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Förord 

Vi vill tacka alla som medverkat till genomförandet av denna uppsats. Ett 

särskilt tack till vår handledare Alf E Johansson samt Bo Nordlund som 

bidragit med mycket värdefull information i ämnet samt uppsatsens utförande.   

Vi vill också rikta ett stort tack till de 40 respondenter som ställde upp på vår 

enkätundersökning. Utan deras deltagande hade inte denna uppsats varit 

möjlig att genomföra. 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra opponentgrupper som har bidragit med 

många värdefulla tips.    

Karlstad Universitet 4/6 2010 

Johan Larsson & Johan Nöbauer  
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Sammanfattning 

En fastighetsaffär är för de flesta människor den största affären de genomgår 

under deras livstid. Med tanke på att det rör om mycket pengar så är det viktigt 

att alla inblandade parter vet vad de har för rättigheter respektive skyldigheter 

vid affären. Vid en fastighetsaffär finns det många viktiga aspekter som 

parterna måste vara medvetna om. Uppsatsen kommer att ge en djupare 

inblick i dolda fel i fastigheter samt begreppen kring detta. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om privatpersoner känner till innebörden med 

dolda fel samt hur mäklaren arbetar med detta.  

Dolda fel regleras i 4 kap § 19 JB och innebär att fastigheten är behäftad med 

en avvikelse som varken säljaren kände till eller som köparen via en noggrann 

undersökning kunnat upptäcka eller haft anledning att misstänka. Vad gäller i 

fastighets fysiska skick ska köparen kunna förutsätta att fastigheten håller en 

”normal standard”. Vad som är ”normal standard” skiljer sig från fall till fall 

beroende bland annat på fastighetens ålder, skick med mera. 

En köpare är ansvarig för de fel och brister som finns i fastigheten som en 

normalt erfaren lekman borde ha upptäckt vid en noggrann genomgång av 

den. Brister som är upptäckbara går under köparens undersökningsplikt. 

En säljares skyldigheter vid en fastighetsaffär är att upplysa om defekter som 

denne känner till och är svåra för köparen att upptäcka. Har säljaren upplyst 

om eventuella fel i fastigheten kan de aldrig klassas som dolda fel. Även 

mäklaren har ett ansvar när det gäller dolda fel. Detta regleras i § 12 

Fastighetsmäklarlagen. En fastighetsmäklare ska i enlighet med god 

fastighetsmäklarsed ge köpare och säljare de råd och upplysningar som 

parterna behöver vid överlåtelsen. 

Studien utfördes genom att två enkäter skickades ut. En till mäklare och en till 

privatpersoner som sålt eller köpt en fastighet de senaste fem åren. Enkäterna 

utformades för att besvara de frågor som ställdes upp i problemformuleringen.  

Informationen som vi fick genom enkätundersökningarna visar att både 

mäklare och privatpersoner har goda kunskaper vad gäller dolda fel samt 

känner till vad de har för undersökningsplikt respektive upplysningsplikt. 

Undersökningen visar även att mäklare över lag jobbar bra med att informera 

parterna om deras rättigheter och skyldigheter vid en fastighetsaffär.    
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att diskutera bakgrunden till vår uppsats samt redogöra för de 

problem som vi vill undersöka. Vi kommer även att redogöra för vårt syfte med uppsatsen 

samt de avgränsningar som har gjorts. Slutligen redogörs de centrala begrepp som är viktiga 

för läsaren att förstå.    

1.1 Bakgrund 

En fastighetsaffär är för många människor den största affären de gör under sin 

livstid. Det är därför av yttersta vikt att både säljare och köpare känner till sina 

skyldigheter och rättigheter vid en fastighetsaffär. I 4 kap. § 19 JB står det:  

”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 

§ om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har 

dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på 

säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst” 

(SFS 1990:994). 

Detta innebär att köparen ska kunna bruka fastigheten till det huvudsakliga 

ändamålet. Dock har en köpare undersökningsplikt som framgår av 4 kap. § 19 

2 st. JB. Detta innebär att köparen inte får åberopa, som fel i en fastighet, 

avvikelser som han borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av 

fastigheten. Det som är viktigt att påpeka är att alla områden på fastigheten 

måste undersökas noga. Misstänker köparen defekter måste en ännu mer 

noggrann undersökning utföras av en professionell besiktningsman (Korrekta, 

besiktning och värderingar 2010). 

En säljares skyldigheter vid en fastighetsaffär är att tala om för spekulanter om 

de defekter som denne känner till och är svåra för köparen att upptäcka. Den 

så kallade upplysningsskyldigheten. Har säljaren berättat om eventuella fel i 

fastigheten kan de aldrig klassas som dolda fel och köparen har inte rätt till 

någon form av ersättning. Säljaren kan bara bli skadeståndskyldig om denna 

har undanhållit information som skulle påverka en köpare i sitt beslut 

(Korrekta, besiktning och värderingar 2010). 

De enda fel som säljaren kan blir ersättningsskyldig för är sådana fel som 

köparen trots en noggrann undersökning inte kunnat upptäcka. Detta gäller 

även om säljaren själv inte kände till felet, ett så kallat dolt fel. Dolda fel är ett 
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oklart begrepp men ofta uttrycks det som ett fel som varken köpare eller 

säljare kände till och som vid en noggrann undersökning inte var möjligt att 

upptäcka samt vad en köpare inte borde räkna med på grund av bland annat 

fastighetens ålder, pris, skick med mera. Säljaren kan ge garantier om 

fastighetens skick och blir då bunden av löftet. Dock bedöms inte ett allmänt 

förskönande som en garanti och säljaren blir inte bunden av detta (Korrekta, 

besiktning och värderingar 2010). 

När det gäller dolda fel i fastigheter här även mäklaren ett ansvar. Detta 

regleras i § 12 Fastighetsmäklarlagen. En fastighetsmäklare ska i enlighet med 

god fastighetsmäklarsed ge köpare och säljare de råd och upplysningar som 

parterna behöver vid överlåtelsen (Zacharias 2001).  

1.2 Problemdiskussion 

Ett dolt fel är en defekt i fastigheten som varken säljaren känner till eller som 

köparen inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. 

Köparen ska heller inte ha misstänkt några fel i fastigheten. Det kan dock vara 

svårt att dra en klar och tydlig gräns mellan vad som är dolda fel och vad som 

är andra faktiska fel (Iggstrand Larsson 1992). Enligt 4 kap. § 19 JB har 

köparen av en fastighet undersökningsplikt och säljaren har en viss 

upplysningsplikt. Detta innebär att köparen inte kan göra säljaren ansvarig för 

fel i fastigheten som köparen inte känner till men som han borde ha upptäckt 

vid en noggrann undersökning av fastigheten (Elfström 1993). I samma 

paragraf redogörs även för säljarens ansvar av fastigheten. 4 kap. § 19 JB 

reglerar att säljaren ansvarar för att fastigheten har det skick som köparen haft 

anledning att räkna med vid köpet. Denna regel är mycket omfattande och det 

finns inga klara riktlinjer för vad som gäller utan det skiljer sig från fall till fall. 

Hänsyn måste bland annat tas till köpeskillingens storlek, fastighetens ålder 

samt fastighetens läge (Iggstrand Larsson 1992). Även mäklaren har ett ansvar 

vad gäller dolda fel. I § 12 Fastighetsmäklarlagen skall mäklaren ge de råd och 

upplysningar som är nödvändiga för parterna vid en överlåtelse. Detta 

innefattar bland annat köparens undersökningsplikt och säljarens 

upplysningsplikt (Zacharias 2001).  

4 kap. § 19 JB lämnar många intressanta frågor. Bland annat hur långt sträcker 

sig köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt? Vem har 

bevisbördan för om felet fanns där vid köptillfället? En ytterligare fråga är om 

denna ansvarsfördelning kan anses rimlig? Vad är det som avgör om ett fel 

klassas som dolt? Idag är det vanligt att köparen anlitar en besiktningsman 
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som skall undersöka fastigheten för dennes räkning. Bara för att en 

besiktningsman anlitas innebär inte det med automatik att köparen har 

fullgjort sin undersökningsplikt. Vad har egentligen besiktningsmannen för 

ansvar när han undersöker en fastighet?   

Att mäklaren skall ge de råd och upplysningar som krävs enligt god 

fastighetsmäklarsed är också en tolkningsfråga. Vad är egentligen god 

fastighetsmäklarsed? Borde en mäklare som är insatt i området ha ett större 

ansvar? 

Det är vanligt att mäklaren tecknar en försäkring åt säljaren i samband med att 

ett köpekontrakt skrivs. Försäkringen är avsedd att skydda både köpare och 

säljare mot de ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå vid eventuella 

dolda fel (Iggstrand Larsson 1992). Vad innebär egentligen dessa försäkringar 

och hur omfattande är dessa? Känner sig köparen tryggare när säljaren har 

tecknat en dolda fel försäkring? 

1.3 Problemformulering  

Den ovanstående problemdiskussionen leder fram till följande frågeställningar: 

 Vad är ett dolt fel i fastighet? 

 Hur långt sträcker sig säljarens upplysningsplikt respektive köparens 

undersökningsplikt samt är denna ansvarsfördelning rimlig? 

 Hur stort ansvar har mäklaren för dolda fel i fastigheter? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är i att undersöka om privatpersoner vet vad som gäller 

angående dolda fel vid en fastighetsaffär. Vi skall även undersöka i vilken 

utsträckning mäklaren jobbar med att informera parterna om vad som krävs av 

dem vid en fastighetsaffär. Vidare syftar uppsatsen till att analysera lagen och 

ansvarsfördelningen vid en fastighetsaffär samt granska om den är rimlig. Vi 

kommer även att ta reda på vad det finns för typer av försäkringar och vad 

dessa försäkringar egentligen täcker.    

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt fördjupat oss inom dolda fel i fastigheter. Uppsatsen kommer 

endast att behandla dolda fel i småhus. Eftersom JB kan ses som en unik 
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svensk produkt kommer vi endast att fokusera på de svenska reglerna vad 

gäller dolda fel (Victorin 2001).     

1.6 Begrepp     

JB Jordabalken, SFS 1970:994, är den lag som bland 

annat reglerar formkrav vid överlåtelse av fastighet 

samt fel i fastighet. 

Fastighetsmäklarlagen Den lag som reglerar fastighetsmäklarnas 

yrkesutövning. Förkortas FML. 

Dolda fel       Ett fel i en fastighet som säljaren inte känt till och 

som köparen inte rimligtvis kunde upptäcka vid en 

noggrann undersökning av fastigheten. 

Köpeskilling  Priset köparen betalar för en fastighet vid en 

överlåtelse. 

Respondent  Person som har undersökts. 

Undersökningsplikt En köpare får inte åberopa fel som borde upptäckts 

vid en sådan undersökning av fastigheten som varit 

påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 

normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter 

samt omständigheterna vid köpet.   

Upplysningsplikt Köparen har rätt till ersättning för skada om felet 

eller förlusten beror på försummelse på säljarens 

sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad 

säljaren får anses ha utfäst. 

Konkreta fel När en fastighet inte stämmer överens med vad som 

står i avtalet vad gäller till exempel fastighetens 

skick. 

Abstrakta fel När en fastighet inte stämmer överens med vad 

köparen hade förväntat sig. 
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Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

Slutsatser 

1.7Disposition 

Nedan följer vår disponering av uppsatsen för att underlätta läsarens förståelse. 

I detta kapitel kommer vi att diskutera bakgrunden 

till vår uppsats samt redogöra för de problem som vi 

vill undersöka. Vi kommer även att redogöra för vårt 

syfte med uppsatsen samt de avgränsningar som har 

gjorts. Slutligen redogörs de centrala begrepp som är 

viktiga för läsaren att förstå. 

Vi kommer i detta kapitel bland annat att redogöra 

för vilken metod vi ska använda oss av samt varför 

vi har valt just denna metod. I slutet av kapitlet 

kommer en kritisk granskning av metoden att 

utföras. 

I detta kapitel redogörs för ämnet som uppsatsen 

berör. Vi kommer även att presentera data som har 

anknytning till den undersökning som vi utför.  

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra resultatet av 

våra enkätundersökningar. Vi kommer att redovisa 

frågorna separat i diagram och kommentera dessa 

med en förklarande text. Sedan redogörs enkäterna 

ställda till mäklarna på samma sätt.  

I detta kapitel kommer vi att reflektera över 

problemorådet vi ställde upp i inledningen samt 

jämföra och knyta an den redovisade teorin med den 

insamlade empirin. Analysen behandlar först 

privatpersoner och sedan mäklare. 

I det avslutande kapitlet avser vi att presentera 

studiens slutsatser och ge läsaren svar till de 

problemfrågor vi ställde upp i det inledande kapitlet 

med anknytning till syftet. Frågorna kommer att 

besvaras var för sig. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning inom det aktuella området.    
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2. Metoddiskussion 

En viktig process vid skrivande av en c–uppsats är att reflektera över vilket 

tillvägagångssätt som skall användas. Det finns många olika typer av inriktningar och 

förhållningssätt. Vi kommer i detta kapitel bland annat att redogöra för vilken metod vi 

ska använda oss av samt varför vi har valt just denna metod. I slutet av kapitlet kommer en 

kritisk granskning av metoden att utföras.    

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

2.1.1 Kvalitativ ansats 

En undersökning kan utföras på två olika sätt. Antingen görs en kvalitativ 

undersökning eller en kvantitativ undersökning. Utförs en kvalitativ 

undersökning görs ofta en grundlig intervju med några få respondenter. En 

kvalitativ metod är att föredra när man är ute efter en klarhet i vad som ligger i 

ett begrepp eller fenomen och få fram en nyanserad beskrivning av det. Dessa 

kvalitativa ansatser är lämpliga när vi vill se ett samband mellan individ och 

kontext. Syftet med en kvalitativ ansats är att få fram hur människor tolkar och 

förstår en given situation. (Jacobsen 2002). 

Nackdelen med att utföra en kvalitativ undersökning att de är resurskrävande 

både vid undersökningsfasen samt analysfasen. Ofta saknas resurser för att 

utföra många intervjuer och kapacitet att analysera de stora mängder 

ostrukturerad information som vi får in. Kvalitativa metoder blir på grund av 

detta ofta begränsade genom att undersökningen utförs på några få enheter 

(Jacobsen 2002).  

2.1.2 Kvantitativ ansats 

En kvantitativ ansats är att föredra när det finns en klar problemformulering 

och när det finns god förkunskap om det aktuella ämnet. En kvantitativ 

undersökning utförs oftast via en enkätundersökning som skickas ut till 

utvalda respondenter alternativt att en kort intervju utförs. Det som är viktigt 

att tänka på är att undersökningen skall utföras på många enheter med bredd. 

Görs en kvantitativ undersökning är det viktigt att respondenterna upplever 

frågorna och svarsalternativen som relevanta. En kvantitativ undersökning är 

bra om vi vill undersöka ett fenomens frekvens eller omfattning. Kvantitativ 

metod är ganska begränsad med tanke på att den är individualistisk och passar 
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bra när vi vill ha individuella synpunkter på ett specifikt fenomen (Jacobsen 

2002).   

2.2 Val av metod 

Vi har valt att dela ut enkäter för att få information om privatpersoner och 

mäklares kunskaper för begreppet dolda fel samt vilka regler som finns 

angående fel i fastigheter. Enkäten består av ett frågeformulär som innehåller 

både fasta svarsalternativ och öppna frågor. Vid utförandet av 

enkätundersökningar finns det en rad olika distributionssätt för att få ut 

enkäten. Ett av de vanligaste distributionssätten är att genomföra 

enkätundersökningar via datorn. Då används e-postadresser för att dela ut 

enkäten. Antingen så bifogas enkäten som en bilaga eller så läggs den upp på 

en internetsida och en länk till sidan bifogas. Detta kallas för datorenkät 

(Ejlertsson 2005). Vi har valt att använda en datorenkät för att utföra vår 

undersökning. Enkäten utfördes via en internetsida där vi skapade ett 

frågeformulär. Internetadressen till frågeformuläret bifogades som en länk i ett 

e-postmeddelande tillsammans med ett följebrev där syftet med 

undersökningen beskrevs. 

2.2.1 Metodik  

Görs en enkätundersökning är det viktigt att förbereda undersökningen noga 

för att kunna utföra enkäten på ett så bra sätt som möjligt. Det är viktigt att 

inleda sin undersökning med att tänka igenom vilket problemområde som skall 

undersökas. Desto bättre förarbete som görs desto bättre undersökning blir 

det. Det är viktigt att tidigt komma fram till syftet med undersökningen. Den 

mest relevanta delen i förarbetet är att läsa litteratur om det aktuella ämnet. 

Många börjar i fel ände och utför undersökningen först och läser litteratur 

senare. Genom att läsa litteraturen får man hjälp med avgränsningar för att 

kunna fokusera på relevanta frågeområden. Vid genomgång av relevant 

litteratur skall även beslut fattas angående hur undersökningen ska läggas upp, 

vilka personer som skall ingå i undersökningen och hur dessa väljs ut, hur 

många som skall ingå i undersökningen och så vidare. Utförs förarbetet 

noggrant på detta sätt underlättas själva datainsamlingen betydligt. Givetvis 

händer saker som man inte hade räknat med till exempel att det blir ett större 

bortfall. Men risken för detta minskar betydligt vid ett noggrant förarbete 

(Ejlertsson 2005). 
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2.2.2 Urval 

Vid en enkätundersökning är det viktigt att bestämma vilka individer som ska 

ingå i undersökningen. Detta kallas i dessa sammanhang för populationen för 

undersökningen. Om alla individer i populationen undersöks och granskas 

kallas det för en totalundersökning. Dessa är dock mycket svåra att utföra och 

utförs därför sällan. Vid utförandet av en enkätundersökning är det därför 

vanligast att göra ett så kallat stickprov i populationen. Detta stickprov blir då 

en miniatyr av populationen (Ejlertsson 2005).  

Vi började med att välja två huvudgrupper som vi ville undersöka. Den ena 

gruppen var privatpersoner som har genomfört en fastighetsaffär någon gång 

de senaste fem åren. Den andra gruppen var fastighetsmäklare. Därefter valde 

vi 30 privatpersoner och 30 mäklare som vi skickade ut vår enkät till. 

Privatpersonerna hämtades från vår bekantskapskrets samt från 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings kundregister. Mäklarna valdes ut 

utifrån ett rikstäckande perspektiv. Vi försökte även sprida respondenterna 

över olika mäklarfirmor.  

2.2.3 Att tänka på 

Innan enkäten skickas ut bör den genomgå en så kallad pilotstudie. Studien går 

ut på att enkäten testas i provundersökning som ges till ett antal personer. 

Härigenom ges svar om enkäten tolkas på rätt sätt av personerna eller om 

frågorna måste omformuleras.  Pilotstudien kan även ge en viss bild om 

enkäten mäter de parametrar som skall undersökas (Ejlertsson 2005). Vi 

utförde en pilotstudie där enkäten skickades ut till fem mäklare respektive fem 

privatpersoner. När vi fått respons från dessa granskades svaren för att se om 

de besvarade syftet, vilket den gjorde, och hela enkätundersökningen utfördes 

efter detta.   

Till enkäter skall ett följebrev skickas med. Brevets funktion är att informera 

om enkäten och att förklara syftet med undersökningen. Här bör det också 

förklaras vilka som valts ut att delta i enkätundersökningen och varför. Det är 

viktigt att följebrevet utformas på ett så bra sätt som möjligt och brevet bör 

anpassas till undersökningens målgrupp (Ejlertsson 2005).  

Frågorna i enkäten bör ställas på ett neutralt sätt. Ställs ledande frågor finns en 

risk att respondenten påverkas av frågeställningen och instämmer efter hur 

frågan är ställd. Ibland kan det dock vara bra med några ledande frågor för att 

ta sig förbi psykologiska gränser inom känsliga områden. Vidare bör 
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kunskapsfrågor ställas med försiktighet eftersom det är svårt att ta reda på om 

respondenten kan svaret eller tagit reda på det innan denne svarar. Frågorna 

skall inte vara längre än vad som krävs för att respondenterna skall förstå den. 

Minnesperioden är också viktig att beakta, ju längre bak i tiden en händelse 

inträffade ju svårare är det att minnas den korrekt (Ejlertsson 2005). 

2.2.4 Typ av frågor  

Fasta svarsalternativ går snabbare att besvara, och är lättare att bearbeta, men 

ger inte lika uttömmande svar som öppna frågor utan svarsalternativ. Svaren 

begränsas till de svarsalternativ som ges. I vissa fall kan det vara befogat att 

komplettera en frågeställning med fasta svarsalternativ med en möjlighet att 

låta respondenten utveckla sitt svar i en efterföljande öppen fråga. De öppna 

frågornas nackdel är att bortfallen ökar vid dessa frågeställningar samt att 

svaren kan bli ofullkomliga då respondenten inte kom på vad denne egentligen 

tyckte vid svarstillfället. Vid frågor med svarsalternativ måste det finnas 

symmetri i svarsalternativen. Vid positiva och negativa svarsalternativ måste 

det alltså finnas lika många positiva som negativa svarsmöjligheter. Det är 

också viktigt att alla tänkbara svarsalternativ finns med som valbara svar 

(Ejlertsson 2005). Grunden i vår enkät undersökning är fasta svarsalternativ. 

Vi har dock valt att komplettera vissa av frågorna med en öppen följdfråga där 

respondenterna kan utveckla sitt svar.  

2.3 Validitet och reliabilitet 

Två viktiga parametrar vid enkätundersökningar är validitet och reliabilitet. 

Dessa används för att säkerställa kvalitén i enkäten. Det är viktigt att bedöma 

huruvida enkätundersökningen ger några relevanta svar och om resultatet av 

den ger en rättvisande bild eller ej. Med validitet menas huruvida frågan mäter 

det den är avsedd att mäta och reliabiliteten syftar på om samma resultat 

konsekvent kommer ges vid upprepade undersökningar (Ejlertsson 2005). 

Vi utförde en pilotstudie på fem mäklare respektive fem privatpersoner. Syftet 

med detta var bland annat att undersöka enkäternas validitet. Huruvida 

respondenterna förstod frågorna så att undersökningen gav oss relevanta svar. 

Via pilotstudien framgick det att enkätundersökningen mätte det den var 

avsedd att mäta. Efter att vi fått 20 svar från enkätundersökningen gick det att 

urskilja ett tydligt mönster i svaren. Vi ansåg då att vi fått en rättvis bild av det 

vi velat undersöka och att fler enkätsvar inte behövdes.  
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2.4 Motiv för val av metod 

Vid val av metod diskuterade vi först möjligheten att göra en kvalitativ 

undersökning med djupgående intervjuer med ett fåtal fastighetsmäklare och 

privatpersoner samt att komplettera dessa med ett antal enkätundersökningar. 

När vi sedan diskuterade detta kom vi i samspråk med vår handledare fram till 

att det var bättre att enbart fokusera datainsamlingen till en större mängd 

enkätundersökningar. Det vill säga en kvantitativ undersökning. Detta med 

tanke på att uppgiften är såväl tidsbegränsad samt omfattningsbegränsad. 

Enkätundersökningarna gjorde att vi enklare kunde nå ut till ett större antal 

fastighetsmäklare och privatpersoner och få en bättre geografisk spridning av 

urvalet. Till arbetet känns det relevantare att få in åsikter från en större och 

mer omfattande grupp mäklare, än det hade gjort med mer djupgående svar 

från en ytterst begränsad andel. Samma resonemang förde vi gällande 

privatpersoner.  Valet av datainsamlingsmetod gjorde att vi ändrade vår 

grundtanke till arbetet, som var att genomföra kvalitativa intervjuer, till att 

göra en kvantitativ undersökning.   

Vi har gjort två olika kvantitativa webbenkätundersökningar, en som riktar sig 

till fastighetsmäklare och en som riktar sig till privatpersoner. I den som riktar 

sig till mäklare har vikten legat i att få reda på deras ansedda kunskaper om 

dolda fel, hur de informerar sina kunder om dessa och vad de har för 

försäkringar mot dolda fel att erbjuda. Vi har även frågat om hur vanligt det är 

att säljarna tecknar en dolda fel försäkring samt om det finns någon speciell 

grupp som efterfrågar försäkringen mer än andra. Vi har ställt frågorna på ett 

neutralt sätt för att inte påverka svaren i någon riktning. 

I enkäten som riktar sig mot privatpersoner har vi i huvudsak riktat in oss mot 

att ta reda på vad dessa kan om dolda fel. Detta har vi gjort genom att ställa en 

fråga om vad de själva anser sig kunna om ämnet, följt at två stycken 

följdfrågor gällande dolda fel. Vi har även här tagit reda på personernas 

uppfattning om hur väl mäklaren informerade dem om deras rättigheter och 

skyldigheter vid fastighetsaffären.  Även här är frågorna ställda på ett neutralt 

sätt för att inte påverka svaren som ges. 
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3. Teori 

I detta kapitel redogörs för ämnet som uppsatsen berör. Vi kommer även att presentera data 

som har anknytning till den undersökning som vi utför. Inledningsvis kommer de olika 

felbegreppen att redas ut samt en redogörelse för köparens undersökningsplikt och säljarens 

upplysningsplikt. Vi kommer även att granska mäklarens och besiktningsmannens roll vad 

gäller dolda fel. Avslutningsvis skall vi ta fram vad det finns för olika försäkringar mot 

dolda fel och redogöra innebörden för dessa.  

 

3.1 Feltyperna 

Fel i en fastighet föreligger om den aktuella fastigheten avviker från en 

standard som köparen har rätt att kräva på det aktuella köpeobjektet. Det finns 

två olika typer av standarder vad gäller fastigheter. Dessa är konkret standard 

och abstrakt standard. Utifrån dessa två standarder kan fel i fastigheter delas in 

i två kategorier, nämligen konkreta fel och abstrakta fel (Grauers 2007). Vad 

gäller konkreta- och abstrakta fel i fastigheter regleras detta i 4 kap. § 19 JB.     

”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 

§ om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har 

dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på 

säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. 

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 

undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 

normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.” (SFS 

1990:994). 

 

3.1.1 Konkreta fel  

Om fastighetens standard regleras i avtalet så talas det om en konkret 

standard. Med avtal menas inte bara vad som skriftligen och muntligen har 

avtalats mellan parterna utan även alla uppgifter rörande köpeobjektet som 

säljaren har uttryckt och köparen har tagit del av hör till avtalet. Det kan till 

exempel gälla uppgifter i annonser och liknande. Om fastigheten avviker från 

denna konkreta standard föreligger ett så kallat konkret fel i fastigheten. Den 

första delen i 4 kap § 19 JB ” Om fastigheten inte stämmer överens med vad 

som följer av avtalet” reglerar just de konkreta felen. Vad som följer av avtalet 
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inkluderar två olika typer av konkret standard, nämligen garantier och 

enuntiationer (Grauers 2007).  

En garanti kan antingen vara skriftlig eller muntlig och är det klaraste fallet av 

konkret standard. Det kan till exempel röra sig om att säljaren garanterar i 

köpehandlingen att fastigheten har en viss areal, att dränering fungerar korrekt 

eller liknande. Det kan även röra sig om muntliga utfästelser om fastighetens 

standard, med andra ord en viljeförklaring från säljarens sida att han ansvarar 

för att uppgifterna är korrekta. Dessa typer av garantier från säljarens sida 

reducerar köparens undersökningsplikt betydligt. Den andra typen som går 

under uttrycket vad som följer av avtalet kallas för enuntiationer. Detta 

innebär att säljaren preciserat uppgifter angående den aktuella fastigheten utan 

att garantera något eller ansvara för att uppgifterna stämmer. Kravet på att det 

ska klassas som en enuntiation är att köparen tagit dessa uppgifter på allvar, 

det vill säga att den skall ha gjort intryck på köparen, för att den ska ha 

betydelse (Grauers 2007). Uppgifterna får heller inte vara för generella till 

exempel att säljaren uttalat att fastigheten är i utmärkt skick (Hager 2008). 

Skulle det uppstå en tvist har köparen bevisbördan för att uppgiften skall haft 

ett betydande inflytande på honom. Skillnaden mellan en enuntiation och ett 

allmänt lovprisande är liten, men för att det skall räknas som en enuntiation 

krävs det att uppgiften skall vara så preciserande att den verkligen säger nått 

om den aktuella fastigheten. Exempel på en enuntiation är om säljaren uppger 

att han precis har dränerat om huset och att detta är utfört på ett korrekt sätt. 

Om fastigheten avviker från en sådan konkret eller individuell standard kallas 

detta för att fastigheten är behäftad med ett konkret fel (Grauers 2007).  

3.1.2 Abstrakt fel  

Om avtalet inte reglerar om någon konkret standard på den aktuella 

fastigheten så undersöks fastigheten på ett mer objektivt sätt för att kunna 

fastsälla vilken standard som köparen har rätt att kräva. Det görs en så kallad 

abstrakt bedömning. Det innebär att fastigheten skall hålla en viss standard 

som köparen har anledning att förvänta sig med hänsyn till bland annat 

fastighetens ålder, skick med mera. Detta kallas för en abstrakt standard.  Om 

fastigheten avviker från den abstrakta standarden är fastigheten belastad med 

ett så kallat abstrakt fel. Den andra delen i 4 kap. § 19 JB reglerar dessa 

abstrakta fel ”om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta vid köpet”.  Det finns tre olika typer av abstrakta fel nämligen 

rättsliga fel, rådighetsfel samt faktiska fel (Grauers 2007). 
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Ett rättsligt fel kan föreligga när till exempel säljaren inte har rätt att förfoga 

över fastigheten, det vill säga om han inte är den rätte ägaren. Detta fenomen 

är inte helt ovanligt och det behöver inte nödvändigtvis innebära att säljaren är 

skyldig till svek och bedrägeri. Det kan vara så att en person är i god tro och 

säljer ett område som tillhör en annan fastighet med en annan ägare. Ett annat 

exempel på rättsligt fel kan vara att en fastighet är belastad med flera 

inteckningar än vad som uppgavs vid köpet. Det kan förekomma om parterna 

inte läser gravationsbeviset korrekt eller att de läst ett utgånget gravationsbevis 

(Cervin 1994).  

Ett rådighetsfel innebär att den aktuella fastigheten inte får disponeras på det 

sätt som parterna avser på grund av att myndighetsbeslut. Ett exempel på 

rådighetsfel kan vara när länsstyrelsen med hjälp av naturvårdslagen har utsett 

ett område till naturreservat. Detta kan innebära att marken inte får användas 

till vissa ändamål (Cervin 1994).  

Faktiska fel innebär att det finns fel i fastighetens fysiska beskaffenhet. Det 

kan till exempel handla om bristfälliga byggnader, felaktiga grundförhållanden 

eller fel jordmån med hänsyn till fastighetens användningssätt (Cervin 1994). 

När det gäller en fastighets fysiska skick skall en köpare kunna förutsätta att 

fastigheten håller en ”normal standard”. Vad som är ”normal standard” 

varierar beroende på bland annat fastighetens ålder, skick med mera. Det 

framgår även av 4 kap. § 19 1 st. JB att den relevanta tidpunkten för 

felbedömningen är köpet. Detta innebär att felet måste ha funnit redan vid 

köpet för att det skall anses som relevant. 

Vad gäller ansvarsfördelningen vid denna typ av fel så har köparen en så kallad 

undersökningsplikt. Detta innebär att köparen står för sådana fel som var 

möjliga att upptäcka medan säljaren ansvarar för fel som inte går att upptäcka. 

Om det faktiska felet inte var möjligt att upptäck vid en noggrann 

undersökning av fastigheten är den behäftad med ett så kallat dolt fel (Grauers 

2007). Köparen skall inte heller ha misstänkt att det fanns några brister i 

fastigheten för att det skall klassas som dolt fel (Iggstrand Larsson 1992). 

Dessa fysiska abstrakta fel, alltså dolda fel, regleras i 4 kap. § 19 JB och 

uttrycks ”eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta vid köpet”(Grauers 2007).  

3.2 Köparens undersökningsplikt 

Köparens undersökningsplikt i en fastighet regleras i 4 kap. § 19 2 st. JB. 
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”som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 

undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 

normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet” (SFS 

1970:994). 

 

Den undersökning som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick sträcker 

sig långt och köparen måste göra en noggrann besiktning av fastigheten. 

Regeln gäller oavsett om köparen själv utför en undersökning eller inte. Om 

köparen inte undersöker fastigheten kan denne inte hävda att han inte vetat 

om de upptäckbara felen med hänvisning till att han inte undersökt 

fastigheten. En köpare är alltså ansvarig för de fel och briser i fastigheten som 

borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten. Ingenting som 

köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt vid sin noggranna undersökning 

klassas som ett dolt fel, som säljaren kan bli ansvarig för(Hager 2008, Grauers 

2007). Lagen syftar till att den som undersöker objektet skall vara lekman och 

ingen expertishjälp skall vara nödvändig för undersökningen. Det skall till 

exempel inte behöva anlitas en besiktningsman för att en köpare skall anses ha 

fullgjort sin undersökningsplikt (Zacharias 2007). Däremot kan 

undersökningsplikten utökas till att expertishjälp kan komma att behövas om 

någonting upptäckts vid den första undersökningen som kräver en djupare 

undersökning. Undersökningsplikten kan även komma att utökas om säljaren 

lämnar varnande besked angående fastigheten eller någon specifik del i den. I 

lagen tas hänsyn till fastighetens skick. Det ställs högre krav på 

undersökningen av en äldre fastighet än på en som är nybyggd. Om säljaren 

gör utfästelser som att till exempel garantera ett visst skick om hela fastigheten 

eller specifika delar av den kan undersökningsplikten komma att minska för 

köparen. Undersökningsplikten kan även utökas genom att säljaren lämnar 

uppgifter som tyder på att köparen bör vara extra noggrann i sin 

undersökning. Undersökningsplikten omfattar alla delar som är åtkomliga i 

fastigheten. Däremot innefattar undersökningen inte områden som kräver 

ingrepp i fastigheten om inte särskilda omständigheter har utökat köparens 

undersökningsplikt även till dessa områden (Hager 2008, Grauers 2007). 

Eftersom fastigheter varierar och alla försäljningar är unika kan det inte 

preciseras exakt vad som ingår i köparens undersökningsplikt. Detta varierar 

från fall till fall och i extrema fall kan tvisten bli avgjord i domstol. (Hager 

2008) 
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3.3 Säljarens upplysningsplikt 

Det som beskrivs som säljarens upplysningsplikt står i 4 kap. § 19 JB. 

”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 

12§ om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har 

dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på 

säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.” 

(SFS 1970:994) 

Någon generell upplysningsplikt finns egentligen inte för säljaren. Lagen är 

utformad på ett sätt som skall ge säljaren ett incitament att upplysa om de fel 

och brister denne känner till i fastigheten. Genom att säljaren talar om ett fel 

som denne känner till kan felet inte längre klassas som ett dolt fel. Endast i 

vissa situationer har säljaren en upplysningsplikt. Avgörande för vems ansvar 

ett fel i en fastighet är, beror på huruvida felet är möjligt att upptäcka vid en 

noggrann okulär besiktning. Är felet upptäckbart går det under köparens 

ansvar och säljaren kan inte göras ansvarig för felet. En säljare behöver inte 

påpeka alla fel och brister som denne känner till i fastigheten eftersom de kan 

vara upptäckbara vid en genomgång av fastigheten. Härav kommer begreppet 

att säljaren inte har någon generell upplysningsplikt. Går felet däremot inte att 

upptäcka och säljaren inte upplyst om felet klassas det som ett dolt fel som 

ligger under säljarens ansvar. Gällande de fel som klassas som dolda och 

säljaren borde ha känt till i fastigheten finns en upplysningsplikt. Talar inte 

säljaren om dessa fel och brister agerar han försumligt, svikligt eller ohederligt 

och kan dömas till skadestånd. (Mäklarsamfundet 2006; Hager 2008). Det är 

även viktigt att säljaren talar om omfattningen på felet och inte bagatelliserar 

problemen. Underdriver säljaren problemen kan det straffa honom mer än om 

han inte nämnt något om felet alls eftersom denne då handlat svikligt eller 

ohederligt och inte kan åberopa köparens undersökningsplikt. (Hager 2008) 

Ett exempel på detta är rättfallet NJA 1981 s 894 där säljaren visste om att en 

större gatuomläggning skulle ske i anslutning till fastigheten. Säljaren hade själv 

arbetat aktivt för att förhindra omläggningen. Vid samtal med köparen 

nämnde säljaren att en breddning av vägen var planerad. Något som inte gav 

en rättvisande bild av de omfattande åtgärder som var planerade i samband 

med gatuomläggningen. HD ansåg at säljaren agerat svikligt och nyttjat 

köparens brist på kunskap. Därför kunde inte en friskrivningsklausul göras 

gällande.  (Hager 2008; Rättsfall NJA 1981 s 894) 
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3.4 Mäklarens ansvar 

Enligt 12§ FML har mäklaren en så kallad omsorgsplikt (Grauers et al. 2005). I 

lagen framgår det att en mäklare skall iaktta god fastighetsmäklarsed samt att ta 

tillvara på både köparens och säljarens intressen (Albrecht 2003). Den goda 

seden gäller inte enbart för själva utförandet av uppdraget. Det gäller även för 

mäklarens agerande i övrigt vid till exempel att inte tillämpa oskäliga villkor för 

själva uppdraget (Renmyr 2000) 

Mäklarens roll i en fastighetsaffär är att agera som en mellanman mellan 

köpare och säljare och han har endast rätt till ersättning om överlåtelsen har 

träffats genom dennes förmedling. Det vill säga att överlåtelsen har skett 

mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren (Zacharias 

2000). Mäklaren arbetar allt som oftast på uppdrag från säljaren men han 

måste vara helt opartisk i sitt arbete. Mäklarens huvudsakliga arbetsuppgift är 

att föra samman köpare och säljare samt att hjälpa dessa att sluta de avtal som 

behövs för en fastighetsaffär. (Iggestrand Larsson 1993) 

Mäklarens ansvar för dolda fel sträcker sig till att denna skall informera 

köparen om felen i den utsträckning han har vetskap om dem. Huruvida 

upplysningsplikten endast omfattar de dolda felen råder det en viss oklarhet 

om (Zacharias 2001). 

I den 16§ fastighetsmäklarlagen står det: 

”fastighetsmäklaren skall, i den mån god fatighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och 

säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden 

som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren före överlåtelsen 

lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att 

köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten” (SFS 1970:994) 

Detta innebär att mäklaren tydligt måste klargöra för köparen vad dennes 

undersökningsplikt innebär och omfattar, samt att verka för att säljaren lämnar 

de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare 

(Grauers 2007). I mäklarens arbete spelar begreppet ”god fastighetsmäklarsed” 

en betydande roll. Det finns inga speciella lagregler över vad som ingår i 

begreppet god mäklarsed, däremot har branschorganisationer och 

mäklarföretag tagit fram vissa riktlinjer som skulle kunna ses som uttryck för 

vad den goda mäklarseden innebär. Det gäller till exempel att lämna nödvändig 

information till uppdragsgivare, bedriva en utredande verksamhet, ge 

information till köpare i samband med visning och annonsering samt ge 
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information och rådgivning vid avtalsslutet (Iggestrand Larsson 1993). 

 

Mäklaren skall ge de råd och upplysningar om fastigheten och andra 

förhållanden som köpare och säljare kan komma att behöva för 

fastighetsaffären. Skyldigheten att lämna upplysningar är dock begränsad till 

den mån det skulle bryta mot god fastighetsmäklarsed att inte upplysa om 

förhållandena (Zacharias 2001). 

Det finns inga krav på att en fastighetsmäklare måste undersöka fastigheten 

han fått i uppdrag att förmedla för att kunna ge spekulanter upplysningar. En 

mäklare har ingen undersökningsplikt. Däremot måste mäklaren informera om 

de fel och brister som denne känner till om fastigheten och vilka det skulle 

strida mot god mäklarsed att inte informera om. Här vilar ett ansvar på 

mäklaren som kan bli ansvarig för de fel och brister han vetat om och inte 

upplyst om. Det finns olika sätt som mäklaren kan ha skaffat sig kunskapen 

om felen och bristerna på (Grauers 2007).  Mäklaren skall verka för att säljaren 

lämnar de upplysningar som kan vara av betydelse för köparna. Mäklaren har 

ingen generell plikt att kontrollera om de uppgifter angående fastigheten som 

han får av köparna är riktiga eller inte (Zacharias 2001). Däremot kan en 

mäklare som framfört oriktiga uppgifter som han fått från säljarna till en 

köpare bli ansvarig enligt förarbetena. Det gäller fall där mäklaren enligt 

omständigheterna borde ha kontrollerat en tvivelaktig uppgift från säljaren 

men bortsett från det och istället okritiskt vidarebefordrat uppgiften till 

köparen.  De uppgifter som mäklaren får av säljarna gällande fastigheten måste 

mäklaren informera köparna om (Grauers 2007).  Mäklaren är även skyldig att 

upplysa köparna om de fel och brister i fastigheten som mäklaren känner till 

även om informationen angående felen och bristerna inte kommer från 

säljaren. Det ställs också krav på mäklaren att ge upplysningar gällande de fel 

och brister som denne inte blivit upplyst om, eller med säkerhet känner till, 

men som han enligt omständigheterna borde misstänka föreligger i fastigheten. 

Här kan det till exempel handla om att mäklaren sedan tidigare förmedlingar 

har erfarenhet om vissa brister är vanliga i just den specifika husmodellen han 

nu fått i uppdrag att förmedla. Något som är viktigt att tänka på är att 

mäklaren även har ett ansvar till säljaren. Här kan gränsdragningen bli svår i de 

fall en endast en misstanke om ett fel föreligger (Zacharias 2001). Gällande de 

dolda fel som föreligger i en fastighet, som mäklaren känner till eller 

misstänker, finns en upplysningsplikt från mäklarens sida. Här måste mäklaren 

informera köparna om felen (Zacharias 2001). 



24 

 

Köparens undersökningsplikt och mäklarens upplysningsplikt gällande de fel 

om inte klassas som dolda ligger i viss kollision med varandra. Grauers (2007) 

skriver i Fastighetsköp att om köparen försummat sin undersökningsplikt i ett 

fel som varit upptäckbart samtidigt som mäklaren inte upplyst om felet som 

denne känner till kan köparen kräva mäklaren på ersättning.  Samtidigt faller 

inte köparens undersökningsplikt bort utan mäklaren och köparen kan båda 

vara ansvariga samtidigt. Zacharias (2001) belyser problemet i 

fastighetsmäklarlagen i praktiskt tillämpning där han hänvisar till ett 

betänkande från småhus kommittén där det står att mäklaren bör” upplysa om 

sådana brister i fastigheten som han känner till, i varje fall om dessa brister inte är 

uppenbara för var och en som fastigheten visas för” vidare skriver Zacarias att det hade 

varit eftersträvansvärt om lagstiftaren klarare förklarade huruvida uttalandet 

endast avser att mäklaren måste upplysa om de dolda fel som han har vetskap 

om. 

 

Ett rättsfall som reder viss klarhet i problematiken är en Hovrättsdom där 

mäklaren upplyst både köpare och säljare om deras upplysningsplikt kontra 

undersökningsplikt. I fastigheten som såldes var husets kallvind angripet av röt 

och mögelsvamp. Huset var allmänt i ett nedgånget skick, och säljaren hade 

friskrivit sig från eventuella fel och brister i fastigheten. Till vinden fanns en 

uppsågad lucka som öppnades uppåt med gångjärn, handtag till luckan 

saknades. Köparna sa sig inte ha upptäckt luckan vid deras genomgång av 

huset. Mäklaren hade tittat på vinden och där upptäckt att virket var av dålig 

kvalité, något som enligt honom inte var anmärkningsvärt med tanke på husets 

ålder och skick. I övrigt hade han inte upptäckt något beaktansvärt (Iggestrand 

Larsson 1993).  

Köparna stämde mäklaren och hävdade att han avsiktligt undanhållit 

informationen angående rötskadan för dem, samt att om han inte upptäckt 

rötskadan agerat oaktsamt eftersom skadorna varit lätta att upptäcka vid en 

ytlig besiktning.   Mäklaren hävdade att han underrättat köparna om deras 

undersökningsplikt och betydelsen av att ta hjälp av expertishjälp. Tingsrätten 

friade mäklaren eftersom denne inte ansågs ha någon långtgående 

undersökningsplikt gällande fastighetens skick. Domen överklagades och i 

Hovrätten fälldes mäklaren. Här betonades att angreppen var av sådan art att 

de med enkelhet hade kunnats upptäckas av en lekman vid en besiktning. 

Mäklaren hade dock brustit i sin upplysningsplikt då det bedömdes att denne 

med tanke på sin sakkunskap måste ha upptäckt mögel och 

rötsvampsangreppen (Iggestrand Larsson 1993). 



25 

 

Då en mäklare brustit i sin upplysningsplikt uppsåtligen eller genom 

oaktsamhet skall mäklaren ersätta den skada till köpare eller säljare som 

uppstått på grund av dennes agerande eller underlåtenhet att agera enligt 20§ 1 

st FML. I lagen finns också möjlighet till jämkning i vissa fall (Grauers 2007).     

3.5 Besiktning av fastighet 

Idag är det vanligt att en köpare till en fastighet blir rekommenderad att anlita 

en besiktningsman som undersöker fastigheten antingen före eller efter köpet. 

Som beskrivits tidigare så är ett dolt fel en avvikelse från vad en normalt 

bevarad lekman inte kunde upptäcka vid en noggrann undersökning av 

fastigheten. Denna definition ändras inte bara för att en besiktningsman 

anlitas. En besiktningsman har dock större kunskap än en lekman vilket 

innebär att om inte besiktningsmannen kunde upptäcka ett eventuellt fel vid 

sin undersökning skulle troligtvis inte heller en lekman göra det. Köparen kan 

då med största säkerhet hävda att felet varit dolt. Det finns dock alltid en risk 

att även en besiktningsman missar ett fel som kanske en lekman skulle kunna 

ha upptäckt. Då rör det sig inte om ett dolt fel trots att en besiktningsman har 

anlitats. Skulle så vara fallet kan köparen kräva ersättning av 

besiktningsmannen men aldrig från säljaren (Grauers 2007).  

En besiktningsman dokumenterar alltid sin undersökning i ett så kallat 

besiktningsprotokoll. I detta protokoll antecknar han alla defekter samt alla 

symptom på fel som han hittar, till exempel dålig lukt eller fuktfläckar. Vid 

felsymptom rekommenderas en vidare utvidgad undersökning (Grauers 2007).  

Besiktning av en fastighet kan som nämnts tidigare antingen utföras före eller 

efter köpet. Syftet att utföra en besiktning före köpet är att köparen får ett 

beslutsunderlag innan han bestämmer sig för att köpa fastigheten. Med hjälp 

av besiktningsprotokollet kan köparen antingen besluta om att avstå från 

köpet eller att förhandla om priset på fastigheten. Om besiktningsmannen har 

anmärkt om fel i sitt protokoll kan givetvis en köpare inte åberopa dessa fel 

efter köpet. En viktig sak att påpeka i detta fall är att köparens 

undersökningsplikt utökas om det finns ”varningssignaler” i 

besiktningsprotokollet. Detta innebär att noteringar om felsymptom, 

rekommendationer om utvidgad undersökning samt riskanalyser medför att 

köparen inte kan göra fel gällande mot säljaren i dessa avseenden. 

Besiktningsprotokoll kan alltså leda till att ansvarsfördelningen förskjuts till 

nackdel för köparen (Grauers 2007). 
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Om besiktningen istället utförs efter köpet, det vill säga efter att parterna har 

upprättat bindande köpekontrakt, är det vanligt att en klausul införs i 

köpekontraktet som ger köparen rätt att hoppa av från köpet om besiktningen 

visar att det finns fel i fastigheten. Detta kallas även för besiktning enligt en 

besiktningsklausul. Det finns två olika metoder som används för detta, 

nämligen besiktningsklausuler och tröskelklausuler. Besiktningsklausul innebär 

att köparen helt fritt kan frånträda köpet efter besiktningen. Vid denna typ av 

besiktningsklausul är köparen i samma rättsliga situation som när besiktningen 

görs innan köpet med tanke på att besiktningsprotokollet ingår i köparens 

beslutsunderlag. Det rör sig alltså i princip om ett öppet köp. Vid 

tröskelklausul får köparen däremot endast frånträda köpet om besiktningen 

visar på att det finns defekter i fastigheten som passerar den så kallade 

tröskeln. Syftet med detta är att köparen inte skall kunna missbruka rätten till 

återgång. Nackdelen med detta är att det ofta uppstår en tvist om den så 

kallade tröskeln har överstridits eller inte. En sådan tvist kan ta lång tid och 

under denna tid vet varken köpare eller säljare vad som gäller. Vid en 

tröskelklausul utgör inte besiktningsprotokollet något beslutsunderlag för 

köparen och varningssignaler från besiktningsmannen utökar därmed inte 

köparens undersökningsplikt med tanke på att utgångspunkten för 

undersökningsplikten är de förhållanden som rådde vid tidpunkt för köpet 

(Grauers 2007). 

Det är även vanligt att en säljare till en fastighet anlitar en besiktningsman. 

Med tanke på att det är en så stor och känslosam affär så är detta viktigt för att 

undvika oväntade överraskningar under resans gång. Om ett fel upptäcks vid 

ett senare tillfälle av köparen kan det till exempel leda till att köpeskillingen 

sänks. Det kan även uppstå onödiga konflikter med köparen samt ekonomiska 

konsekvenser om fel upptäcks. Vid en besiktning får säljaren veta husets skick 

för att antingen rätta till defekter innan huset säljs eller upplysa köparen om 

defekter för att undvika framtida konsekvenser (Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling 2010). 

3.6 Relevans och påföljder 

För att köparen överhuvudtaget skall ha rätt till någon form av ersättning för 

ett dolt fel i en fastighet krävs att han reklamerar felet inom skälig tid enligt 4 

kap. § 19 a JB. Reklamationsfristen börjar löpa då felet framträder på ett tydligt 

sätt. Vad gäller tidpunkten för när köparen borde ha upptäckt felet tas hänsyn 

till köparens sakkunskap. Hur lång tid skälig tid är varierar från fall till fall 
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beroende på bland annat vem som är köpare samt övriga omständigheter vid 

köpet. Till exempel ställs högre krav på en köpare som är näringsidkare än om 

köparen är en privatperson (Grauers 2007).  

Vad gäller reklamationen skall köparen beskriva felet samt framföra att han vill 

göra ett felanspråk. Det finns inget krav på att reklamationen skall ske 

skriftligen men av beviskärl så rekommenderas det. Köparen behöver heller 

inte ange påföljden i reklamationen utan detta sker i ett senare skede. Om 

säljaren har handlat grovt vårdlöst eller i strid mot tro och heder så gäller ingen 

reklamationstid enligt 4 kap § 19 a 2 st. JB (Grauers 2007).  

En avvikelse från en garanti av säljaren är relevant även om det anses att 

köparen borde förstått att avvikelsen existerade. En köpare skall kunna ta för 

givet att en sådan garanti är en riktig beskrivning av fastigheten i det speciella 

avseendet. Vad gäller avvikelser för enuntiationer skall även dessa anses 

relevanta även om köparen borde ha misstänkt att denna avvikelse fanns. 

Säljarens felansvar gäller i tio år efter tillträdet enligt 4 kap. § 19 b JB. Om felet 

i fastigheten anses vara relevant har köparen rätt till hävning, avdrag och 

skadestånd enligt 4 kap. § 12 JB (Grauers 2007).         

”Har fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom säljarens vanvård eller vållande, 

får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig betydelse, häva 

köpet. Han har dessutom rätt till ersättning för skadan. 

Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträdet skedde, är rätten till sådan talan 

förlorad, som ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.” (SFS 

1990:994). 

Köparen kan enligt 4 kap § 19 c JB ha rätt till prisavdrag vid olika typer av fel i 

fastigheten. 

”Ett avdrag på köpeskillingen skall beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och 

det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet mellan 

fastighetens värde i felaktigt och avtalsenligt skick.” (SFS 1990:994). 

Det innebär alltså att avdraget bestäms genom en jämförelse mellan 

fastighetens värde i felaktigt skick och det värde fastigheten skulle ha vid ett 

felfritt skick. Denna beräkning hänförs till förhållandet vid köparens tillträde 

av fastigheten (Iggstrand Larsson 1992).  

När det gäller skadestånd krävs det att felet beror på försummelse från 

säljarens sida eller om fastigheten avviker från vad säljaren har utfäst. Detta 
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innebär att skadestånd utgår endast om säljaren borde känt till felet samt att 

han borde ha upplyst köparen om detta. Säljarens skadeståndsansvar omfattar 

endast försummelser i anslutning till avtalsslutet. Exempel på en sådan 

försummelse kan vara att säljaren har lämnat uppgifter om fastigheten vid en 

visning som varit oriktiga eller vilseledande. Det kan även handla om att 

säljaren inte lämnar uppgifter till köparen och som han borde varit medveten 

om vara viktiga för köparen (Iggstrand Larsson 1992).     

Hävning bli endast aktuellt om felet anses vara av väsentlig betydelse. Rätten 

till hävning preskriberas ett år efter att köparen har tillträtt fastigheten. Har 

dock säljaren handlat grovt vårdlöst eller i strid mot tro och heder preskriberas 

hävningsrätten först efter tio år.  Väsentlighetsbedömningen vid hävning beror 

på vilken typ av fysisk bristfällighet felet avser. Det kan till exempel röra sig 

om att byggnaden är kraftigt rötskadad eller angrepp av skadeinsekter på 

bygganden. Vid väsentlighetsbedömning måste även hänsyn tas till fel som tar 

lång tid att åtgärda och som begränsar användningen av bygganden. Även om 

omständigheten att det är osäkert att kunna avhjälpa felet i fastigheten bör 

vägas in. Det är dock ganska ovanligt att påföljden blir hävning (Grauers 

2007). 

3.7 Dolda fel försäkring 

Som nämnts tidigare så ansvarar säljaren för dolda fel i fastigheter i tio år från 

tillträdesdagen. Idag är det vanligt att en säljare till en fastighet tecknar en så 

kallad dolda fel försäkring. Denna försäkring ger säljaren ett visst skydd mot 

krav som köparen kan ställa på grund av dolda fel. Ett annat alternativ för 

säljaren för att minimera risken för ekonomiska konsekvenser i framtiden på 

grund av dolda fel är att skriva in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. 

Denna klausul friskriver då köparen från ansvar för dolda fel. Säljaren kan 

även kombinera dessa två vilket innebär att köparen endast kan få ersättning 

för dolda fel från försäkringen. Om säljaren skriver in en friskrivningsklausul i 

köpekontraktet är det mäklarens skyldighet i enlighet med god 

fastighetsmäklarsed att informera köparen att denne inte kan kräva ersättning 

från säljaren för dolda fel (Konsumenternas försäkringsbyrå 2010).   

Om säljaren tecknar en dolda fel försäkring så gäller denna i första hand 

mellan säljaren och dennes försäkringsbolag. Det innebär att köparen inte kan 

gå direkt till försäkringsbolaget utan måste gå via säljaren för att kunna kräva 

ersättning för dolda fel. Köparen kan endast vid vissa situationer gå direkt till 

försäkringsbolaget, till exempel om säljaren är försatt i personlig konkurs. Om 
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en skada på fastigheten uppkommer ska alltså köparen vända sig till säljaren 

som i sin tur tar kontakt med försäkringsbolaget. Om den aktuella skadan 

täcks av försäkringen så får köparen ersättning för detta upp till ett maxbelopp 

av försäkringsbolaget. Om felet kostar mer än detta maxbelopp skall säljaren 

betala det överskjutande beloppet. Har dock säljaren infört ett villkor i 

köpekontraktet som begränsar möjligheten att få ersättning upp till vad 

försäkringen täcker så mister köparen denna rätt.  (Konsumenternas 

försäkringsbyrå 2010).   

När en försäkring tecknas utförs en besiktning av den aktuella fastigheten av 

en legitimerad besiktningsman. Besiktningen omfattar endast en 

byggnadsteknisk undersökning. Finns det anmärkningar på besiktningen så bör 

köparen uppmanas att göra en mer grundlig undersökning på de områden som 

det finns anmärkningar på. (Konsumenternas försäkringsbyrå 2010). 

Som nämnts ovan så betalar försäkringsbolaget endast ut ersättning upp till ett 

visst maxbelopp. Detta maxbelopp är den sammanlagt högsta ersättningen 

som betalas ut under hela försäkringstiden oavsett antal skador. Maxbeloppet 

varierar från olika företag mellan 750 000 kronor – 1 000 000 kronor. Dolda 

fel försäkringar säljs ofta direkt av fastighetsmäklaren. Men det går även att 

vända sig direkt till sitt försäkringsbolag och teckna en dolda fel försäkring 

(Konsumenternas försäkringsbyrå 2010). 

En dolda fel försäkring täcker alltså säljarens ansvar för dolda fel i tio år från 

tillträdet av fastigheten. Om fel uppstår och täcks av försäkringen betalas 

ersättning med avdrag för självrisken om sådan förekommer. Försäkringen 

täcker även kostnader för utredning och rättegång. Givetvis har en dolda fel 

försäkring vissa begränsningar. Tidigare har nämnts vilka 

beloppsbegränsningar som gäller men det finns även vissa typer av skador som 

försäkringen inte täcker.  

Till exempel: 

 - alla fel som kan ha anknytning till det som fått anmärkning i  

  besiktningsprotokollet  

- fel som säljaren kände till men inte upplyst köparen om,  

- utfästelser som säljaren har gjort om byggnadens skick, som inte är korrekta 

  t ex att fastigheten påstås ha en högre standard än den har, 

- eldstäder och rökgångar,  

- installationer av gas, el och VVS – maskinell utrustning såsom värmepanna, 

  vitvaror, centraldammsugare, radon och asbest. 
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- skador som omfattas av garanti eller reklamationsrätt,  

- naturskador (Konsumenternas försäkringsbyrå 2010). 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redogöra resultatet av våra enkätundersökningar. 

Inledningsvis redogörs enkäterna ställda till privatpersoner. Vi kommer att redovisa 

frågorna separat i diagram och kommentera dessa med en förklarande text. Sedan redogörs 

enkäterna ställda till mäklarna på samma sätt.  

4.1 Resultatredovisning 

4.1.1 Enkät till privatpersoner 

Av de trettio privatpersoner som vi skickade ut enkäten till har tjugo stycken 

svarat. Av dessa var elva stycken män och nio stycken kvinnor. Vi har delat in 

respondenterna i fyra olika ålderskategorier. I undersökningen var sju personer 

mellan 20-30 år, fyra personer mellan 30-40 år, fyra personer mellan 40-50 år 

och fem personer mellan 50-60 år.   

 
Diagram 1. Ålders- och könsfördelning av privatpersoner.  

Vad gäller respondenternas roll i affären var tolv stycken köpare, sex stycken 

säljare och två stycken både säljare och köpare. 

 

Diagram 2. Vilken var Din roll i affären? 

Diagrammet nedan visar hur stor kunskap respondenterna ansåg sig själva ha 

vad gäller dolda fel i fastigheter. Av de tjugo respondenterna ansåg sig en 

person ha minimal kunskap, fem stycken dålig kunskap, nio stycken hyfsad 
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kunskap, fem stycken bra kunskap och ingen ansåg sig ha maximal kunskap 

om dolda fel.  

 
Diagram 3. Hur stor kunskap anser Du dig själv ha angående dina rättigheter 

respektive skyldigheter vid en fastighetsaffär? 

Vi ville även undersöka vad privatpersoner har för bild av vad som klassas 

som dolt fel i fastighet. Av de tjugo personer svara femton stycken att det är 

”Ett fel som inte är möjligt att finna vid en noggrann undersökning av fastigheten” vilket 

är det rätta svaret. Tre stycken svarade att det är ”Ett fel som säljaren medvetet 

underhåller för köparen”, tre stycken svarade att det är ”All förekomst av fukt, mögel 

eller vattenskador” och ingen person svarade att det är ”Trasiga fastighetstillbehör vid 

tillträdet” vilket diagrammet nedan visar.  

  

Diagram 4. Vilket/vilka av följande alternativ tror Du är ett dolt fel? 

Respondenterna fick även svara på en fråga som handlade om efter hur många 

år kan ett dolt fel kan åberopas. Av de tjugo svar vi fick in svarade ingen att 

det kunde åberopas ett år efter tillträdet, tre stycken att det kunde åberopas efter 

fem år, sjutton stycken efter tio år och ingen svarade att det kunde åberopas efter 

tjugo år. Detta visas i diagrammet nedan.      
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Diagram 5. Efter hur många år tror Du att ett dolt fel kan åberopas? 

I undersökningen ingick en fråga som handlade om vilken information 

parterna fick av sina mäklare vad gäller deras undersökningsplikt respektive 

upplysningsplikt i samband med deras fastighetsaffär. Fyra personer ansåg att 

de hade fått dålig information av mäklaren, åtta stycken att de hade fått ok 

information, fem stycken tyckte att de hade fått bra information och tre stycken 

ansåg att de hade fått mycket bra information av mäklaren vad gäller 

undersökningsplikten respektive upplysningsplikten vilket diagrammet nedan 

visar.  

 
Diagram 6. Vad anser Du om informationen mäklaren gav dig angående 

undersökningsplikt/upplysningsplikt vid husaffären? 

Avslutningsvis i enkäten till privatpersoner ställde vi separata frågor till de som 

var köpare respektive säljare i affären. Till de som var köpare frågade vi om 

det känns tryggare att köpa ett hus som har en dolda fel försäkring. Av de 

fjorton som har var köpare tyckte tio stycken att det kändes tryggare, två 

stycken att det inte kändes tryggare och två stycken ansåg att det inte spelade någon 

roll om huset var dolda fel försäkrat eller inte.  
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Diagram 7. Känns det tryggare att köpa ett hus med dolda fel försäkring? 

Till säljarna ställde vi frågan om de köpte en dolda fel försäkring när de sålde 

sitt hus. Vi ställde även en följdfråga där respondenterna fick kommentera 

varför alternativt varför inte de hade köpt en dolda fel försäkring när de sålde 

sitt hus. Diagrammet nedan visar att av de åtta respondenter som var säljare så 

köpte fem stycken en dolda fel försäkring när de sålde sitt hus medan tre 

stycken inte gjorde det.  

 
Diagram 8. Endast säljare: Köpte Du en dolda fel försäkring när du sålde ditt 

hus? 

 

På följdfrågan om varför/varför inte respondenterna hade köpt en dolda fel 

försäkring så var den största anledningen till de som svarade ja att mäklaren 

hade rekommenderat att köpte en dolda fel försäkring. En annan anledning 

var att det kändes tryckt och de slapp oroa sig för obehagliga överraskningar i 

framtiden. På de som svarade nej angav två stycken att de inte hade tänkt på 

det. En person svarade att det inte behövdes på den aktuella fastigheten. 

3.1.2 Enkät till mäklare 

Av de trettio fastighetsmäklare som vi skickade ut enkäten till har tjugo 

stycken svarat. Av dessa var tretton stycken män och sex stycken kvinnor samt 

en person som lämnade frågan obesvarad. 
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Diagram 9 . Kön? 

Nedan är fördelningen av vilken mäklarfirma som respondenterna 

representerade när de gav sina svar till enkäten. Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling med nio stycken respondenter och Fastighetsbyrån med fem 

respondenter är klart överrepresenterade i undersökningen. Övriga firmor som 

medverkade var ERA mäklarna, Svensk Fastighetsförmedling, Lundabygdens 

fastighetsförmedling, RE/MAX samt Mäklarhuset med en respondent vardera. 

 

Diagram 10. Vilket företag jobbar du för? 
 

Vi var intresserade av att veta vad mäklarna själva ansåg om sina kunskaper 

gällande dolda fel. Ingen av respondenterna ansåg sig ha mycket dålig eller 

dålig kunskap inom området. Två stycken av mäklarna ansåg sig ha ok 

kunskap, tretton stycken ansåg att de hade bra kunskap och fyra stycken ansåg 

sig ha mycket bra kunskap om dolda fel. 
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Diagram 11. Hur väl anser Du dig kunna reglerna angående dolda fel i 

fastigheter? 

Vi ville även veta vad mäklarna själva ansåg om sitt arbete med att informera 

sina spekulanter om undersökningsplikten och kunderna om 

upplysningsplikten. Här anser tio stycken mäklare att de informerar bra och nio 

stycken att de informerar mycket bra om skyldigheterna för parterna. Detta 

resultat är jämförbart med resultatet av hur mycket information privatpersoner 

anser sig få från mäklarna som vi frågade om i enkäten till privatpersoner. 

  
Diagram 12. Hur mycket informerar Du dina spekulanter/kunder angående deras 

undersökningsplikt/upplysningsplikt?  

På frågan om mäklarna ansåg att ett hus som är dolda fel försäkrat är lättare att 

sälja svarade elva stycken att ett hus som har en dolda fel försäkring är lättare 

att sälja. Två stycken ansåg att ett sådant hus blir svårare att sälja och sex 

stycken tycker inte att det spelar någon roll alls för försäljningen huruvida 

huset är dolda fel försäkrat eller inte. 

 
Diagram 13. Anser Du att ett hus som är dolda fel försäkrat är lättare att sälja? 

På följdfrågan ”vilka som efterfrågar dolda fel försäkringar” gav tretton stycken 

mäklare som svar: ”de flesta” eller likartade svar.  Bland de mäklare som 

specificerat ut en speciell grupp var det två som angav dödsbon och två som 
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angav äldre människor som svar. En mäklare svarade att försäkringen var 

speciellt efterfrågad vid försäljning av nyproduktion. 

I diagrammet nedan är fördelningen av svaren som mäklarna lämnade gällande 

huruvida de rekommenderar sina kunder att teckna en dolda fel försäkring. 

Tio stycken rekommenderade alltid försäkringen. Två gjorde inte det och sju stycken 

ansåg att det berodde på objektet som skulle säljas.  

 

Diagram 14. Rekommenderar Du dolda fel försäkringar? 

Nedan följer fördelningen av mäklarnas svar av hur många procent av deras 

kunder som köper en dolda fel försäkring. Som tabellen visar varierar svaren 

mycket beroende mellan mäklarna. De vanligaste svars alternativ var 50 % 

samt 90 % som båda fick fyra stycken svar. 

 

Diagram 15. Hur stor del av dina kunder köper en dolda fel försäkring när de ska 

sälja sina hus? 

Här är fördelningen mellan var det kostar att teckna en dolda fel försäkring. Vi 

valde att dela in svaren i fyra grupper där varje intervall var 5 000. Det 

vanligaste svaret hamnade inom spannet 0 – 5000 kronor som sju stycken 

mäklare angav. Fem stycken hamnade inom spannet 5000 – 10 000 kronor och 

fem stycken inom 10 000 – 15 000 kronor. Mellan 15 000 och 20 000 kronor 

hamnade två stycken mäklare. En uppgav att denne inte visste vad deras dolda 

fel försäkring kostade. Priset på försäkringen är kopplat till vilket företag 

mäklaren arbetar åt . 
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Diagram 16. Vad kostar en dolda fel försäkring hos er?  

På följdfrågan ”vad självrisken kostade” svarade tolv mäklare att det inte 

utgick någon självrisk alls.  De övriga mäklarnas självrisk var beroende av 

prisbasbeloppet. Två angav 20 % av prisbasbeloppet som självrisk, en 30 % av 

prisbasbeloppet, en 50 % av prisbasbeloppet och en ett prisbasbelopp.  
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5. Analys av resultat 

I detta kapitel kommer vi att reflektera över problemorådet vi ställde upp i inledningen samt 

jämföra och knyta an den redovisade teorin med den insamlade empirin. Analysen 

behandlar först privatpersoner och sedan mäklare. 

5.1  Analys av privatpersoner 

I vår undersökning som ställdes till privatpersoner så framgår att många vet 

vad ett dolt fel innebär samt vad som krävs av parterna vid en fastighetsaffär. 

Trots att 15 respondenter ansåg sig ha mindre bra kunskaper vad gäller deras 

rättigheter och skyldigheter vid en fastighetsaffär (se diagram 3) så visar det sig 

senare i enkäten att de har en god kunskap om detta. Vid frågeställningen om 

vad som klassas som ett dolt fel var det 15 stycken som angav rätt svar (se 

diagram 4). Det vill säga ”Ett fel som inte är möjligt att finna vid en noggrann 

undersökning av fastigheten”. Enligt Iggstrand Larsson 1993 är ett dolt fel i 

fastighet just en avvikelse som säljaren inte kände till och som köparen inte 

kunde upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Dessa fysiska 

abstrakta fel, alltså dolda fel, regleras i 4 kap. § 19 JB och uttrycks ”eller om den 

annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet”(Grauers 2007). 

När det gäller innerbörden av ett dolt fel har våra respondenter också stor 

insikt. Detta bekräftas inte minst i vår undersökning där vi frågade hur länge 

ett dolt fel kunde åberopas där 17 stycken svarade efter tio år och tre stycken 

svarade efter fem år (se diagram 5). Ett dolt fel kan åberopas tio år efter 

tillträdet av den aktuella fastigheten. Dock måste köparen reklamera felet i tid 

enligt 4 kap. § 19 a 1 st. JB. Att reklamera i tid innebär att felet skall reklameras 

inom skälig tid efter att köparen har märkt eller borde ha märkt att ett fel 

förelåg i fastigheten. Vad som räknas som skälig tid varierar från fall till fall 

och hänsyn tas till det specifika fallet. Till exempel ställs större krav på 

näringsidkare som köper fastigheter, speciellt om det ingår i dennes ordinarie 

verksamhet att köpa fastigheter, än på privatpersoner (Grauers 2007).       

I studien undersökte vi även hur mycket mäklarna informerar parterna vad de 

har för rättigheter och skyldigheter vid en fastighetsaffär. I § 16 

Fastighetsmäklarlagen står det att  

”fastighetsmäklaren skall, i den mån god fatighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och 

säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden 

som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren före överlåtelsen 
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lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att 

köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten”. (SFS 1970:994) 

Detta innebär att mäklaren enligt lag är skyldig att informera parterna om 

deras undersökningsplikt respektive upplysningsplikt. Däremot har inte 

mäklaren själv någon undersökningsplikt. I vår undersökning framgår det att 

16 stycken anser att mäklaren har informerat parterna angående detta avseende 

medan endast fyra stycken anser att de inte fick den information de ansåg var 

nödvändig (se diagram 6). Dessa svar kan jämföras med vad mäklarna anser 

om informationen de lämnar parterna nedan. Även mäklarna anser att de ger 

den informationen som krävs till parterna vid en fastighetsaffär.   

Undersökningen tog även upp frågan om hur köpare ser på ett hus som är 

dolda fel försäkrat. Huruvida de tycker att det känns tryggare att köpa en 

fastighet som har försäkring eller inte. Av de 14 stycken som var köpare i 

undersökningen svarade hela åtta stycken att det kändes tryggare att köpa en 

fastighet som är dolda fel försäkrat (se diagram 7). En dolda fel försäkring ger 

säljaren ett visst skydd mot krav som köparen kan ställa på grund av dolda fel i 

tio år från tillträdet (Konsumenternas försäkringsbyrå 2010). Den ger alltså 

inte köparen några skydd vilket innebär att det inte borde kännas tryggare att 

köpa en fastighet som är försäkrad. Om ett dolt fel föreligger i fastigheten vid 

tillträdet täcks detta av försäkringen som betalar ersättning till köparen med 

avdrag för självrisk om sådan förekommer. Jämfört med undersökningen som 

ställdes till mäklare så styrks detta resultat, det vill säga att de flesta anser att 

det är lättare att sälja hus som är dolda fel försäkrat. Detta tyder på att 

privatpersoner har dålig koll på vad som gäller med försäkringen för dolda fel. 

En dolda fel försäkring gäller mellan säljaren och dennes försäkringsbolag. Det 

innebär att köparen måste gå via säljaren, som i sin tur tar kontakt med 

försäkringsbolaget, för att kunna få ersättning för ett dolt fel (Konsumenternas 

försäkringsbyrå 2010).    

När säljaren tecknar en dolda fel försäkring utförs en besiktning av den 

aktuella fastigheten av en legitimerad besiktningsman. Besiktningen omfattar 

endast en byggnadsteknisk undersökning. Besiktningsmannen dokumenterar 

allt i denna besiktning och detta får köparen ta del av innan han beslutar om 

han ska köpa fastigheten eller inte (Konsumenternas försäkringsbyrå 2010). 

Detta innebär att en köpare vet vad fastigheten har för skick när han ingår ett 

köp och det är givetvis en trygghet. Men bara för att en besiktningsman har 
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anlitats innebär det inte att han har upptäckt alla defekter i fastigheten och ger 

inga garantier för köparen.    

Vi undersökte även hur många av de som hade sålt en fastighet som tecknat 

en dolda fel försäkring. Av de åtta som svarade var det endast fem som 

tecknat en dolda fel försäkring (se diagram 8). Eftersom en dolda fel 

försäkring som nämnts ovan täcker säljarens ansvar för dolda fel i tio år så är 

det en trygghet att teckna en sådan försäkring om det skulle uppstå problem i 

framtiden. Visserligen kan en sådan försäkring vara dyr men med tanke på vad 

det kan komma att kosta om det framstår dolda fel i den aktuella fastigheten så 

är det en relativt liten summa. I studien fick de respondenter som inte hade 

tecknat en dolda fel försäkring även svara på varför de inte hade tecknat en 

sådan. Av de som inte hade tecknat en försäkring så svarade samtliga att de 

inte hade tänkt på det. Här anser vi att mäklaren borde ta ett ansvar att ta upp 

försäkringen med säljarna så de vet att det är ett alternativ även om mäklarna 

inte är tvungna till detta. 

Överlag så visar undersökningen att privatpersoner har bra koll på vad som 

klassas som dolt fel samt vad de har för rättigheter och skyldigheter vid en 

fastighetsaffär. Enligt vår studie har privatpersoner bättre koll på vad som 

gäller för dolda fel än de tror. En orsak till detta kan vara just att det är en så 

stor affär som det är vilket gör att privatpersoner undersöker dessa frågor 

väldigt noga innan de fattar sina beslut. Även att mäklarna gör ett bra jobb 

med att informera parterna om reglerna kring dolda fel. I studien ser vi även 

att det inte skiljer sig i kunskaperna mellan könen utan både män och kvinnor 

har goda kunskaper inom detta område. Det skiljer sig heller inte 

anmärkningsvärt beroende på vilken roll respondenterna hade vid affären utan 

båda parter var förvånansvärt pålästa vad gäller dolda fel.  

5.2  Analys av mäklare 

Mäklarna anser sig själva ha goda kunskaper kring reglerna om dolda fel (se 

diagram 11).  Ett dolt fel är ”fel i fastighet som en köpare rimligtvis inte 

kunnat upptäcka och för vilka säljaren svarar” (Mäklarsamfundet 2006) Denna 

formulering bör samtliga mäklare känna till. En mäklare skall fungera som en 

opartisk mellanman mellan köpare och säljare, vilket innebär att de bör ha 

goda kunskaper om dolda fel och förklara reglerna kring dessa för parterna. 

Av undersökningen framgår det inte om de som svarat endast känner till vad 

som menas med ett dolt fel eller om de anser sig ha djupare kunskaper utifrån 

rättsfall.  
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Även vad gäller mäklarnas information till köpare och säljare om 

undersökningsplikten kontra upplysningsplikten har mäklarna svarat att de gör 

detta bra eller mycket bra. Att informera parterna om detta ingår i begreppet 

god fastighetsmäklarsed enligt 16§ fastighetsmäklarlagen (Grauers 2007). 

Informationen kan dock lämnas på olika sätt, den kan bifogas som text i 

prospekten som ges ut till spekulanter. Mäklaren kan även tala om för 

spekulanterna vad som gäller och vad begreppet undersökningsplikt innebär 

och omfattar. Med tanke på att samtliga mäklare anser att de informerar på ett 

mycket bra eller bra sätt borde det innebära att de både informerar muntligt 

och tar med en förklarande text i prospekten.  

De flesta av mäklarna anser att en fastighet som har en dolda fel försäkring är 

enklare att sälja. Vi anser att detta är ett något oväntat resultat. Eftersom en 

försäkring tecknas av säljarna och omfattningen på försäkringen täcker 

säljarnas ansvar för dolda fel borde det inte påverka köparna nämnvärt 

huruvida någon försäkring är tecknad eller inte. Snarare borde det kunna 

tänkas att ett hus med en försäkring skulle vara mer svår sålt med tanke på att 

försäkringen kan ha tecknats av säljarna av en specifik anledning, till exempel 

att dessa känner till ett fel i fastigheten som skulle kunna klassas som ett dolt. 

Känner säljarna till felet gäller visserligen inte försäkringarna men detta är svårt 

att bevisa. Endast två mäklare angav att de upplevde en fastighet med en dolda 

fel försäkring som mer svårsåld. Sex stycken menade att det inte spelade någon 

roll alls huruvida en försäkring var tecknad eller inte. Att döma av svaren i 

undersökningen borde köparna uppfatta försäkringen som en extra trygghet 

även för dem. Det kan tänkas att en missnöjd köpare anser det vara smidigare 

att vända ett eventuellt skadestånds anspråk till en säljare som tecknat 

försäkringen än att kräva pengar direkt från säljaren. När säljaren tecknar en 

dolda fel försäkring utförs en besiktning av den aktuella fastigheten av en 

legitimerad besiktningsman (Konsumenternas försäkringsbyrå 2010). Detta 

innebär att en köpare vet vad fastigheten har för skick när han ingår ett köp 

och det är givetvis en trygghet.  

På frågan vilka som tecknade försäkringen ansåg de flesta mäklarna att det inte 

gick att urskilja någon speciell grupp som efterfrågade försäkringen mer än 

andra. Två svarade att försäkringen var vanligast vid försäljning av dödsbon. 

Vid en försäljning av ett dödsbo har sällan dödsbodelägarna bott i fastigheten 

som skall säljas. Därför känns det naturligt att teckna en försäkring för dolda 

fel vid dessa tillfällen.  
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De flesta mäklarna i undersökningen rekommenderar dolda fel försäkringar till 

sina kunder (se diagram 14). En mäklare får inte tjäna pengar på något annat 

än själva förmedlingen av fastigheten. Därför finns det inget ekonomiskt 

incitament här för mäklarna att sälja så många försäkringar som möjligt (Melin 

2007).  

 

Undersökningen visar att andelen kunder som köper en försäkring varierar 

kraftigt mellan de olika mäklarna (se diagram 15). Detta antyder att mäklarna 

arbetar olika mycket med att sälja försäkringarna. Här ligger nog en stor del i 

vad mäklarna själva anser om de försäkringar de säljer. En mäklare får ofta ge 

säljarna råd inför försäljningen och anser mäklaren att en försäkring är onödig 

är det troligt att säljarna avstår försäkringen. En viss förklaring kan även ligga i 

hur mäklarna lägger upp förhandlingen om arvodet med sina kunder. Vissa 

skickar säkerligen med en dolda fel försäkring i arvodet. Som tidigare nämnt 

tjänar inte mäklarna några pengar på försäkringarna vilket ger dem en objektiv 

bild av om det är värt för säljarna att köpa en försäkring eller inte. 

Vilka som är försäkringsgivare åt dolda fel försäkringarna som säljs på 

marknaden skiljer sig beroende på från vilket mäklarföretag som försäkringen 

köps från.  

I vår undersökning får Länsförsäkringar flest svar på frågan vilka som är 

försäkringstecknare. Detta beror på att de flesta mäklarna som svarade jobbar 

för Länsförsäkringars fastighetsförmedling. Fastighetsbyrån använder sig av 

försäkringsföretaget Willys som försäkringsgivare. Priserna på vad en dolda fel 

försäkring omfattar varierar mellan 3 900 för den billigaste och 18 700 för den 

dyraste. Självrisken varierar också mellan de olika försäkringarna. Det 

vanligaste svaret är att det inte utgick någon självrisk alls. Den dyraste 

självrisken låg på ett prisbas belopp vilket motsvarar 42 400 kr år 2010 

(Statistiska Centralbyrån 2010) 
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6. Slutsatser 

I det avslutande kapitlet avser vi att presentera studiens slutsatser och ge läsaren svar till de 

problemfrågor vi ställde upp i det inledande kapitlet med anknytning till syftet. Frågorna 

kommer att besvaras var för sig. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom det 

aktuella området.    

6.1 Slutsats 

 Vad är ett dolt fel i fastighet? 

Ett dolt fel är en avvikelse på den aktuella fastigheten som varken säljaren 

kände till eller som köparen via en noggrann undersökning kunnat upptäcka 

eller haft anledning att misstänka. Dolda fel kallas även för fysiska abstrakta fel 

och det rör sig till exempel om fel i dränering, avlopp eller ledningssystem 

(Iggstrand Larsson 1992). Vad gäller i fastighets fysiska skick ska köparen 

kunna förutsätta att fastigheten håller en ”normal standard”. Vad som är 

”normal standard” skiljer sig från fall till fall beroende bland annat på 

fastighetens ålder, skick med mera (Grauers 2007). Dolda fel regleras i 4 kap. § 

19 JB och uttrycks ”eller om den annars avviker från vad köparen med fog 

kunnat förutsätta vid köpet”. Med tanke på att en fastighetsaffär är så stor för 

de flesta människor är det viktigt att alla inblandade parter känner till 

begreppet dolda fel samt dess innerbörd. I vår studie ser vi att både mäklare 

och privatpersoner har goda kunskaper om detta område vilket är viktigt för 

att minska risken för otrevliga överraskningar i framtiden.   

 Hur långt sträcker sig säljarens upplysningsplikt respektive köparens 

undersökningsplikt samt är denna ansvarsfördelning rimlig? 

En köpare är ansvarig för de fel och brister som finns i fastigheten som denne 

borde ha upptäckt vid en noggrann genomgång av fastigheten. De brister som 

är upptäckbara går under undersökningsplikten. Lagen syftar till att den som 

undersöker objektet skall vara lekman och ingen expertishjälp skall vara 

nödvändig för undersökningen. Däremot kan undersökningsplikten utökas till 

att expertishjälp kan komma att behövas om någonting upptäckts vid den 

första undersökningen som kräver en djupare undersökning. Är fastigheten 

äldre eller visar den tecken på till exempel bristfälligt underhåll utökas också 

köparens undersökningsplikt (Hager 2008). 

För säljaren finns ingen generell upplysningsplikt men genom att säljaren 

berättar om en brist i fastigheten som denne känner till kan felet inte klassas 
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som dolt. Säljaren kan då inte göras ansvarig för detta. Att säljaren inte har 

någon generell upplysningsplikt innebär att denne inte behöver påpeka alla fel 

och brister som denne vet om i fastigheten eftersom många utav dessa är 

upptäckbara vid en genomgång av fastigheten. Gällande de fel som klassas 

som dolda och säljaren borde ha känt till i fastigheten finns en 

upplysningsplikt (Hager 2008).  

Undersökningsplikten som den beskrivs i 4 kap. § 19 2 st. är: 

 ”som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 

undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 

normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet” (SFS 

1990:994). 

Detta innebär alltså att en köpare är ansvarig för de fel och brister som finns i 

fastigheten som en normalt erfaren lekman borde ha upptäckt vid en noggrann 

genomgång av fastigheten (Grauers 2007). Dock är det en tolkningsfråga vad 

en normalt erfaren köpare borde ha upptäckt vid en undersökning av 

fastigheten. Eftersom en fastighetsaffär endast sker ett fåtal gånger under de 

flesta personers livstid så är deras kunskaper många gånger bristfälliga och de 

har inte de kunskaper som krävs för att undersöka en fastighet. Med tanke på 

detta ger undersökningsplikten köparen ett större ansvar än vad vi anser är 

rimlig. Säljaren har även ofta bättre kunskap om den aktuella fastigheten vilket 

vi tycker skall påverka ansvarsfördelningen mer än vad det gör idag.  

 Hur stort ansvar har mäklaren för dolda fel i fastigheter? 

Mäklarens roll är att ge de upplysningar som kan tänkas ha betydelse för 

köpare och säljare i en fastighetsaffär. Han skall informera spekulanterna om 

vad deras undersökningsplikt omfattar och vad som är kriterierna för ett dolt 

fel. I övrigt skall mäklaren ge de upplysningar som kan tänkas vara av 

betydelse för en eventuell köpare. Hit hör de fel som mäklaren känner till i 

fastigheten. Berättar mäklaren om felen för köparna kan dessa inte längre 

klassas som dolda. Mäklaren har själv inte någon plikt i att undersöka 

fastigheten och försöka hitta eventuella fel, men kan bli skyldig för fysiska fel 

som han kunde ha upplyst om (Grauers 2007). Mäklaren har allstå inget direkt 

ansvar för de dolda felen som kan tänkas finnas i en fastighet förutsatt att han 

inte kände till felet eller borde känna till det. Mäklaransvaret ligger istället på 

att informera de båda parterna på ett korrekt sätt om deras rättigheter 

respektive skyldigheter. I undersökningen svarade mäklarna att de fullgjorde 
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sin plikt i att informera sina spekulanter på ett bra sätt. Detta bekräftades även 

av de flesta privatpersoner.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

En ny fastighetsmäklarlag är under utveckling där den största avvikelsen är att 

fastighetsmäklare skall få ta ut ersättning för att förmedla kringtjänster som till 

exempel dolda fel försäkringar. Det vore intressant att forska vidare i hur 

denna lagändring kommer att se ut och hur det kommer att påverka mäklaren 

yrke. Det vore även intressant att utföra en studie där de svenska reglerna 

angående dolda fel jämförs med andra länders regler för att undersöka om de 

svenska reglerna kan anses rimliga eller om en lagändring skulle vara att 

föredra även där. Resultatet från en sådan studie skulle vara intressant för att 

undersöka om våra slutsatser bekräftas. Uppsatsen är avgränsad att endast 

undersöka reglerna kring dolda fel i småhus. Ett ytterligare förslag till 

vidareforskning är att granska dessa regler för kommersiella fastigheter och 

granska om dessa regler är rimliga.       
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Bilaga 1 

Intervjuformulär – Privatpersoner 

 

Är Du Man  0 

eller Kvinna 0 

Vilket år föddes Du? 19…… 

Vilken var Din roll i affären?  

Köpare  0 

Säljare  0 

1. Hur stor kunskap anser Du dig själv ha angående dina rättigheter 

respektive skyldigheter vid en fastighetsaffär? 

Minimal kunskap  0 Bra kunskap  0 
Dålig kunskap 0 Maximal kunskap 0 
Hyfsad kunskap 0 
 

2. Vilket av följande alternativ tror Du är ett dolt fel? 

0 Ett fel som inte är möjligt att finna vid en noggrann undersökning av 
fastigheten.   
0 Ett fel som säljaren medvetet underhåller för köparen. 
0 All förekomst av fukt, mögel eller vattenskador. 
0 Trasiga fastighetstillbehör vid tillträdet. 
 

3. Efter hur många år tror Du att ett dolt fel kan åberopas? 

1 år 0 10 år 0 
5 år 0 20 år 0 
 

4. Vad anser Du om informationen mäklaren gav dig angående 

undersökningsplikt/upplysningsplikt vid husaffären? 

Mycket dålig 0 Bra 0 
Dålig  0 Mycket bra 0 
Ok  0 
5 a. Köpare: Känns det tryggare att köpa ett hus med dolda fel försäkring? 
        Ja 0 Nej 0 Spelar ingen 
roll    0 

             5 b. Säljare: Köpte Du en dolda fel försäkring när du sålde ditt hus? 

        Ja 0 Nej 0 

Varför/Varför inte? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 
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Bilaga 2 

Intervjuformulär - Fastighetsmäklare  

 

Är Du Man  0 

eller Kvinna 0 

Vilket år föddes Du? 19…… 

Vilket företag jobbar du för? 

…………………………………………… 

1.  Hur väl anser Du dig kunna reglerna angående dolda fel i fastigheter? 

Mycket dåligt 0 Bra 0 

Dåligt  0 Mycket bra 0 

Ok  0 

 

2. Hur mycket informerar Du dina spekulanter/kunder angående deras 

undersökningsplikt/upplysningsplikt? 

Mycket dåligt 0 Bra 0 

Dåligt  0 Mycket bra 0 

Ok  0 

 

3. Anser Du att ett hus som är dolda fel försäkrat är lättare att sälja? 

Ja 0 Nej 0 Spelar ingen roll
 0 
 

4. Vilken typ av kunder efterfrågar försäkring för dolda fel? 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Rekommenderar Du dolda fel försäkringar? 

Ja 0 Nej 0 Beroende på objekt

 0 

 

6. Hur stor del av dina kunder köper en dolda fel försäkring när de ska sälja 

sina hus? 

10 % 0 60 % 0 

20 % 0 70 % 0 

30 % 0 80 % 0 

40 % 0 90 % 0 

50 % 0 100 % 0 

 

7. Vem är försäkringsgivare på era försäkringar? 



51 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

8. Vad kostar en dolda fel försäkring hos er? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

9. Vad kostar självrisken? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………....... 

8. Vad utmärker sig i just er dolda fel försäkring? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

  



52 

 

 


