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Abstract 

This thesis addresses the exception regarding lawyers in the Swedish 

fastighetsmäklarlagens §5 and aims to understand the background and meaning of the 

exception. Further the thesis addresses whether the main purpose of the estate agents 

act, the protection of consumers, is satisfying when a lawyer is practicing real estate 

agency. The study is based on the Swedish fastighetsmäklarlagen and aims to 

investigate the application of the act on both real estate agents and lawyers as they 

convey real estate. In order to clarify and understand the application of the law and to 

receive a view of the specific characteristics of each occupation, the occupational roles 

are investigated in detail and compared. 

The act distinguishes between conveying real estate professionally and conveying on 

single occasions. The demarcation of the concept determines whether the person 

conveying real estate is obliged to follow fastighetsmäklarlagen or not. A lawyer that is 

professionally conveying real estate should, according to Sveriges Advokatsamfund, 

practice the intermediary within the lawyer’s activity. Since professional ethics in 

practicing real estate agency and practicing law is incompatible the lawyer is obliged to 

make an assessment of what is professional intermediary within and outside the 

lawyer’s activities.  
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The study points out that the boundary should be clarified in order for the lawyer to 

facilitate the assessment. The exception in the Swedish fastighetsmäklarlagen is 

important if a lawyer is professionally conveying real estate within the lawyer’s activity, 

but if the intermediary is solely within the lawyer’s general activity the exception has 

no function. A lawyer is suitable to pursue only those activities that are included within 

the scope of legal services, including  intermediary corresponding to advocacy and not 

professional intermediary. For those situations that can be listed as professional 

intermediary, a real estate agent should be hired. Consideration whether the §5 should 

be changed or removed is required. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar undantaget avseende advokater i fastighetsmäklarlagens 5 § och 

syftar på att förstå undantagets bakgrund och innebörd. Vidare behandlar uppsatsen 

huruvida fastighetsmäklarlagens huvudsakliga syfte, konsumentskyddet, tillgodoses då 

en advokat utövar fastighetsförmedling. Studien utgår från fastighetsmäklarlagen och 

utreder lagens tillämpning på respektive yrkesroll, fastighetsmäklaren och advokaten, 

vid förmedling av fastigheter. För att få klarhet i och förstå tillämpningen av lagen 

utreds yrkesrollerna ingående samt jämförs för att ge en inblick i yrkesspecifika 

egenskaper.  

Lagen skiljer på den som yrkesmässigt förmedlar och den som enbart förmedlar vid 

något enstaka tillfälle. Gränsdragning avseende förmedlingsbegreppet avgör huruvida 

den som utövar förmedlingen har skyldighet att följa fastighetsmäklarlagen eller inte. 

En advokat som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ska, enligt Sveriges 

advokatsamfund, utöva förmedlingen inom ramen för advokatens verksamhet. Då god 

fastighetsmäklarsed och god advokatsed är oförenliga medför det att advokaten själv 

måste göra en bedömning av vad som är yrkesmässig förmedling inom och utom ramen 
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för advokatens verksamhet. I studien menas att gränsdragningen bör tydliggöras för att 

underlätta advokatens bedömning. Undantaget i fastighetsmäklarlagen kan ha betydelse 

om advokaten yrkesmässigt förmedlar inom ramen för sin verksamhet, men fyller ingen 

funktion i de fall då advokaten enbart förmedlar inom ramen för advokatens generella 

verksamhet. Advokaten är lämplig att ägna sig åt enbart sådan verksamhet som ingår 

inom ramen för advokatverksamhet, däribland förmedling som motsvarar 

advokatverksamhet och inte yrkesmässig förmedling. I de förmedlingsfall som kan 

räknas till yrkesmässig förmedlingsverksamhet bör istället en fastighetsmäklare anlitas. 

Det bör övervägas om 5 § ska förändras och undantaget avlägsnas. 
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1. Introduktion 
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden för uppsatsens frågeställning. Vidare 

fastställs uppsatsens syfte och frågeställning följt av studiens avgränsningar. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Inledning  

Fastighetsmäklarlagen tillämpas på den som är fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren 

som bedriver förmedlingsverksamhet är skyldig att följa fastighetsmäklarlagen. Trots 

det lagstadgade tillämpningsområdet är inte alla “fastighetsmäklare” skyldiga att följa 

lagen. I lagen ges utrymme för en advokat att förmedla fastigheter utan skyldigheten att 

ta hänsyn till lagen. Lagen skiljer på den som yrkesmässigt förmedlar och den som 

enbart förmedlar vid något enstaka tillfälle . Gränsdragning avseende 

förmedlingsbegreppet avgör huruvida den som utövar förmedlingen har skyldighet att 

följa fastighetsmäklarlagen eller inte.  

Fastighetsmäklare är ingen i lag skyddad titel, men den som yrkesmässigt ägnar sig åt 

fastighetsförmedling är skyldig att enligt fastighetsmäklarlagen vara registrerad hos 

Fastighetsmäklarinspektionen. För att erhålla registrering ska ett antal krav uppfyllas 

och viss kunskap innehas. Registreringsplikten avser dock varken advokater som 

yrkesmässigt förmedlar eller den som yrkesmässigt förmedlar enbart hyresrätter (SFS 

2011:666). Undantaget från registreringsplikten medför att de undantagna inte hamnar 

under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.  

För en privatperson kan ett fastighetsköp ha en stor ekonomisk betydelse och dennes 

kunskaper är ofta begränsade avseende vad som bör iakttas vid en fastighetsöverlåtelse. 

En fastighetsmäklare fyller därför en viktig funktion (Justitiedepartementet 1994, s. 13). 

Fastighetsmäklarlagen bygger på tanken att både köpare och säljare ska kunna förlita sig 

på fastighetsmäklaren som en sakkunnig och opartisk mellanman. Frågan uppstår om 

advokaten besitter tillräckliga kunskaper för att kompensera privatpersonens brister vid 

en fastighetsöverlåtelse. En grundläggande utgångspunkt i fastighetsmäklarlagen är att 

konsumenten ska ha ett tillfredsställande skydd vid förmedling med hjälp av en 

fastighetsmäklare. (Justitiedepartementet 2010, s. 17) Konsumentskyddet uppnås med 
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hjälp av ett fungerande tillsynsorgan och skyddet är minst lika viktigt då en advokat 

förmedlar.  

Undantaget i fastighetsmäklarlagens 5 § väcker många frågor och funderingar och detta 

examensarbete fokuserar på att utreda och klargöra vad undantaget innebär för 

konsumenten, fastighetsmäklaren, advokaten och samhället. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att utreda och skapa förståelse för avsikten med undantaget avseende 

advokater i fastighetsmäklarlagens 5 § och det faktum att en advokat har möjlighet att 

förmedla liksom en fastighetsmäklare. Uppsatsen avser också att utreda varför 

undantaget ursprungligen infördes.  

Frågan som ska besvaras är vilken funktion undantaget avseende advokater i 

fastighetsmäklarlagens 5 § fyller. 

1.2.1. Avgränsning 

Frågeställningen avgränsas till att enbart behandla en del av undantaget i 

fastighetsmäklarlagens 5 §. Hyresförmedlare i andra stycket, punkt 1-5 behandlas ej. 

Ingen hänsyn tas till i vilken utsträckning det förekommer att advokater yrkesmässigt 

förmedlar.  

1.3. Disposition 

Det inledande teoretiska kapitlet består av en historisk genomgång av 

fastighetsmäklarlagen presenterad i kronologisk ordning och under gällande lag 

uppdelad i näringsrättsliga och civilrättsliga regler. Vidare utreder den teoretiska delen 

fastighetsmäklarens respektive advokatens yrkesroller, därefter följer en jämförelse 

mellan yrkena såväl i dess yrkesroller som utbildning. Avslutningsvis undersöks 

förhållandet mellan förmedlingsverksamhet och advokatverksamhet. Den teoretiska 

delen ligger till grund för det analytiska kapitlet som sedan tar vid och avslutas med en 

sammanfattande diskussion. Frågeställningen besvaras i en avslutande slutsats.  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2. Metod 
I kapitlet beskrivs den utgångspunkt som ligger till grund för uppsatsen och som på 

bästa sätt leder till att frågeställningen kan besvaras. Kapitlet presenterar urvalet av 

informationskällor och motiverar valet av dessa. 

2.1. Tillvägagångssätt 

Undantaget avseende advokater i fastighetsmäklarlagens 5 § har inte studerats eller 

utretts i form av tidigare forskning. Underlaget för denna uppsats utgår istället från 

juridiskt källmaterial och utfallet blir en komparativ studie. Till en början studerades 

fastighetsmäklarlagens historia genom utredningar, betänkanden, propositioner och 

remissvar för respektive fastighetsmäklarlag - från år 1981 till år 2011. Detta för att få 

en grundläggande förståelse och förstå syftet med lagens innehåll. På så sätt kan 

lagformuleringar och de situationer då en advokat förmedlar samt vad advokaten då har 

att förhålla sig till utifrån fastighetsmäklarlagen klargöras och utredas. Avsikten var 

också att finna lagens fundamentala värden samt de förändringar som skett i takt med att 

fastighetsmäklaryrket utvecklats och lagen förändrats. Justitiedepartementet 

kontaktades, via mejl varpå svar erhölls via telefon, för att få svar på varför undantaget 

ursprungligen infördes. Rättssakkunnig på Justitiedepartementet meddelade att 

departementet inte har möjlighet att uttala sig mer än att hänvisa till de dokument som 

ligger till grund för lagen. Vidare togs kontakt med, för fastighetsmäklare, 

branschspecifika organisationer och myndigheter för att erhålla branschens syn på och 

åsikt om undantaget i fastighetsmäklarlagens 5 § samt ytterligare förståelse för 

undantagets funktion. Kontakten genomfördes via mejl med blandad framgång. 

Fastighetsmäklarförbundet ifrågasatte vad uppsatsens frågeställning och dess ämne 

egentligen skulle kunna resultera i, men Fastighetsmäklarförbundet bidrog också till 

tankar som gav uppsatsförfattarna ytterligare perspektiv på frågan. Mäklarsamfundet 

valde att inte besvara frågorna som ställdes varför diskussion med dem uteblev. 

Fastighetsmäklarinspektionen meddelade att de inte var intresserade av att uttala sig då 

en advokat inte omfattas av inspektionens tillsyn.  
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Utifrån fastighetsmäklarlagen utreds fastighetsmäklaryrket för att senare kunna jämföra 

advokaten med fastighetsmäklaren. Med hjälp av Regler för advokatverksamhet, ett av 

Advokatsamfundet upprättat kompendium med regler om advokaten i rättegångsbalken, 

Advokatsamfundets stadgar och vägledande regler om god advokatsed, utreds även 

advokatyrket. För att erhålla en inblick i en advokats dagliga verksamhet togs, via 

telefon, kontakt med advokat Daniel Strandberg inriktad på fastighetsjuridik. Samtalet 

bidrog till viss förståelse för vad undantaget i fastighetsmäklarlagen skulle kunna 

innebära för en advokat. För att erhålla ytterligare förståelse och inblick i advokatyrket 

genomfördes 22 april 2016 en intervju med advokat Maria Billing, chefsjurist på 

Sveriges advokatsamfund. Intervjun pågick i cirka en timme och dokumenterades 

genom en inspelning via diktafon. Inspelningen transkriberades till textformat för att 

underlätta nyttjandet av informationen. Innan intervjun med advokat Maria Billing 

ägde, genom både mejl och telefon, kontakt rum med en jurist på Advokatsamfundet för 

att diskutera Advokatsamfundets tillsyn samt vilket konsumentskydd tillsynen uppnår. 

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd och Allmänna reklamationsnämnden 

kontaktades för att ta reda på till vem en konsument vänder sig vid tvister med en 

advokat som utövar yrkesmässig fastighetsförmedling. Frågan om det förekommer eller 

förekommit att advokater som förmedlat fastigheter anmäls ställdes också. Nämnderna 

hänvisade till Advokatsamfundets nystartade Konsumenttvistnämnd.  

Baserat på den information som presenteras för fastighetsmäklaren och advokaten görs 

en jämförelse mellan respektive yrke för att urskilja yrkenas likheter och olikheter. 

Jämförelsen avser ge en inblick i vilka egenskaper advokaten besitter som gör det 

möjligt för advokaten att förmedla och vilka egenskaper som medför att advokaten 

brister i rollen som fastighetsmäklare. Med hjälp av yrkesbeskrivningarna kan också 

förhållandet mellan verksamheterna utredas. Med utgångspunkt från advokatens 

förhållningsregler och baserat på boken God advokatsed av Holger Wiklund utforskas 

förmedling inom advokatverksamhet och av vad som historiskt sett gällt för en advokat 

då denne förmedlat. 

Utifrån det ovan presenterade reder uppsatsen ut gränsdragningar och gråzoner, men 

framförallt de konsekvenser undantaget medför.  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3. Fastighetsmäklarlagen 
I följande kapitel presenteras fastighetsmäklarlagen i form av en historisk genomgång i 

kronologisk ordning. Kapitlet avser att reda ut det fundamentala värdena och 

bakgrunden till lagens utformning. Genom att följa lagens utveckling och utreda 

lagformuleringar samt studera de situationer då en advokat förmedlar klargörs vad 

advokaten, utifrån fastighetsmäklarlagen, har att förhålla sig till.  

3.1. Innan fastighetsmäklarlagen tillkomst 

Redan under antiken fanns personer som i egenskap av fastighetsmäklare eller 

förmedlare åtog sig att hjälpa köpare och säljare. I de regelsystem som tidigare funnits 

för fastighetsmäklare har uttryckliga krav på yrkesutövarna att agera hederligt och 

opartiskt alltid ställts (Mäklarsamfundet 2014, s. 4). År 1947 blev det möjligt för den 

fastighetsmäklare som önskade, och som uppfyllde vissa krav på utbildning och praktik, 

att erhålla titeln auktoriserad fastighetsmäklare (Justitiedepartementet 1983, ss. 10-11). I 

mitten av 1970-talet tillsattes en kommitté, Småhusköpkommittén, för att utreda frågan 

om konsumentskydd i samband med förvärv av småhus. Ett led i utredningen var frågan 

om fastighetsmäklarens verksamhet ska lagregleras. Utredningen redovisades i SOU 

1981:102 och innehåller, utöver förslag på civil- och näringsrättsliga lagregleringar, 

bland annat historik, utländska förhållanden, fastighetsmäklarens dåvarande rättsliga 

ställning och dess verksamhet (ibid, s. 6). I specialmotiveringen för föreslagen första 

p a r a g r a f , v i l k e n a n g e r l a g e n s t i l l ä m p n i n g s o m r å d e - y r k e s m ä s s i g 

förmedlingsverksamhet, belyses ordet yrkesmässig. Kommittén framhåller att lagen inte 

gäller vid förmedling som någon enstaka gång utförs av en näringsidkare om 

näringsidkarens huvudsakliga näringsverksamhet är inom ett helt annat yrkesområde. 

Som exempel anges advokater. Inom en advokats uppdrag förekommer det ofta att söka 

skaffa köpare eller säljare till en fastighet. Uppdraget är då kopplat till 

advokatverksamheten och ersätts med arvode, oavsett om en affär kommer till stånd 

eller inte. Om en advokat istället åtar sig ett förmedlingsuppdrag på provisionsbasis, vid 

mer än något enstaka tillfälle, faller verksamheten inom fastighetsmäklarlagens 
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tillämpningsområde (SOU 1981:102, s. 239). För en advokat kan första paragrafen 

innebära att han eller hon måste iaktta såväl god advokatsed som fastighetsmäklarlagens 

bestämmelser. (ibid, s. 240) I kommitténs utredning angående själva uppdraget och dess 

förhållande till provision påpekas dock att, i fråga om advokaters verksamhet berättigar 

arvode alternativt provision, det ibland kan vara svårt att avgöra om uppdraget kan 

anses ingå som ett led i ett förvaltnings- eller avvecklingsuppdrag och då ge rätt till 

arvode eller om uppdraget kan anses tillhöra mäklarverksamhet och då ge rätt till 

provision (ibid, s. 128).  

Utredningen skickades till berörda remissinstanser och regeringen utformade 

propositionen 1983/84:16.  

3.2. Lag om fastighetsmäklare 

Lagen föreslås att bestå av näringsrättsliga och civilrättsliga regler. De näringsrättsliga 

reglerna består av skyldigheten för fastighetsmäklaren att vara registrerad hos 

Länsstyrelsen samt de krav som måste uppfyllas för att erhålla registrering. De 

civilrättsliga reglerna reglerar fastighetsmäklarens verksamhet och innebär att 

fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av god 

fastighetsmäklarsed. Reglerna innebär också att fastighetsmäklaren ska ge köpare och 

säljare de råd och upplysningar som är av betydelse för respektive part 

(Justitiedepartementet 1983, s. 1).  

Lagens tillämpningsområde bestäms genom en definition av vem som i lagens mening 

är fastighetsmäklare. Lagen omfattar den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, 

tomträtter eller bostadsrätter. Uttrycket förmedla fastigheter tar sikte på en verksamhet 

som handlar om att anvisa uppdragsgivaren en motpart som är lämplig att ingå avtal 

med. Utöver detta bistår fastighetsmäklaren också med sådan verksamhet som i lagens 

mening inte i sig anses vara förmedling och som därmed inte omfattas av lagens 

bestämmelser. Sådan verksamhet avser juridisk och ekonomisk rådgivning samt 

upprättande av köpehandlingar (ibid, ss. 27-28). 

Lagen omfattar den som yrkesmässigt förmedlar. Yrkesmässig förmedling är den 

affärsmässigt organiserade verksamheten som bedrivs av en fastighetsmäklare där 
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förmedling bedrivs som ett led i verksamheten. Den näringsidkare vars verksamhet 

vanligen befinner sig inom ett annat yrkesområde kan dock också komma att omfattas 

av lagen. Den avgörande faktorn för bedömning av verksamheten och dess omfattning 

av lagen är i vilken mån förmedlingen är en återkommande företeelse. Som ett exempel 

på då lagen inte anses vara tillämplig anges en advokat, vars ursprungliga verksamhet 

består av juridisk rådgivning, som vid något enstaka tillfälle förmedlar en fastighet. 

Marknadsföringen av verksamheten har dock också viss betydelse i bedömningen. 

Lagen anses vara tillämplig om näringsidkaren erbjuder tjänsten fastighetsförmedling 

till allmänheten, oavsett i vilken utsträckning förmedlingen rent faktiskt äger rum 

(Justitiedepartementet 1983, s. 28).  

3.2.1. Näringsrättsliga regler 

Advokater är undantagna från de näringsrättsliga bestämmelserna och därmed från 

registreringsplikten. Med tanke på den samhälleliga tillsyn som gäller för advokater 

anses de näringsrättsliga reglerna varken nödvändiga eller lämpliga (ibid, s.30).  

3.2.2. Civilrättsliga regler 

Förutom att fastighetsmäklarens ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt ska 

fastighetsmäklaren också iaktta god fastighetsmäklarsed (ibid, s. 36). 

Fastighetsmäklarens roll i förhållande till både sin uppdragsgivare och dennes motpart 

har ett nära samband med kravet på god fastighetsmäklarsed. I SOU 1981:102 yttrar 

kommittén att fastighetsmäklaren bör vara och agera oberoende och opartiskt gentemot 

båda parterna. Sveriges advokatsamfund invände under remissbehandlingen och menade 

att fastighetsmäklaren inte kan tillvarata två parter med motstridiga intressen samtidigt, 

utan att fastighetsmäklaren istället i första hand ska tillvarata sin uppdragsgivares 

intressen (ibid, ss. 12-13). I propositionen 1983/84:16 påpekas att fastighetsmäklaren 

bör tillgodose båda parters intressen och ge parterna den information som är av 

betydelse för dem. Det anses dock inte vara realistiskt att kräva att fastighetsmäklaren är 

fullständigt neutral, främst inte i de rent affärsmässiga överväganden som i fråga om 

pris (ibid, s. 13). För att fastställa innebörden av begreppet god fastighetsmäklarsed 

föreslås, i första hand, att vägledning ska tas från vad som i allmänhet anses som god 
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sed i affärsförhållanden. I övrigt ska branschens utveckling, rättspraxis samt riktlinjer 

och rekommendationer från Konsumentverket och mäklarorganisationerna ligga till 

grund för att utveckla innebörden av begreppet god fastighetsmäklarsed (ibid, s. 36).  

Propositionen 1983/84:16 ligger till grund för Lag (1984:81) om fastighetsmäklare, 

vilken trädde i kraft år 1984.  

3.3. En översyn av fastighetsmäklarlagen   

I början av 1990-talet påbörjades en översyn av fastighetsmäklarlagen för att bedöma 

om dess syfte uppnåtts. Justitiedepartementet presenterar resultatet av översynen i 

promemorian Ds 1992:87. Det huvudsakliga syftet bakom lagstiftningen om 

fastighetsmäklare har varit att ge enskilda personer, genom att ställa lagstadgade krav på 

fastighetsmäklarens yrkesutövning, ett tillfredsställande skydd och skapa en trygghet 

vid anlitande av en fastighetsmäklare (Ds 1992:87, s. 24). Justitiedepartementet anser 

att det inte finns någon anledning att frångå den tidigare bedömningen vad gäller en 

närmare definition av begreppet god fastighetsmäklarsed. Lagen bör, även 

fortsättningsvis, ange de grundläggande skyldigheter som åligger en fastighetsmäklare 

och i övrigt hänvisa till god fastighetsmäklarsed. Begreppet god fastighetsmäklarsed 

ska, som hittills, utvecklas och närmare preciseras i praxis. God fastighetsmäklarsed 

föreslås också syfta på att fastighetsmäklaren ska iaktta både säljarens och köparens 

intresse vid ett förmedlingsuppdrag (ibid, s. 53). Sveriges advokatsamfund framför deras 

syn på huruvida det kan, och bör, krävas att fastighetsmäklaren tillgodoser både 

säljarens och köparens intresse utifrån vilka regler som i allmänhet gäller för 

tjänsteuppdrag. Av en anlitad advokat har en uppdragsgivare rätt att kräva fullständig 

lojalitet. Det innebär att uppdragsgivarens motpart ofta anlitar ett eget juridiskt biträde 

för att tillgodose sitt eget intresse. Advokatsamfundet menar att det, för en 

fastighetsköpare som anlitar ett eget biträde, skulle skapas en jämvikt i förhållande till 

säljaren och fastighetsmäklaren. Justitiedepartementet anser att en sådan utveckling inte 

är förenlig med det traditionella sättet att se på fastighetsmäklarens roll, vars uppgift är 

att sammanföra parter som har intresse av att sluta avtal med varandra. 

Fastighetsmäklaren uppfattar sig dock, enligt en undersökning, i viss utsträckning som 

ombud för säljaren och utför därmed sina uppdrag utifrån den uppfattningen. Om en 
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säljare vill att en försäljning utförs med iakttagande av endast säljarens intresse bör 

säljaren istället anlita en advokat. För en fastighetsmäklares uppdrag bör gälla att 

fastighetsmäklaren iakttar och tillgodoser både säljarens och köparens intresse. 

Justitiedepartementet menar att det, med anledning av den felaktiga uppfattning som 

kan förekomma hos en fastighetsmäklare, uttryckligen bör framkomma ur lagtext (ibid, 

ss. 55-56).  

Utredningen skickades till berörda remissinstanser och regeringen utformade 

propositionen 1994/95:14.  

3.4. Fastighetsmäklarlagen förtydligas 

Avsaknaden av en närmare definition av begreppet god fastighetsmäklarsed har medfört 

problem för köpare och säljare. Den uteblivna definitionen har också orsakat svårigheter 

när det gällt att förhindra vissa, mindre lämpade, fastighetsmäklare att fortsätta sin 

verksamhet (Justitiedepartementet 1994, s. 10). För att syftet med lagstiftningen ska 

tillgodoses anser regeringen att det är nödvändigt att lagens civilrättsliga bestämmelser 

avseende god fastighetsmäklarsed kompletteras med en väl fungerande tillsynsfunktion 

(ibid, s. 20).  

3.4.1. Näringsrättsliga regler 

I 1995 års lag föreslås ändrade näringsrättsliga regler om registrering av och tillsyn över 

fastighetsmäklare. Kraven för att erhålla registrering utökas och den sökande ska nu 

också ha för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare (ibid, s. 1). Advokater 

är dock, liksom i tidigare fastighetsmäklarlag, undantagna från skyldigheten att vara 

registrerad (ibid, s. 6).  

Den sökande ska, liksom tidigare, också ha en tillfredsställande utbildning. Det anses 

vara viktigt att den som anlitar en registrerad fastighetsmäklare ska kunna lita på att 

fastighetsmäklaren har nödvändiga grundkunskaper. Diskussion förs angående vad 

tillfredsställande utbildning ska syfta på och hur utbildningen ska anpassas. 

Utbildningen ska nu komma att omfatta fastighetsrätt, fastighetsförmedling, byggnads- 

och värderingsteknik och fastighetsekonomi (Justitiedepartementet 1994, s. 32). 
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Regeringen har noterat att fastighetsmäklarnas egna organisationer satsat på utbildning 

av fastighetsmäklarna varför regeringen inte i nuläget lägger fram något mer ingående 

förslag om skärpta krav på utbildning av fastighetsmäklare (ibid, s. 14). Utbildnings- 

och examinationsfrågor föreslås vidare ligga på ett centralt organ (ibid, s. 32).   

3.4.2. Civilrättsliga regler 

Enligt regeringens mening bör fastighetsmäklaren fullgöra sina uppdrag med 

iakttagande av både säljarens och köparens intressen (ibid, s. 42). För att markera 

fastighetsmäklarens speciella ställning som mellanman ska det nu, i lagtext, framgå att 

fastighetsmäklaren i allt skall iaktta god fastighetsmäklarsed. Formuleringen är avsedd 

att framhålla fastighetsmäklarens skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed, inte bara 

vid fullgörande av de enskilda förmedlingsuppdragen utan även i andra sammanhang 

när fastighetsmäklaren uppträder i sin yrkesroll. Vidare anges det nu särskilt att 

fastighetsmäklaren skall tillvarata både säljarens och köparens intresse (ibid, ss. 75-76). 

Om en uppdragsgivare vill att ett köp eller en försäljning utförs med iakttagande av 

endast uppdragsgivarens intresse bör uppdragsgivaren istället anlita en advokat, som 

kan företräda enbart uppdragsgivaren på ett annat sätt än vad fastighetsmäklaren kan 

göra. Vad som då är viktigt att påtala är att, om en advokat yrkesmässigt förmedlar 

fastigheter är han eller hon undantagen från registreringsplikten, men 

fastighetsmäklarlagens civilrättsliga regler angående hur uppdraget ska utföras måste, 

även för en advokat som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, iakttas. En advokat, som 

bedriver mäklarverksamhet som omfattas av lagen, är därmed skyldig att iaktta både 

säljarens och köparens intresse i samma mån som en fastighetsmäklare (ibid, s. 42)   

En fastighetsmäklares ställning som en i princip opartisk mellanman är inte förenlig 

med att fastighetsmäklaren uppträder som ombud för en uppdragsgivare. I 1995 års lag 

föreslås därför en ny generell regel som innebär att fastighetsmäklaren inte får företräda 

köparen eller säljaren som ombud. I första hand gäller förbudet mot ombudsuppdrag, 

sådana ombudssituationer då fastighetsmäklaren får, av uppdragsgivaren, fria händer att 

företräda denne i anslutning till förmedlingsuppdraget. Förbudet är inte absolut vid 

utförandet av enstaka avgränsade moment med anknytning till förmedlingsuppdraget, så 

länge ombudsuppdraget är förenligt med god fastighetsmäklarsed - att 
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fastighetsmäklaren innehar en opartisk mellanmans roll (ibid, s. 80). En grundläggande 

förutsättning för att fastighetsmäklaren ska kunna åta sig ett ombudsuppdrag och 

samtidigt bibehålla sin ställning som mellanman är att parterna dessförinnan har blivit 

ense om villkoren. Rättshandlingen får inte vara tvistig mellan parterna. En advokat 

som uppfyller kriterierna för att vara fastighetsmäklare är att anse som 

fastighetsmäklare och omfattas därmed av förbudet att vara ombud - trots att han eller 

hon är undantagen från registreringsplikten (ibid, s. 81).   

Proposition 1994/95:14 ligger till grund för Fastighetsmäklarlag (1995:400) vilken 

trädde i kraft år 1995.  

3.5. Konsumentskyddet i fokus 

År 2005 tillsattes en särskild utredare för att på nytt se över fastighetsmäklarlagen. 

Utredningen resulterade i betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 

2008:6). Utredningens förslag strävar efter att ge konsumenten ett bra skydd och att ge 

fastighetsmäklaren bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet (SOU 2008:6, s. 

15).  Förslaget medför så stora förändringar att den gällande fastighetsmäklarlagen ska 

komma att ersättas med en ny lag (ibid, s. 105).   

De civilrättsliga reglerna i den nya fastighetsmäklarlagen bör, i de delar där de är 

tillämpliga, gälla även den advokat som yrkesmässigt förmedlar fastigheter inom ramen 

för sin verksamhet. I utredningen påpekas att det, i praktiken, sällan förekommer att 

advokater förmedlar fastigheter. Ett exempel på vad som inte kan anses vara 

förmedlingsverksamhet är då en advokat säljer fastigheter som tillhör konkursbon. En 

advokat som säljer en fastighet för en klients räkning uppträder normalt som ombud för 

säljaren. I en advokats roll som fastighetsmäklare ska han eller hon iaktta de 

civilrättsliga reglerna, där bland att ta till vara både säljarens och köparens intresse. En 

advokat som åsidosätter sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen kan bli 

skadeståndsskyldig till sin uppdragsgivare eller dess motpart (ibid, s. 122). 

Utredaren föreslår att det, i lag, ska preciseras att en fastighetsmäklare ska ta till vara 

uppdragsgivarens affärsmässiga intressen vid överlåtelse. Om det, i lag, inte framgår att 

fastighetsmäklaren ska beakta uppdragsgivarens intresse vad gäller de rent 
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affärsmässiga överväganden finns det risk för att motparten agerar i tron om att 

fastighetsmäklaren utan undantag, i denna del, också beaktar dennes intresse (ibid, s. 

188). Trots att det i vissa avseenden talar för att begreppet god fastighetsmäklarsed bör 

konkretiseras anser utredaren att kraven som ska ställas på fastighetsmäklare bör kunna 

utvecklas och förändras genom tiden. Begreppet bör därför, varken i lag eller i andra 

föreskrifter, detaljregleras (ibid, s. 171).  

I utredningen diskuteras gränsdragningen för fastighetsförmedling. Den assistans som, 

av fastighetsmäklaren, kan ges till en person som önskar köpa en fastighet behöver inte 

anses som fastighetsförmedling. Ett uppdrag att, åt en spekulant, kartlägga potentiella 

objekt som kan vara aktuella att köpa kan inte anses som tillräckligt omfattande för att 

kunna betraktas som förmedling. Om uppdraget, därtill, innefattar att 

fastighetsmäklaren hjälper den potentiella köparen med annonsering, individuell 

rådgivning, kontrakt och affärsuppgörelse är uppdraget dock av den omfattning som 

anses som förmedling (ibid, s. 188).  

I 1995 års lag antogs en ny generell regel som innebar att fastighetsmäklaren inte får 

företräda köparen eller säljaren som ombud (ibid, s. 129). Förbudet är inte absolut vid 

utförandet av enstaka avgränsade moment med anknytning till förmedlingsuppdraget så 

länge ombudsuppdraget är förenligt med god fastighetsmäklarsed - att 

fastighetsmäklaren innehar en opartisk mellanmans roll (Justitiedepartementet 1994, s. 

80). Undantaget tar främst sikte på att fastighetsmäklaren som ombud ska få kvittera 

köpeskillingen (SOU 2008:6, s. 128). Denna bestämmelse avses bestå oförändrad (ibid, 

s. 129).  

Det är möjligt att yrkesmässigt ägna sig åt att som ombud för säljare överlåta fastigheter. 

Ett ombud för en säljare har, till skillnad från en fastighetsmäklare som får i uppdrag av 

en säljare att förmedla en fastighet, fullmakt att företräda säljaren. Fullmakten innebär 

att de rättshandlingar som ombudet skriver under för säljarens räkning binder säljaren. 

Till skillnad från en fastighetsmäklare ger ett ombud vanligtvis inte råd till säljarens 

motpart (ibid, s. 129). Enligt utredarens mening är ett ombudsuppdrag oförenligt med de 

grundläggande bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen, inte minst med tanke på 

fastighetsmäklarens skyldighet att beakta båda parters intressen (ibid,s. 128). Ett ombud 

representerar säljaren och kan inte sägas sammanföra säljare och köpare och bedriver, i 
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lagens mening, därför inte fastighetsförmedling (ibid, ss. 129-130). Utredaren föreslår 

att bestämmelserna i den nya fastighetsmäklarlagen inte ska omfatta uppdrag som utförs 

av den som yrkesmässigt ägnar sig åt att som ombud för säljaren överlåta fastigheter 

(ibid, s. 128). Förutsättningarna för vad som utgör sådan verksamhet som bedrivs av 

person som yrkesmässigt agerar som ombud hamnar i en gråzon. Ett ombud har, som 

tidigare nämnt en fullmakt från säljaren. Om en persons fullmakt vid någon enstaka 

gång återkallas precis innan överlåtelsehandlingarna avseende en fastighet ska skrivas 

under är det inte fråga om yrkesmässig fastighetsförmedling. Sker detta gång på gång 

kan det däremot anses röra sig om yrkesmässig fastighetsförmedling. Vidare ska det, när 

ombud för säljare marknadsför fastigheter till försäljning, tydligt framgå att de gör det i 

egenskap av ombud. Om marknadsföringen brister avseende huruvida den 

yrkesverksamma framställs kan det vara fråga om yrkesmässig förmedling i strid med 

reglerna om registrering. Huruvida ett ombudsuppdrag kan anses utgöra 

registreringspliktig yrkesmässig fastighetsförmedling ska avgöras från fall till fall (ibid, 

ss. 129-130).  

Utredningen skickades till berörda remissinstanser och regeringen utformade 

propositionen 2010/11:15.  

3.6. En ny fastighetsmäklarlag 

Regeringen föreslår en ny fastighetsmäklarlag, vilket resulterade i den nu gällande 

fastighetsmäklarlagen - Fastighetsmäklarlag (2011:666) (Justitiedepartementet 2010, s. 

1). Fastighetsmäklarlagstiftningens huvudsakliga syfte är att både säljare och köpare ska 

känna trygghet och ha ett tillfredsställande skydd i en förmedlingsprocess som utförs av 

en fastighetsmäklare. Den grundläggande utgångspunkten ska, i den nya lagen, därför 

vara att eftersträva ett bättre konsumentskydd vid förmedling med hjälp av en 

fastighetsmäklare (ibid, s. 17). I den nya lagen föreslås vissa ändringar och 

förtydliganden. Det grundläggande innehållet i 1995 år lag förs dock över till den nya 

fastighetsmäklarlagen oförändrat (ibid, s. 92), bland annat bestämmelsen om 

registrering (ibid, s. 19). 
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Begreppet förmedling ska nu definieras i lag, dess innebörd består dock oförändrad. 

Förmedling tar sikte på sådan verksamhet som går ut på att anvisa uppdragsgivaren en 

motpart som uppdragsgivaren kan ingå avtal med. De situationer då en 

fastighetsmäklare får i uppdrag att utföra enstaka uppgifter som har betydelse för ett 

överlåtelseavtal, utan att anlitas för själva förmedlingen, anses vara rena 

rådgivningsuppdrag och bör därför inte regleras av fastighetsmäklarlagens civilrättsliga 

bestämmelser. Det kan handla om att enbart värdera fastigheten eller att upprätta 

överlåtelsehandlingar. I fråga om verksamhet som bedrivs av en registrerad 

fastighetsmäklare, men som inte utgör förmedling kan lagen dock tillämpas analogt. 

Lagen kan också tillämpas analogt vid förmedling av ett annat objekt än de som anges i 

lagen (Justitiedepartementet 2010, ss. 19-20).  

Den nya lagen ska, liksom 1995 års fastighetsmäklarlag, gälla både förmedling i 

konsumentförhållanden och i kommersiella förhållanden (ibid, s. 20). I skälen för 

regeringens bedömning om den nya lagens tillämpningsområde diskuteras förmedling 

av fastigheter som en del av en företagsöverlåtelse som en särskild fråga. Vid 

avgöranden hos Fastighetsmäklarinspektionen har inspektionen, vid tillämpning av 

lagen, ansett att förmedling av juridiska personer som äger fastigheter och förmedling 

av andelar i juridiska personer som äger fastigheter, inte är fastighetsförmedling. 

Inspektionen anser däremot att förmedling av fastigheter tillsammans med andra 

tillgångar som ingår i en rörelse är att betrakta som fastighetsförmedling. Regeringen 

hänvisar till Lagutskottets uttalande i frågan. Lagutskottet ansåg att det inte är rimligt att 

den som vill ha hjälp med att överlåta ett företag där en fastighet ingår ska tvingas anlita 

en fastighetsmäklare jämte en företagsmäklare. Om ett företag slutligen överlåts genom 

ett ägarbyte eller genom försäljning av bolagets egendom är från början ofta en öppen 

fråga. I propositionen framgår att förmedling av ett företag, där en fastighet ingår, bör 

vara undantaget från registreringsplikten. Vid inkråmsöverlåtelser - alltså en överlåtelse 

av enbart tillgångarna i ett företaget - där fastigheten eller fastigheterna utgör den 

värdemässigt största delen av tillgångarna skulle överlåtelsen kunna betraktas som ren 

fastighetsförmedling, förpliktad med krav på registrering. Utgör fastigheterna enbart en 

begränsad del av rörelsetillgångarna avviker överlåtelsen från vad som, enligt 

fastighetsmäklarlagen, betraktas som fastighetsförmedling. Den person som sköter 

!  
!14



Examensarbete vid Kungliga Tekniska högskolan
!
överlåtelsen av de övriga tillgångarna anses tillåten att också sköta överlåtelsen av 

fastigheten utan krav på registrering. Vid en överlåtelse av inkråm i större rörelser 

anlitas ofta en advokat, vilka har rätt att förmedla fastigheter utan att vara registrerade 

(ibid, s. 21).   

Regeringen anser, till skillnad från utredningen presenterad i SOU 2008:6, att det inte 

ska införas någon möjlighet att yrkesmässigt som ombud för säljare överlåta fastigheter. 

Den som yrkesmässigt agerar ombud undantas alltså inte från lagen (ibid, s. 19). 

Utredningen menar att, en person som företräder en säljare som ombud och därmed 

representerar säljaren inte bedriver någon fastighetsförmedling i lagens mening då 

ombudet inte kan sägas sammanföra säljare och köpare. Regeringen är tveksam till 

utredningens förslag och menar att, om det vore möjligt att som ombud överlåta 

fastigheter utan att omfattas av lagens krav skulle parterna gå miste om det 

konsumentskydd som lagen ger. Fastighetsmäklarlagen bygger på tanken att både 

köpare och säljare ska kunna förlita sig på fastighetsmäklaren som en sakkunnig och 

opartisk mellanman. Risken finns att ett sådant undantag leder till en utveckling där 

köparen känner sig tvingad att anlita ett ombud som motvikt till säljarens ombud 

(Justitiedepartementet 2010, s. 21).    

3.6.1. Näringsrättsliga regler 

Att yrkesmässigt förmedla fastigheter, bostadsrätter och tomträtter utan att vara 

registrerad är straffbart. Advokater är dock, liksom i tidigare fastighetsmäklarlag, 

undantagna från skyldigheten att vara registrerad (ibid, s.16).  

3.6.2. Civilrättsliga regler 

Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed (ibid, s. 16). I den nya lagen tydliggörs fastighetsmäklarens 

skyldighet att beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen vid överlåtelsen (ibid, s. 

22). Att i lag klargöra att fastighetsmäklaren, i rent affärsmässiga överväganden, står 

närmast sin uppdragsgivare är betydelsefullt ur ett konsumentperspektiv. För att, i 

lagtext, betona rent affärsmässiga överväganden används uttryckt ekonomiska intressen, 
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som tar sikte på frågor om pris och betalningsvillkor. Fastighetsmäklarens skyldighet 

innebär till exempel att ge råd om huruvida lämnade anbud bör godtas, dock inom 

ramen för vad som är god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarens roll som opartisk 

mellanman anses inte hindra att fastighetsmäklaren ger uppdragsgivaren råd i fråga om 

affärsmässiga intressen (ibid, s. 24).  
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4. Fastighetsmäklaren 
I detta kapitel presenteras fastighetsmäklaren i dess yrkesroll samt de regler en 

fastighetsmäklare har att förhålla sig till. Redogörelsen baserat på lagtext, förarbeten, 

förordningar och branschspecifika organisationer och myndigheter.  

4.1. Yrkesrollen 

En fastighetsmäklare är den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, bostadsrätter eller 

tomträtter och är i sin verksamhet skyldig att iaktta fastighetsmäklarlagens 

bestämmelser. Fastighetsmäklaren är en sakkunnig, oberoende mellanman som ska 

tillhandahålla köpare och säljare de råd och upplysningar om bostaden som de kan 

tänkas behöva i samband med överlåtelsen.  

E n f a s t i g h e t s m ä k l a r e s k a v a r a r e g i s t r e r a d h o s m y n d i g h e t e n 

Fastighetsmäklarinspektionen (SFS 2011:666). För att tillvarata fastighetsmäklarens 

intressen och förhållanden i branschen (Fastighetsmäklarförbundet 2016a) samt 

utveckla och förbättra såväl mäklartjänsten som begreppet god fastighetsmäklarsed 

(Mäklarsamfundet 2016a) finns det två branschorganisationer, Mäklarsamfundet och 

Fastighetsmäklarförbundet. För att upprätthålla kvalitén anordnar organisationerna 

kurser för de fastighetsmäklare som är medlemmar i respektive organisation 

(Fastighetsmäklarförbundet 2016a; Mäklarsamfundet 2016a).  

4.1.1. Utbildning  

Innan tillkomsten av 1984 års fastighetsmäklarlag fanns, för den som önskade verka 

som fastighetsmäklare, inget utbildningskrav. Senare uppställdes krav på 

tillfredsställande utbildning vilket motsvarade 340 lektionstimmar och cirka 1 500 sidor 

kurslitteratur. Denna utbildning bedrevs inom ramen för bland annat Kommunal 

v u x e n u t b i l d n i n g , K o m v u x ( D s 1 9 9 2 : 8 7 , s . 4 4 ) . D e t ä r n u m e r a 

Fastighetsmäklarinspektionen som beslutar om utbildnings- och examinationsfrågor. 
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(Justitiedepartementet 1994, s. 32) Utbildningskraven har, under den tid som 

fastighetsmäklarlagen varit i kraft, höjts successivt.  

Den 1 januari 1999 infördes nuvarande krav på två års högskoleutbildning (SOU 

1999:35), vilket idag motsvarar 120 högskolepoäng. Utbildningen ska beröra 

kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, 

byggnadsteknik och fastighetsvärdering samt en fördjupning inom något av dessa 

områden (SFS 2011:668). Utöver den teoretiska utbildningen ska en fastighetsmäklare 

genomgå en minst 10 veckor lång praktik hos en registrerad fastighetsmäklare, vilken 

ska omfatta de moment som ingår i ett förmedlingsuppdrag (KAMFS 2013:3).    

4.1.2. Registrering  

För att erhålla registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen ska den sökande uppfylla 

ett antal krav specificerade i fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666).  

• Myndig. Den sökande får inte vara underårig. 

• Konkursfrihet. Den sökande får inte vara försatt i konkurs. 

• Ej underkastad näringsförbud. Den sökande får inte vara underkastad näringsförbud, 

vilket innebär att denne till exempel inte får bedriva näringsverksamhet. 

• Ej ställd under förvaltarskap. Den sökande får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken. 

• Ansvarsförsäkring. Den sökande ska ha en ansvarsförsäkring för eventuella 

skadeståndsansvar som kan belasta fastighetsmäklaren om denne åsidosatt sina 

skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666). Försäkring kan erhållas 

genom att den sökande blir medlem i en branschorganisation för fastighetsmäklare 

(Fastighetsmäklarförbundet 2016b; Mäklarsamfundet 2016b). 

• Utbildning. Den sökande ska ha en tillfredsställande utbildning (SFS 2011:666) vars 

innehåll och omfattning regleras av Fastighetsmäklarinspektionen. (SFS 2011:668)  

• Yrkesverksam. Den sökande ska ha för avsikt att vara yrkesverksam som 

fastighetsmäklare. 

• Redbar och övrigt lämplig. Den sökande ska anses vara redbar och i övrigt lämplig 

som fastighetsmäklare (SFS 2011:666).  
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4.2. Förhållningsregler 

En fastighetsmäklare är skyldig att följa fastighetsmäklarlagen och dess bestämmelser. I 

fastighetsmäklarlagen finns lagens tillämpningsområde, registrering av 

fastighetsmäklare och god fastighetsmäklarsed uppställt i ett antal paragrafer. God 

fastighetsmäklarsed utgör de regler fastighetsmäklaren har att förhålla sig till.  

Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och ta till vara både säljarens 

och köparens intresse, men ska särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.  

En fastighetsmäklare får inte agera ombud för någon av parterna, men får åta sig 

begränsade uppgifter (SFS 2011:666) så länge rättshandlingen inte är tvistig mellan 

parterna (Justitiedepartementet 1994, s. 81). Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla 

köpare och säljare de råd och upplysningar om bostaden som de kan tänkas behöva i 

samband med överlåtelsen, samt verka för att säljaren ger de upplysningar som är av 

betydelse för köparen. Fastighetsmäklaren ska också verka för att köparen och säljaren 

är överens i frågor som kan uppkomma i samband med överlåtelsen (SFS 2011:666). 

4.2.1. Tillsyn 

I samband med att 1995 års fastighetsmäklarlag trädde i kraft startade 

Fastighetsmäklarinspektionen sin verksamhet, då under benämningen  

Fastighetsmäklarnämnden. Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet med 

ansvar för frågor angående registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder. Tillsynen 

utövas över de fastighetsmäklare som är registrerade och syftet är att kontrollera att 

fastighetsmäklaren, inom sin verksamhet, uppfyller sina skyldigheter att iaktta 

fastighetsmäklarlagens bestämmelser (SFS 2011:666) samt att främja utvecklingen av 

god fastighetsmäklarsed. Ett tillsynsärende kan starta till följd av en anmälan eller 

genom en tematisk tillsyn, vilken utgår från en bestämd rättsfråga eller företeelse och 

utförs årligen. Syftet är att utveckla praxis samt begreppet god fastighetsmäklarsed. 

Inspektionens disciplinnämnd avgör i fråga om disciplinär påföljd. Vidare ansvarar 

Fastighetsmäklarinspektionen för att informera om god fastighetsmäklarsed och 

innehållet i fastighetsmäklartjänsten (Fastighetsmäklarinspektionen 2016).  
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4.3. Ersättning 

Ett mäklaruppdrag ersätts med provision, vilket motsvarar viss procent av 

köpeskillingen om inget annat avtalas mellan fastighetsmäklaren och uppdragsgivaren. 

Fastighetsmäklaren har endast rätt till provision då han eller hon anvisat 

uppdragsgivaren en motpart med vilken uppdragsgivaren slutit avtal om överlåtelse 

(SFS 2011:666). Det ska finnas ett tydligt orsakssamband mellan fastighetsmäklarens 

anvisning av motpart och det avtal som träffats (Justitiedepartementet 1983, s. 46). 

Eventuell ersättning för utlägg kan endast utgå om särskild överenskommelse träffats 

mellan fastighetsmäklaren och uppdragsgivaren (SFS 2011:666).  
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5. Advokaten  
I detta kapitel presenteras advokaten i dess yrkesroll samt de regler en advokat har att 

förhålla sig till. Redogörelsen baseras på lagtext, god advokatsed och uppgifter från 

Sveriges advokatsamfund.  

5.1. Yrkesrollen 

Advokat är en, i lag, skyddad titel och bara den som uppfyllt ett antal krav och blivit 

antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund får titulera sig advokat (SFS 

1942:740). Advokatens uppgift är att biträda eller agera ombud i exempelvis rättegång, 

men en advokats verksamhet omfattar också juridisk rådgivning, upprättande av 

handlingar och annat som regelmässigt ingår i advokatyrket (Sveriges advokatsamfund 

2012). En advokat kan inom sin verksamhet biträda enskilda, fysiska eller juridiska 

personer och anta uppdrag inom fler olika ämnen, alternativt anta uppdrag inom ett för 

advokaten specialiserat område. Om advokaten ska tillvarata sin klients rätt mot någon 

annan, en motpart, brukas en fullmakt. Vid antagande av ett uppdrag har advokaten att 

göra en bedömning om han eller hon kan åta sig uppdraget (Sveriges advokatsamfund 

2016c). En advokat är inte skyldig att ta ett uppdrag, men då advokaten antar ett 

uppdrag är dennes främsta plikt att värna klientens intressen och vara sin klient lojal 

inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. God advokatsed är reglerat i lag samt 

i stadgar och regler uppställda av Advokatsamfundet (Sveriges advokatsamfund 2016e, 

s. 11). Lojalitet uppstår då advokaten är oberoende och enbart har klientens hänsyn att ta 

tillvara. Lojalitet och oberoende föreligger då det inte förekommer någon 

intressekonflikt vid antagande av uppdraget. Advokaten kan inom ramen för sitt 

uppdrag ha mer än en klient, men klienterna får inte ha motstridiga intressen. Om 

lojalitet, oberoende och frihet från intressekonflikt föreligger innebär det att klienten har 

förmånen att ha ett ombud som har konfidentialitet. Dessa fyra kärnvärden är det 

fundamentala inom en advokats yrkesetik och om advokaten inte kan tillgodose 

samtliga fyra kärnvärden är advokaten skyldig att avsäga sig uppdraget (Sveriges 

advokatsamfund 2016e, s. 12).  
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Vid sidan av sin advokatrörelse får en advokat inte utöva annan verksamhet av den art 

eller omfattning som kan ha skadlig påverkan på advokatens självständighet. Advokaten 

får inte heller utöva sådan verksamhet som är oförenlig med hans eller hennes ställning 

som advokat (Sveriges advokatsamfund 2016e, s. 73). 

5.1.1. Utbildningskrav  

För att bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet ska den sökande uppfylla ett antal 

krav. Först och främst fordras en cirka fem år lång juridisk utbildning, om 270 

högskolepoäng, som resulterar i en juris kandidatexamen - juristexamen. Juristexamen 

avslutas med ett självständigt arbete, examensarbetet, om 30 högskolepoäng. 

Utbildningen ska leda till sådan kunskap och förmåga som krävs för yrkesverksamhet 

inom det juridiska området (SFS 1993:100). Efter juristexamen krävs minst tre år av 

praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, genom anställning på en advokatbyrå som 

biträdande jurist eller genom arbete i egen byrå. Slutligen ska den som önskar bli 

antagen som ledamot genomgå en, av Advokatsamfundet särskild anordnad, utbildning 

som avslutas med en muntlig examen. En advokat genomgår sedan fortlöpande 

vidareutbildning (Sveriges advokatsamfund 2016f).  

5.2. Förhållningsregler  

Advokatsamfundets verksamhet och advokaternas ställning i Sverige som rättsstat 

regleras i rättegångsbalkens åttonde kapitel (SFS 1942:740). Ändamålet och reglerna 

om hur Advokatsamfundet styrs specificeras sedan i Advokatsamfundets stadgar. 

Stadgarna innehåller också regler om advokatens yrkesplikter och bestämmelser om 

disciplinärenden mot advokaten (Sveriges advokatsamfund 2016e, ss. 61-80). Utöver 

nämnda bestämmelser finns regler som rör advokater i ett flertal andra lagar, bland 

annat i konkurrenslagen (2008:579) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

(Sveriges advokatsamfund 2016e, s. 88). 

Advokater ska, i sin verksamhet, utföra sitt uppdrag “redbart och nitiskt” och iaktta god 

advokatsed (SFS 1942:740). Vad som utgör god advokatsed bestäms av 

Advokatsamfundet. Det finns nedskrivet i Advokatsamfundets vägledande regler om god 
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advokatsed. De vägledande reglerna är ett viktigt ramverk för advokaternas yrkesetik 

och ska ses som vägledande och inte uttömmande (Sveriges advokatsamfund 2016e, s. 

10). Advokaten är skyldig att själv göra en bedömning av sitt handlande i förhållande 

till de etiska ramverket. Det grundläggande i de vägledande reglerna är advokatens 

skyldighet att vara lojal mot sin klient och enbart verka för hans eller hennes bästa (ibid, 

s. 11).  

Inom ramen för gällande rätt och god advokatsed ska advokaten tillvarata klientens 

intressen, inte låta sitt handlade påverkas av egna fördelar eller obehag samt utöva sin 

verksamhet med integritet, uppträda sakligt och korrekt samt främja rättssamhället och 

inte främja orätt (ibid, ss. 12-13). Samtliga regler om advokatens verksamhet, plikter 

och skyldigheter i rättegångsbalken, Advokatsamfundets stadgar och vägledande 

reglerna om god advokatsed kan härledas till ett eller flera av de fyra kärnvärdena - 

lojalitet, oberoende, frihet från intressekonflikt och konfidentialitet (ibid, ss. 11-12). 

Lojalitet. Advokaten är skyldig att visa klienten trohet och lojalitet samt tillvarata 

klientens intressen på bästa sätt. Advokaten måste dock hålla sig inom ramen för 

gällande rätt och god advokatsed (ibid, s. 11).    

Oberoende. Advokaten ska företräda och tillvarata klientens intressen som en 

oberoende rådgivare och får inte låta sitt handlande påverkas av egna fördelar, obehag 

eller av hänsyn till andra oväsentliga omständigheter (ibid). Advokatens verksamhet ska 

bedrivas oberoende och förhållas oberoende i förhållande till stadsmakterna (ibid, s. 

47).  

Konfidentialitet. Inom ramen för advokatverksamheten har advokaten tystnadsplikt 

avseende det som anförtrotts honom eller henne. Tystnadsplikten är undantagen 

exempelvis då klienten samtycker till att information får lämnas ut eller om det 

föreligger laglig skyldighet att lämna upplysning (ibid, s. 14). 

Frihet från intressekonflikt. En advokat får inte anta ett uppdrag om det föreligger eller 

finns en beaktansvärd risk för en intressekonflikt. En advokat som överväger att anta ett 

uppdrag är skyldig att så snart det är möjligt pröva om någon intressekonflikt föreligger 

som utgör hinder för advokaten att acceptera uppdraget (ibid, s. 15). En intressekonflikt 

föreligger bland annat om advokaten biträder motparten i saken, om advokaten biträder 
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en annan klient i samma sak och klienterna har motstridiga intressen, om risk finns för 

att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken samt om 

annan omständighet föreligger som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata 

klientens intressen avseende uppdraget. Advokaten måste också överväga om en 

intressekonflikt kan uppstå i framtiden (Sveriges advokatsamfund 2016e, ss. 13-14).  

Förutsatt att advokaten har förmåga att tillvarata klientens intresse får advokaten i vissa 

undantagsfall acceptera ett uppdrag där en intressekonflikt föreligger om klienten 

samtycker och utan att advokatens tystnadsplikt frångås (ibid, s. 15). Då flera parter 

gemensamt begär biträde av en advokat för att upprätta ett avtal parterna emellan kan 

advokaten företräda flera klienter. En förutsättning är dock att de inte har motstridiga 

intressen. Om klienterna under uppdragets gång får sådana motstridiga intressen att 

advokaten inte kan fortsätta uppdraget måste advokaten frånträda (ibid, s. 25). 

5.3. Sveriges advokatsamfund 

I rättegångsbalken finns en bestämmelse om att det, i Sverige, ska finnas ett 

advokatsamfund (SFS 1942:740). Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig 

sammanslutning av Sveriges advokater (Sveriges advokatsamfund 2016d). Advokaterna 

står fria och självständiga i förhållande till domstolar och myndigheter. Det är en 

förutsättning för att advokaterna ska ha möjlighet att handla i enlighet med vad som 

krävs av deras yrkesplikter. En självständig advokatkår är en viktig del av rättssamhället 

och är av stor vikt för den enskildas fri- och rättigheter. I ett väl fungerande 

rättssamhälle har därför en advokat en särskild ställning och ett särskilt ansvar (Sveriges 

advokatsamfund 2016e, s. 11).  

Advokatsamfundet skiljer mellan verksamma och icke verksamma advokater. En 

registrering som icke verksam advokat kan vara tillfälligt till exempel då man är 

föräldraledig eller vid sjukdom. Det kan också vara fråga om en advokat som gått i 

pension. Den som är icke verksam får inte anta något uppdrag då denne, till skillnad 

från den som är verksam, inte har ett försäkringsskydd som skyddar klienten om 

advokaten begår fel i sin yrkesutövning.  Den verksamma advokaten är skyldig att ha en 1

 Advokat Maria Billing, chefsjurist Sveriges advokatsamfund. Intervju 2016-04-22. 1
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ansvarsförsäkring som är anpassad för advokatens verksamhet (Sveriges 

advokatsamfund 2016e, s. 18).  

Advokatsamfundet har bland annat till ändamål att verka för en rättrådig och 

yrkesskicklig advokatkår. Advokatsamfundet ska också följa rättsutvecklingen och ta 

tillvara advokaternas yrkesintressen (Sveriges advokatsamfund 2016a). Som konsument 

kan man vända sig till Advokatsamfundets disciplinnämnd alternativt 

konsumenttvistnämnd för tvistlösning (Sveriges advokatsamfund 2016e, s. 77). 

Inom ramen för Advokatsamfundets verksamhet har samfundet anförtrotts två 

myndighetsuppgifter - inträdesförfarande och tillsyn (SFS 1942:740). 

5.3.1. Inträde  

Förutsättningar för att bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet specificeras i 

Rättegångsbalken (SFS 1942:740) samt i Advokatsamfundets stadgar (Sveriges 

advokatsamfund 2016e, ss. 61-62). 

• Hemvist. Den sökande ska vara bosatt i Sverige eller annan stat inom Europeiska 

unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. 

• Kunskap. Den sökande ska ha avlagt kunskapsprov. 

• Utbildning. Den sökande ska ha genomgått den utbildning som Advokatsamfundet 

anordnar.  

• Praktik. Den sökande ska i minst tre år praktiserat kvalificerad juridik yrkesmässigt, 

som anställd hos advokat eller för egen räkning. 

• Ej ställd under förvaltarskap. Den sökande får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken. 

• Konkursfrihet. Den sökande får inte vara försatt i konkurs. 

• Redbarhet. Den sökande ska ha gjort sig känd för redbarhet. 

• Lämplighet. Den sökande ska bedömas lämplig att utöva advokatyrket. 

Vidare får en sökande inte vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde 

och inte vara lagfaren domare, allmän åklagare, kronofogde eller befattningshavare vid 

domstol (SFS 1942:740).  

!  
!25



Examensarbete vid Kungliga Tekniska högskolan
!

5.3.2. Tillsyn 

Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokater och ska tillgodose att 

god advokatsed efterlevs (Sveriges advokatsamfund 2016e, s, 64). Om 

disciplinnämnden anser att en advokat brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta 

att tilldela advokaten en disciplinär påföljd (Sveriges advokatsamfund 2016e, s. 66). 

Vad som är god advokatsed avgörs av Advokatsamfundets disciplinnämnd och styrelse. 

Nämndens beslut är en tolkning och bidrar till en utveckling av regler och god 

advokatsed. En advokat kan anmälas till Advokatsamfundets disciplinnämnd om denne 

påstås ha brutit mot god advokatsed eller om exempelvis en klient på annat sätt är 

missnöjd (Sveriges advokatsamfund 2016b). Disciplinnämnden tar bara upp ärenden 

som anmäls och tar inte upp ärenden på eget initiativ (Peyron 2010, s. 12). Styrelsen 

kan dock initiera ärenden utan en anmälan (Sveriges advokatsamfund 2016e, s. 72). Vid 

tillsyn mot en advokat som inom sin verksamhet yrkesmässigt förmedlar torde 

Advokatsamfundets disciplinnämnd, i de fall god advokatsed kolliderar med god 

fastighetsmäklarsed, tillämpa fastighetsmäklarlagen framför sina egna vägledande regler 

om god advokatsed (Melin 2012, s. 59). Utöver denna reaktiva tillsyn utför 

Advokatsamfundet också en proaktiv tillsyn som bland annat innefattar att kontrollera 

att alla advokater utbildar sig efter de utbildningskrav som finns uppställda (Sveriges 

advokatsamfund 2016e, s. 72).   

Disciplinnämndens verksamhet står under Justitiekanslerns tillsyn. Justitiekanslern får 

överklaga beslut i disciplinnämnden samt begära åtgärd mot en advokat som åsidosätter 

sin plikt (SFS 1942:740).   

5.4. Ersättning 

Enligt god advokatsed ska debiterat arvode vara skäligt. Ett oskäligt högt arvode 

innebär att god advokatsed åsidosätts. Att, som advokat, ta emot ersättning som är direkt 

beroende av uppdragets resultat anses inte vara i linje med de vägledande reglerna. Ett 

sådant avtal som är direkt beroende av uppdragets resultat skulle kunna medföra att en 

advokat kan anse det ekonomiskt fördelaktigt att vidta handlingar eller agera på annat 

sätt som medför att klientens intressen åsidosätts (Sveriges advokatsamfund 2016, s. 

34).   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6. Likheter och olikheter 
I detta kapitel redogörs för de likheter och olikheter som föreligger mellan 

fastighetsmäklaren och advokaten. Sammanställningen presenteras i nedanstående 

tabell för att ge en tydlig överblick inför kommande analys.  

6.1. Fastighetsmäklaren respektive advokaten 
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Fastighetsmäklaren Advokaten

Verksamhet • Yrkesmässig förmedling • Angripa en rättslig 
frågeställning

Yrkesroll • Oberoende mellanman 
• Tillvarata både köpare och 

säljares intresse

• Lojal sin klient 
• Värna sin klients intressen

Utbildningens 
omfattning

• 120 högskolepoäng  • 270 högskolepoäng  

Utbildningens 
innehåll

• Juridik 
• Ekonomi 
• Fastighetsförmedling 
• Byggnadsteknik 
• Fastighetsvärdering

• Juridik 

Registrering • Registrerad som 
fastighetsmäklare hos  
Fastighetsmäklarinspektionen

• Antagen som ledamot i 
Sveriges advokatsamfund

Tillsyn • Statlig myndighet • Privaträttslig 
sammanslutning betrodd 
med myndighetsutövning

Förhållningsregler • God fastighetsmäklarsed 
specificerat i 
fastighetsmäklarlagen

• Rättegångsbalken 
• Sveriges advokatsamfunds 

stadgar 
• God advokatsed 

specificerat i Vägledande 
regler 

Ersättning • Provision • Arvode
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7. Förhållandet mellan förmedlingsverksamhet 
och advokatverksamhet 

I följande kapitel presenteras förhållandet mellan förmedlingsverksamhet och 

advokatverksamhet. Kapitlet avser att studera vad advokaten, utifrån god advokatsed, 

har att förhålla sig till i de situationer då förmedling utgör en del av advokatens 

verksamhet.  

7.1. Utrymmen inom advokatverksamhet 

Historiskt sett har bestämmelserna i Sveriges Advokatsamfunds stadgar inte ansetts 

utgöra något hinder för advokater att yrkesmässigt förmedla. Trots det har vikten av att 

hålla advokatyrket rent från beblandning med andra verksamheter betonats. Gällande 

advokatens skyldighet att inte utöva annan verksamhet, vid sidan om 

advokatverksamheten, som kan inverka på advokatens oberoende ställning åsyftar 

stadgarna bland annat på fastighetsförmedling (Wiklund 1973, s. 20).    

Holger Wiklund, Advokatsamfundets generalsekreterare under 1970-talet, menar i sin 

bok God advokatsed från år 1973 att det tidigare varit känt för Advokatsamfundets 

styrelse att det funnits advokater, även om de varit få till antalet, som mer än någon 

enstaka gång eller rent yrkesmässigt bedrivit fastighetsförmedling. Detta trots att 

advokaten har blivit avrådd för att ge sig in i olika typer av förmedlingsverksamhet. 

Frågan om förmedlingsverksamhet skulle kunna anses som en del av 

advokatverksamheten och om advokaten då är skyldig att iaktta god advokatsed eller 

inte diskuterades (ibid, s. 21). Även om advokatverksamhet och förmedlingsverksamhet 

skiljer sig åt ska ett förmedlingsuppdrag som innehas av en advokat hänföras till dennes 

advokatverksamhet och advokaten är därmed förpliktigad att iaktta god advokatsed. Det 

med anledning av förtroendet som klienten tilldelat advokaten och den juridiska 

rådgivning som kan komma att bli nödvändig inom advokatuppdraget. För en klient är 

det inte alltid självklart vilken verksamhet som det tilldelade uppdraget kan hänföras 

till. Advokatverksamhet och förmedlingsverksamhet kan därför inte helt särskiljas från 

varandra (ibid, s. 22). 
!  
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En advokat som är registrerad som icke verksam advokat får enbart bedriva sådan 

verksamhet som är av artfrämmande karaktär och som typiskt sett inte faller under 

advokatverksamhet. Fastighetsförmedling kan inte räknas som artfrämmande 

verksamhet och får därför inte bedrivas av en advokat registrerad som icke verksam 

advokat.  Det har, i NJA 1994 s 688 och DN 80/2008, fastställts att inte heller en 2

advokat registrerad som verksam advokat får bedriva ren förmedlingsverksamhet 

(Peyron 2010, s. 63). Advokatsamfundet har bara i något enstaka fall mottagit 

anmälningar avseende advokat som förmedlar fastigheter, vilket advokat Maria Billing  3

tolkar som att det inte finns några indikationer på det skulle vara ett problem. 

Sedan fastighetsmäklarlagens förändring år 1995 är ren förmedlingsverksamhet 

förbjuden för advokaten, då det blev oförenligt med god advokatsed, om det inte är 

direkt kopplat till ett pågående advokatuppdrag (Peyron 2010, s. 18). I ett 

advokatuppdrag är en advokats främsta plikt att vara sin klient lojal och ta till vara 

klientens intressen på bästa sätt (Sveriges advokatsamfund 2016e, 11). Billing  menar 4

att, om ett dödsbo innehar en fastighet som behöver avyttras är möjligheten för 

advokaten att kunna förmedla denna fastighet inom advokatuppdraget en nödvändig 

komponent för att kunna genomföra advokatuppdraget. Advokaten ska själv ta ansvar 

för att han eller hon besitter den kunskap som förmedlingen kräver, i annat fall är 

Billing  övertygad om att advokaten anlitar en sakkunnig yrkesman för att bistå 5

advokaten i denna del av uppdraget. Billing  påpekar att det även kan finnas en 6

kostnadsaspekt då advokaten har att ta till vara boet på bästa möjliga sätt, vilket bland 

annat innebär att uppdraget ska utföras till lägsta möjliga kostnad. Då en advokat 

bedriver yrkesmässig förmedling inom sitt advokatuppdrag ska de civilrättsliga reglerna 

i fastighetsmäklarlagen tillämpas (Justitiedepartementet 1994, s. 42).   

  

 Advokat Maria Billing, chefsjurist Sveriges advokatsamfund. Intervju 2016-04-22. 2

 ibid3

 ibid4

 ibid5

 ibid6
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8. Analys 
I följande kapitel kommer det teoretiska underlaget att analyseras med uppsatsens syfte 

och frågeställning i åtanke.  

8.1. De fundamentala för fastighetsmäklarens och 
advokatens yrkesutövande 

Redan innan fastighetsmäklarlagens tillkomst år 1984 ställdes uttryckliga krav på den 

som bedrev fastighetsförmedling att agera både hederligt och opartiskt. Nuvarande 

fastighetsmäklarlag bygger på tanken att både köpare och säljare ska kunna förlita sig 

på fastighetsmäklaren som en sakkunnig och opartisk mellanman. Grunden i 

fastighetsmäklarlagen och de grundläggande kärnvärdena i god advokatsed - lojalitet, 

oberoende, tystnadsplikt, intressekonflikt - är motstridiga. Inom de grundläggande 

kärnvärdena finns dock undantag som i viss mån gör det möjligt för advokaten att åta 

sig ett förmedlingsuppdrag. Om klienten samtycker till att information lämnas ut kan 

tystnadsplikten bli undantagen. Likaså kan om en intressekonflikt föreligger en advokat 

anta ett uppdrag förutsatt att klienten samtycker och om klientens intressen inte riskerar 

att åsidosättas. Advokatens skyldighet att vara sin klient lojal och tillvarata dennes 

intressen kan däremot inte frångås. I Advokatsamfundets uttalande angående huruvida 

det kan och bör krävas att fastighetsmäklaren tillgodoser båda parters intressen, 

uppmanar de istället till att uppdragsgivarens motpart ska anlita ett eget biträde för att 

skapa en jämvikt i förhållande till uppdragsgivaren och fastighetsmäklaren. 

Uppmaningen baseras på en jämförelse med advokatyrket där uppdragsgivaren har rätt 

att kräva fullständig lojalitet. Anledningen till att fastighetsmäklarens möjlighet att ta till 

vara två motparters intressen ifrågasätts kan tänkas bero på att en fastighetsmäklares roll 

som oberoende mellanman misstros. Om en fastighetsmäklare, vars yrke utgår från att 

agera som en oberoende mellanman ifrågasätts är frågan hur det då är möjligt att anse 

att advokaten, vars yrke utgår från är att vara sin klient lojal och på bästa sätt ta till vara 

dennes intresse, är lämpad att inta rollen som oberoende förmedlare?  
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En advokat biträder eller agerar ombud för sin klient medan en fastighetsmäklare agerar 

opartisk mellanman. En ställning som opartisk mellanman är inte förenligt med att 

uppträda som ombud för en uppdragsgivare. I samband med 1995 års lag infördes en ny 

generell regel som innebär att fastighetsmäklaren inte får företräda köparen eller 

säljaren som ombud. Det påpekades då att en advokat som uppfyller kriterierna för att 

vara fastighetsmäklare är att anse som fastighetsmäklare och omfattas därmed också av 

förbudet att vara ombud. För att en fastighetsmäklare ska kunna åta sig ett 

ombudsuppdrag för en part och samtidigt bibehålla sin ställning som opartisk 

mellanman fordras att parterna dessförinnan blivit ense om villkoren för avtalet. En 

fastighetsmäklare kan inte företräda en part som ombud om rättshandlingen är tvistig 

mellan parterna. Om en uppdragsgivare anlitar en advokat vars uppdrag delvis består av 

en förmedling innebär det att advokaten inte kan anvisa uppdragsgivaren en motpart. 

Det skulle då innebära att advokaten agerar ombud samtidigt som han eller hon 

förmedlar innan parterna skrivit kontrakt, vilket inte är tillåtet. Först i den nu gällande 

fastighetsmäklarlagen preciseras att en fastighetsmäklare särskilt ska beakta sin 

uppdragsgivares ekonomiska intressen. Därmed skapas en möjlighet för advokaten att i 

sin roll som ombud också vara en oberoende förmedlare. Om en advokat för sin klient - 

säljaren - förmedlar inom sitt advokatuppdrag är det rimligt att anta att säljaren är 

intresserad av att advokaten tillvaratar dennes ekonomiska intresse framför motpartens. 

När parterna träffat avtal finns möjlighet för advokaten att agera ombud för säljaren.  

8.2. Förmedling - en gränsdragning mellan 
yrkesmässig och icke yrkesmässig   

Fastighetsmäklarlagen omfattar den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, den som 

vid mer än något enstaka tillfälle åtar sig ett förmedlingsuppdrag. En advokat, som 

bedriver förmedlingsverksamhet som omfattas av lagen är skyldig att följa de 

civilrättsliga reglerna i fastighetsmäklarlagen och är därmed skyldig att iaktta både 

säljarens och köparens intresse, i samma mån som en fastighetsmäklare. I de avseenden 

Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed kolliderar med 

fastighetsmäklarlagen, torde fastighetsmäklarlagens bestämmelser, vid tillsyn över 

advokat som yrkesmässigt förmedlar inom sin verksamhet, tillämpas före. Den 
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avgörande faktorn vid bedömning av huruvida en verksamhet består av yrkesmässig 

förmedling och därmed omfattas av fastighetsmäklarlagen är i vilken mån förmedlingen 

är en återkommande företeelse samt hur verksamheten marknadsförs. Då en advokat, 

vars ursprungliga verksamhet består av juridisk rådgivning och som vid något enstaka 

tillfälle förmedlar en fastighet är fastighetsmäklarlagen inte tillämplig. En advokat får, 

enligt god advokatsed, inte ägna sig åt ren förmedlingsverksamhet och inte heller 

marknadsföra sig som en sådan. Advokatsamfundet har begränsat advokatens möjlighet 

att förmedla till enbart då förmedlingen utgör en del av ett pågående advokatuppdrag. 

Vart går egentligen gränsen? Gränsdragningen är diffus. Yrkesmässig förmedling avser 

mer än någon enstaka gång. Vart gränsen för någon enstaka gång går framgår varken i 

lag eller i rättspraxis. I förarbetet till 2011 års fastighetsmäklarlag anses inte 

förmedlingsverksamhet förekomma då en advokat förmedlar fastigheter som tillhör 

konkursbon. Vid inkråmsöverlåtelser skiljer man på vilken värdemässig andel 

fastigheterna utgör av företagets tillgångar, den värdemässigt största delen eller enbart 

en begränsad del. Vad dessa begrepp i sin tur avser framgår inte. Advokatsamfundet 

vidtar disciplinära åtgärder mot den advokat som ägnar sig åt ren 

förmedlingsverksamhet. Det finns däremot inget underlag på huruvida den advokat som 

förmedlar inom sin advokatverksamhet, förmedlar återkommande eller bara någon 

enstaka gång. Något register över de advokater som kan komma att inom sin 

verksamhet förmedla finns inte heller. Vem gör då bedömningen om advokaten 

yrkesmässigt förmedlar och därmed är skyldig att följa god fastighetsmäklarsed? 

Advokaten är själv skyldig att göra en bedömning av de uppdrag advokaten har, eller 

ämnar åta sig. Är det rimligt med hänsyn till den diffusa gränsdragning att ansvaret för 

denna bedömning åligger advokaten själv?  

Utöver kraven som ställs på fastighetsmäklarens roll att agera opartisk mellanman ställs 

också krav på fastighetsmäklarens kunskaper. Fastighetsmäklaren besitter kunskap inom 

fastighetsförmedling, juridik, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. 

Köparen och säljaren ska kunna förlita sig på att fastighetsmäklaren är sakkunnig. Den 

juridiska delen av utbildningskraven för fastighetsmäklaren motsvarar upp till ett års 

studier. En advokat besitter enbart kunskaper inom det juridiska området och innehar 

därför enbart en del av fastighetsmäklarens kunskaper. Med detta i åtanke, kan en 
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advokat idag räknas som sakkunnig förmedlare med befogenhet att yrkesmässigt 

förmedla fastigheter? Innan den första fastighetsmäklarlagen trädde i kraft år 1984 

fanns, för den som önskade verka som fastighetsmäklare, inget utbildningskrav och 

advokaten hade då en betydligt bredare kompetens. Med dagens utbildningskrav är 

fastighetsmäklaren den som idag är sakkunnig och specialist på att utöva yrkesmässig 

förmedling. Advokatens sakkunnighet i förmedlingsrollen kan idag ifrågasättas. I de fall 

då en förmedling inom ett advokatuppdrag tenderar att vara mer än enbart 

advokatverksamhet bör advokaten eller dess klient ta hjälp av en sakkunnig 

fastighetsmäklare. Advokaten ska utföra sitt uppdrag till lägsta möjliga kostnad. Att ta 

hjälp av en fastighetsmäklare behöver inte kosta mer för klienten än att vad en advokat 

gör. En advokats och en fastighetsmäklares ersättning utgår normalt sett från olika 

beräkningsgrunder men, oavsett vem som utför förmedlingen så kommer klienten 

debiteras för arbetet. Om advokaten ska vara sin klient lojal och se till sin klients bästa 

bör han eller hon låta förmedlingen utföras av den som är sakkunnig - en 

fastighetsmäklare. I propositionen inför 1995 års fastighetsmäklarlag menar 

Justitiedepartementet att en advokat ska anlitas vid de förmedlingstillfällen då en 

uppdragsgivare vill att ett köp eller en försäljning utförs med iakttagande av endast 

uppdragsgivarens intresse. 

I utredningen inför den nu gällande fastighetsmäklarlagen påpekas att det i praktiken 

sällan förekommer att advokater förmedlar fastigheter. I vilken utsträckning det faktiskt 

förekommer är dock inte relevant. Det viktiga att påtala är att en advokat, i och med 

undantaget i 5 § fastighetsmäklarlagen, har möjlighet att förmedla och med det i åtanke 

fundera över vad det innebär för konsumenten. Är konsumentskyddet tillfredsställande 

då en advokat förmedlar och uppnås konsumentskyddet i en förmedlingssituation då 

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokaten? Frågorna är viktiga, inte minst med 

tanke på fastighetsmäklarlagens huvudsakliga syfte, att både säljare och köpare ska 

känna en trygghet och ha ett tillfredsställande skydd i en förmedlingsprocess. Det är inte 

möjligt att anlita en advokat som en ren fastighetsmäklare. Advokatsamfundet har 

tidigare föreslagit att köparen ska anlita ett eget ombud. Det skulle långsiktigt innebära 

att den oberoende förmedlaren ersätts med varsitt ombud för parterna och en notarie. 

Förmedlingsprocessen utvecklas ständigt och ingen vet hur framtidens förmedling 

kommer att se ut. Åt vilket håll vill vi att förmedlingsprocessen i Sverige ska utvecklas?  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9. Avslutning 
I det avslutande kapitlet presenteras en sammanfattande diskussion samt de slutsatser 

som uppsatsen resulterat i utifrån frågeställningen. Vidare presenteras förslag till 

vidare forskning med direkt koppling till området som denna uppsats behandlat. 

9.1. Sammanfattande diskussion 

Advokaten kan som en del av sin advokatverksamhet förmedla fastigheter vid enstaka 

tillfällen, utan att yrkesmässigt förmedla. Då förmedlingen inte är yrkesmässig behöver 

advokaten inte följa fastighetsmäklarlagen. Att ta bort undantaget i 5 § 

fastighetsmäklarlagen avseende advokater skulle inte fortsättningsvis förhindra en 

advokat att inom sin verksamhet förmedla. Det skulle enbart förhindra den som tenderar 

till att yrkesmässigt förmedla. Köparens och säljarens konsumentskydd skulle aldrig 

hamna i kläm och huruvida advokaten kan följa god fastighetsmäklarsed eller inte 

skulle inte behöva ifrågasättas.  

Oavsett om undantaget finns eller inte bör yrkesmässig förmedling tydligt preciseras så 

att en tydligare gränsdragning mellan yrkesmässig förmedling och enstaka förmedling 

uppnås. Risk finns annars att gråzonen som uppstår då en advokat förmedlar utgör en 

frizon. En frizon skulle föreligga då en advokat bedömer sin förmedling som icke 

yrkesmässig och därmed inte behöver följa fastighetsmäklarlagen, trots att 

verksamheten egentligen skulle kunna anses yrkesmässig.  

9.2. Slutsats 

I de fall en advokat yrkesmässigt förmedlar inom ramen för sitt advokatuppdrag är 

undantaget avseende advokater i fastighetsmäklarlagens 5 § betydelsefull. Det bör dock 

övervägas om advokaten är lämplig att, inom ramen för sitt advokatuppdrag, utöva 

yrkesmässig förmedling. Advokaten är lämplig att ägna sig åt enbart sådan verksamhet 

som ingår inom ramen för advokatverksamhet, däribland förmedling som motsvarar 

advokatverksamhet och inte yrkesmässig förmedling. I de förmedlingsfall som kan 
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räknas till yrkesmässig förmedlingsverksamhet bör istället en fastighetsmäklare anlitas, 

vilken är både lämplig och sakkunnig. Lydelsen i 5 § fastighetsmäklarlagen fyller ingen 

funktion i de fall då advokaten enbart förmedlar inom ramen för sin övriga verksamhet. 

Det bör därför övervägas om 5 § ska förändras och undantaget avlägsnas. 

Inget svar har påträffats i fråga om varför undantaget i fastighetsmäklarlagen avseende 

advokater ursprungligen infördes. Frågan är fortfarande av stort intresse för att förstå 

undantagets ursprungliga avsikt och anledningen till varför undantaget än idag är 

lagstadgat. 

9.3. Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning föreslås vara att utreda fastighetsmäklare som en skyddad titel. I 

utredningen inför 2011 års fastighetsmäklarlag togs det upp som förslag, men förslaget 

antogs inte. Skulle fastighetsmäklarlagen komma att se annorlunda ut om 

fastighetsmäklare vore en i lag skyddad titel? Vad skulle då hända med undantaget från 

registreringsplikt i 5 § fastighetsmäklarlagen?  

Hyresförmedlare är också undantagna registreringsplikten i 5 § fastighetsmäklarlagen. 

Vad kan undantaget medföra för konsekvenser för samhället? Kan undantaget tänkas 

bidra till den idag utbredda svarta hyresmarknaden i Sverige?  Det är inte rimligt att 

samma krav som ställs på en fastighetsmäklare även ska ställas på en hyresförmedlare 

och att denne ska vara registrerad enligt fastighetsmäklarlagen. Kan det finnas 

anledning att kräva registrering för hyresförmedlare och skulle det då behöva införas en 

specifik lag som de ska lyda under.  

!  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Nedan presenteras de frågor som i intervju med advokat Maria Billing, chefjurist på 
Sveriges advokatsamfund, besvarades den 22 april kl 10.00. 

• Hur definierar Advokatsamfundet ett advokatuppdrag? 

• Är det möjlighet att vara advokat utan att vara verksam, till exempel då man gått i 
pension? 

• Är det möjligt att vara advokat utan att vara yrkesverksam och istället vara 
yrkesverksam inom annat område än advokat, till exempel som fastighetsmäklare?  

• Är det någon skillnad på att som advokat biträda en klient och att som advokat agera 
ombud för en klient? Agerar en advokat ombud för sin klient i samtliga uppdrag?  

• Hur kommer det sig att Advokatsamfundet inte är en myndighet? 

• Vad är Advokatsamfundets roll gentemot advokaten respektive konsumenten?  

• Vad är anledningen till att god advokatsed inte är lagstadgat? 

• I vilka punkter anser Advokatsamfundet att god advokatsed är oförenlig med god 
fastighetsmäklarsed? 

• I vilka typer av advokatuppdrag kan förmedling förekomma som en del av 
advokatuppdraget?  

• På vilket sätt har en advokat användning av lydelsen i 5§ andra stycket i 
fastighetsmäklarlagen? I vilka sammanhang och vid vilka typer av uppdrag? 

• Vad tror du skulle hända om undantaget i 5 § avseende advokater försvinner? 
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