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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
För att samhällsekonomin ska fungera effektivt krävs att avtalsparter kan finna 

varandra och med rättsligt bindande verkan har möjlighet att sluta avtal. 

Eftersom potentiella avtalsparter inte alltid kan förhandla direkt med varandra 

har ett system med olika typer av mellanmän utvecklats. Beroende på 

utformningen av uppdragsavtalet kan mellanmannen både förhandla åt och 

sluta avtal å sin huvudmans vägnar. Mellan huvudman och mellanman 

föreligger ett sysslomannaförhållande som bygger på en förtroenderelation 

parterna emellan. Sysslomannauppdraget innebär även att mellanmannen har 

att iaktta en vård- och omsorgsplikt gentemot uppdragsgivaren. Som en följd av 

detta är mellanmannen skyldig att i första hand beakta sin huvudmans intressen. 

Beträffande mäklaren, som i Sverige rättsligt sett betraktas som en mellanman, 

är saken något annorlunda. Mäklaren skiljer sig från övriga mellanmansformer 

genom att denne i samband med sitt uppdrag ska iaktta en opartiskhet i 

förhållande till parterna. Mäklaren är därmed skyldig att i viss mån beakta både 

säljarens och köparens intressen och har således ett ansvar och en omsorgsplikt 

även gentemot den part som inte är att betrakta som uppdragsgivare.  

 Det förekommer att mäklaren medlar, framför bud och tillhandahåller 

information samt utför andra arbetsuppgifter som har anknytning till 

förmedlaruppdraget. Det finns därmed många moment under vilka mäklarens 

lojalitet gentemot parterna sätts på prov. Upplägget med den dubbla lojaliteten 

kan ge upphov till en problematik eftersom de förhandlande parterna, trots det 

gemensamma målet att sluta avtal, i princip alltid får sägas ha disparata 

intressen vad gäller pris och övriga avtalsvillkor. Problematiken och det 

motsägelsefulla i att tjäna båda dessa parter förstärks av att mäklarens 

ersättning ofta är avhängig att parterna når en överenskommelse. Mäklaren har 

således själv starka incitament att parterna sluter avtal. 
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 Till följd av mäklarens dubbla lojalitet finns det en risk för att det i 

samband med mäklaruppdraget uppstår problem i form av olika 

lojalitetskonflikter. Det är denna problematik som i det följande ska behandlas. 

 För att utreda lojalitetsfrågan blir det även aktuellt att redogöra för 

mäklarens rättsliga relation till köparen och säljaren. Det som gör 

problematiken intressant att utreda är främst det faktum att gällande rätt 

avseende dessa spörsmål, åtminstone avseende vissa mäklarformer, måste 

betraktas som något otydlig.  

  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera mäklarens roll som opartisk mellanman. 

Fokus i analysen kommer genomgående att ligga på lojalitetsproblematiken 

och huruvida mäklaren kan förväntas tjäna två parter. 

 Eftersom opartiskheten till stor del är beroende av mäklarens rättsliga 

ställning i övrigt krävs en relativt omfattande utredning av mäklarrätten. Att 

uttömmande redogöra för mäklarens rättsliga ställning är emellertid inte syftet 

med framställningen. Lojalitetsproblematiken är central men det blir i 

sammanhanget även aktuellt att avhandla vilka sanktioner det finns mot 

mäklare som brister i sin opartiskhet. Om den reglering som finns inte framstår 

som tillfredsställande blir ett naturligt bisyfte att föreslå ändringar av det 

regelverk som rör mäklarens ställning som opartisk mellanman. 

 Sammanfattningsvis tar huvudfrågan i denna framställning sikte på att 

utreda om mäklaren i sin egenskap av mellanman kan tjäna två parter vars 

intressen ofta är motstridiga, samt om ny reglering på området är påkallad. 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar mäklaren och den problematik som uppstår när denne i 

sin egenskap av mellanman förväntas tillvarata både säljaren och köparens 

intresse. Förevarande lojalitetsproblematik torde, om än i något olika 

omfattning, gälla i princip alla mäklarformer varför uppsatsen behandlar 
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mäklare generellt. Inom mellanmansrätten existerar den åsyftade problematiken 

framförallt beträffande mellanmansformen mäklare. Eftersom övriga 

mellanmän uteslutande förväntas tjäna sin huvudman kommer dessa inte att 

behandlas, annat än i den utsträckning det är relevant för redogörelsen av 

mäklaren.  

 Det finns dessutom en lojalitetsproblematik som snarare avser 

uppdragsgivarens lojalitet gentemot mäklaren. Denna problematik grundar sig i 

att uppdragsgivaren i princip är fri att avsluta mäklaruppdraget närhelst han vill. 

Denna lojalitetsproblematik ryms emellertid inte inom ramen för uppsatsen.  

 Försäkringsmäklaren måste sägas utgöra ett specialfall på mäklarrättens 

område eftersom denne i regel endast förväntas tillvarata köparens intresse.1 

Eftersom försäkringsbolagen sedan länge ansetts kapabla att tillvarata sina egna 

intressen har försäkringsmäklaren i princip uteslutande varit skyldig att visa 

lojalitet gentemot kunden. 2  Således omfattas denna mäklarkategori inte av 

kravet på opartiskhet som är grunden till huvudfrågan i denna uppsats. Främst 

av denna anledning behandlas försäkringsmäklaren endast översiktligt i 

förevarande uppsats. Ett annat skäl till denna avgränsning är att lag om 

försäkringsförmedling (FFmL) till skillnad från den gamla 

försäkringsmäklarlagen (1989:508) omfattar även så kallade anknutna 

förmedlare. Dessa förmedlare, som närmast kan liknas vid försäljare, är 

anställda av eller har ingått avtal med ett eller flera försäkringsbolag om att 

förmedla just deras försäkringstjänster. 3  Eftersom det föreligger ett 

anställningsliknande förhållande mellan dessa förmedlare och 

försäkringsbolagen har lagstiftaren ansett det naturligt att dessa ombuds 

lojalitet, tvärtom mot vad som är fallet beträffande de mer traditionella 

försäkringsmäklarna, i första hand riktas mot försäkringsgivaren. 4

                                              
1 Prop 2004/05:133 s 95 ff, Braekhus med hänvisningar s 239. 

 Den 

lojalitetsproblematik som behandlas i denna framställning existerar således inte 

2 Braekhus med hänvisningar s 239, Ferh s 89 ff. 
3 Prop 2004/05:133 s 60, 93. 
4 A prop s 43, 60, 93. 
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på samma sätt beträffande försäkringsmäklaren som för övriga mäklare. 5

 Fokus i denna framställning kommer att ligga på de civilrättsliga regler 

som behandlar mäklarinstitutet.  De näringsrättsliga regelverk som mäklar-

rätten aktualiserar kommer endast att behandlas i den mån det är av särskilt 

intresse.   

 

Anledningen till att i framställningen inte helt utesluta försäkringsmäklaren är 

att det föreligger en intressant lojalitetsproblematik beträffande de mer 

traditionella oanknutna försäkringsmäklarna, då dessa har en lojalitetsplikt 

gentemot kunden men ofta får sin ersättning från försäkringsbolagen. 

 

1.4 Metod och material 
Vid författandet av denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts för 

att fastställa gällande rätt. De rättskällor som konsulterats har följaktligen varit 

lagar, förarbeten, domstolspraxis och doktrin. Eftersom lagstiftning och praxis 

på mäklarrättens område har visat sig vara relativt knapphändig har fokus 

kommit att ligga på vad som angivits i doktrin. Beträffande de fåtal 

mäklarområden som regleras av speciallagstiftning har däremot lagtext och 

förarbeten använts i möjligaste mån. Förutom målet att med de klassiska 

rättskällorna redogöra för gällande rätt har uppsatsen ett integrerat rättspolitiskt 

perspektiv som utreder huruvida det råder motsättningar eller förekommer 

brister i nuvarande regelverk, samt hur dessa problem på bästa sätt bör angripas. 

 Vidare är uppsatsen skriven med utgångspunkt i svensk rätt. För att 

fördjupa analysen och synliggöra alternativa lösningar beträffande det svenska 

mäklarinstitutets utformning har även mäklarens ställning i två utländska 

rättsordningar undersökts. Presentationen av mäklaren enligt dessa 

rättsordningar syftar dock inte till att ge en heltäckande bild av mäklarinstitutet 

i dessa länder. Det material som har legat till grund för den komparativa delen 

utgörs till viss del av respektive lands lagstiftning, dessutom har relevant 

utländsk och svensk doktrin beaktats. 

                                              
5 A prop s 31. 
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1.5 Terminologi  
Mellanmansrätten är ett rättsområde med en relativt omfattande och speciell 

terminologi. Eftersom olika regelverk blir tillämpliga beroende på vilken typ av 

mellanman som behandlas är det av största vikt att den terminologi som 

används är korrekt och lättförståelig. En definition av mäklaren samt en 

genomgång av mäklarens förhållande till andra typer av mellanmän kommer 

därför att göras under avsnitt 2. För att alternera språket i uppsatsen används 

både begreppet syssloman och mellanman, någon skillnad i innebörd 

beträffande dessa termer avses dock inte. 

 Namnet på nya försäkringsförmedlarlagen skiljer sig uppenbarligen mot 

lag (1989:508) om försäkringsmäklare som är den gamla lagen. Anledningen 

till denna förändring är att den gamla lagen endast omfattade personer som var 

oberoende av försäkringsgivarintressen medan den nya har ett vidare 

tillämpningsområde. Försäkringsförmedlarlagen omfattar även de anknutna 

förmedlarna varför denna terminologiska förändring ansågs nödvändig.6

 

 Om 

inte annat framgår används i uppsatsen begreppet ”försäkringsmäklare” 

beträffande de mäklare som fortfarande är att se som mäklare enligt den äldre 

lagens terminologi. 

1.6 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer närmast kapitel 2 som på ett generellt plan 

behandlar mellanmansrätten. Målet är att kapitlet inte endast ska vara av 

deskriptiv art, istället avser författaren att redan här inleda den analys som 

genomgående ska prägla framställningen. Därefter behandlas mäklarens roll i 

mellanmansrätten mer grundligt i kapitel 3.  

 Kapitel 4 bidrar med vissa komparativa betraktelser som senare används 

i den fördjupade analys av mäklarens dubbla lojalitet som företas i kapitel 5 

och 6. 
                                              
6 A prop s 42. 
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 Kapitel 5 bygger vidare på kapitel 3 och analyserar den problematik som 

utgör huvudfrågan i denna framställning. Nämligen huruvida mäklaren i sin 

egenskap av mellanman kan tjäna två klienter med vissa tillsynes motsatta 

intressen. Författaren avser att med hjälp av teoretiska exempel med tydlig 

verklighetsanknytning visa hur lojalitetsproblematiken kan gestalta sig i 

specifika situationer. Eftersom lojalitetsproblematiken är något varierande i de 

olika stadierna av förmedlingsuppdraget är kapitlet uppdelat i två separata 

huvuddelar. Först berörs problematiken under det inledande skedet av 

förmedlingsuppdraget då det endast finns en anlitande part och en mäklare. I 

det andra avsnittet behandlas sedan de problem som uppstår då mäklaren har 

lokaliserat en eller flera potentiella medkontrahenter.  

 Slutligen föreslås i kapitel 6 vissa reformer av det nuvarande systemet 

varpå en sammanfattning med avslutande reflektioner följer i kapitel 7. 
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2 Mellanmansrätt  
I detta kapitel företas en allmän redogörelse av mellanmansrätten. 

Redogörelsen är nödvändig för att underlätta läsarens förståelse av mäklaren 

roll. En generell förståelse för innebörden av de olika mellanmansformerna är 

viktig då det förekommer att mäklaren uppträder enligt andra mellanmans-

former. 

 

2.1 Allmänt om mellanmansrätt  
Det inledande kapitlet i lagen om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) är utformat efter att de potentiella 

avtalsparterna förhandlar direkt sinsemellan och sedan genom anbud-accept-

modellen sluter avtal. 7  Detta är emellertid inte det enda sätt på vilket 

partsbindning kan ske. Även indirekt rättshandlande genom ställföreträdare har 

länge varit ett av rättsordningen accepterat tillvägagångssätt för att uppnå 

avtalsbundenhet.8 Dessa ställföreträdares funktion och behörighet varierar men 

gemensamt torde vara att de alla har som uppgift att underlätta ingående av 

avtal mellan huvudmannen och den potentiella medkontrahenten. Gemensamt 

är även att de har en lojalitetsplikt gentemot sin uppdragsgivare. 9 

Mellanmansinstitutet kännetecknas av att mellanmannen rättshandlar för 

huvudmannens räkning.10 Vidare är en förutsättning för mellanmanshandlande 

att mellanmannen agerar enligt någon typ av viljeförklaring från 

huvudmannen. 11 Någon uttrycklig viljeförklaring krävs dock inte, samtycket 

kan således även anses vara lämnat genom huvudmannens konkludenta 

handlande.12

 

  

                                              
7 För en utförligare förklaring av begreppet se Adlercreutz & Gorton s 53 f. 
8 Adlercreutz & Gorton s 160 f, se exempelvis HB 18 kap och AvtL 2 kap. 
9 Tiberg & Dotevall s 17, 26 f. 
10 A a s 14. 
11 Adlercreutz & Gorton s 156. 
12 A a s 156. 
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2.2 Former av mellanmän 
Idag förekommer ett flertal olika mellanmansformer som alla har varierande 

funktion och lyder under en särpräglad rättslig reglering. Gemensamt för dessa 

former är att mellanmannen erhållit uppdrag att rättshandla för sin huvudman 

mot vilken mellanmannen även har en lojalitetsplikt.13 Samtliga mellanmans-

former faller även under begreppet syssloman i handelsbalkens (HB) 18 kap 

som innan tillkomsten av AvtL 2 kap utgjorde svensk rätts allmänt tillämpliga 

fullmaktskapitel. 14  Speciallagstiftning har således till viss del kommit att 

ersätta HB 18 kap varför dessa bestämmelser idag snarast har en 

kompletterande funktion. 15  Den speciallagstiftning som finns på 

mellanmansrättens område är emellertid långt ifrån heltäckande varför de 

allmänna bestämmelserna i HB verkar utfyllande och i praktiken fortfarande 

har en relativt stor betydelse. 16  Främst gäller detta beträffande det interna 

förhållandet mellan huvudman och syssloman i fråga om exempelvis 

skadeståndsansvar.17

 

 

2.2.1 Budets rättsliga ställning  

Budet brukar sägas stå på gränsen till mellanmansrätten och eftersom mäklaren 

ofta agerar som budbärare mellan parterna ska budets rättsliga ställning 

avhandlas här. Detta trots att budet vanligtvis inte brukar betraktas som en 

regelrätt mellanmansform.18 Skillnaden mellan bud och mellanman är viktig att 

klargöra eftersom olika regler blir tillämpliga beroende på om den som agerar 

är att betrakta som bud eller mellanman.19

 Budets överlämnande av rättshandlingen är av rent mekanisk art och 

följderna av eventuella fel som uppstått vid befordran av anbudet regleras i 

AvtL 32 § 2 st. Enligt bestämmelsen blir huvudmannen inte bunden vid avtalet 

  

                                              
13 Tiberg & Dotevall s 17, 26 f. 
14 A a s 17, 26 ff. 
15 A a s 17. 
16 A a s 17, 26 ff. 
17 A a s 17, 26 f. 
18 A a s 17, 38, 142. 
19 A a s 17, 142. 
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om budet förvanskat innehållet i viljeförklaringen eller återgivit den på fel sätt. 

Tredje man står således risken för att meddelandet från huvudmannen blir 

förfelat av budet. Ett skadeståndsansvar för huvudmannen gentemot 

medkontrahenten i detta läge anses direkt olämpligt eftersom det skulle 

innebära ett kringgående av huvudregeln i AvtL 32 § 2 st.20

 Även budets ansvar är i sammanhanget begränsat. Huruvida mottagaren 

av en felaktig viljeförklaring kan göra budet ansvarigt beror dock på vem som 

är budets uppdragsgivare. Är huvudmannen den som mottar det felaktiga 

anbudet och till följd av detta lider skada ska budets ansvar bedömas enligt 

sysslomannarättsliga principer. Förutsatt att budet agerat vårdslöst och att  

kausalitet föreligger mellan handlandet och skadan, har huvudmannen rätt till 

ersättning på kontraktsrättslig grund.

  

21  Vidare sträcker sig huvudmannens 

ersättningsanspråk i detta sammanhang till att omfatta även ren 

förmögenhetsskada. 22

 Om budet istället, på uppdrag av huvudmannen, framför ett felaktigt 

meddelande till tredje man är budets ansvar däremot mer begränsat.

  

23 Eftersom 

det inte föreligger något kontraktsförhållande mellan budet och tredje man 

torde ett skadeståndsanspråk gentemot budet inte kunna göras gällande på 

annat än allmänna skadeståndsrättsliga grunder om utomobligatoriskt ansvar. 

Enligt dessa grunder, som bl a kommer till uttryck i skadeståndslagen (SkL) 

2 kap 2 §, förutsätts i regel brott från budets sida för att ansvar för ren 

förmögenhetsskada ska kunna bli aktuellt.24 Till följd av att AvtL bedömer de 

meddelanden som budet förmedlar som avgivna av parterna själva, faller budet 

utanför mellanmansdefinitionen och därmed blir även ansvaret begränsat.25

  

  

                                              
20 Kleineman s 485. 
21 Kleineman s 486, Tiberg & Dotevall s 39 f, jfr SkL 2 kap 2 §. 
22 Kleineman s 486, jfr SkL 2 kap 2 §. 
23 Kleineman s 485 f, Tiberg & Dotevall s 39 f. 
24 Kleineman s 485 f. 
25 Tiberg & Dotevall s 17. 
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2.2.2 Övriga mellanmäns rättsliga ställning 
Budets renodlade förmedling av rättshandlingen eller budskapet ska inte 

förväxlas med mellanmannens uppdrag då denne istället fungerar som 

huvudmannens representant, en rättslig ställning som innebär att mellanmannen 

i princip själv fattar beslut och genomför rättshandlingar.26

 Det förekommer även att mäklaren agerar enligt fullmakt varför 

bestämmelserna i AvtL andra kapitel blir tillämpliga. Den befullmäktigade, kan 

enligt AvtL 10 §, i enlighet med sin fullmakt ingå avtal med bindande verkan 

för huvudmannen. Enligt nyss nämnda bestämmelse sluts själva avtalet i 

huvudmannens namn och för dennes räkning. Eftersom AvtL 25 § föreskriver 

ett relativt långtgående ansvar för den fullmäktige gentemot medkontrahenten 

får det avgörande betydelse för ansvarsfrågan om mäklaren agerat enligt 

fullmakt.

 Till skillnad från 

budet bidrar således mellanmannen, trots att han själv inte är avtalspart, med en 

självständig insats till det slutliga avtalet.  

27

 Även kommissionären utgör en specifik mellanmansform enligt svensk 

rättsordning. Det som kännetecknar kommissionären är att denne enligt 

kommissionslagen (KommL) 1 § 1 st avtalar i eget namn men för 

kommittentens räkning. Bestämmelsen gör att kommissionären intar 

ställningen som tredje mans medkontrahent varför han blir ansvarig för 

fullgörelse i enlighet med avtalet.

 

28

 Vissa aktörer så som fondmäklaren handlar företrädelsevis i eget namn 

och är därför inte mäklare i egentlig mening.

  Kommissionären har därför, till skillnad 

från vad som är fallet för fullmäktige och budet, ett kontraktsgrundat 

skadeståndsansvar gentemot tredje man.  

29

                                              
26 Adlercreutz & Gorton s 161 ff. 

 Dessa aktörer är snarare att se 

som kommissionärer vilket gör att kommissionslagen reglerar parternas 

förhållande. Av denna anledning kommer dessa fond- eller aktiemäklare 

fortsättningsvis inte att behandlas specifikt. De aktie- eller fondmäklare som 

27 Mer om detta i avsnitt 3.2.4. 
28 Prop 2008/09:88 s 22. 
29 Prop 2008/09:88 s 22, Tiberg & Dotevall s 141. 
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faktiskt förmedlar köpet och handlar i sin uppdragsgivares namn är dock ofta 

mäklare i ordets juridiska bemärkelse och är därför av fortsatt intresse i 

framställningen.30

 En annan typ av mellanman är handelsagenten. Enligt lag om 

handelsagentur (HaL) 1 § definieras handelsagenten som den som i 

näringsverksamhet avtalat med annan, d v s huvudmannen, att för dennes 

räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor. 

Detta sker genom att agenten tar upp anbud för huvudmannens räkning samt 

sluter avtal i dennes namn. Eftersom mäklaruppdraget inte uppfyller kravet på 

varaktighet faller mäklaren utanför lagens tillämpningsområde. Däremot är 

bestämmelser i HaL av intresse eftersom de i vissa fall kan tillämpas analogt 

vad gäller mäklaren. 

  

31

 Det finns förutom de här presenterade mellanmansformerna även andra 

typer av mellanmän så som speditörer och bulvaner. Dessa har emellertid så 

pass ringa betydelse för den aktuella framställningen att de inte kommer 

behandlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
30 Moberg & Samuelsson s 74, Tiberg & Dotevall s 142. 
31 Prop 2008/09:88 s 22, Tiberg & Dotevall s 17, 26 ff. 
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3 Mäklarens roll i mellanmansrätten 
Som inledningsvis nämnts är inte syftet med framställningen att uttömmande 

redogöra för mäklarens rättsliga ställning. Mäklarens säregna position inom 

mellanmansrätten bör emellertid behandlas för att läsaren ska få en djupare 

förståelse för de lojalitetsproblem som senare ska diskuteras.  

 

3.1 Allmänt om mäklaren 
Systemet med mäklare innefattar flera olika typer av förmedlare. Trots att 

mäklaren förekommer i flera sammanhang finns det inte någon lag som på ett 

generellt plan reglerar denna mellanmansform.   

 Vissa mäklare, så som fastighetsmäklaren och försäkringsförmedlaren, 

är till viss del reglerade genom både civil- och näringsrättslig reglering men 

lyder även under den allmänna sysslomannarättsliga regleringen i HB. En 

annan kategori mäklare kan sägas vara de som dels lyder under den allmänna 

regleringen i HB, men därutöver även är underkastad viss näringsrättslig 

reglering. Exempel på en sådan mäklartyp är aktiemäklaren som enligt lag om 

värdepappersmarknaden (VpmL) 2 kap 1-3 §§ i regel måste inneha tillstånd 

från finansinspektionen för att bedriva sin verksamhet. En tredje kategori 

mäklare utgörs av de som endast är reglerade genom de bestämmelser som 

återfinns i HB 18 kap samt annan lagstiftning som rör mellanmän generellt så 

som fullmaktskapitlet i AvtL. Hit hör exempelvis skeppsmäklare, 

befraktningsmäklare, fordonsmäklare samt alla de övriga mäklartyperna. 

 Utöver näringsrättslig och civilrättslig reglering är alla dessa 

mäklarkategorier självfallet även underkastade den straffrättsliga reglering som 

återfinns i brottsbalken (BrB). 
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 Enligt gällande rätt är mäklaren, till följd av de särdrag som i det 

följande kommer behandlas, att betrakta som ett självständigt rättsinstitut.32 En 

avsevärd skillnad gentemot andra mellanmansformer är att mäklaren inte bara 

förväntas tillgodose sin huvudmans intresse utan även i viss mån ska beakta 

medkontrahentens intressen. 33  Mäklaren agerar likt handelsagenten för 

huvudmannens räkning men förhållandet mellan mäklaren och 

uppdragsgivaren innefattar inte det krav på varaktighet som HaL 1 § ställer upp. 

Det hör heller inte till vanligheterna att mäklaren agerar självständigt på det sätt 

som HaL 1 § fordrar för att definitionen av en handelsagent ska anses vara 

uppfylld.34 Eftersom mäklaren i regel inte handlar i eget namn är det heller inte 

fråga om kommission enligt KommL 1 §.35 Mäklarinstitutet kan således inte 

hänföras till någon av dessa närliggande mellanmansformer, varför 

fastställandet av mäklarens rättsliga ställning är beroende av andra rättskällor.36

 Både fastighetsmäklaren och försäkringsförmedlaren lyder under 

speciallagstiftning som bidragit till att tydliggöra dessa, men också andra 

mäklares rättsliga ställning. För att redogöra för mäklarinstitutet och fastställa 

vilken syn gällande rätt har på de oreglerade mäklarformerna är det därför 

nödvändigt att falla tillbaka på den reglering i HB 18 kap som gäller sysslomän 

generellt. Även analogier från relevanta lagar som exempelvis KommL, AvtL 

och HaL samt allmänna rättsgrundsatser, handelsbruk och sedvänja blir viktiga 

för att fastslå mäklarens rättsliga ställning och det ansvar denne har gentemot 

parterna. 

  

37 Eftersom den speciallagstiftning som finns inte alltid är heltäckande 

verkar handelsbalkens allmänna bestämmelser om sysslomän utfyllande även 

för de i lag specialreglerade mäklarformerna.38

                                              
32 Prop 1990/91:63 s 51 och 74, SOU 1981:102 s 77 ff och 190, Fehr s 89 f, jfr Hasselrot som inte anser 
det motiverat att behandla mäklaren som ett särskilt rättsinstitut. 

 I praktiken kan detta bl a avse 

vägledning gällande mellanmannens omsorgsplikt samt hur skadestånds-

ansvaret parterna emellan ser ut.  

33 Fehr s 92, Braekhus s 239, Tiberg & Dotevall s 142. 
34 Prop 1990/91:63 s 20. 
35 A prop s 20, 51. 
36 Tiberg & Dotevall s 141. 
37 Prop 2008/09:88 s 22, SOU 1981:102 s 44, Tiberg & Dotevall s 17, 26 ff. 
38 Tiberg & Dotevall s 17, 26 ff. 
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3.2 Mäklaruppdraget 
Mäklarens huvuduppgift består oftast i att på uppdrag av part anvisa en 

medkontrahent med vilken avtal om överlåtelse sedermera kan träffas.39 Vissa 

mäklartyper, så som befraktningsmäklaren, förefaller dock snarare förmedla 

tjänster. Mäklaren har varken en skyldighet att acceptera uppdraget, lokalisera 

en motpart eller att få till stånd ett avtal mellan parterna. 40  Med mäklar-

uppdraget följer således inte någon kontraktsgrundad ”arbetsplikt” gentemot 

uppdragsgivaren. Däremot har mäklaren, till skillnad från många andra 

uppdragstagare, inte heller rätt till skälig ersättning i de fall avtal mellan 

parterna uteblir. 41  Mäklaren måste emellertid, i enlighet med det specifika 

uppdragsavtalet, fullgöra sina skyldigheter enligt överenskommelsen i linje 

med allmänna kontraktsrättsliga principer. 42  Bortsett från själva huvud-

uppgiften består mäklarens uppdrag även i att på olika sätt bistå parterna under 

själva avtalsprocessen.43 Beträffande de mäklare som är specialreglerade i lag 

framgår dessa ytterligare arbetsuppgifter ofta direkt av lagtext alternativt 

genom exemplifiering i förarbetena. 44

 Beroende på vilken mäklartyp det är fråga om varierar arbetsuppgifterna, 

men i allmänhet handlar det om att delge parterna olika typer av information i 

frågor som har anknytning till affären.

 Det är dock oklart vad de oreglerade 

mäklarnas informationsplikt består i. 

45 Rent praktiskt tar sig detta uttryck i att 

mäklaren framför bud, medlar mellan parterna samt på andra sätt är behjälplig 

under avtalsförhandlingarna.46

 I samband med mäklaruppdraget kan mäklaren även ges fullmakt att 

förhandla och sluta avtal för parts räkning. 

   

47

                                              
39 SOU 1981:102 s. 77 ff, Tiberg & Dotevall s 142. 

 Mäklaren uppträder vanligtvis 

40 Braekhus s 216 f.  
41 Prop 2010/11:15 s 37.  
42 Braekhus s 216 f.  
43 Prop 1994/95:14 s 41, Tiberg & Dotevall s 142. 
44 Prop 1994/95:14 s 41, Se exempelvis FML 16-21 §§, FFmL 6 kap. 
45 Prop 1994/95:14 s 41, Riese s 38. 
46 Tiberg & Dotevall s 142. 
47 A a s 142. 
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inte enligt fullmakt men när detta sker torde mäklaren svara med garantiansvar 

gentemot motparten. 48

 Lämpligheten i att mäklaren uppträder med fullmakt kan dock på goda 

grunder ifrågasättas eftersom mäklaren, genom att inträda i ombudsrollen, 

sätter sig i en position som är svårförenligt med kravet på opartiskhet. Särskilt 

påtaglig blir denna olämplighet i de fall mäklaren har fullmakt att företräda 

båda parterna och därmed i princip intar en position där denne kan förhandla 

med sig själv. 

 Så länge det inte föreligger några legala hinder eller 

begränsningar torde mäklaren även kunna företräda båda parter i samband med 

förhandlingarna.  

 Även lagstiftaren anser att ombudsrollen påverkar mäklarens opartiskhet 

negativt. 49  På fastighetsrättens område har denna påverkan, eller risken för 

påverkan, ansetts så pass allvarlig att lagstiftaren i fastighetsmäklarlagen 

(FML) 15 § valt att förbjuda mäklaren från att uppträda som ombud. Vissa 

särskilda mäklarformer, som exempelvis försäkringsmäklaren, företräder 

däremot i regel sin huvudman genom fullmakt. 50  Beträffande 

försäkringsmäklaren anses ofta fullmakten vara lämnad direkt i samband med 

huvuduppdraget.51 De mäklare som uppträder som ombud torde företrädelsevis 

vara förmedlare som inte omfattas av de relativt strikta krav på opartiskhet som 

enligt FML 8 § gäller exempelvis fastighetsmäklaren. Denna förmodan 

stämmer väl överens med försäkringsmäklaren som ju är en mellanmansform 

där förmedlaren huvudsakligen anses företräda kunden och där kravet på 

opartiskhet därför inte är lika påtagligt.52

 Sammanfattningsvis finns det inga generella förbud för den oreglerade 

mäklaren att uppträda som ombud. Lämpligheten i att mäklaren, som i regel har 

att iaktta kravet på opartiskhet, agerar som ombud för part kan dock 

ifrågasättas. Främst med tanke på att det är svårt att förena ombudsrollen och 

mäklarrollen eftersom ombudets funktion i princip endast torde vara förenlig 

  

                                              
48 A a s 143. 
49 Prop 1994/95:14 s 47 f. 
50 Riese s 43. 
51 Riese s 43. Se även Braekhus med hänvisningar s 239. 
52 Riese s 43. Se även Braekhus med hänvisningar s 239. 
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med den ensidiga lojaliteten gentemot uppdragsgivaren. Beaktar man de 

intressekonflikter och den informationsasymmetri som upplägget torde orsaka, 

framstår mäklarens roll som ombud något olämpligt. 

 Generellt gäller att mäklaruppdraget upphör när avtal om överlåtelse har 

ingåtts eller syftet med avtalet på annat sätt uppnåtts. 53 För återkallelse av 

uppdraget tillämpas KommL analogt, huvudmannen har i enlighet med 

KommL 32-37 §§ rätt att återkalla uppdraget om mäklaren inte redan anvisat 

en spekulant.54 Mellanmannen kan dock i vissa fall ha rätt till ersättning enligt 

en analog tillämpning av 43 och 45 §§ KommL. 55

  

 

3.2.1 Mäklarens ersättning 
De frågor som blir aktuella att diskutera under denna rubrik är hur mäklarens 

ersättning ska beräknas, under vilka förutsättningar den ska utgå samt vem som 

ska betala arvodet i fråga. Huvudregeln beträffande dessa civilrättsliga 

frågeställningar är att det står parterna fritt att genom avtal reglera frågan. Den 

utredande diskussion som följer rör därför i princip uteslutande den situation 

där parterna sinsemellan inte har reglerat frågan. Vid avsaknad av ett avtal som 

ger vägledning finns det inga generella lagbestämmelser som reglerar 

mäklarens ersättning. Som kommer att åskådliggöras i det följande finns 

däremot specialreglering samt domstolspraxis som utförligt besvarar frågan. 

 

3.2.1.1 Beräkning av ersättningen   

Beträffande fastighetsmäklarens ersättning fastslår FML 23 § att denna ska 

vara provisionsbaserad. I regel innebär detta att mäklaren tilldelas en 

procentuell andel av överlåtelsesumman. 56

                                              
53 Tiberg & Dotevall s 147 f. 

 Trots att det inte finns någon 

lagstiftning som reglerar hur ersättningen beträffande övriga mäklarkategorier 

54 A a s 147 f. 
55 A a s 147 f. 
56 Prop 1983/84:16 s 44 ff, SOU 1981:102 s 124 f. Någon anledning att i detta sammanhang närmare 
analysera vad denna procentsats bör uppgå till finns inte. Vid avsaknad av avtal bör vägledande 
lagstiftning vara HB 18 kap 5 § som föreskriver att sysslomannen ska ges skälig ersättning. 
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ska se ut, förefaller både doktrin och praxis vara enig om att denna 

provisionsmässiga ersättningsform är normen även beträffande de oreglerade 

mäklarna.57 Den provisionsbaserade ersättningsformen torde vara förenlig med 

det faktum att mäklaren generellt sett inte har någon arbetsplikt.58 Till följd av 

att mäklaren står en risk då denne blir utan ersättning för sina ansträngningar 

om parterna inte ingår avtal, utgår vanligen provisionen efter normer som ger 

mäklaren högre ersättning än vad som svarar mot det arbete som lagts ned på 

det aktuella uppdraget. 59 Eftersom den provisionsmässiga ersättningsformen 

torde bidra till att mäklaren ges starka incitament att främja avtalsslut, är 

ersättningsformen omdiskuterad då den anses rimma illa med det krav på 

opartiskhet som i regel ska känneteckna mäklaren. I förarbetena till den senaste 

fastighetsmäklarlagen föreslogs därför att provisionspresumtionen skulle 

slopas.60  Emellertid kvarstår presumtionen alltjämt eftersom regeringen, till 

skillnad från den statliga utredaren, var av uppfattningen att ersättningsformen 

fungerar på ett förtjänstfullt sätt samt att den är väl i linje med grundtanken om 

att mäklaren endast ska få ersättning vid fullgjort uppdrag.61

 

  

3.2.1.2 Förutsättningar för att ersättning ska utgå  

För att mäklaren ska vara berättigad ersättning krävs enligt FML 23 § att tre 

kumulativa rekvisit är uppfyllda. Det första grundläggande villkoret är att det 

föreligger ett mäklaruppdrag mellan huvudmannen och mäklaren. 62  Vidare 

krävs att avtal om överlåtelse träffas mellan huvudmannen och en 

medkontrahent. 63

                                              
57 SOU 1981:102 s 124 f, NJA 2010 s 58. 

 Det andra villkoret är emellertid avhängigt ett tredje, 

nämligen att den part som huvudmannen träffar avtal med är anvisad av 

58 Jfr 3.2. 
59 Beckman s 606, SOU 1981:102 s 125. 
60 Prop 2010/11:15 s 37. 
61 A prop s 49. 
62 SOU 1981:102 s 124 ff. 
63 A bet s 124 f. 
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mäklaren. 64 Dessa villkor är lagreglerade vad gäller fastighetsmäklaren men 

går även att tillämpa avseende övriga mäklare.65

 Förutsatt att avtal om överlåtelse slutits är huvudregeln att redan själva 

sammanförandet ger mäklaren rätt till ersättning. Köpets fullgörelse är således 

inte något krav.

  

66 För att ersättning ska utgå är det i regel inte något krav att 

mäklaren efter sammanförandet medverkar vid avtalsförhandlingarna eller 

ombesörjer själva köpet.67 Viktigt att poängtera i sammanhanget är emellertid 

att om fullgörelsen går om intet till följd av mäklarens försummelse riskerar 

denne att rätten till ersättning bortfaller.68 Frågor som rör mäklarens ersättning 

har prövats av Högsta domstolen (HD) ett flertal gånger.69

 I NJA 1910 s 322 behandlade HD frågan huruvida mäklarens ersättning 

ska vara beroende av att avtal kommer till stånd, alternativt att ersättningen är 

avhängig köpets fullgörelse. HD:s utgångspunkt i fallet förefaller ha varit att 

redan själva överlåtelseavtalet ska ge mäklaren rätt till provision. Emellertid 

valde HD att göra avsteg från denna huvudregel eftersom mäklaren redan vid 

anvisningen känt till att köparen saknade förmåga att fullgöra avtalet.  

  Fokus har särskilt 

legat på om det är överlåtelseavtalet eller fullgörelsen som ger mäklaren rätt till 

ersättning.  

 Efter införandet av 1984 års fastighetsmäklarlag (1984:81) kom frågan 

om mäklarens ersättning åter upp till prövning i NJA 1986 s 146. 70

                                              
64 A bet s 124 ff. 

 

Förmedlaren gjorde i fallet anspråk på ersättning för den fastighetsaffär som på 

uppdrag från part förmedlats genom mäklarens anvisning. Parterna hade dock i 

köpekontraktet inkluderat ett villkor om att köpebrev skulle upprättas mot att 

säljaren erhöll köpeskillingen. En sådan klausul innebär nämligen enligt 

jordabalken (JB) 4 kap 5 § att köpets fullbordan eller bestånd är beroende av att 

65 SOU 1981:102 s 124 ff, NJA 2010 s 58. 
66 NJA 1916 s 322, NJA 2010 s 58, Melin s 275 ff. Se dock NJA 1986 s 146 i vilket HD, främst p g a 
konsumenthänsyn, kom att gå ifrån denna grundläggande princip.  
67 NJA 1919 s 96, NJA 1941 s 495. 
68 Beckman s 620, Fehr s 93 och 99. 
69  NJA 1910 s 322, NJA 1917 s. 511, NJA 1921 s. 70, NJA 1947 s. 120, NJA 1971 s 474, 
NJA 1986 s 146 och NJA 2010 s 58.  
70  Trots att lagen trädde i kraft först efter avtalet i fråga slutits tog HD vägledning av lagens 
förarbetsuttalanden. HD fastlår att lagens tillkomst inte inneburit någon förändring av rättsläget i fråga 
om mäklarens ersättning utan att tidigare praxis fortfarande gäller.  
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köpeskillingen betalas. Själva kontraktet blev dock genom parternas 

undertecknande omedelbart bindande för både köparen och säljaren. Eftersom 

köparen senare misslyckades med att fullgöra sin betalningsskyldighet hade 

säljaren följaktligen rätt att häva köpet, vilket också skedde. Likt tidigare 

presenterade rättsfall var själva rättsfrågan om mäklaren blivit berättigad till 

ersättning redan då ett bindande köpeavtal träffats, alternativt om hans rätt till 

provision skulle vara beroende av att också villkoret om köpeskillingens 

erläggande blivit uppfyllt.  

 HD hänvisade i domskälen till de förarbetsuttalanden till fastighets-

mäklarlagen som reglerar frågan och som konstaterar följande:  
  

”Är avtalet villkorat på så sätt att dess giltighet har gjorts beroende av att en viss omständighet 

senare skall inträffa, exempelvis att köpeskillingen betalas, uppskjuts mäklarens provisionsrätt 

till dess att denna omständighet inträffar. Däremot påverkas provisionsrätten i princip inte av 

att ett avtal hävs eller av annan anledning inte fullgörs.”71

 

  

HD slog fast att dessa förarbetsuttalanden statuerar tidigare gällande praxis som 

ger mäklaren rätt till ersättning redan då avtal mellan parterna ingåtts. Därefter 

för domstolen ett något invecklat resonemang i vilket främst 

konsumentskyddsaspekter synes leda till att HD frångår huvudregeln och 

följaktligen inte erkänner mäklarens krav på ersättning. Domstolen lade i sin 

argumentation bl a vikt vid att parterna i fastighetsaffärer ofta är privatpersoner, 

vilka i regel har ringa eller inga kunskaper om den rättsliga regleringen på 

området, medan mäklaren i princip alltid är en yrkesman och därmed kan 

förväntas vara insatt i dessa frågor. Av dessa anledningar ansåg HD att det 

skulle vara fel att låta en konsument, som genom JB 4 kap 5 § villkorat köpet, 

stå för denna opåräknade förlust. Utgången torde sammanfattningsvis ha berott 

på de överväganden av konsumentskyddande art som aktualiserades i fallet. 

Om förhållandena hade varit rent affärsmässiga är det sannolikt att domstolen 

skulle ha kommit till en annan slutsats.  

                                              
71 Prop 1983/84:16 s 46. 
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 På senare år har det tillkommit ny praxis i form av NJA 2010 s 58 som 

på ett tydligare sätt klargör frågan om mäklarens ersättning. NJA 2010 s 58 är 

intressant av flera anledningar. Dels rör rättsfrågan mäklarprovision och dels 

avgjordes det av HD i plenum. Även det faktum att målet handlade om 

förmedling av lös egendom i form av andelar i ett kommanditbolag gör fallet 

intressant eftersom HD därmed tvingades avgöra fallet utan direkt tillämplig 

lag. Domen ger därmed vägledning om gällande rätt beträffande de oreglerade 

mäklarnas ersättning, samt en fingervisning i vilken utsträckning analogier från 

fastighetsmäklarlagen kan tillämpas på mäklare i allmänhet. 72

 Förvärvstillstånd erhölls och avtal slöts, men endast handpenning 

erlades. Eftersom den slutgiltiga betalningen uteblev hävde säljarna rättmätigt 

köpet. Då det i fallet rörde sig om lös egendom i form av andelar i ett bolag 

fastslog HD att någon direkt tillämplig lagstiftning avseende mäklarens 

ersättning inte existerar. Därefter konstaterade HD, genom att hänvisa till 

doktrin på området, att de villkor som framgår av FML 23 § samt det 

förarbetsuttalande till 1984 års fastighetsmäklarlag (citerat ovan) sedan länge 

 I fallet hade 

mäklaren på uppdrag av sin huvudman, som här var köparen, kontaktat säljaren 

tillika kommanditbolaget, och informerat om att mäklarens huvudman var 

intresserad av att köpa den fastighet som kommanditbolaget ägde. Överlåtelsen 

realiserades senare genom att delägarna i kommanditbolaget i ett skriftligt avtal 

gick med på att överlåta sina andelar i bolaget till de av mäklaren anvisade 

köparna. Att mäklaren hade fått i uppdrag av huvudmannen att förmedla köpet, 

samt att medkontrahenten var anvisad av mäklaren, var i fallet ostridigt. Det 

tvistiga var vilken betydelse de villkor som hade inkluderats i överlåtelseavtalet 

skulle få för mäklarens ersättningsanspråk. Överlåtelsen var nämligen villkorad 

av att köparna beviljades förvärvstillstånd. Dessutom skulle inte äganderätten 

övergå förrän köpeskillingen i sin helhet hade erlagts. Till detta fogades även 

en klausul om överlåtarnas rätt att häva avtalet och erhålla skadestånd vid 

utebliven betalning. Vidare fanns det inget avtal som närmare reglerade under 

vilka förutsättningar mäklaren hade rätt till ersättning.  

                                              
72 Att det mest värdefulla i bolaget av var en fastighet har principiellt sett mindre betydelse. 
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utgör gällande rätt i mäklarrelaterade ersättningsfrågor. Detta även avseende 

oreglerade mäklare. Vid avsaknad av avtal mellan mäklaren och parterna som 

reglerar frågan står således mäklaren avtalsrisken, men inte fullgörelserisken. 

 Vidare menar HD att det saknar betydelse för mäklarens rätt till 

provision om det i överlåtelseavtalet återfinns klausuler om parternas rätt att 

häva avtalet. HD:s slutsats torde tolkas på så vis att dessa klausuler endast har 

betydelse för avtalsparterna i fråga. Det har därför ingen betydelse för 

mäklarens ersättningsanspråk om ett en gång ingånget avtal hävs eller 

ogiltigförklaras. Enligt HD har det inte heller någon betydelse om de 

bestämmelser som finns i överlåtelseavtalet har givits en suspensiv eller 

resolutiv form vilket tidigare praxis synes ha lagt vikt vid.73

  

 HD diskuterar 

även utgången i NJA 1986 s 146 men kommer till slutsatsen att de 

konsumentsättliga aspekter som synes ha avgjort fallet till mäklarens nackdel, 

inte är närvarande när uppdragsgivaren är en näringsidkare. Däremot utesluter 

inte HD i NJA 2010 s 58 att beaktandet av konsumenträttsliga aspekter kan 

vara befogade i vissa fall. 

3.2.1.3 Skyldigheten att betala mäklarens ersättning  

Vid ett vanligt sysslomannauppdrag faller betalningsansvaret för mellan-

mannens ersättningsanspråk på huvudmannen. 74  Avseende ansvaret för 

mäklarens ekonomiska ersättning finns ingen lagstiftning eller praxis som på 

ett enhetligt sätt reglerar frågan. Det ska i sammanhanget även sägas att det 

förekommer att mäklaren har uppdrag av båda de parter som sammanförs vilket 

ytterligare komplicerar frågan. Då parterna inte reglerat frågan i avtal ska den 

sedvana som råder på det specifika området vara vägledande. 75

                                              
73 NJA 1986 s 146. 

 Tidigare 

förekom att parterna hade delat ansvar, alternativt ansvarade för att betala sin 

del av provisionen. Idag är det dock kutym att endast en av parterna formellt 

74 SOU 1981:102 s 136 ff. 
75 A bet s 136 f. 
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sett bär ansvaret. 76  Sedvanan beträffande om det är uppdragsgivaren eller 

medkontrahenten som bär detta ansvar förefaller emellertid ha skiftat under 

olika tidsperioder. 77 Eftersom handelsbruk skiljer sig mellan olika branscher är 

ansvaret även beroende av vilken typ av affärsområde det rör sig om.78 Vad 

gäller fastighetsköp förefaller betalningsansvaret enligt handelsbruk ligga på 

den säljande parten.79 Beträffande förmedling av hyreskontrakt är förhållandet 

det motsatta vilket innebär att det är hyresgästen som ska betala provisionen. 80 

Huvudregeln vad gäller köp torde dock i regel vara att den säljande parten står 

ansvaret för betalningen.81  Detta gäller trots att mäklaren först vänt sig till 

köparen och erhållit uppdraget och därefter kontaktat säljaren.82

 

  

3.2.2 Mäklarens skyldighet att tillvarata båda parters intresse 

Mäklaren beskrivs ofta som i princip självständig. 83 Huvudsyftet med denna 

självständighet är att båda avtalsparter ska känna förtroende för mäklaren och 

kunna förlita sig på de uppgifter som mäklaren lämnar. 84 I FML 8 § är denna 

opartiskhet lagfäst men mäklarens opartiskhet torde i viss mån gälla även i de 

fall där särskild lagstiftning saknas.85

 Doktrin från början och mitten av 1900-talet synes vara enig och slår 

fast att det beträffande mäklaren i allmänhet föreligger ett krav på 

opartiskhet.

 För den fortsatta diskussionen är det av 

vikt att fastslå vari denna opartiskhet grundar sig och om den fortsatt kan anses 

vara motiverad. Även opartiskhetens betydelse för omsorgsplikten, samt vad 

omsorgsplikten består i kommer i det följande att avhandlas. 

86

                                              
76 Beckman s 608. 

 Svensk civilrättslig doktrin från senare år förefaller emellertid 

inte avhandla den oreglerade mäklarens opartiskhet i någon större utsträckning 

77 SOU 1981:102 s 136 f. 
78 A bet s 136 f. 
79 A bet s 136 f. 
80 A bet s 136 f. 
81 A bet s 136 f. 
82 NJA 1940 s 315. 
83 Braekhus s 239, Fehr s 92, Tiberg & Dotevall s 142. 
84 Braekhus s 239, Fehr s 92. 
85 Braekhus s 239, Fehr s 92. 
86 Breakhus s 232 ff, Fehr s 89 ff. 
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och det saknas mig veterligen även information i förarbeten samt rättsfall av 

vägledande art.87 Tradition och äldre bestämmelser synes dock ha förutsätt att 

opartiskheten i förhållande till parterna gällde alla mäklarformer.88 De tidigaste 

bestämmelserna i svensk lag som behandlar mäklare finns i Kongl Maj:ts 

Mäklareordning den 6 Julii 1720. I Mäklareordningens 6 § stadgas det att 

mäklaren inte svikligen får tjäna den ena parten till fördel för den andra. 

Förevarande bestämmelse som reglerar mäklarens opartiskhet är numera sedan 

länge upphävd, men den ger en bild av hur lagstiftaren ursprungligen såg på 

mäklarinstitutet.89

 Att mäklarens roll enligt äldre rätt var den av en opartisk förmedlare 

torde ha sin grund i mäklarens, på den tiden, offentligrättsliga ställning.

  

90 

Mäklaren ansågs näst intill verka i det allmännas tjänst och denne skulle därför 

vara pålitlig och tillgänglig för alla som var i behov av hans tjänster, vilket 

inkluderade både köpare och säljare.91 Det monopol som på den tiden rådde 

inom mäklarbranschen måste definitivt sägas ha bidragit till att en opartiskhet 

hos mäklaren ansågs vara påkallad.92 Av dessa anledningar föreföll det rimligt 

att alla som vände sig till mäklaren och behövde hjälp behandlades lika.93 Om 

mäklaren tilläts att tillvarata endast uppdragsgivarens intresse skulle detta vara 

i strid med den grundtanke som systemet grundade sig på.94

 Numera föreligger det trots viss näringsrättslig reglering inte något 

mäklarmonopol, varför dessa argument till viss del saknar fortsatt betydelse.

  

95

                                              
87 SOU 1981:102 s 44, 75 f, Kleineman s 491. 

 

Idén om mäklarens opartiskhet lever emellertid kvar trots att mäklar-

privilegierna sedan länge bortfallit och måste därför, om opartiskheten fortsatt 

ska gälla, motiveras av andra skäl. Det var dock inte enbart mäklarens 

privilegier som ansågs motivera mäklarens ställning som opartisk förmedlare. 

Även det faktum att mäklaren sedan länge varit och fortfarande är en 

88 SOU 1981:102 s 37 ff. 
89 A bet s 40. 
90 Braekhus s 232 f. 
91 A a s 232 f. 
92 SOU 1981:102 39 ff, Braekhus s 232 f. 
93 Braekhus s 232 f. 
94 A a s 232 f. 
95 SOU 1981:102 s 37 ff.  
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yrkesförmedlare, som verkar i omsättningens tjänst och som tar uppdrag från 

både säljare och köpare, kan anses utgöra ett argument som talar för 

opartiskhet.96 Detta argument kan inte sägas ha förlorat i betydelse. Att det 

närmast är tillfälligheter som avgör vem av parterna som först tar kontakt med 

mäklaren, talar för att dessa bör bli behandlade lika när väl förhandlingarna 

inletts. 97 Mot detta kan invändas att anlitandet av en mäklare inte endast syftar 

till att finna en medkontrahent.98 Särskilt på senare tid har mäklarens uppdrag 

kommit att inkludera alltmer omfattande arbetsuppgifter.99 Detta faktum visar 

på att det idag finns andra anledningar att anlita en mäklare. 100  Under 

kontraktsförhandlingarna kan det nämligen finnas ett behov för 

uppdragsgivaren att ha en rådgivare som enbart beaktar hans intressen 

avseende avtalsvillkor och liknande. En opartisk mäklare kan inte alltid till 

fullo fylla detta behov. 101 Dilemmat gäller dock i lika mån motparten som även 

han kan behöva någon som enbart tillvaratar dennes intressen. 102  Detta 

förfarande skulle emellertid få som följd att två mäklare fordrades, något som 

även skulle leda till högre kostnader i samband med affären.103 En fråga som då 

aktualiseras är vilken lösning som kan anses som mest kostnadseffektiv.104

 Hur långt kravet på opartiskhet sträcker sig och vad det innebär i 

praktiken är svårt att fastslå. Delvis eftersom svaret på frågan är beroende av 

vilken mäklarform det rör sig om men också eftersom det inte finns något 

entydigt svar ens beträffande de olika mäklartyperna. Gällande rätt torde 

teoretiskt sett kunna fastställas genom att se till den allmänna omsorgsplikt som 

enligt HB 18 kap 1 § ska prägla mellanmannens förhållande till huvudmannen 

och som i fallet med mäklare i viss mån även bör gälla gentemot medkontra-

henten. Beträffande mellanmän generellt sett är innebörden av vård- och 

 

                                              
96 Braekhus s 232 ff. 
97 A a s 232 ff. 
98 A a s 232 ff. 
99 SOU 1981:102 s 37,44.  
100 A bet s 37,44.   
101 Braekhus s 233 f. 
102 A a s 233 f. 
103 A a s 233 f. 
104 Denna fråga har emellertid inte bara med kostnader att göra. Även andra anledningar kan göras 
gällande till varför den dubbla lojaliteten inte är lämpligt. Avsaknaden av sanktioner i förhållandet 
mellan mäklaren och tredje man är en sådan fråga. 
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omsorgsplikten beroende av uppdragets art men även omständigheterna i övrigt 

har betydelse, något som torde gälla även mäklaren.105  Beroende på vilken 

bransch mäklaren verkar i samt om det finns några konsumenträttslig aspekter 

anses handelsbruk och sedvänja variera vilket ytterligare försvårar 

fastställandet av konkreta riktlinjer beträffande mäklarens omsorgsplikt. 106 

Således är det i princip omöjligt att ge några generellt tillämpliga svar på 

frågan om hur mäklarens skyldighet att tillvarata både säljarens och köparens 

intresse rent praktisk gestaltar sig. Däremot kan sägas att utgångspunkten, 

avseende mäklarens förhållande till båda parter, bör vara den omsorgsplikt som 

enligt HB 18 kap sedan länge präglat sysslomannauppdraget. 107

 Fastighetsmäklarens opartiskhet regleras i FML 8 § som stadgar att 

mäklaren i sitt uppdrag ska tillvarata både köparens och säljarens intresse. 

Detta gäller i alla avseenden utom i rent ekonomiska överväganden. I dessa 

överväganden tillåts fastighetsmäklaren enligt FML 8 § 2 st nämligen att inom 

ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer särskilt beakta den 

anlitande partens intressen. Detta avsteg från den opartiskhet som 

genomgående i övrigt ska prägla fastighetsmäklarens agerande fastslogs redan i 

förarbetena till den första fastighetsmäklarlagen.

 

108  Kravet på försäkrings-

mäklarens opartiskhet framkommer dock inte i lagen om försäkringsförmedling. 

Istället stadgas i FFmL 5 kap 4 § 2 st en omsorgsplikt gentemot kunden. 109 

Detta beror främst på att försäkringsmäklaren, till skillnad från i princip alla 

andra mäklartyper, i första hand inte ses som en neutral mellanman.110 Istället 

förväntas försäkringsmäklaren nästan uteslutande tillvarata kundens intresse.111

                                              
105 Bengtsson s 157 ff. 

 

Som en följd av den speciella ställning som försäkringsmäklaren innehar är det, 

utifrån regleringen i FFmL, svårt att dra några generella slutsatser avseende 

mäklare i allmänhet.  

106 SOU 1981:102 s 44. 
107 Fehr s 90 ff. 
108 Prop 1983/84:16 s 13, Prop 1994/95:14 s 42, Prop 2010/11:15 s 23 f. 
109 Riese s 25. 
110 Se Braekhus med hänvisningar s 239. 
111 Se Braekhus med hänvisningar s 239. 
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 Försäkringsmäklaren agerar formellt sett på försäkringstagarens uppdrag 

men den ersättning som betalas ut till mäklaren är ofta provisionsbaserad och 

tillhandahålls av försäkringsbolaget. 112

 Kundskyddet och mäklarens omsorgsplikt framkommer på flera ställen i 

förarbetena till FFmL som i sin tur bygger på rådets direktiv (2002/92/EG) av 

den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (IMD1-direktivet).

 Med tanke på de intressekonflikter som 

kan uppstå till följd av detta förefaller upplägget som tveksamt.  

113 Kravet 

på att försäkringsförmedlaren informerar köparen och genomför opartiska 

analyser av de olika försäkringsbolagens erbjudanden förstärks genom flera av 

de bestämmelser som föreslås i det nya IMD2-direktivet. Direktivet förväntas 

ersätta IMD1-direktivet vilket torde leda till att den nuvarande lagen om 

försäkringsförmedling måste ändras på vissa områden, alternativt ersättas. 

IMD2-direktivet innehåller i sin nuvarande form även ett antal portalparagrafer 

som fastslår att både förmedlaren och försäkringsbolaget är skyldiga att i 

kundens intresse iaktta opartiskhet och professionalitet när försäkringslösningar 

utformas.114

 Som framgått tidigare lyder vissa mäklare endast under näringsrättslig 

reglering i form av tillståndskrav. Aktiemäklaren utgör ett exempel på en sådan 

typ av mäklare. Även den näringsrättsliga regleringen har viss betydelse för 

mäklarens opartiskhet. Viss allmän vägledning torde därför kunna finnas i 

denna lagstiftning och de myndighetsrekommendationer som utfärdas i 

samband med denna reglering. De mäklare som verkar på värdepappers-

marknaden regleras delvis av bestämmelserna i VpmL. VpmL 8 kap 12 § 

stadgar att ett värdepappersinstitut aktivt ska uppmärksamma och motarbeta 

alla typer av skadliga intressekonflikter som kan uppstå i samband med 

tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster. Eftersom olika 

regelverk och myndighetsrekommendationer blir aktuella beroende på vilken 

typ av instrument som förmedlas är det svårt att utifrån VpmL dra några 

  

                                              
112 Prop 2004/05:133 s 30 f. 
113 A prop s 31, 95 ff.  
114 Direktivet är ännu inte slutgiltigt, de portalbestämmelser som åsyftas återfinns i preambeln punkt 
29-34 till det förslag som kommissionen antog 3 Juli 2012.   
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generella slutsatser angående aktiemäklarens opartiskhet. Ovan nämnda 

bestämmelse tyder dock onekligen på att en opartiskhet gäller även dessa 

förmedlare.  

 Det ska sägas att de fall där parterna har varsin mäklare eller sakkunnig 

representant utgör ett essentiellt undantag från mäklarens skyldighet att vara 

opartisk. I dessa situationer torde huvudregeln vara att respektive mäklare 

tillvaratar sin parts intresse.115

 Beträffande eventuella analogier avseende opartiskheten samt mäklarens 

ställning i övrigt ska följande beaktas. Den speciallagstiftning som finns bygger 

på vissa områdesspecifika överväganden, varför en analogisk tillämpning av 

både FML och FFmL ska ske med beaktande av detta.

  

116 Exempelvis bygger 

FML 8 § 1 st, som fastslår opartiskhetskravet, på tanken att fastighetsköp för 

enskilda ofta är en så pass stor ekonomisk händelse för parterna att dessa, i 

samband med en förmedling, måste kunna förlita sig på mäklaren.117

 Inte heller beträffande FML 8 § 2 st, som stadgar att mäklaren i 

ekonomiska frågor särskilt ska beakta uppdragsgivarens intressen, är det säkert 

att en analogisk tillämpning är lämplig. Bestämmelsen som sådan torde kunna 

överföras och tillämpas på andra mäklarområden. Däremot bygger detta 

undantag på att den avvägning som görs sker inom ramen för god 

fastighetsmäklarsed. Det är därför inte självklart att även den oreglerade 

mäklaren på samma sätt bör kunna prioritera uppdragsgivarens ekonomiska 

 Även 

andra förmedlingsområden kan röra stora summor, men det är inte möjligt att ta 

för givet att detta gäller affärer förmedlade av mäklare generellt. Argumentet 

som till viss del låg till grund för att fastighetsmäklaren kom att specialregleras 

i lag, och att kravet på opartiskhet därigenom statuerades, gör inte 

nödvändigtvis att denna opartiskhet bör gälla mäklare generellt.  

                                              
115  Braekhus s 235 f. Breakhus menar dock att i de fall mäklarna har olika kunskap om 
marknadsförhållandena har den mäklare med överlägsen kunskap viss upplysningsplikt gentemot den 
andra parten och hans mäklare. 
116 Prop 2010/11:15 s 17. 
117 SOU 1981 s 189. 
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intressen. 118

 Lagstiftaren har alltsedan införandet av den första fastighetsmäklarlagen 

haft påtagliga svårigheter avseende utformningen av den regleringen som rör 

mäklarens opartiskhet. Utformningen av bestämmelserna har även ändrats 

frekvent vilket tyder på att frågan är svår att reglera på ett ändamålsriktigt sätt. 

Dessa uppenbara beslutssvårigheter kan även anses visa på hur omfattande 

problematiken i att en mellanman ska tjäna två parter är.

 Vad gäller de oreglerade mäklarformerna finns det nämligen 

generellt sett ingen motsvarighet till denna sed.  

119

 

 Även det faktum att 

lagstiftaren sett sig nödgad att i FML 8 § 2 st införa förtydliganden och 

undantag beträffande vissa ekonomiska situationer får sägas tala för att denna 

opartiskhet är svårförenlig med tanken bakom mellanmansinstitutet. 

 Sammanfattningsvis måste dock sägas att övervägande argument talar 

för att även den oreglerade mäklarens opartiskhet de lege lata är huvudregel. 

Då parterna inte anser att en opartiskhet hos mäklaren är lämplig torde det vara 

upp till dessa att sinsemellan komma överens om hur affären bör genomföras 

och informera både varandra och eventuella mäklare om förhållandena. De bör 

avslutningsvis även framhållas att de områdesspecifika överväganden som 

präglar de lagreglerade mäklarformerna bör beaktas vid eventuella laganalogier. 

3.2.3 Mäklarens informationsansvar 

Förutsatt att mäklaren accepterat uppdraget följer av omsorgsplikten ett ansvar 

att på olika sätt bistå parterna. 120  Den dubbla omsorgsplikten har delvis 

avhandlats i föregående avsnitt men i det följande ligger fokus i princip 

uteslutande på informationsansvaret. Generellt kan sägas att mäklaren ska 

underlätta förhandlingarna genom att delge parterna relevant information samt 

förmedla budskap mellan dem.121

                                              
118 Prop 2010/11:15 s 49. 

 Informationsskyldigheten sträcker sig till att 

avse samtliga för mäklaren tillgängliga uppgifter som har betydelse för 

119 Prop 1983/84:16 s 12 ff, prop 1994/95:14 s 39 ff och prop 2010/11:15 s 49. 
120 Braekhus s 222. 
121 A a s 222. 
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överlåtelseavtalet.122 Emellertid finns inget allmänt krav som ålägger mäklaren 

att aktivt söka information. 123 Om denne däremot håller inne med information 

eller lämnar felaktiga upplysningar torde detta kunna leda till ett 

skadeståndsansvar som gäller gentemot båda parter.124

 Både i FML och FFmL regleras informationskravet i lagtext, om än inte 

uttömmande. Informationskravet kompletteras även av den goda sed som dessa 

lagar hänvisar till. Avseende de okodifierade mäklarna torde viss vägledning 

kunna hämtas från de informationskrav som gäller de reglerade mäklarna. Som 

tidigare fastslagits bygger emellertid både FML och FFmL på vissa 

områdesspecifika överväganden. Väljer man att söka vägledning av 

bestämmelserna i dessa lagar ska det således ske med beaktande av detta.

  

125

 I FML 16 § stadgas att mäklaren i enlighet med vad god 

fastighetsmäklarsed kräver ska ge de tilltänkta parterna råd och upplysningar 

om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. 

Informationskravet förtydligades i samband med införandet av den nya lagen 

och kan röra objektet ifråga men inkluderar även till viss del köparens eller 

säljarens ekonomiska ställning.

 

126  Avseende fastighetsmäklaren har det 

fastslagits att denne mäklares ansvar emellertid inte sträcker sig så pass långt 

som till att aktivt granska parternas ekonomiska ställning.127

                                              
122 Fehr s 93.  

 Vidare fastslår 

FML 17 § mäklarens skyldighet att utföra kontroller av förfoganderätts- och 

inskrivningsförhållanden och 18 § reglerar mäklarens tillhandahållande av en 

objektsbeskrivning. FML 19-20 §§ slår fast att mäklaren ska upplysa om 

förfoganderätt samt delge parterna en förteckning över anbud och övrig 

dokumentation. Den lagstadgade informationsplikten är således relativt 

långtgående avseende fastighetsmäklaren. Detta bidrar till att parterna kan 

förlita sig på mäklaren och det torde även göra att mäklaren kan känna en viss 

säkerhet eftersom denne vet vad som förväntas. 

123 A a s 93. 
124 Se 3.2.4. 
125 Prop 2010/11:15 s 17. 
126 A prop s 28 ff. 
127 NJA 1997 s 127 II. 
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 Även försäkringsförmedlaren lyder under en relativt långtgående 

informationsskyldighet som regleras i FFmL 5-6 kap. Som tidigare 

uppmärksammats skiljer sig försäkringsförmedlaren på detta område från både 

fastighetsmäklaren och mäklare generellt eftersom denne inte förväntas visa 

samma typ av opartiskhet som övriga mäklare utan istället förväntas tillvarata 

kundens intresse. Enligt FFmL 5 kap 4 § ska förmedlaren iaktta god 

försäkringsförmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens 

intressen. I förhållande till konsument föreligger enligt bestämmelsen även en 

avrådningsplikt, men begreppet tillbörlig omsorg anses även innefatta en 

allmän rådgivnings- och upplysningsskyldighet som gäller gentemot envar.128 

Hur långt denna plikt sträcker sig beror emellertid på omständigheterna i det 

enskilda fallet och uppdragets karaktär. 129

 

 Eftersom försäkringsförmedlarens 

informationsplikt vilar på vissa överväganden om att kundens intresse bör 

beaktas särskilt, blir det svårt att dra några generella slutsatser av den 

informationsplikt som enligt lag gäller försäkringsförmedlaren.  

3.2.4 Sanktioner  
Eftersom mäklaren generellt inte är reglerad i svensk rätt har praxis kommit att 

bedöma mäklarens ansvar i enlighet med den mellanmansform mäklaren kan 

anses ha agerat enligt i den konkreta situationen.130

                                              
128 Riese s 37. 

 Har mäklaren exempelvis 

agerat enligt fullmakt bedöms ansvaret utifrån fullmaktsbestämmelserna i 

AvtL 2 kap. Skulle mäklaren istället anses ha agerat som bud blir mäklarens 

ansvar det av en budbärares. Trots att praxis inte alltid följt detta 

lösningsschema är det en lämplig utgångspunkt vid behandlingen av mäklarens 

ansvar. Sanktionsfrågan är viktig att diskutera eftersom den dubbla 

lojalitetsplikt som mäklaren ska visa torde vara lite värd om parterna inte kan 

hålla mäklaren ansvarig för felaktigt agerande. 

129 A a s 37. 
130 Tiberg & Dotevall s 147. 
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 De konsekvenser som blir tillämpliga i de fall mäklaren inte uppfyller 

sina åtaganden torde i första hand vara av civilrättslig art. Ekonomisk 

kompensation i form av skadestånd ligger därför nära till hands, men även en 

nedsättning av provisionsbeloppet kan bli aktuellt om mäklaren försummat sina 

skyldigheter.131

 Avseende alla mäklarformer föreligger ett kontraktuellt förhållande 

mellan uppdragsgivaren och mäklaren och som tidigare diskuterats föreligger 

även en omsorgsplikt gentemot huvudmannen. Förutsatt att huvudmannen lider 

ekonomisk skada till följd av mäklarens vårdslösa agerande uppstår en 

skyldighet för mäklaren att ersätta skadan. 

 Rör det sig om en mäklare som lyder under tillståndskrav kan 

sanktionerna vara både civilrättsliga och näringsrättsliga. Fokus kommer här 

uteslutande ligga på de förstnämnda. Eftersom det är av intresse för 

skadeståndsfrågan ska slutligen även vissa straffrättsliga aspekter avhandlas. 

132

 Avseende mäklarens ställning i förhållande till medkontrahenten 

föreligger däremot inget klart uppdragsförhållande. I utomkontraktuella 

förhållanden utgår enligt svensk rätt som regel ingen ersättning för ren 

förmögenhetsskada om det inte föreligger ett samband med brottsliga 

förfaranden.

 Denna skyldighet kan härledas 

från HB 18 kap 3 § som fastslår en relativt långtgående skyldighet för 

mellanmannen att vid illojalt eller annat bristfälligt agerande ersätta 

huvudmannen ekonomiskt. Alternativt torde samma sak kunna uppnås med 

grund i allmänna skadeståndsrättsliga principer i kontraktsförhållanden.  

133

 En analog eller eventuellt direkt tillämpning av AvtL 25 § synes 

emellertid vara möjlig eftersom bestämmelsen enligt ordalydelsen inte 

 Förutsatt att mäklaren inte innehar fullmakt, vilket torde utgöra 

normalfallet, förefaller mäklarens ansvar gentemot medkontrahenten vara 

begränsat enligt lagens ordalydelse.  

                                              
131 Prop 1983/84:16 s 49, NJA 1910 s 322. Se även FML 23 §. Nedsättning av ersättningsbeloppet kan 
ofta vara att föredra eftersom det inte förutsätter att skada uppkommit. Enligt FML är däremot en 
nedsättning inte möjlig om förseelsen i fråga varit ringa. Avseende övriga mäklartyper regleras inte 
denna fråga av specialbestämmelser. Emellertid förefaller det på kontraktsrättslig väg i vart fall inte 
föreligga några hinder mot en nedsättning av ersättningen om det kan bevisas att mäklaren inte fullgjort 
sitt uppdrag på avtalat sätt. 
132 Kleineman s 485, Tiberg & Dotevall s 30.  
133 Jrf SkL 2 kap 2 §. Enligt prop 1972:5 s 568 ska bestämmelsen inte tolkas motsatsvis. 
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förutsätter att den som uppträtt som fullmäktig faktiskt har eller har haft en 

gällande fullmakt. Bestämmelsens rekvisit kräver endast att personen i fråga 

uppträtt så som fullmäktig. Möjligheten att för tredje man utkräva ansvar av 

mäklaren denna väg har uppmärksammats i doktrin men lagstiftaren har dock 

valt att lösa frågan på ett annat sätt.134

 För att huvudmannen inte ska gynnas av att använda en mellanman har 

mäklarens förhållande till tredje man istället kommit att bedömas som 

kontraktsliknande.

  

135 Förutsatt att mäklarens agerande, alternativt brist därpå, 

kan bedömas som vårdslöst följer att tredje man på kontraktsrättslig grund kan 

kräva mäklaren på skadestånd.136

 Eftersom huvudmannen och mäklaren i regel har ett kontrakts-

förhållande, torde mäklaren senare genom sin regressrätt kunna kräva 

huvudmannen på ersättning – förutsatt att det är huvudmannen som vållat 

skadan.  I de fall mäklaren agerat enligt fullmakt aktualiseras istället det 

garantiansvar gentemot tredje man som tidigare diskuterats, AvtL 25 §.

 Vad som räknas som vårdslöshet är en fråga 

som måste bedömas i det konkreta fallet, en utgångspunkt bör självfallet vara 

den omsorgsplikt och de skyldigheter som den specifika mäklarformen anses 

besitta.  

137

                                              
134 Braekhus s 312, Kleineman s 491, SOU 1981:102 s 100 

 

 Beträffande förhållandet mellan uppdragsgivare och mellanman gäller 

fortsatt att mäklaren har ett culpaansvar enligt allmänna kontraktsrättsliga 

principer, alternativt i enlighet med HB 18 kap 3 §. Eftersom något klart 

uppdragsförhållande mellan tredje man och mäklaren inte heller föreligger i 

fullmaktsfallet aktualiseras ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar. 

Beträffande fullmaktssituationen regleras dock detta förhållande direkt av 

bestämmelsen om falsus procatur i AvtL 25 §, enligt vilken en mellanman som 

135 Kleineman s 491. Enligt Kleineman har det sedan länge funnits en tendens att i svensk rätt, jämfört 
med övrig nordisk rätt, tillämpa en större restriktivitet vad gäller mäklarens ansvar gentemot tredje man. 
Kleineman erkänner dock småhuskommitténs (SOU 1981:102 s 100) lösning att bedöma förhållandet 
mellan mäklaren och tredje man som kontraktsliknande och därmed ge medkontrahenten en ökad 
möjlighet att utkräva mäklaren på skadestånd. 
136 Kleineman s 491. För att ett skadeståndsansvar ska bli aktuellt måste enligt Kleineman, förutom 
sedvanliga krav på exempelvis kausalitet, mäklarens agerande dessutom ha medfört en faktisk tillit hos 
medkontrahenten.   
137 Tiberg & Dotevall s 143. 
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handlar utanför sin fullmakts behörighet ska ersätta tredje man all skada han 

orsakar  –  trots att någon vårdslöshet inte går att påvisa.  

 Avseende den specialreglerade fastighetsmäklaren gäller en enligt 

FML 25 § lagstadgad skadeståndsskyldighet gentemot båda parterna. I 

FML 24 § fastslås emellertid en alternativ möjlighet för parterna att utkräva 

mäklaren på ansvar. Enligt bestämmelsen kan fastighetsmäklarens ersättning 

nämligen sättas ned om mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina 

skyldigheter mot köparen eller säljaren. En nedsättning kan dock inte ske om 

åsidosättandet varit av ringa betydelse. En fördel med denna nedsättning av 

ersättningen, jämfört med ett skadeståndsanspråk, är att någon ekonomisk 

skada inte behöver styrkas. 138

 Mäklaren har enligt FML 25 § 2 st ett regresskrav gentemot säljaren om 

denne är ansvarig för skadan, en förutsättning för att regresskravet ska 

aktualiseras är dock att det inte är oskäligt att säljaren får bära detta ansvar 

ensam. Regresskravet torde som tidigare uppmärksammats gälla även de 

okodifierade mäklarformerna. 

 Vidare slår FML 25 § fast att om fastighets-

mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 8-

22 §§, ska denne ersätta den skada som till följd av detta drabbar köparen eller 

säljaren. Beträffande fastighetsmäklaren inträder en skadeståndsskyldighet 

redan vid oaktsamhet, vilket skiljer fastighetsmäklaren från de okodifierade 

mäklarformerna där ansvar i regel förutsätter culpa. Att denna relativt 

vidsträckta skadeståndsskyldighet, som inbegriper regleringen om opartiskhet i 

8 §, har kunnat införas beror delvis på att det enligt FML 6 § p 2 är en 

förutsättning för registrering av mäklaren att denne har en ansvarsförsäkring 

som täcker eventuella skadestånd enligt FML 25 §. Av viss betydelse torde 

även vara att skadeståndet enligt FML 25 § 1 st kan sättas ned eller helt falla 

bort om en domstol skulle bedöma detta som skäligt.  

 I BrB 10 kap regleras de brott som bygger på att det finns ett 

lojalitetsförhållande mellan brottsoffer och gärningsman. Dessa brott är av flera 

anledningar intressanta i detta sammanhang. Detta främst då ett sådant brott 

                                              
138 Prop 1983/84:16 s 49. 
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möjliggör ett ansvarutkrävande enligt SkL 2 kap 2 §. Även det faktum att det 

rör sig om straffbelagda gärningar torde göra det till en sanktionsform värd att 

beakta.  

 Det brott som är av enskilt störst intresse torde vara trolöshet mot 

huvudman, som återfinns i BrB 10 kap 5 §. Brottet är subsidiärt till 

förskingringsbrottet i BrB 10 kap 1 § som teoretiskt sett också skulle kunna bli 

aktuellt. Trolöshet mot huvudman kräver till skillnad från förskingringsbrottet 

inte att någon förmögenhetsöverföring sker, varför det förra brottet torde ha 

större aktualitet beträffande mäklaren. För straffrättsligt ansvar förutsätts, 

beträffande båda brotten, att huvudmannen lidit skada eller förfång som en 

följd av sysslomannens agerande. Som vanligt på straffrättens område är även 

mäklarens uppsåt ett krav. 
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4 Mäklarinstitutets utformning internationellt – alternativa 

lösningar 
Den följande redogörelsen belyser andra länders alternativa lösningar 

beträffande mäklarens roll och lojalitetsproblematiken. Skildringen syftar i 

första hand till att bredda analysen av lojalitetsfrågan i svensk rätt. 

Redogörelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Målet är istället att 

kontrastera och exemplifiera hur andra länder har valt att lösa den 

lojalitetsproblematik som kan uppstå när förmedlare är inblandade.  

 

4.1 Tyskland  
Tyskland har sedan länge varit, och är fortfarande, en viktig handelspartner för 

Sverige. Detta har bidragit till att Tyskland, med sin tidigt välutvecklade 

civilrättsliga lagstiftning, till stor del kommit att influera den svenska 

lagstiftningen.139

 Trots att Sverige idag måste sägas ha en välutvecklad civilrättslig 

lagstiftning av hög internationell kvalitet, anses fortfarande den tyska 

civilrättsliga legislaturen med sin omfångsrika praxis på många områden vara 

överlägsen den svenska.

 Det faktum att landet fortfarande är det enskilt viktigaste för 

svensk utrikeshandel, samt att landets lagstiftning har fungerat som en förebild 

för den svenska civilrätten, motiverar en jämförelse mellan länderna. Intressant 

för jämförelsen är även den omständighet att Tyskland, som vi kommer att se i 

det följande, till viss del har valt en alternativ väg avseende regleringen av 

mäklarinstitutet.  

140  Åtminstone när det kommer till rättspraxis och 

doktrin på området talar mycket för att så även är fallet beträffande 

mäklarinstitutet.141

                                              
139 Zweigert & Kötz s 280 ff. 

 Som vi sett är regleringen beträffande mäklarinstitutet inte 

generell i Sverige, vilket utgör en väsentlig skillnad jämfört med Tyskland. 

140 A a s 280 ff. 
141 SOU 1981:102 s 60 f. 
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Den tyska lagstiftaren har nämligen valt att i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

begagna sig av en generell civilrättslig lagstiftning beträffande själva 

mäklaravtalet.142 Regleringen som återfinns i BGB 652-656 §§ och som i första 

hand reglerar mäklaravtalet och den provisionsbaserade ersättningen gäller alla 

typer av mäklare. Enligt tysk rätt innehar mäklaravtalet en position som en 

särskilt typ av avtal, vilket kan vara en förklaring till att mäklaren – på ett 

generellt sätt – kommit att särregleras i BGB. 143  Beträffande mäklarens 

ersättning motsvarar regleringen i BGB i allt väsentligt den praxis som 

utarbetats av svenska domstolar.144 Vidare kan den tyske mäklaren enligt BGB 

654 § få sin provision nedsatt om denne, genom att också vara verksam för 

motparten, handlar i strid med sitt uppdrag gentemot huvudmannen. Även den 

svenske mäklaren kan utkrävas på sanktioner vid misskötsamhet gentemot 

huvudmannen, men BGB 654 § förefaller representera en punkt på vilken det 

tyska systemet skiljer sig något mot det svenska. Enligt det svenska systemet 

måste mäklare nämligen sägas ha en relativt omfattande lojalitet gentemot båda 

parter, medan denna tyska bestämmelse till viss del talar emot att så skulle vara 

fallet beträffande mäklare i Tyskland.145

 Förklaringen till att tyska mäklare inte lyder under samma krav på 

opartiskhet som svenska mäklare ligger förmodligen i att mäklare i Tyskland, 

åtminstone på fastighetsrättens område, har en mer begränsad funktion än  

svenska mäklare. Begränsningen består i att tyska fastighetsmäklare i princip 

endast förväntas sammanföra sin uppdragsgivare med dennes 

medkontrahent.

   

146

 

 Efter att detta sammanförande skett inträder en notarie som i 

enlighet med ett särskilt offentligt uppdrag har till uppgift att biträda parterna 

under själva avtalsprocessen.  På detta sätt torde den lojalitetsproblematik som 

idag blir följden av den svenska regleringen till viss del kunna undvikas. 

                                              
142 A bet s 60 f. 
143 A bet s 60 f. 
144 Vid intresse se BGB 652 § 1 st som statuerar fyra rekvisit för att ersättning till mäklaren ska utgå 
och jämför med det som sägs avsnitt 3.2.1 beträffande den svenska mäklarens ersättning. 
145 SOU 1981:102 s 60 f. 
146 A bet s 61. 
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4.2 Storbritannien 
I brittisk rätt, som till skillnad från svensk och tysk legislatur är uppbyggd 

enligt common law, föreligger inte samma tydliga distinktion mellan agents 

eller brokers som torde kunna liknas vid de mellanmän som förekommer i 

svensk rätt.147 Någon direkt motsvarighet till den svenska, oreglerade mäklaren 

förefaller inte finnas i brittisk rätt vilket gör en jämförelse särskilt intressant.148 

En agent eller broker, som ändå i viss mån kan jämföras med svenska mäklare, 

synes oftast verka i ett mer varaktigt kontraktsförhållande till sin 

uppdragsgivare. 149  Den brittiska agentens lojalitet förefaller, delvis som en 

följd av detta, i princip uteslutande ligga hos uppdragsgivaren. 150  Det 

förekommer att även den brittiska agenten tjänar bägge parter. Detta förutsätter 

emellertid i regel att ett kontraktsförhållande som reglerar frågan föreligger 

mellan mäklaren och de båda parterna.151

 Brittiska fastighetsmäklare torde i högre mån än agents/brokers 

generellt kunna liknas vid svenska mäklare. Denna typ av fastighetsagenter är 

numera specialreglerade enligt brittisk rätt. 

  

152 I enlighet med vad som gäller 

generellt avseende agenter i Storbritannien, ligger även fastighetsmäklarens 

lojalitet i princip uteslutande hos uppdragsgivaren.153 Om fastighetsmäklaren är 

medkontrahenten behjälplig (köparen i detta fall), och därigenom äventyrar 

försäljningen, anses mäklaren ha brustit i sin lojalitet gentemot 

uppdragsgivaren. 154

                                              
147 Birks s 165 f, Breakhus s 81. 

 Avseende fastighetsköp i Storbritannien gäller doktrinen 

om caveat emptor, vilken bl a innebär att bevisskyldighet avseende fel i 

egendomen åligger köparen. Det faktum att denna doktrin tillämpas får även till 

viss del sägas tala för att mäklarens ansvar gentemot köparen är tämligen 

begränsat. 

148 Breakhus s 81. 
149 A a s 81. 
150 Även enligt svensk rätt torde lojaliteten hos mellanmän generellt ligga hos uppdragsgivaren, min 
poäng är att brittisk rätt synes vara motvillig att tilldela agenten den funktion mäklaren har i svensk rätt. 
151 Breakhus s 85. 
152 Den brittiska fastighetsmäklaren regleras av Estate Agents Act 1979, Property Misdescriptions Act 
1991 och Consumers, Estate Agents and Redress Act 2007. 
153 Lindqvist s 74. 
154 A a s 74. 
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5 Mäklarens dubbla lojalitet 
Den dubbla lojalitet som är en direkt följd av kravet på mäklarens opartiskhet 

har berörts tidigare i uppsatsen. Syftet med förevarande kapitel är att fördjupa 

analysen samt exemplifiera några av de intressekonflikter som kan uppkomma 

till följd av kravet på opartiskhet. Det blir i sammanhanget även intressant att 

belysa hur lagstiftaren och praxis valt att hantera den problematik som kan 

uppstå. Även alternativa lösningsförslag av de problem som den dubbla 

lojaliteten för med sig ska presenteras. Huruvida mäklarens dubbla lojalitet 

juridiskt sett kan anses vara förenligt med mellanmansinstitutet som sådant och 

den sanktionsreglering som finns på området, får definitivt betydelse i 

sammanhanget, detta avhandlas dock mer specifikt i avsnitt 6. 

 

5.1 Allmänt om intressekonflikter och parternas motstående 

intressen 
Eftersom det svenska sysslomannainstitutet – så som framgått tidigare – i stort 

sett alltid utgår från att mellanmannen endast tillvaratar huvudmannens intresse, 

förefaller det vid en första anblick anmärkningsvärt att mäklaren som enda 

mellanmansform ska tillvarata båda parters intresse. Mäklaren fyller dock en 

viktig funktion som förmedlare i dagens samhälle och det faktum att denne ska 

tillvarata bägge parters intressen måste sägas vara avgörande för att parterna 

inte ska behöva anlita varsitt ombud. Förfarandet blir därmed billigare, och 

sannolikt även mer effektivt, jämfört med om parterna istället skulle företrädas 

av varsin mäklare. Förutsatt att de ekonomiska fördelar som detta förfarande 

innebär inte överstigs av kostnaderna för de negativa bieffekter som 

aktualiseras, torde både parterna och samhället i stort gagnas av upplägget.  

 Eftersom mäklaren i sitt uppdrag ska vara bägge parter behjälplig i 

samband med avtalsförhandlingarna uppstår ofta en lojalitetsproblematik. Det 

kan exempelvis handla om att mäklaren bör avråda en part från köp, samtidigt 

som den andra parten utövar påtryckningar mot mäklaren och vill tillskansa sig 

så fördelaktiga avtalsvillkor som möjligt. Problematiken förstärks av att 
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mäklaren själv p g a, den rådande provisionsbaserade ersättningsformen, har ett 

intresse av avtalsslut. Svaret på lämpligheten i mäklarens dubbla lojalitet samt 

om nuvarande ordning kan anses motiverad beror till viss del på vilken faktisk 

roll mäklaren besitter. Består mäklarens roll endast i att sammanföra parterna 

torde lojalitetsproblematiken nämligen vara av betydligt mindre omfattning än 

om mäklaren deltar i, och eventuellt har möjlighet att påverka, 

avtalsförhandlingarna.  

 Som presenterats är mäklarens roll numera ofta av mer omfattande 

karaktär, vilket av förklarliga skäl leder till att även lojalitetsfrågan blir mer 

påtaglig. Lämpligheten i mäklarens dubbla lojalitet, samt opartiskhetens 

förenlighet med mellanmansinstitutet i övrigt ska därför ske med utgångspunkt 

i vilken roll den ifrågavarande mäklaren har. Ju mer involverad mäklaren är i 

avtalsprocessen och ju större inverkan denne har på avtalsvillkoren, desto 

större är ansvaret gentemot parterna exempelvis i fråga om opartiskheten.155

 Så som Braekhus uppmärksammat bör analysen av den problematik som 

rör mäklarens dubbla lojalitet delas upp i två faser.

 

Graden av mäklarens involvering skiljer sig åt från fall till fall men även bland 

de olika mäklarformerna torde vissa skillnader vara närvarande. Det är därför 

svårt att på ett mera praktiskt plan presentera generellt gångbara svar 

beträffande vilken grad av opartiskhet mäklaren ska iaktta. Diskussionen 

kommer därför vara av mer teoretisk art och det är författarens avsikt att de 

intressekonflikter och lösningsförslag som diskuteras är tillämpliga avseende 

mäklare generellt.  

156

                                              
155 Braekhus s 241 f. 

 Det handlar dels om en 

inledande fas i vilken mäklaren anlitas av sin huvudman för att kartlägga och 

kontakta potentiella medkontrahenter. Denna fas kommer i det följande 

benämnas ”anvisningsfasen”. Fokus kommer dock ligga på den andra fas som 

infinner sig när en eller flera eventuella medkontrahenter lokaliserats och 

förhandlingarna inletts. Denna fas kommer att benämnas ”förhandlingsfasen”. 

156 A a s 221 ff. 
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Att fokus ligger på förhandlingsfasen beror på att lojalitetsproblematiken under 

denna fas är mer påtaglig och kräver därför en mer omfattande analys. 

 

5.2 Motstridiga intressen – lojalitetsproblematiken under 

anvisningsfasen 
Anvisningsfasen inleds med att mäklaren kontaktar, alternativt kontaktas av, en 

säljare eller en köpare. Förutsatt att den anlitande parten och mäklaren når en 

överenskommelse, intar den anlitande parten en ställning som mäklarens 

huvudman. I detta läge finns det inte någon specifik medkontrahent varför det 

rättsliga förhållandet i princip endast består av mellanmannen och huvud-

mannen. Förhållandet utgör i detta skede ett exempel på den mer klassiska 

mellanmanskonstellationen. Eftersom det på detta stadium inte finns någon 

lokaliserad medkontrahent blir frågan om dubbel lojalitet inte lika omfattande 

som senare under förhandlingsfasen. I enlighet med vad som kommer att 

presenteras i detta avsnitt föreligger emellertid vissa lojalitetsproblem även i 

förhållande till en potentiell köparkrets.  

 

5.2.1 Lokalisering och presentation av potentiella medkontrahenter 
En fördel som endast uppdragsgivaren kan erhålla i sin egenskap av huvudman 

hänför sig till mäklarens lokalisering av potentiella medkontrahenter. 

Uppdragsgivaren kan nämligen kräva att mäklaren ska försöka lokalisera den 

motpart som kan erbjuda de för huvudmannen bästa villkoren. 157  Denna 

uppgift förefaller vara naturlig för en mäklare och torde följa av den allmänna 

omsorgsplikt som en mellanman ska visa huvudmannen. Att kretsen av 

potentiella medkontrahenter redan i detta tidiga skede inte kan ha samma fördel 

som huvudmannen får sägas vara självskrivet. När förhandlingar sedan inleds 

ska dock köpare och säljare i möjligaste mån behandlas lika.158

                                              
157 A a s 235. 

  

158 A a s 235. 
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 Att mäklaren bortser från att presentera en olämplig spekulant p g a 

hänsyn till huvudmannens intressen kan i princip inte sägas vara i strid med 

den lojalitet mäklaren i detta inledande skede ska visa kretsen av potentiella 

medkontrahenter. Däremot fördes det en diskussion i förarbetena till 1995 års 

fastighetsförmedlarlag om huruvida denna gallring möjligtvis var olämplig sett 

ur huvudmannens perspektiv.159 I propositionen fastslås att beslutet angående 

vilka spekulanter som är lämpliga ska ligga enbart hos huvudmannen.160 Den 

främsta anledningen till att fastighetsmäklaren inte anses lämplig att ta detta 

beslut är att det i praktiken förekommit att mäklaren i vissa fall underlåtit att 

presentera vissa lämpliga spekulanter för huvudmannen. Förklaringen till 

denna företeelse är att fastighetsmäklaren velat främja de spekulanter som, 

genom honom, haft för avsikt att sälja sin tidigare bostad. Genom detta oredliga 

förfarande har mäklaren kunnat få ett nytt förmedlingsuppdrag, ibland på 

huvudmannens bekostnad. Propositionen fastslår därför att fastighetsmäklarens 

skyldighet enligt god fastighetsmäklarsed sträcker sig till att redovisa alla 

spekulanter för huvudmannen. 161   Mäklarens lojalitet gentemot tredje man 

diskuteras inte i sammanhanget, utan lagstiftarens mål synes i princip 

uteslutande ha varit att skydda huvudmannen från mäklarens godtycke. 162 

Därefter står det självfallet mäklaren fritt att ge råd inför valet av avtalspart. 163

 Lösningen förefaller vara lämplig och väl förenlig med målet att inte 

motarbeta fastighetsmäklarens ställning som opartisk mellanman. Förutsatt att 

mäklaren enbart handlar i huvudmannens intresse torde frågan emellertid ha 

liten praktisk betydelse. Risken att en huvudman skulle misstycka till att 

mäklaren gallrat bort vissa spekulanter, p g a deras uppenbara olämplighet i 

något avseende, torde i princip vara obefintlig. Så länge de åtgärder som vidtas 

  

                                              
159 Prop 1994/95:14 s 45 f. 
160 A prop s 45 f. 
161 A prop s 45 f. 
162 Se prop 1994/95:14 s 45 f. Frågan man kan ställa sig är hur pass olämplig en spekulant kan vara 
innan denne upphör att vara spekulant. Svaret enligt propositionen är att alla som upplyst mäklaren om 
sitt intresse att förvärva egendomen och efter en visning lämnat namnuppgift ska ses som spekulanter i 
lagens mening. 
163 Prop 1994/95:14 s 45 f. 
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görs i huvudmannens intresse är det även svårt att se hur mäklaren på ett 

oaktsamt sätt skulle riskera att förorsaka huvudmannen skada.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att övervägande skäl talar för 

lämpligheten i att både fastighetsmäklaren, men också de oreglerade mäklarna, 

redovisar alla spekulanter för huvudmannen. De skäl som ligger till grund för 

detta ställningstagande är bl a de bevissvårigheter och den skada som 

potentiellt kan drabba både huvudmannen och den medkontrahent som 

mäklaren bortser från att presentera.  

 

5.2.2 Lockprisers inverkan – främst i fastighetsmäklarsammanhang  
Mäklarens ersättning är, som tidigare konstaterats, i princip uteslutande 

provisionsbaserad. Trots att ersättningsformen är utbredd, och till viss del 

faktiskt utgör en förutsättningen för dagens mäklarsystem, måste den sägas 

bidra till vissa problem. Mäklarens intresse av ett högt pris torde i vissa fall 

vara ett sådant problem. Detta intresse får även sägas ha varit en bidragande 

orsak till de lockpriser som på senare tid blivit ett vanligt förekommande 

fenomen.164

 Eftersom provisionen ofta är bestämd till en procentsats av priset och 

mäklaren vanligtvis inte får ta del av ersättningen innan parterna träffat avtal 

om köp ligger det i mäklarens intresse att nå ett avtalsslut relativt snabbt och 

till ett så högt pris som möjligt.

 Denna företeelse ska i det följande uppmärksammas i ett lojalitets-

sammanhang. Det förutsätts i detta avsnitt att mäklaren, så som även är vanligt 

i praktiken, företräder säljaren av objektet. 

165

                                              
164 Prop 2010/11:15 s 33. 

 Trots att mäklaren enligt FML 8 § 2 st i rent 

ekonomiska frågor i första hand ska beakta huvudmannens intresse kan 

mäklaren p g a den rådande ersättningsformen frestas att vidta åtgärder som 

inte är förenliga med den lojalitetsplikt han i övrigt är skyldig att visa parterna. 

Exempelvis kan det handla om att mäklaren avstår från att upplysa 

medkontrahenten om relevanta fakta avseende objektet som kan inverka 

negativt på dennes benägenhet att sluta avtal. Alternativt kan det vara så att 

165 SOU 1981:102 s 125. 
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mäklaren på ett otillbörligt sätt söker påverka medkontrahenten att ingå avtalet. 

Även de lockpriser som uppmärksammades i förarbetena till den senaste 

fastighetsmäklarlagen torde vara exempel på en företeelse som på ett liknande 

sätt potentiellt  är negativt för köparen.166

 

 Problematiken med lockpriser torde 

främst vara aktuell beträffande fastighetsmäklaren men teoretiskt sett kan 

företeelsen aktualiseras även beträffande andra mäklarformer som berör 

överlåtelser. Lockpriser definieras i förarbetena till FML som att:  

”[F]örmedlingsobjektet i marknadsföringen bjuds ut till ett pris som väsentligen avviker från det 

bedömda marknadsvärdet eller som ligger väsentligt under det som säljaren är beredd att 

acceptera”.167

 
  

Den problematik som uppstår är främst att hänföra till den dubbla lojalitetsplikt 

och den allmänna informationsplikt som åligger mäklaren. Främst torde 

tillvägagångssättet vara negativt för potentiella köpare eftersom dessa p g a 

lockpriserna fokuserar på objekt som de i slutändan inte kan finansiera. Om 

lockpriser används flitigt riskerar fenomenet även att bidra till en obalans på 

marknaden i stort. 

 En logisk förklaring till förekomsten av dessa lockpriser är att säljaren 

och mäklaren förväntar sig att fler ska delta i budgivningen och att priset 

därmed trissas upp. Det kan i sammanhanget sägas att lockpriser även är 

potentiellt negativa för uppdragsgivaren eftersom avtalsförhandlingarna 

riskerar att falla samman om det visar sig att de intressenter mäklaren 

presenterat inte kan fullfölja köpet.  

 De som förlorar på lockpriserna, förutsatt att avtal om köp träffas men 

senare inte kan genomföras, är parterna. Detta beror delvis på de formkrav 

gäller vid fastighetsköp. Formkraven leder till att det kan det uppstå en 

diskrepans då parterna först kan avtala om köp men senare ha rätt att dra sig ur 

affären. Mäklaren har, som framgått av avsnitt 3.2.1, rätt till ersättning så länge 

avtal om överlåtelse träffats vilket leder till att mäklaren har rätt till ersättning 

                                              
166 Prop 2010/11:15 s 33 f. 
167 A prop s 33 f. 
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trots att köpet senare inte fullgörs. Förutsatt att mäklaren haft vetskap om 

exempelvis tredje mans bristande ekonomiska förutsättningar torde mäklaren 

dock kunna bli ersättningsskyldig i enlighet med HB 18 kap 6 §. En 

förutsättning enligt bestämmelsen torde dock vara att mellanmannen åtagit sig 

denna risk mot särskilt vederlag vilket sällan kan sägas vara fallet i praktiken.  

 Eftersom det i vissa fall torde vara svårt att påvisa ekonomisk skada i 

samband med lockpriser, vilket i princip alltid är en förutsättning för att 

skadestånd ska bli aktuellt, är en nedsättning av fastighetsmäklarens arvode 

intressant att diskutera. En nedsättning av mäklarens ersättning aktualiseras 

enligt FML 24 § om mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina 

skyldigheter mot köparen eller säljaren. Bestämmelsen förutsätter inte att 

någon ekonomisk skada kan påvisas och en analog tillämpning av regeln för 

oreglerade mäklare förefaller rimlig. Mycket talar för att lockpriser skulle 

kunna vara ett sådant åsidosättande som åsyftas i FML 24 § då denna 

prissättning omöjligen kan vara förenligt med god fastighetsmäklarsed.168

 Lockpriser regleras inte specifikt i fastighetsmäklarlagen vilket delvis 

kan förklaras av att marknadsföringslagen (MFL) 10 § förbjuder 

marknadsföring med felaktig prissättning.

 Det 

är även möjligt att en analogisk tillämpning inte behöver aktualiseras. Om en 

part i ett kontraktsförhållande missköter sig torde den andra parten på 

kontraktsmässiga grunder ha rätt att minska ersättningen till den andra parten. I 

linje med allmänna skadeståndsrättsliga regler krävs dock i regel att ekonomisk 

skada uppkommit. Av denna anledning får det sägas vara tveksamt om det 

endast på kontraktsmässiga grunder går att sätta ned mäklarens ersättning utan 

att någon av parterna kan påvisa skada. 

169

                                              
168 A prop s 33. 

 MFL hänvisar enligt 5-6 §§ även 

till etiska koder i form av god marknadsföringssed som till viss del torde 

motverka förekomsten av lockpriser. Även prisinformationslagen (2004:347) 

reglerar frågan men denna lag hänvisar i fråga om sanktioner enligt 12 § till 

MFL. Vidare kan en mäklare som klassificeras som näringsidkare enligt 

169 A prop s 33 f. 
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MFL 23 § förbjudas från att marknadsföra sina produkter till underpris. Enligt 

MFL 24 § kan denne även bli ålagd att ändra den felaktiga information som 

förekommer. Båda dessa bestämmelser ska som regel förenas med vite enligt 

MFL 26 §. Även marknadsstörningsavgift kan komma i fråga enligt MFL 29 §, 

men av intresse för avtalsparterna är dock framförallt MFL 37 § som reglerar 

rätten till skadestånd om näringsidkaren, tillika mäklaren, brutit mot MFL 10 § 

som reglerar prissättningen. Det är dock enligt MFL 37 § en förutsättning att 

skada har uppkommit. Enligt bestämmelsen räcker det emellertid med att 

näringsidkaren i sitt agerande förfarit oaktsamt, vilket är ett lägre krav än både 

enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler – samt enligt de regler som reglerar 

skadestånd i kontraktsförhållande där vanligtvis culpa är en förutsättning för 

ansvar.170

 

 Annat än vid uppenbara överträdelser torde det i praktiken dock vara 

svårt att bevisa att mäklaren brustit i sitt ansvar i samband med prissättningen. 

Beträffande parternas ersättningsanspråk i övrigt gentemot mäklaren hänvisas 

läsaren till avsnitt 3.2.4.  

5.3 Motstridiga intressen – lojalitetsproblematiken under 

förhandlingsfasen 
Under förhandlingsfasen återfinns den problematik som på ett mer direkt sätt 

rör mäklarens lojalitet i förhållande till en specifik köparkrets eller individ. Det 

är i denna fas en tredje part ansluter och förhandlingar inleds varpå avtal 

sedermera sluts. Det är framförallt i denna fas som mäklaren i sin egenskap av 

opartisk mellanman får en skyldighet att i möjligaste mån tillgodose båda 

parters intressen.171 Som vi kommer att se varierar emellertid denna skyldighet 

från fall till fall, bl a beroende på parternas ställning och mäklarens möjlighet 

att påverka kontraktsvillkoren. 172

                                              
170 Se 3.2.4. 

 Det förutsätts i detta avsnitt att mäklaren 

uträttat den första delen av sitt uppdrag, d v s att finna en motpart samt att 

förhandlingarna mellan parterna inletts. Förutom det gemensamma målet att nå 

171 Fehr s 91 f.  
172 Braekhus s 241 f. 
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ett avtalsslut, torde parternas intressen vad gäller avtalsvillkoren i väsentlig 

mån vara motstridiga. Det faller sig exempelvis naturligt att köparen vill köpa 

till så förmånliga villkor som möjligt, medan säljaren föredrar att villkoren 

istället utformas till hans fördel. Speciellt påtaglig är denna motstridighet när 

det gäller priset för överlåtelsen, men det har även betydelse avseende andra 

kontraktsvillkor.  

 

5.3.1 Parternas ställning och mäklarens inverkan på kontraktsvillkoren 

Mäklares informations- och upplysningsplikt och även opartiskheten är som 

tidigare presenterats ibland lagstadgad, stundom oreglerad och i vissa fall 

beroende av både lag, myndighetsrekommendationer och sedvänja. Vad som i 

det följande framförs om hur mäklarens ansvar ser ut och påverkas av yttre 

omständigheter, syftar således till att gälla mäklare generellt.  

 Mäklarens opartiskhet och kravet på att delge parterna information samt 

på andra sätt vara behjälplig under avtalsprocessen beror delvis på hur 

informerade och likställda de potentiella avtalsparterna är.173 Av betydelse är 

även hur pass stort inflytande mäklaren har vad gäller utformningen av 

kontraktsvillkoren. Sker överlåtelsen mellan likställda parter och mäklaren 

endast spelar en förmedlande roll är skyldigheten att lojalt informera och ta 

hänsyn till parternas intressen av förklarliga skäl mindre omfattande. 174

 Motsatt blir förhållandet om parterna är ojämställda och mäklaren är 

involverad i och har möjlighet att påverka kontraktsförhandlingarna.

 

Mäklaren torde därför i detta läge kunna inta en mer passiv ställning.  

175

                                              
173 A a s 241 f. 

  I den 

senare situationen ökar således mäklarens ansvar att informera och därigenom 

utjämna informationsasymmetrin. I praktiken kan det handla om att den ena 

parten erfarenhetsmässigt är överlägsen den andra. Exempelvis torde det inte 

vara ovanligt att den ena parten till följd av denna erfarenhet exempelvis har 

mer information angående prisbilden på marknaden alternativt vad som är 

174 A a s 241 f. 
175 A a s 241 f. 
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brukligt gällande betalningsvillkor i övrigt.176 Mäklarens uppgift som opartisk 

mellanman blir då att upplysa den part som är mindre kvalificerad om vilket 

pris som är marknadsmässigt eller hur betalningen bör ske. I sammanhanget har 

det i princip inte någon betydelse vem av parterna som är att se som mäklarens 

huvudman. 177

 

 Vem som är huvudman kan dock i ett senare läge, som tidigare 

uppmärksammats i avsnitt 3.2.4, få en viss praktisk betydelse när det kommer 

till att utkräva mäklaren på ansvar. 

5.3.2 Närmare om lojalitetsproblematiken under förhandlingsfasen  
Förutsatt att parterna inte avtalat annorlunda i frågan ska mäklaren, som 

tidigare framgått, uppträda på ett opartiskt sätt och beakta båda parternas 

intressen när det gäller information och rådgivning angående pris och övriga 

kontraktsvillkor.178

 Undanhållandet av, eller direkt missvisande information från mäklarens 

sida kan få som konsekvens att avtal sluts på felaktiga grunder. I fråga om 

informationsöverföring mellan parterna liknar mäklarens uppgift ofta budets. 

 Mäklarens skyldighet att bidra med upplysningar utgör ett 

område där uppdragsgivaren och medkontrahenten, men också mäklaren till 

viss del, får sägas ha motstridiga intressen. Den information som delges 

parterna genom mäklarens förmedling kan exempelvis innebära att någon part 

blir mindre benägen att sluta avtal om köp. Detta kan bero på att säljaren inte 

ser köparen som tillräckligt likvid för att genomföra affären eller att köparen 

blir upplyst om att objektet ifråga är behäftat med fel. Situationen 

problematiseras ytterligare av att mäklarens ersättning ofta är provisions-

baserad. Detta innebär att mäklaren fortsatt, även på förhandlingsstadiet, har ett 

starkt incitament att förmå parterna att ingå avtal. Särskilt problematiskt blir 

upplägget beträffande försäkringsmäklaren som har att visa kunden lojalitet, 

samtidigt som den provisionmässiga ersättningen i regel betalas ut av 

försäkringsbolaget. 

                                              
176 A a s 241 f. 
177 Fehr s 91 f. 
178 A a s 91 f. 
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Förutsatt att den uppgift mäklaren utför, i sak är att likställa med budets 

handlande, vore det emellertid i detta sammanhang direkt olämpligt om 

mäklaren endast svarade enligt budets förhållandevis ringa skadeståndsansvar. 

Eftersom mäklaren i regel är en yrkesförmedlare som ofta bidrar till 

utformningen av avtalsvillkor och som får ersättning vid utfört arbete, anser jag 

att ett skadeståndsansvar – betydligt mer omfattande än budets – bör krävas av 

denna regelrätta mellanmansform.179

 Viktigt i samband med denna fråga är även att mäklaren i linje med sin 

omsorgsplikt dokumenterar de uppgifter som inkommer från parterna eller 

inhämtas på annat håll. Särskilt viktigt är detta för mäklaren själv eftersom en 

sådan dokumentation torde kunna bevisa att mäklaren handlat rätt i samband 

med sitt uppdrag. 

  

 Den lojalitetsproblematik som aktualiseras när det kommer till 

mäklarens skyldighet att tillhandahålla information kan delvis avse konkreta 

upplysningar om överlåtelseobjektet, med det kan även röra sig om information 

som behandlar parternas förutsättningar att fullfölja köpet. 180  Som framgått 

ovan leder redan själva sammanförandet och parternas avtalsslut i regel till att 

mäklaren är berättigad ersättning, detta trots att någon överlåtelse senare inte 

kan genomföras.181 Den provisionsbaserade ersättningsformen som betalas ut 

om parterna sluter avtal leder i detta läge till att mäklaren får ett incitament att 

få parterna att ingå avtal trots att mäklaren är medveten om att överlåtelsen 

senare inte kommer fullföljas. Handlar mäklaren med vetskap om detta 

förhållande torde det teoretiskt sett finnas relativt goda möjligheter för den 

drabbade parten att på kontraktsrättsliga grunder erhålla skadestånd, alternativt 

undkomma att betala mäklarens arvode. 182

                                              
179 Jfr dock med vad som anförts i avsnitt 3.2.4 om hur praxis vanligtvis hanterar mäklarens ansvar. 

 Främst gäller detta ansvar mäklaren 

men även motparten riskerar ett prekontraktuellt skadeståndsansvar i enlighet 

med doktrinen om culpa in contrahendo som under vissa förutsättningar kan 

180 NJA 1997 s 127 II. 
181  Prop 1983/84:16 s 46, NJA 2010 s 58, Se dock NJA 1986 s 146 i vilket HD, främst p g a 
konsumenthänsyn, kom att gå ifrån denna grundläggande princip.  
182 Utsikterna att få skadestånd är till viss del beror på om det är huvudmannen eller tredje man som 
lidit skada. För en utförligare diskussion se avsnitt 3.2.4. 
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göra en part skadeståndsansvarig om skada uppstått till följd av vårdslöshet i 

samband med avtalsförhandlingarna.183

 I en verklig situation torde det emellertid i detta läge föreligga 

betydande bevissvårigheter för den drabbade parten, eftersom lojalitetsfrågor 

har mycket att göra med vilken information mäklaren har haft tillgång till, samt 

vilka överväganden denne gjort. Detta är information som ofta enbart mäklaren 

själv har tillgång till. Möjligen vore någon typ av bevislättnad för parterna 

befogad i dessa situationer. Exempelvis skulle det kunna räcka med att en part 

gjorde sannolikt att mäklarens agerande varit illojalt och lett till förfång, varpå 

bevisbördan kastas om och det därefter är upp till mäklaren att bevisa 

motsatsen. Risken är dock att en bevislättnad i detta avseende skulle leda till 

alltför betungande konsekvenser för mäklaren. Mäklaren som i regel är 

näringsidkare torde dock, i frågor som gäller dennes egen lojalitet, besitta ett så 

pass stort informationsövertag i förhållande till parterna att denna risk torde 

vara acceptabel i sammanhanget. I denna fråga förefaller det motiverat för en 

domstol att beakta parternas ställning och exempelvis låta vissa konsument-

rättsliga aspekter bli avgörande. 

  

 Genom bestämmelserna i FML 16-20 §§ samt i FFL 6 kap 1-8 §§ 

fastslås och exemplifieras mäklarens informationsskyldighet på flera ställen. 

Lagstiftningen är delvis av konsumentskyddande karaktär, men båda dessa 

lagar är i huvudsak tillämpliga även på rent affärsmässiga förhållanden. 

Omfattningen av mäklarens informationsskyldighet kompletteras även av de 

hänvisningar som återfinns i lagarna och som refererar till god 

fastighetsmäklarsed, samt god försäkringsmäklarsed. Innehållet i de normer 

som berör god sed fastslås inte direkt av lagstiftaren utan har utformats genom 

rättspraxis och rekommendationer från branschorganisationer. 184

                                              
183 För vidare förklaring och diskussion om begreppet se Adlercreutz & Gorton s 119 och Kleineman 
s 428 ff. 

 Exempelvis 

184 Fastighetsmäklaren bör enligt prop 2010/11 s 23 utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och genomgående 
iaktta god fastighetsmäklarsed. God fastighetsmäklarsed har enligt propositionen utvecklats och 
närmare preciserats genom domstolsavgöranden och beslut från Fastighetsmäklarinspektionen. I allt 
väsentligt gäller samma sak försäkringsmäklaren som enligt prop 2004/05:133 s 96 bör följa 
Finansinspektionens allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) som ändrats 2007 genom 
FFFS 2007:23 och 2009:2. 
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fastighetsmäklarens funktion som budbärare innefattar en relativt långtgående 

skyldighet att enligt FML 16 § i enlighet med god fastighetsmäklarsed överföra 

information mellan köpare och säljare. Emellertid slår FML 8 § 2 st fast att 

mäklaren i rent ekonomiska överväganden står sin huvudman närmast, vilket 

talar för att motparten vid fastighetsaffärer inte kan förvänta sig riktigt samma 

behandling som huvudmannen vad gäller exempelvis rådgivning avseende 

priset.  

 Som framgått ovan är informationskravet och den dubbla lojaliteten 

beträffande de helt oreglerade mäklarformerna däremot svårdefinierat. En 

generell slutsats som ändå kan dras är att någon typ av informationsskyldighet 

gentemot båda parter åligger även den oreglerade mäklaren. Som tidigare 

avhandlats varierar även parternas ställning vilket innebär att även mäklarens 

ansvar skiftar, omsorgsplikten gentemot parterna får därför bedömas från fall 

till fall i enlighet med allmänna sysslomannarättsliga principer. 

 Lojalitetsproblematiken som uppstår beträffande mäklarens rådgivning 

avseende kontraktsvillkoren och framförallt priset ska i det följande 

exemplifieras. I första hand gäller exemplet mäklare generellt d v s både de 

reglerade och de oreglerade mäklarna.  

 Ponera att mäklare M får i uppdrag av A att sälja objekt C till högsta 

möjliga pris. Låt säga att A underrättar mäklaren om att han vill ha ett pris som 

ligger någonstans mellan 90 och 100. M lokaliserar en köpare B som vill 

förvärva objekt C och säger sig vara beredd att betala 100. Förutsatt att objekt 

C som M förmedlar åt A i övrigt är lämpligt för B föreligger inget hinder mot 

att M förmedlar köpet mellan A och B. Frågan är enligt vilka villkor affären 

ska ske. M är i sammanhanget den som är bäst lämpad att bedöma det rådande 

marknadspriset. Vad gäller parterna är dessa likställda i fråga om erfarenhet 

och andra resurser. Klart torde vara att lojalitetsplikten på förhandlingsstadiet 

gör att mäklaren, om inte parternas avtal, sedvänja eller speciallagstiftning 

fastslår något annat, är skyldig att i lika mån beakta båda parternas intressen. 

Vi antar att M vet att marknadspriset är 95. Det säger sig självt att mäklaren 

vars ersättning är provisionsbaserad och beroende av att avtal om överlåtelse 
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träffas av kortsiktiga ekonomiska skäl helst förblir passiv och låter parterna 

ingå avtal om en överlåtelse på 100. Trots att M vet att affären kan avslutas 

enligt ett pris på 100 bör M i detta läge avråda B från köp om priset är 

uppenbart felaktigt. Slutsatsen bör gälla även om situationen är den omvända, 

d v s om B var uppdragsgivare. Det är sedan en uppgift för B att ta ställning till 

om överlåtelsen ändå ska genomföras till 100.  

 Om mäklaren istället avstår från att agera bör detta således utgöra ett 

bristande förfarande från dennes sida, vilket B torde kunna göra M 

skadeståndsrättsligt ansvarig för. Hade det rört sig om en fastighetsaffär 

återkommer vi dock till FML 16 § som ger fastighetsmäklaren rätt att i rent 

ekonomiska överväganden i första hand tillvarata sin uppdragsgivares 

ekonomiska intresse, varför ovanstående exempel inte skulle innebära några 

problem. Exemplifieringen ovan skulle dock, lika väl som priset, kunna gälla 

otydliga objektsbeskrivningar eller oklara besiktningsklausuler som mäklaren 

upprättar eller tillhandahåller köparen och som gör att överlåtelsen går i hamn, 

trots att det för köparen objektivt sett inte är en bra affär. Generellt gäller därför 

att mäklaren ska avråda part från köp om priset avviker betydligt från 

marknadspris eller om andra kontraktsvillkor inte motsvarar vad parten kan 

förvänta sig. 185 Faktum är att ju ofördelaktigare avtalsvillkoren är för en part 

desto mindre energi bör mäklaren lägga ner för att nå ett avtalsslut. 186 

 Mäklarens skyldighet är att uppmuntra handel till marknadspris. I de fall 

något marknadspris inte föreligger bör skyldigheten sträcka sig till att förmedla 

objektet till ett rimligt pris. 187  Lojalitetsplikten och informationskravet 

gentemot parterna gäller självfallet trots att affären riskerar att inte bli av, vilket 

i sin tur innebär att mäklaren själv blir utan ersättning. 188

 

 

                                              
185 Braekhus s 242. 
186 A a s 242. 
187 A a s 242. 
188 A a s 242 f. 
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5.3.2.1 Alternativa ersättningsformer  

Mäklarens provisionsmässiga ersättning torde, som tidigare uppmärksammats, 

göra denne mer benägen att uppnå avtalsslut och därför mindre motiverad att 

avråda part från att ingå avtal. En alternativ ersättningsform med en fast 

ersättning som görs oberoende av om mäklarens ansträngningar leder till avtal 

skulle kunna förebygga denna problematik. Lämpligheten i detta förslag måste 

emellertid övervägas eftersom en annan ersättningsform skulle kunna få 

oönskade konsekvenser för andra delar av mäklarinstitutet. Som framgått 

tidigare är nämligen den provisionsmässiga ersättningsformen djupt rotad i 

mäklarsammanhang och bygger även till stor del på vederhäftiga argument. En 

huvudman skulle exempelvis bli mindre benägen att använda sig av flera 

mäklare om alla dessa var garanterade en fast ersättningsform. Även det faktum 

att mäklaren inte har någon arbetsplikt torde till viss del bygga på en 

ersättningsform som endast utfaller om parterna i fråga ingår avtal. Det finns 

emellertid inget som hindrar att mäklaren istället för en procentuell ersättning 

ges en fast kompensation som görs avhängig att avtal mellan de av honom 

anvisade parterna sluts. Även med denna lösning har mäklaren starka 

incitament att uppnå avtalsslut. En annan anledning till att inte förbjuda den 

provisionsmässiga ersättningen torde vara risken för att det istället för mäklare  

dyker upp andra typer av experter och konsulter som faller utanför lagens 

definition och därmed undgår både provisionsbestämmelserna, men också 

lagen i övrigt.  

 Även andra prestationsbaserade ersättningar, exempelvis att mäklaren 

får en summa på allt över X kr, måste sägas vara problematiska. Upplägget 

stämmer nämligen, i likhet med det mer klassiska provisionsbaserade systemet 

som nyss behandlats, illa överens med mäklarens skyldighet att avråda part från 

köp om priset eller andra kontraktsvillkor är uppenbart felaktiga.189

  

 

                                              
189 A a s 242 f. 
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5.3.2.2 Specialfallet då båda parter juridiskt sett är mäklarens huvudmän 

Särskild betydelse får mäklarens opartiskhet när båda de potentiella 

avtalsparterna är att se som mäklarens uppdragsgivare. Detta blir nämligen 

följden när mäklaren förmedlar ett köp mellan två klienter som båda har anlitat 

honom. I detta fall känner mäklaren i regel till viktig och ofta avgörande 

information, så som till vilket pris parterna är villiga att ingå överlåtelsen.190

 Sker förmedlingen mellan en köpare och säljare som båda anlitat 

mäklaren kan denne, beroende på hur avtalet med parterna ser ut, på detta sätt 

även erhålla dubbel provision.

  

191

 Att mäklaren förmedlar köp mellan två klienter som båda formellt sett är 

att betrakta som huvudmän är i sig inte i strid med den dubbla lojalitetsplikten, 

trots att upplägget kan framstå som tveksamt. Så länge de åtgärder som vidtas 

ligger i parternas intresse förefaller mäklaren endast fullgöra sitt uppdrag. 

Kanhända är det så att just denna konstellation är den överlägset lämpligaste, 

varför alla parter följaktligen tjänar maximalt på affären. På detta område 

föreligger emellertid vissa bevissvårigheter för de parter som anlitat mäklaren, 

varför risken för godtyckliga beslut från mäklares sida inte kan negligeras. Den 

provisionsbaserade ersättningen komplicerar frågan även i detta fall – eftersom 

upplägget torde bidra till att även mäklaren föredrar att överlåtelsen till ett så 

högt pris som möjligt.

 Det finns därmed en risk att mäklaren väljer 

att bortse från att presentera andra klienter för parterna, något som måste anses 

vara i strid med lojalitets- och omsorgsplikten. 

192

                                              
190 Braekhus s 241 f, Den informationsasymmetri som uppstår mellan mäklaren och parterna i dessa 
lägen kan utnyttjas av mäklaren i än större utsträckning i de fall där denne genom fullmakt ges 
möjlighet att förhandla och sluta avtal å huvudmännens vägnar. De problem som följer när mäklaren 
antar rollen som ombud har lagstiftaren försökt att reglera. Fastighetsmäklaren får helt sonika enligt 
FML 15 § inte anta rollen som parternas ombud. Aktiemäklaren kan däremot agera ombud då han 
förmedlar aktier mellan klienter som båda är att se som hans uppdragsgivare, reglerna om självinträde 
och kombination i KommL 19 § är dock ett försök att komma åt denna problematik. Avseende vissa 
typer av mäklare föreligger i regel inget direkt förbud mot att uppträda som ombud varför prekära 
situationer torde kunna uppstå. 

 Framförallt går det att ifrågasätta upplägget med att 

para ihop sina egna klienter med tanke på det informationsövertag mäklaren 

besitter. Att genom generella förbud hindra denna förmedling kan dock inte ses 

191 Braekhus s 225.  
192 SOU 1981:102 s 217 f. 
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som önskvärt då ett förbud riskerar att på ett oproportionerligt sätt hindra 

tjänliga affärer.  

 Problematiken skulle till viss del kunna undvikas om mäklaren, i dessa 

fall, i samband med eller efter affären ålades en ökad skyldighet att för parterna 

redovisa den information han haft tillgång till och de överväganden som gjorts 

under förmedlingsprocessen. Endast det faktum att situationen framstår som 

problematisk är, enligt mig, inte skäl nog att helt förbjuda den. En mindre 

ingripande åtgärd i form av en ökad skyldighet att redovisa sina överväganden 

för parterna skulle därför motverka problematiken och samtidigt vara av 

mindre ingripande art än ett förbud.  

 Förutom att upplägget med två huvudmän innebär vissa problem ska 

sägas att mäklarens ansvar i förhållande till parterna torde vara klarare här än 

annars i mäklarsammanhang. Att båda parterna betraktas som huvudmän torde, 

enligt min bedömning, nämligen innebära att mäklaren i förhållande till båda 

parter har en skadeståndssanktionerad omsorgsplikt. Både i enlighet med 

HB 18 kap men även enligt allmänna sysslomannarättsliga principer som 

reglerar förhållandet mellan huvudman och mellanman.  
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6 Lagstiftning och reformbehov 
I det följande diskuteras olika mer eller mindre övergripande reformförslag. 

Gemensamt för dessa är att de rör mäklarens rättsliga ställning och torde 

begränsa lojalitetsproblematiken. Dessa förslag har till viss del redan berörts. I 

detta avsnitt är syftet att delvis summera förslagen men också att konkret 

redogöra för huruvida de bör realiseras.  

 Avsnitt 6.1 behandlar bl a hur lagstiftaren med relativt enkla medel 

skulle kunna begränsa lojalitetsproblematiken. Enligt författaren skulle detta 

kunna åstadkommas genom att man i lag klarlade det rättsläge som enligt 

praxis och doktrin redan existerar, eventuellt med vissa mindre justeringar. 

Förslag på alternativa åtgärder som också sannolikt skulle minska 

lojalitetsproblematiken diskuteras i 6.2. Eftersom förslagen i 6.2 i princip inte 

är förenliga med den rättsliga ställning som mäklaren har idag, kan 

diskussionen närmast liknas vid ett de lege ferenda-resonemang.  

 Det är möjligt att även andra områden som inte är att hänföra till 

mäklarens dubbla lojalitet behöver förändras, alternativt klargöras. En 

diskussion avseende dessa områden faller dock utanför syftet med denna 

uppsats. Vidare är behovet av att klargöra rättsläget samt nödvändigheten i en 

eventuell förändring, av förklarliga skäl olika för de reglerade och de 

oreglerade mäklarna. Den reglering som återfinns i FML torde nämligen, 

åtminstone teoretiskt sätt, vara tillräckligt uttömmande beträffande 

lojalitetsfrågan. Lagen stadgar exempelvis i vilka lägen en opartiskhet åligger 

mäklaren samt vilka informationskrav mäklaren har att förhålla sig till. FML 

innehåller också föreskrifter som gentemot båda parter på ett tydligt sätt 

reglerar mäklarens civilrättsliga ansvar. 

 Med tanke på att de oreglerade mäklarna sannolikt utgör en relativt liten 

grupp torde det, bl a av praktiska och samhällsekonomiska skäl, inte vara 

motiverat att särreglera de specifika mäklarbranscherna var för sig. 

Diskussionen i det följande tar därför istället sikte på en generellt tillämplig 

civilrättslig lagstiftning avseende de mäklare som idag är oreglerade. De 
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förslag som ges syftar dock inte till att vara är varken slutgiltiga eller 

heltäckande.    

 

6.1 Mäklarens opartiskhet och sanktionssystemet 
Mäklaren torde framförallt vara att se som en förhandlare som beroende på 

uppdragets utformning även åtar sig andra funktioner, varvid dennes 

mellanmansrättsliga ställning varierar. Eftersom det inte råder någon tvekan om 

att mäklaren numera inte enbart spelar en förmedlande roll är risken för att 

denne orsakar skada för någon av parterna större idag än tidigare. Att reglera 

ansvarsfrågan och i klargörande syfte slå fast i vilka lägen parterna kan 

förvänta sig en opartiskhet av mäklaren är därför påkallat. Som rättsläget ser ut 

idag går det inte att med säkerhet fastställa vilka skyldigheter den oreglerade 

mäklarens har gentemot parterna samt hur ansvarsfrågan ser ut. Att det 

föreligger en viss lojalitetsplikt gentemot båda parter torde dock vara ett 

faktum. 193

 Att en mellanman tjänar två parter, med till viss del oförenliga intressen, 

måste sägas vara något paradoxalt. Förutsatt att det finns ett regelverk som på 

 Eftersom praxis och sedvänja varierar i olika mäklarbranscher 

förefaller en detaljreglering av mäklarens lojalitet inte vara eftersträvansvärd. 

För att exempelvis kunna hålla mäklaren ansvarig för partiskt agerande vore 

det istället lämpligt om lagstiftaren i generella termer klargjorde mäklarens 

lojalitetsskyldighet i förhållande till parterna. Detta skulle förtydliga mäklarens 

ställning i mellanmansrätten och det kan enligt författaren krävas att detta 

förhållande framgår av lag och inte som nu är fallet enbart av praxis och 

laganalogier. Ett alternativ till lagstiftning skulle möjligtvis vara om de olika 

mäklarbranscherna genom självreglering, exempelvis standardavtal, tydligare 

preciserade parternas förhållande. Detta ställer dock höga krav på bl a den som 

utformar regleringen. Risken att en självreglering brister i fråga om sanktioner, 

och att vissa aktörer som en följd av detta väljer att inte följa regleringen, måste 

även beaktas.  

                                              
193 Se avsnitt 3.2.2. 
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ett effektivt sätt reglerar parternas förhållande kan upplägget ändå anses 

godtagbart, exempelvis av ekonomiska skäl då det oftast är billigare med en 

opartisk mellanman än med två partiska. Möjligheten att på civilrättslig väg 

utkräva mäklaren på ansvar torde ha stor betydelse för den dubbla lojalitetens 

efterlevande. Parternas utsikter att utkräva mäklaren på ansvar har avhandlats i 

avsnitt 3.2.4 Det framgick även att dessa möjligheter i dagsläget, åtminstone 

för medkontrahentens vidkommande, är relativt begränsade. Framgick gjorde 

även att lagstiftning som direkt reglerar sanktionsfrågan saknas, varför 

mäklarens ansvar vanligtvis bedöms enligt den specifika mellanmansform 

mäklaren kan anses ha agerat enligt.194

 En generell reglering av mäklarens förhållande till tredje man får således 

sägas vara både påkallad och lämplig, speciellt eftersom en sådan torde kunna 

utformas på ett sätt som även är förenligt med förarbeten och doktrin där 

förhållandet bedömts som kontraktsliknande.

 Både för parterna och mäklaren torde 

denna lösning vara otillfredsställande då det i förväg måste sägas vara svårt att 

bedöma ansvarsfrågan. Trots att en lagreglering inte har något självändamål, 

torde föreskrifter i lag som utformas på ett lämpligt sätt kunna klargöra 

rättsläget beträffande mäklarens ansvarsrelation till parterna. Framförallt får 

detta anses vara påkallat när det kommer till att klargöra medkontrahentens 

rättsliga ställning.  

195

                                              
194 Tiberg & Dotevall s 142 f. 

 En lagreglering av frågan 

skulle dessutom bidra till att konsumenter och andra som inte är lika insatta i 

mäklarrätten enklare kunde ges möjlighet att få kännedom om sina rättigheter 

gentemot mäklaren. En reglering som fastslog mäklarens 

skadeståndssanktionerade omsorgs- och lojalitetsplikt även gentemot 

medkontrahenten torde även främja den seriöse mäklaren, då det i en 

förlängning sannolikt skulle leda till ett ökat förtroende för mäklarbranschen. 

195 SOU 1981:102 s 100, Kleineman s 491. 
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En reglering skulle således med all sannolikhet vara positiv för alla inblandade 

parter.196

 I vissa avseenden måste emellertid det regelverk som idag reglerar 

sysslomän anses vara tillfredsställande. Detta är exempelvis fallet när det 

kommer till mäklarens förhållande till huvudmannen. Både domstolspraxis, 

doktrin och HB är nämligen uppbyggda efter en systematik enligt vilken 

mellanmannen, gentemot sin uppdragsgivare, redan har en skadestånds-

sanktionerad omsorgsplikt, vilken dessutom framgår av lag. En reglering som 

klargör detta förhållande är därför inte lika påkallad som i förhållandet mellan 

mäklare och medkontrahent. Beträffande regleringen av övriga mellanmän har 

dock lagstiftaren ansett det motiverat att i samband med ny civilrättslig 

reglering även klargöra detta förhållande.

  

197

 Ett ökat informationsutbyte mellan mäklaren och parterna är sannolikt 

ett sätt att ytterligare minska lojalitetsproblematiken eller åtminstone dess 

negativa verkningar. Att på ett generellt plan lagstifta om ökade 

informationskrav måste emellertid sägas vara vanskligt. Främst eftersom 

informationskraven sannolikt varierar i olika mäklarbranscher och i olika 

situationer, men även då det stundtals är av största vikt att mäklaren i samband 

med förhandlingarna har möjlighet att hålla inne med information. Det torde 

även finnas en risk att ökade krav på redovisning och information – som går 

utöver en generell omsorgsplikt – blir ineffektiva, alternativt alltför betungande 

för mäklaren. Detta skulle i sin tur kunna leda till oönskade effekter i form av 

exempelvis ökade transaktionskostnader. Svårigheten i att på ett effektivt sätt 

detaljreglera frågan talar sammanfattningsvis för att det torde räcka med att 

mäklaren, i enlighet med den dubbla lojaliteten, själv avgör vilken information 

som ska delges parterna. Eventuellt skulle en omsorgsfullt utformad 

 Det får således sägas vara 

motiverat att i samband med en eventuell lagreglering av ansvarsförhållanden i 

mäklarsammanhang även reglera ställningen till huvudmannen.  

                                              
196 Att parterna skulle tjäna på en sådan reglering får sägas vara näst intill självklart, även mäklaren 
torde dock gynnas eftersom en reglering skulle klarlägga dennes skyldigheter och därmed öka 
förutsägbarheten och förtroendet för mellanmansformen. 
197 Se HaL 34 § och KommL 43 §. 
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redovisningsskyldighet för mäklaren i förhållande till bägge parter kunna 

införas förutsatt att inte dessa bestämmelser detaljreglerade frågan. 

  

6.2 Att begränsa risken för illojalt beteende – alternativ de lege 

ferenda 
Ett alternativ till att ytterligare reglera ansvarsfrågan vore att istället begränsa 

risken för att lojalitetsproblem uppstår. En lösning som tidigare 

uppmärksammats är att som i Tyskland begränsa omfattningen av fastighets-

mäklarens uppdrag. Att reducera mäklarens roll till den av en förmedlare skulle 

delvis minska risken för lojalitetsproblem. Däremot kan det av ekonomiska 

skäl inte alltid sägas vara motiverat att blanda in ytterligare en part i affären. 

Den tyska lösningen, i vilken fastighetsmäklaren har en mindre roll vid själva 

avtalsförhandlingarna eftersom denne kompletteras av en notarie, skulle kunna 

utgöra en lämplig kompromiss. En lösning med en fristående notarie skulle 

eventuellt kunna anses vara motiverad i fastighetssammanhang. Detta eftersom 

det vid fastighetsaffärer generellt sett rör sig om stora summor.198

 Avseende det eventuella införandet av en notariefunktion i 

fastighetssammanhang kan sägas att detta torde kräva relativt omfattande 

förändringar av mäklarens rättsliga ställning, något som endast kan ske genom 

en ny fastighetsmäklarlag. Att i lag inskränka mäklarens uppdrag torde även 

vara kontroversiellt då en stor del av mäklarens uppgift, och därmed även 

 Det kan dock 

ifrågasättas att denna lösning skulle vara lämplig i alla branscher där mäklare är 

inblandade. Storleken av de affärer som de oreglerade mäklarna förmedlar 

motiverar sannolikt inte alltid att ytterligare en part inkluderas. Det är därför 

inte säkert att lösningen är lämplig och effektiv för alla mäklartyper. Skulle 

parterna föredra denna lösning finns det inte heller något hinder mot att de i 

avtal kommer överens om att någon typ av utomstående part bör anlitas för 

denna funktion. En generell lagstiftning i fråga om att införa ett notarieämbete 

synes av dessa anledningar inte vara motiverad. 

                                              
198 SOU 1981:102 s 189. 
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storleken på ersättningen, idag består i att vara behjälplig i samband med 

förhandlingarna och vid avtalsskrivning. 199

 Eftersom den provisionsmässiga ersättningsformen, som är praxis i 

mäklarbranschen, torde ha relativt stor betydelse för lojalitetsfrågan har denna 

fråga getts stort utrymme i förevarande uppsats. Lämpligheten i att införa en 

reglering som begränsar mäklarens rätt till provision kan dock på goda grunder 

ifrågasättas.

 

200 Förändras ersättningsformen finns det risk för att även andra 

förändringar avseende mäklarrätten måste vidtas. Det finns även en 

överhängande risk att alternativa förmedlarformer, som faller utanför lagens 

tillämpningsområde, vinner mark på mer seriösa mäklares bekostnad. Mycket 

talar för att denna förändring även på sikt kan anses vara, om inte direkt 

olämplig, så i vart fall ineffektiv och avhängig att även andra förändringar 

gällande mäklarens ersättning och rättsliga ställning måste ske.201

 Att så som i Storbritannien slopa kravet på mäklarens opartiskhet skulle 

i princip kunna omintetgöra risken för illojalt beteende, åtminstone i det 

avseende som diskuterats i denna uppsats. Mäklaren skulle då endast ha det 

sedvanliga sysslomannaansvaret gentemot sin huvudman och medkontrahenten 

skulle inte heller förvänta sig någon lojalitet från mäklaren. Som tidigare 

uppmärksammats innebär dock lösningen en påtaglig risk för att affären 

indirekt blir dyrare för bägge parter. Även det faktum att lösningen är 

svårförenligt med hur svensk rättordning sedan 1700-talet sett på mäklarens 

funktion talar emot. Till saken hör dessutom att två jämbördiga mäklare i viss 

mån torde neutralisera varandras insatser, varför parternas vinster av detta 

system kan ifrågasättas även på denna grund.  

 

 Bortsett från att ett införande av en enkel lojalitet vore svårförenligt med 

den svenska mäklarens ställning som den ser ut idag skulle man på detta sätt 

onekligen undvika det paradoxala i en mellanman som tjänar två parter med till 

viss del motstridiga intressen. Lösningen i sig förefaller därför, teoretiskt sett, 

                                              
199 Tiberg & Dotevall s 142. 
200 Prop 2010/11:15 s 49. 
201 De förändringar som åsyftas diskuteras i avsnitt 3.2.1. 
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vara den lämpligaste. Med detta inte sagt att en så pass omfattande förändring 

av mäklarens nuvarande rättsliga ställning är praktiskt motiverad. 
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7 Sammanfattning och avslutande reflektioner  
Förutsatt att lagstiftaren anser att den dubbla lojaliteten är motiverad och 

fortsatt ska gälla bör detta framgå tydligare än vad det gör idag. Detta kan 

förslagsvis ske genom en generellt tillämplig lagstiftning avseende 

mellanmansformen mäklare, eventuellt förknippad med någon typ av 

bevislättnad för parterna i förhållande till mäklaren. 

 Så länge mäklaren ska tillvarata båda parternas intresse förefaller det 

oundvikligt att mellanmansformen medför vissa intressekonflikter. Förutsatt att 

denna opartiskhet anses befogad finns det dock flera sätt att begränsa de 

problem som upplägget innebär. Främst krävs det att de sanktioner som en 

eventuell lag innefattar utformas på ett effektivt- och ändamålsenligt sätt – 

förslagsvis genom att tydligt reglera parternas mellanhavanden.  

Att de flesta övriga mellanmansformer har kommit att särregleras 

innebär inte i sig att speciallagstiftning bör införas även beträffande mäklaren. 

Det faktum att det idag är svårt både för parterna och mäklaren att förutse 

ansvarsfrågan, samt att HB och AvtL synes vara anpassade efter en enkel 

lojalitet gentemot uppdragsgivaren, talar dock för en generell reglering av 

mäklaren. Att låta domstolspraxis, doktrin, HB och eventuella analogier från 

FML och FFmL bestämma de oreglerade mäklarnas rättsliga ställning bidrar 

till en osäkerhet som framstår som omotiverad. En generell civilrättslig 

lagstiftning skulle således både bringa klarhet angående mäklarens ställning i 

allmänhet och samtidigt motverka de negativa följder som den dubbla 

lojaliteten innebär.  

 Som tidigare visats bygger mäklarens opartiskhet delvis på ekonomiska 

överväganden, men också på den monopolliknande ställning som – till följd av 

näringsrättslig reglering – präglade mäklaryrket i äldre tider. Lösningen med 

endast en mäklare är delvis motiverad, men mycket talar för att den dubbla 

lojaliteten är svår att upprätthålla i praktiken. Med lagstiftning torde det gå att 

bibehålla denna opartiskhet. Emellertid är frågan om en sådan typ av 

lagstiftning ska krävas för att få mellanmansformen att fungera. Möjligtvis vore 

det bättre om lagstiftaren insåg det onaturliga i institutets nuvarande 
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utformning och istället helt övergav kravet på opartiskhet. Det mäklarmonopol 

som tidigare ansetts motivera opartiskheten präglar nämligen inte längre 

marknaden, varför båda parter med lätthet torde kunna hitta varsin mäklare. 

Det som dock även fortsättningsvis kan motivera denna opartiskhet får sägas 

vara ekonomiska överväganden.  

 Sammanfattningsvis är ett klargörande av rättsläget påkallat. Främst 

eftersom den oreglerade mäklarens rättsliga ställning och den oklarhet som till 

viss del får sägas prägla den aktuella mellanmansformen bidrar till minskad 

förutsägbarhet för parterna och därmed i en förlängning även ett minskat 

förtroende för mäklarinstitutet. Ansvaret för detta ligger främst på lagstiftaren 

som har stora möjligheter att med relativt enkla medel utreda rättsläget. För att 

ytterligare tydliggöra den moderna mäklarens roll som mellanman vore det 

även önskvärt om lojalitetsproblematiken och mäklarens rättsliga ställning i 

övrigt fick en grundlig genomgång i den svenska rättsvetenskapen. 
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