäklaren har ett eget intresse 

i att inte ange korrekt marknadsmässigt pris på bostaden. Om mäklaren själv har intresse i 
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fastigheten kan mäklaren agera på ett vis som denne annars inte hade gjort. Om mäklaren 

däremot vet om att minst en mäklare måste sälja fastigheten efter det att han har förmedlat 

den och därmed sätta ett nytt, mer korrekt, marknadspris kommer hans handlingar i sam-

band med sitt förmedlingsuppdrag inte att ha någon betydelse när han sedan vill köpa fas-

tigheten. På så vis har en mäklare inget incitament att agera i strid med god fastighetsmäk-

larsed när han förmedlar fastigheten p.g.a. att han har ett eget intresse i att fastighetens 

marknadspris inte fastställs till det verkliga. Vid en senare försäljning kommer fastigheten 

att säljas till ett marknadsmässigt pris, om inte några yttre händelser som exempelvis låg-

konjunktur, inträffar som skulle kunna påverka priset. Detta skyddar säljaren från att mäk-

laren agerar i strid med sina plikter vid förmedling av säljarens bostad vilket stärker konsu-

mentens skydd då denna regel inte tidigare existerade.   

 

5.3 Dokumentation av uppdraget 
Syftet med mäklarens skyldighet att numera dokumentera uppdraget är att öka transparens i 

budgivningen och i mäklarens lagstadgade skyldigheter under förmedlingen. Regeln inför-

des för att minska antalet tvister mellan konsumenter och mäklare samt att underlätta för 

ARN:s tvistlösning och även effektivisera FMN:s tillsyn.  

Dokumentationen är endast mäklarens version av vad som har skett så därför bereds köpa-

re och säljare tillfälle att kontrollera att det som står i dokumentet stämmer vid affärens av-

slutande. Om de inte samtycker till vad som står skrivet har de en chans att agera och ut-

trycka sitt missnöje. Det är extra viktigt att de agerar innan de signerar dokumentet då do-

kumentationen kan komma att ligga till grund vid en eventuell tvist och därför kan det bli 

svårt att bevisa att de inte var nöjda med innehållet om de har signerat och godkänt det. 

Bevissvårigheter i samband med en tvist begränsas i och med en sådan dokumentation och 

konsumenterna får ett stärkt skydd i och med att de har en chans att yttra sig vid felaktighe-

ter redan innan de skriver under dokumentet. Mäklaren bör även vara mindre benägen att 

handla i strid med sina skyldigheter då det i dokumentationen ska skrivas ner alla de om-

ständigheter som, om de inte följs, kan vara påföljdsgrundande. Köparens skydd förstärks 

ytterligare då mäklaren har en skyldighet att upplysa om undersökningsplikten och dess in-

nebörd samt dokumentera när det gjordes. Om detta inte har gjorts kan köparen mottsätta 

sig informationen i dokumentet innan påskrivandet. Eftersom mäklaren är medveten om 

att dokumentationen kommer att granskas kommer mäklaren troligtvis vara mer benägen 
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att göra rätt från början och vara betydligt noggrannare med den information som mäkla-

ren delger till köpare och säljare. Sådan dokumentation kan inte annat än anses vara till 

både köpare och säljares fördel.  

5.4 Sidoverksamhet 
Det största problemet med att en mäklare ägnar sig åt annan verksamhet vid sidan om 

mäklaryrket är att mäklaren då får ett ekonomiskt incitament att se till sitt eget bästa och 

inte köparens eller säljarens. Därför finns det numera en skyldighet för mäklaren att anmäla 

till FMN om denne kommer att ägna sig åt sådan verksamhet där mäklaren får ersättning 

för att i någon form förmedla t.ex. lån eller försäkring. Mäklaren ska då upplysa både köpa-

re och säljare om detta, så att de är medvetna om att mäklaren mottar ersättning för sin 

sidoförmedling. Syftet med att registrera sådan verksamhet hos FMN är att synliggöra mäk-

larens sidouppdrag och ge köparen och säljaren tillfälle att kunna bedöma om mäklaren har 

ekonomiska motiv att bete sig på ett visst vis. Mäklaren ska upplysa om vilken typ av upp-

drag som denne har åtagit sig, vem som är uppdragsgivare och vilken ersättning mäklaren 

får för den enskilda förmedlingen.  

Det faller sig naturligt att en mäklare erbjuder sina kunder kontakt med en bankman som 

kan hjälpa till att få bostadslån med lägre ränta eller erbjuda kontakt med en försäkrings-

agent som ger ett förmånligare avtal på försäkring då dessa oftast är nödvändiga vid ett köp 

av fastighet. Om mäklaren får ersättning för en sådan förmedling kan detta leda till att mäk-

laren ser främst till sina egna intressen än konsumentens, därför är det välbehövligt med en 

maximumgräns på några tusen kronor. Det har fortfarande inte kommit någon praxis på 

denna nya regel och det har inte uttalats exakt var gränsen går. Det är inte heller klarlagt om 

maximumersättningen på några tusen gäller per år, månad eller per uppdrag. Detta kommer 

säkerligen inom en snar framtid att fastställas. Däremot är det säkert att till ersättningen 

räknas både direkta och indirekta ersättningar till maximumbeloppet på några tusen. Alltså 

kan det handla om resor, rabatter eller bonusar som kommer mäklaren till del för den för-

medling som han utför. Det kan knappast vara så att en mäklare kan erhålla några tusen per 

förmedlat uppdrag då man säkert kan anta att en mäklare skulle kunna förmedla bostadslån 

eller försäkring, eller både och vid en fastighetsförmedling. För en duktig mäklare skulle det 

kunna bli mellan fem till tio förmedlingar i månaden om inte mer. Om mäklaren erhåller 

några tusen per förmedling kan man knappast tro att en mäklare inte skulle få ett ekono-

miskt incitament vid ersättning för uppdrag. Därför verkar det otroligt att maximumersätt-

ningen för några tusen skulle vara per uppdrag, då säkerligen konsumentskyddet skulle 



 

 
25 

minska vid sådan hög ersättning till mäklaren. Om ersättningen på några tusen istället är 

maximerat till att gälla per år skulle det kunna leda till att mäklaren har allt för liten egen 

vinning i förmedling av försäkring eller bostadslån att denne istället struntar i att erbjuda en 

sådan tjänst till kunden och detta skulle i så fall leda till att kunden negativt drabbas då de 

förmodligen hade erhållit förmånligare erbjudanden genom mäklarens förmedling. Med 

detta i beaktande kan man nästan säkert anta att en ersättning på max några tusen måste 

anses vara per månad, då får mäklaren lagom incitament att erbjuda tjänsterna om försäk-

ring eller bostadslån men inte tillräckligt med eget ekonomiskt intresse för att konsumenten 

skulle drabbas negativt.    

Att mäklaren får en mindre ersättning och måste upplysa om denna verksamhet till köpare 

och säljare ger dem chansen att själva fatta beslut grundade på fakta. Om mäklaren upply-

ser om ersättningen och vem som är uppdragsgivare kan konsumenterna knappast anse sig 

vara förda bakom ljuset. De kan själva bedöma om mäklaren agerar på ett visst sätt p.g.a. 

den ersättning som mäklaren erhåller för förmedlingen. I och med denna ändring måste 

konsumentskyddet anses vara starkare då förmedlingsuppdraget av annan verksamhet än 

fastighetsförmedlingen blir genomskinlig.  

 

5.5 Förbättrad information  
Fastighetsmäklaren blir i flera avseende skyldig att lämna information skriftligen, ett exem-

pel på sådan information är att skriftligen uppmana köparen att undersöka fastigheten. Li-

kaså är det upp till mäklaren att förklara köpekontraktets alla klausulers innebörd och vad 

de betyder rättsligt. Mäklaren ska lämna korrekta uppgifter avseende förfoganderätt över 

fastigheten, servitut, inteckningar och andra rättigheter som belastar fastigheten. Märk väl 

att mäklaren endast är skyldig att upplysa om sådana omständigheter som mäklaren vet om, 

det ligger alltså inte inom mäklarens skyldigheter att ta reda på information som exempelvis 

framtida plan- och byggbestämmelser. Dock ska mäklaren verka för att säljaren lämnar de 

uppgifter angående fastigheten som kan tänkas vara av betydelse för köparen. Om säljaren 

undanhåller viss information är det alltså inte mäklarens skyldighet att ta reda på fakta. Det-

ta kan sätta köparen i ett underläge, då det inte är säkert att all den information som ges är 

riktig eller om det finns mer information. Det kan tyckas att mäklaren borde ha sådan skyl-

dighet att ta reda på plan- och byggbestämmelser för att ge köparen möjligheten att över-

väga framtida byggnader eller ändringar i närområdet. Säg att det finns framtida planer på 
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att anlägga en framtida industrifastighet framför huset, säkerligen är detta information som 

köparen önskar bli upplyst om då det definitivt kommer att påverka fastighetens värde ne-

gativt. Det kan knappast anse vara i köparens intresse att sådan regel inte finns och det tor-

de inte vara allt för stora svårigheter för en mäklare att anskaffa sådan information. Om en 

mäklare är grundlig och kollar upp sådana bestämmelser är han skyldig att upplysa om den 

information han erhållit. Detta är tämligen intressant då mäklaren inte är skyldig att under-

söka sådana bestämmelser men trots det skyldig att upplysa om dem ifall han har känne-

dom om dem. Därför kan det tyckas att en skyldighet att undersöka framtida plan- och 

byggbestämmelser bör föreligga för att skydda en köpare, då mäklaren ändå är skyldig att ta 

reda på om det finns servitut, inteckningar, gemensamhetsanläggningar eller andra rättighe-

ter som belastar fastigheten.   

 

5.6 Objektsbeskrivning 
Mäklaren ska överlämna korrekta uppgifter till köparen avseende vem som har förfogande-

rätt över fastigheten, vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastighe-

ten. Mäklaren ska också verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fas-

tigheten som kan tänkas vara av betydelse för köparen. Har mäklaren kännedom om sådan 

information som en köpare förmodligen är intresserad av att ha kännedom om är det vik-

tigt att mäklaren talar om det för köparen. Köparen kan endast då fatta ett informerat be-

slut. Det kan tänkas att viss information angående fastighetens skick eller annat förhållande 

som härrör till fastigheten skulle ändra en spekulants åsikt om eventuellt förvärv av fastig-

heten, vid kännedom av sådan information. Därför är det av vikt att mäklaren delar med sig 

av allt han känner till.  

Spekulanter på en fastighet har i allmänhet ett intresse av att få kännedom om gemensam-

hetsanläggningar då detta kan innebära eventuell underhållsskyldighet. Köpare skyddas ge-

nom sådan kännedom från oförutsedda kostnader som sådana gemensamhetsanläggningar 

kan medföra. Det blir då lättare för en köpare att kunna räkna på totala årskostnaden.  

5.7 Erinran 
Det tänkas att mäklaren är mer benägen att göra bra ifrån under pågående förmedlings-

uppdrag eftersom även mindre förseelser numera får en påföljd. Dock kan det i vissa fall 

tänkas vara en för mild påföljd att mäklaren erhåller en erinran eller varning då de i prakti-
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ken inte hindrar eller påverkar mäklaren i dess yrkesutövning, de uppmuntrar endast till ett 

ändrat beteende hos mäklaren. Dessa två påföljder visar egentligen endast att mäklaren har 

agerat felaktigt och att mäklaren bör ändra på sitt sätt att arbeta i liknande frågor. Man kan 

därför fundera över om erinran och varning borde förläggas med vite, för att ytterligare 

stärka skyddet för konsumenterna. Om mäklaren vet om att de förutom att erhålla en erin-

ran eller en varning också måste betala vite för sin försummelse bör de ha större intresse av 

att inte hamna i en sådan situation där någon av dessa påföljder blir aktuella.  

Denna nya påföljd stärker såklart konsumentens trygghet i en fastighetsförmedling då mäk-

lare som har agerat i strid med lagen eller god fastighetsmäklarsed får en påföljd och att den 

orätta handlingen uppmärksammas. Förhoppningsvis har påföljden fått mäklaren att tänka 

om och förändrat tidigare beteende till det bättre. Däremot är det nära till hands att tro att 

ett erläggande av vite i samband med erinran eller varning skulle stärka konsumenternas 

skydd betydligt mer.  
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6 Slutsats 

I den nya lagen har mäklaren en uttrycklig skyldighet att främst beakta sin uppdragsgivares 

ekonomiska intressen, men detta innebär inte att mäklaren ska ignorera den andra partens 

intressen utan dessa ska även iakttagas så långt som god fastighetsmäklarsed kräver det. 

Denna skyldighet sträcker sig endast till de rent ekonomiska intressena som att ge råd angå-

ende främst prissättning och betalningsvillkor. Om mäklaren beaktar endast ena partens in-

tresse är det till nackdel för den andra parten och mäklaren blir då partisk och bryter såle-

des mot god fastighetsmäklarsed och lagen där det stadgas att en mäklare ska vara en opar-

tisk mellanman. Om en mäklare agerar partiskt innebär det att tryggheten nästintill helt för-

svinner för den andra parten, det är därför reglerna om att en fastighetsmäklare ska vara 

opartisk finns till – för att skydda bägge parter.   

Det nya förbudet att mäklaren inte får köpa fastighet som denne har haft i uppdrag att 

förmedla skyddar säljaren från mäklare som har ekonomiskt incitament att agera i strid med 

god fastighetsmäklarsed när han förmedlar fastigheten. Vid en senare försäljning kommer 

fastigheten att säljas till ett marknadsmässigt pris om inte några yttre händelser inträffar 

som skulle kunna påverka priset. Detta skyddar säljaren från att mäklaren agerar i strid med 

sina plikter vid förmedling av säljarens bostad och då åsidosätter säljarens intressen. Den 

nya regeln om förbud mot självinträde stärker konsumentens skydd i en mycket större ut-

sträckning än den var i 1995 års lag då även fastigheter som mäklaren har haft i uppdrag att 

förmedla även innefattas i förbudet.  

Dokumentationen som mäklaren är skyldig att föra över uppdraget är till för att skydda kö-

paren och säljarens intressen under förmedlingen. Mäklaren skriver ner de anbud som 

kommer in och de beslutsfattande som mäklaren är skyldig att ta enligt lagen. Efter avslutat 

uppdrag ska båda parterna signera dokumentet, har någon av dem invändningar till vad 

som står skrivet har de möjlighet att meddela det innan de signerar dokumentationen. Det 

är viktigt att alla parter redan innan har godkänt innehåller, detta för att motverka att tvister 

överhuvudtaget uppstår. Om en tvist trots det uppstår kan dokumentationen över förmed-

lingsuppdraget komma att användas som bevisning, det kan då bli svårt att bevisa att de 

inte var nöjda med innehållet om de har signerat och godkänt det. 

Klart framgår det däremot att konsumentskyddet har stärkts, inte minst i och med anbuds-

listorna. Att föra journal om de viktigaste besluten som fattas av mäklaren och dokumenta-

tionen av alla anbud på fastigheten skapar en stor trygghet för köparen och säljaren då det 



 

 
29 

finns möjlighet för konsumenten att kontrollera dokumentet i efterhand för att se vem som 

lade vilket bud och när detta skedde. Det blir därför svårare för mäklaren att agera på ett 

vis som inte är i enlighet med god fastighetsmäklarsed eller fastighetsmäklarlagen, då risken 

att sådant beteende upptäcks ökar.    

Mäklaren får inte ta emot en för stor ersättning för sidoverksamhet utan det stadgas i fö-

rarbetena att ersättningen inte får vara större än några tusen kronor. Det har fortfarande 

inte kommit någon praxis på denna nya regel och det har inte uttalats var gränsen på er-

sättning går. Det är heller ännu inte klarlagt om maximumersättningen på några tusen gäller 

per år, månad eller uppdrag. Det kan knappast vara så att en mäklare kan erhålla några tu-

sen per förmedlat uppdrag då man säkert kan anta att en mäklare skulle kunna förmedla 

bostadslån eller försäkring eller både och vid en fastighetsförmedling. För en duktig mäkla-

re skulle det kunna bli mellan fem till tio förmedlingar i månaden om inte mer. Om mäkla-

ren erhåller några tusen per förmedling kan man knappast tro att en mäklare inte skulle få 

ett ekonomiskt incitament vid ersättning för så många uppdrag. Därför verkar det otroligt 

att maximumersättningen för några tusen skulle vara per uppdrag, då säkerligen konsu-

mentskyddet skulle minska vid sådan hög ersättning till mäklaren. Om ersättningen på någ-

ra tusen istället gäller per år skulle det kunna leda till att mäklaren har allt för liten egen 

vinning i förmedling av försäkring eller bostadslån att denne istället struntar i att erbjuda en 

sådan tjänst till kunden och detta skulle i så fall leda till att kunden drabbas negativt. Om 

mäklaren förmedlar bostadslån eller försäkring brukar även kunden gynnas av detta då 

kunderna oftast erbjuds ett förmånligare pris på försäkring eller en lägre ränta på lånet. Med 

detta i beaktande kan man nästan säkert anta att en ersättning på max några tusen måste 

anses vara per månad, då får mäklaren lagom incitament att erbjuda förmånligare försäkring 

eller bostadslån men inte tillräckligt för att åsidosätta konsumenternas intressen till förmån 

för sina egna.  

Att en mäklare numera är skyldig att skriftligen uppmana köparen att undersöka fastigheten 

innan köpet och skyldig att dokumentera att sådan delgivning har skett och att innebörden 

av köparens undersökningsplikt är förklarad för köparen, ger köparen en möjlighet att få 

reda på sådana omständigheter kring fastighetens skick och förhållanden att om det upp-

täcks några brister eller fel, en prisdiskussion är möjlig före avtalen skrivs under. Givetvis 

ska mäklaren verka för att säljaren lämnar uppgifter om sådant som kan vara av betydelse 

för en köpare, dock är mäklaren inte skyldig att undersöka om all information stämmer. 

Om säljaren skulle undanhålla viss information sätter det köparen i ett underläge om han 
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inte före köpet har undersökt fastigheten eller om det rör sig om svårupptäckta fel eller 

brister. Mäklaren är dock endast skyldig att upplysa om sådana omständigheter som mäkla-

ren vet om, det ligger alltså inte inom mäklarens skyldigheter att ta reda på information 

som exempelvis framtida plan- och byggbestämmelser. Författaren anser att konsument-

skyddet hade stärkts ytterligare om mäklaren har sådan skyldighet att ta reda på plan- och 

byggbestämmelser och då ge köparen möjligheten att överväga framtida byggnader eller 

ändringar i närområdet. Det kan knappast anses vara i köparens intresse att sådan regel inte 

finns och det torde inte vara allt för besvärligt för en mäklare att ta reda på sådan informa-

tion. 

Det är av största vikt att mäklaren delar med sig av allt han känner till, oavsett om han an-

ser att informationen är obetydlig kan den vara av intresse för en potentiell köpare. 

Gemensamhetsanläggningar eller servitut kan innebära eventuell underhållsskyldighet där-

för är det av intresse för en köpare att ha kännedom om detta. All information får anses 

gynna köparen i en fastighetsförmedling, ju mer en köpare är informerad om desto större 

är chansen att köparen kan fatta ett informerat beslut baserat på fakta kring fastighetens 

förhållanden.  

Erinran och varning visar egentligen endast att mäklaren har agerat felaktigt och att den bör 

ändra på sitt sätt att arbeta i liknande frågor men ger inget incitament för mäklaren att verk-

ligen göra det därför borde vara strängare påföljder för en fastighetsmäklare som bryter 

mot lagstiftningen. En erinran eller varning leder egentligen inte till något mer än att man 

har blivit upplyst om att inte fortsätta på samma sätt. Författaren anser att mäklarna troligt-

vis hade varit mer benägna att ändra sina handlingar om det hade varit tal om exempelvis 

böter i samband med en påföljd. Detta hade säkerligen uppmuntrat ytterligare till ändrat 

beteende hos de mäklare som har erhållit en erinran eller en varning.  

Den nya fastighetsmäklarlagen ska förstärka konsumentskyddet och skapa mer förutsägba-

ra regler vid fastighetsförmedling. Både köpare och säljare i flera avseende numera tillgång 

till betydligt mer insyn i förmedlingsuppdraget, inte minst i och med anbudslistorna och 

dokumentationen av uppdraget. Det finns fortfarande flera åtgärder som, författaren anser, 

enkelt hade kunnat förstärka konsumenternas skydd ytterligare. Detta skulle bl.a. kunna gö-

ras genom att mäklarna blir förpliktade att ta reda på mer förhållanden som rör fastigheten 

och kontrollera köparens ekonomi mera ingående samt förelägga vite vid påföljderna var-

ning och erinran. Dock är det säkert att säga att syftet med de gjorda ändringarna i lagen 
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har uppnåtts. Både köparen och säljaren har i och med införlivandet av den nya lagen och 

de tillägg och ändringar som har gjorts fått ett betydligt större skydd i fastighetsförmedling-

en. Det är fortfarande svårt att se exakt hur mycket konsumentskyddet har förbättrats. När 

det inkommer praxis kommer de frågor som uppstått i samband med implementerandet av 

den nya lagen säkerligen att besvaras men till dess får man anta att de ändringar som har 

gjorts ska tolkas till konsumentens fördel.  
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