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Sammanfattning 
Fastighetsmäklaren har att rätta sig efter fastighetsmäklarlag (1995:400) då han utför sitt ar-
bete. I 12 § fastighetsmäklarlagen står det att fastighetsmäklaren i allt skall iaktta god fastig-
hetsmäklarsed och att mäklaren därvid skall se till både säljarens och köparens intresse. Re-
gleringen innebär att mäklaren i alla situationer har att rätta sig efter god mäklarsed. Fastig-
hetsmäklarlagen är en konsumentfrämjande lag vilket bör innebära att konsumenter genom 
att läsa lagtexten kan få en klar bild över vilka skyldigheter en mäklare har. Formuleringen i 
12 § fastighetsmäklarlagen påvisar närmast innebörden att mäklaren alltid är skyldig att se 
till båda parternas intressen samtidigt som han därutöver följer god fastighetsmäklarsed i 
övrigt. 

De situationer som i lagtext finns nämnda kring fastighetsmäklarens uppdrag får ses som 
mäklarens centrala skyldigheter. Bland annat finns det reglering om fastighetsmäklarens; 
skyldighet att inte bedriva annan förtroenderubbande verksamhet (14 §), rådgivnings- och 
upplysningsplikt (18 §), ombudsförbud (15 §) m.m. I alla fallen kan mäklarens centrala 
skyldigheter utvidgas eller inskränkas av vad som följer av god fastighetsmäklarsed. 

Fastighetsmäklarens roll som en opartisk mellanman skiljer sig från övriga mellanmän som 
endast behöver se till sin uppdragsgivares intressen. Mäklarens ersättning utgår i regel en-
dast då en förmedling kommer till stånd och då i form av provision. Fastighetsmäklaren 
har således ett starkt egenintresse av att få fastigheten såld samt att få ett så högt pris på 
fastigheten som möjligt. Det anses av god mäklarsed accepterat att mäklaren i prisfrågan får 
se till endast säljarens intresse och således även få sina egna intressen uppfyllda. Mäklaren 
måste dock i övrigt se till båda parternas intressen vilket innebär att han bland annat måste 
upplysa köparen om omständigheter som kan tänkas vara av intresse för honom. Mäklarens 
professionella agerande ställs på sin spets då han får en möjlighet att dra egen ekonomisk 
vinning genom att påverka prisfrågan, då mäklaren kan undanhålla eller lämna felaktig in-
formation till en köpare som kan innebära att priset på fastigheten sjunker. Exempelvis kan 
mäklaren vid budgivningen lämna simulerade bud, eller berätta att det finns fler spekulanter 
på en fastighet än vad som verkligen är fallet. Således blir de spekulanter som verkligen är 
intresserade av att köpa fastigheten mer benägna att höja sina egna bud. Då det inte ställs 
några krav på att fastighetsmäklaren redovisar för köparen hur budgivningen gått till finns 
det inga konkreta bevis mot att mäklaren agerat ohederligt. Risken för att bli upptäckt är så 
gott som obefintlig och det blir mäklarens samvete och professionalitet som avgör huruvi-
da han väljer att agera. Att simulera och lämna felaktiga uppgifter är självklart inte förenligt 



 

 

med god fastighetsmäklarsed och det är därför viktigt att mäklare som bryter mot god fas-
tighetsmäklarsed straffas.  

Att fastighetsmäklaren skall vara en opartisk mellanman, samtidigt som hans ersättning är 
beroende av hur hög köpeskilling som erläggs, ställer höga krav på honom. Att han i pris-
frågan får frångå den opartiska mellanmansrollen följer av god fastighetsmäklarsed och går 
inte utläsa av lagtext. Det bör göras klarare att mäklarens skyldighet att se till både säljarens 
och köparens intressen begränsas av god fastighetsmäklarsed då fastighetsmäklarlagen är en 
konsumentfrämjande lag. Konsumenter bör inte förvirras genom vaga hänvisningar och 
formuleringar. Att mäklaren trots allt även i fortsättningen bör inneha en opartisk mellan-
mansroll får anses som klart, då det annars skulle krävas att köparen skaffar ett eget ombud 
som ser till köparens intressen. Att det är säljaren som ensam ersätter mäklaren motiverar 
att mäklaren endast ser till säljarens intresse i prisfrågan då det annars inte skulle finnas 
några större ambitioner av mäklaren att försöka få ett så bra bud som möjligt på fastighe-
ten. Säljarens intresse av att anlita en fastighetsmäklare torde i så fall försvinna då mäklaren 
inte skulle garantera att ett högre pris erhålls än om säljaren själv skött förmedlingen. 
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Abstract 
The estate agent has to follow the rules for estate agents in Fastighetsmäklarlag (1995:400) 
when he performs his work. The 12 § direct that the estate agent has to follow good cus-
toms in all his work, and he has to fulfil both the vendor and the purchasers interests. The 
legislation states that the estate agent, in all situations, has to take good customs into ac-
count. This means that the estate agent does not have to take both parties interests into 
consideration in questions concerning the price and is allowed to act only in the favour of 
the vendor. 

Fastighetsmäklarlagen is a legislation which promotes the consumers interests, which 
should mean that consumers can get a clear image of the legislation by reading the words 
of the Act. The wording of the 12 § gives the reader the impression that the estate agent 
always is obliged to look into both parties interests, and in addition to that, follow good 
customs. The estate agent´s main obligations are directed in the legislation, but all the obli-
gations can be restricted or increased depending on what follows from good customs. 

The estate agent is in general compensated by commission only when a property is sold. It 
is therefore in the estate agent’s own interest to sell the property for as much as possible. In 
situations concerning the price it is acceptable by good custom that the estate agent, only 
has to look into the vendor’s best interest, and therefore the estate agent also gets his own 
interests fulfilled. The professional acting by the estate agent can be doubted as he has the 
opportunity to receive a bigger compensation by influencing the price, since the estate 
agent can withhold or leave incorrect information to the purchaser, which can conduct the 
price to decrease. For example the estate agent can in the bidding situation present feign 
bids or act like there is more prospective buyers for the property than there really is. Thus 
the prospective buyers, which really are interested in buying the property, become more 
demanded to raise their bids. 

Since there is no requirements that demand the estate agent to present information for the 
purchaser about how the bidding has proceeded it is difficult to prove that the estate agent 
has acted against good customs. The risk to be discovered is almost non-existent and in-
stead it is the estate agent’s own conscience and professionalism that decides how he 
choose to act. To present feign bids and incorrect information is obviously not appropriate 
by good customs and it is therefore important that those estate agents which act against 
good customs are punished.  

The estate agents are expected to put both parties interests first, at the same time as their 
compensation depend on the purchase price, this put high demands on the estate agent’s 
acting. By the wordings of the regulation in fastighetsmäklarlagen, it is not possible to make 



 

 

the conclusion that the estate agent does not have to take the purchaser’s interest into con-
sideration in situations concerning the price. It has to be more obvious that the estate 
agent’s duty to take both parties interests into consideration is depending on good customs, 
since fastighetsmäklarlagen is a legislation that promotes consumers. Consumers shall not 
be confused by unclear references and expressions. 

The estate agent should continue to fulfil both parties interest; otherwise it would be neces-
sary for the purchaser to engage his own agent, who can fulfil his interests. Since it is the 
vendor alone that compensates the estate agent, it is justified that the estate agent only 
takes the vendor’s interests into consideration, in questions concerning the price.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Att köpa eller sälja en bostad är kanske den största ekonomiska affär en människa gör un-
der sin livstid, och för många är det även en engångsföreteelse. Självklart är det oerhört vik-
tigt att både köpare och säljare av en bostad kan lita på att få sakkunnig hjälp och korrekt 
information då de anlitar en fastighetsmäklare till hjälp. 

Den 1 oktober 1995 ersatte fastighetsmäklarlag (1995:400) den ”gamla” fastighetsmäklarla-
gen (1984:81). Fastighetsmäklarlagen (FML) har som syfte att öka konsumenternas skydd 
och se till att både säljare och köpare kan ha fullt förtroende för mäklaren. TPF

1
FPT En fastighets-

mäklare förväntas således endast ha säljaren och köparens bästa för ögonen. TPF

2
FPT Lagen regle-

rar därför främst mäklarens skyldigheter gentemot säljare och köpare, inte deras skyldighe-
ter mot mäklaren förutom den att betala ersättning.TPF

3
FPT 

Enligt 12 § FML ska fastighetsmäklaren i sitt arbete tillvarata både  intressen. Detta innebär 
att en fastighetsmäklare skall fungera som en oberoende mellanman med huvuduppgift att 
finna en lämplig avtalspart till sin uppdragsgivare. TP

 
F

4
FPT Den enda gången det ses som accepte-

rat för mäklaren att frånträda sin opartiska roll är när ett avsteg motiveras av god fastig-
hetsmäklarsed.TPF

5
FPT Ett problem med 1984 års lag var att många fastighetsmäklare såg sig som 

ombud för sin uppdragsgivare, vilket ej var lagens avsikt. För att klargöra mäklarens ställ-
ning infördes den nya lydelsen om opartiskhet. TPF

6
FPT 12 § 1st FML lyder: 

”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren 
skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse.” 

Begreppet ”opartisk mellanman” nämns i förarbetena till lagen,TPF

7
FPT och har fått negativa 

kommentarer från flera håll. Kritikerna menar på att det är omöjligt för en mäklare som får 
betalt från en part att förhålla sig neutral och inte främst se till sin uppdragsgivares intres-
se. TPF

8
FPT Lagstiftaren uttalar att den som vill ge någon i uppdrag att sälja dennes fastighet och 

endast beakta uppdragsgivarens egna intressen, istället kan vända sig till en advokat eller 
någon annan som kan företräda honom på ett annat sätt som inte fastighetsmäklaren kan 
göra.TPF

9
FPT Regeln förtydligas ytterligare i den nya bestämmelsen i 15 § FML där fastighetsmäk-

laren förbjuds att agera såsom ombud för någon av parterna. Många fastighetsmäklare be-
traktade sig tidigare, felaktigt, såsom ombud för uppdragsgivaren, trots lagstiftarens motsat-

                                                 

TP

1
PT Prop. 1994/95:14. s. 1 f. 

TP

2
PT Melin. s. 21. 

TP

3
PT Hellner. s. 201. 

TP

4
PT Zacharias. s. 51. 

TP

5
PT Prop. 1994/95:14. s. 76. 

TP

6
PT Melin. s. 135. 

TP

7
PT Prop. 1994/95:14. s. 1. 

TP

8
PT SvJT 1994 s. 565. 

TP

9
PT Prop. 1994/95:14. s. 42. 
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ta mening med mäklaren i en opartisk mellanmansroll. Regeln i 15 § FML klargör på tydli-
gast sätt att mäklaren endast skall agera såsom en opartisk mellanman mellan köpare och 
säljare och ej som ombud för någon av dem. TPF

10
FPT  

Den nuvarande lagstiftningen är baserad på de förhållanden som förelåg på bostadsmark-
naden i slutet av 80-talet och början av 90-talet och redan några år efter ikraftträdandet 
gjordes en utvärdering av lagenTPF

11
FPT som visade att den var i behov av förändring.TPF

12
FPT Bransch-

organisationer med Mäklarsamfundet i spetsen har länge ansett att lagen är otillräcklig på 
flertalet punkter och att en översyn av reglerna kring bland annat god fastighetsmäklarsed TPF

13
FPT, 

förtroenderubbad sidoverksamhet TPF

14
FPT samt mäklarens roll som opartisk mellanman bör gö-

ras. TPF

15
FPT 

Den 15 december 2005 meddelade Justitieminister Tomas Bodström att en utredning till-
satts för att modernisera fastighetsmäklarlagen och anpassa den till dagens förhållanden. 
Utredaren skall bland annat överväga om mäklarens förhållande till köpare och säljare bör 
ändras. Utgångspunkten ska vara att även i fortsättningen ta tillvara på båda parters intres-
sen, dock skall det utredas om mäklaren i vissa fall bör ha vissa skyldigheter gentemot upp-
dragsgivaren och andra skyldigheter gentemot dennes motpart. TPF

16
FPT 

 

1.2 Syfte 
Fastighetsmäklaren skall enligt 12 § FML ta tillvara på både säljaren och köparens intressen 
i enlighet med god fastighetsmäklarsed. I förarbetena till lagen specificeras synsättet på 
mäklarens roll såsom en opartisk mellanman som både säljaren och köparen skall kunna ha 
fullt förtroende för.TPF

17
FPT I lagens 21 § anges att fastighetsmäklarens ersättning vanligtvis utges 

i form av provision från säljaren.  

Uppsatsen har som syfte att utreda huruvida det är lämpligt att kräva att fastighetsmäklaren 
ser till både köpare och säljares intressen samtidigt som han erhåller betalning i form av 
provision enbart från en av parterna.Främst skall hänsyn tas till hur mäklaren har att förhål-
la sig till begreppet god fastighetsmäklarsed samtidigt som han uppfyller de krav som ställs 
på honom som opartisk mellanman. För att se hur god fastighetsmäklarsed påverkar mäkla-
rens uppdrag skall det undersökas vad god fastighetsmäklarsed innebär och hur det beak-
tats i praxis. 

                                                 

TP

10
PT Melin. s. 166. 

TP

11
PT Bet. 1997/98:LU15. 

TP

12
PT Mäklarsamfundet nyhetsbrev nr 1/2005. 

TP

13
PT 12 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

14
PT 14 § 2st. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

15
PT Mäklarsamfundets nyhetsbrev nr 2/2005 

TP

16
PT Dir. 2005:140. 

TP

17
PT Prop. 1994/95:14. s. 1. 
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För att belysa problematiken görs jämförelse med andra yrkeskategorier i liknande situation 
som fastighetsmäklaren.  

1.3 Metod och disposition 
För att nå uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk metod. Eftersom FML innehåller 
många vaga begrepp och bestämmelser såsom ”yrkesmässigt förmedlande” TPF

18
FPT, ”god fastig-

hetsmäklarsed” TPF

19
FPT, ”tillvarata både säljarens och köparens intressen” TPF

20
FPT, kommer stor hänsyn 

tas till förarbetena för att få klarhet i lagstiftarens tankar med den ordalydelse lagtexten har. 
I de fall den nuvarande lagtexten förts över från gamla FML är även förarbetena till den 
gamla lagen relevanta. I och med att tillsynen över fastighetsmäklare utövas av Fastighets-
mäklarnämnden TPF

21
FPT (FMN) kommer dess praxis att vara till stor hjälp när lagtext och förarbe-

ten ger otydliga svar, med beaktande att nämnden endast utgör underinstans. I de fall 
FMN: s beslut prövats av högre instansTPF

22
FPT kommer självklart dess avgöranden tillämpas. 

Inom mäklarbranschen finns sedvänjor och etiska regler och branschorganisationerna ut-
övar även en egen tillsyn över dess medlemmar. Exempelvis har Mäklarsamfundet en egen 
Ansvarsnämnd (AN), och dess avgöranden uppmärksammas i de fall det anses lämpligt av 
författaren.  

Uppsatsen bygger på ”trattmetoden”TPF

23
FPT, vilket innebär att det i uppsatsen första del ges en 

allmän överskådlig bild över FML, för att sedan behandla djupare om hur god fastighets-
mäklarsed anknyter till mäklarens roll som en opartisk mellanman. Egna kommentarer ges 
efterhand i anslutning till berörda områden och i de fall som det anses lämpligt. Avslut-
ningsvis kommer en större sammanfattande slutsats över de resultat uppsatsen visat. 

Det första kapitlet ger en allmän introduktion till uppsatsen.  

Det andra kapitlet ger en redogörelse för FML och dess bestämmelser. Tyngdpunkten är 
lagd till reglerna om fastighetsmäklarens uppdrag i 11 – 20 § § FML på grund av att de här 
bestämmelserna främst påverkar mäklarens roll såsom en opartisk mellanman. Reglerna an-
tyder vilka uppgifter som hör till mäklarens grundläggande skyldigheter och kommer för-
hoppningsvis att ge läsaren en bättre förståelse för fortsättningen av uppsatsen. Övriga reg-
ler nämns endast kortfattat. De huvudsakliga källorna till det andra kapitlet har varit lag-
textTPF

24
FPT och förarbeten TPF

25
FPT jämsides med Claude Zacharias bok ”Fastighetsmäklarlagen i prak-

tisk tillämpning” och Magnus Melins lagkommentar ”Fastighetsmäklarlagen – en kommen-
tar”.  

                                                 

TP

18
PT 1 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

19
PT 12 § 1st. 1 men. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

20
PT 12 § 1st. 2 men. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

21
PT 7 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

22
PT Länsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätt 

TP

23
PT Jensen. s. 24. 

TP

24
PT Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

25
PT Prop. 1994/95:14. 
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I det tredje kapitlet utreds begreppet god fastighetsmäklarsed. Mäklarens yrkesroll begrän-
sas samt utvidgas i den mån som medges av god fastighetsmäklarsed i förhållande till FML, 
därför är det nödvändigt att redogöra för de situationer som påverkas av god fastighets-
mäklarsed. Förarbetena har till viss del behandlat god fastighetsmäklarsed men överlämnat 
till praxis och handelsbruk att utveckla begreppet. Således beaktas branschorganisationer-
nas etiska regler och uttalanden. Den praxis som finns att tillgå från FMN och domstolarna 
utgör tonvikten i kapitlet. Genom att behandla flertalet rättsfall påvisas innebörden av att 
mäklaren handlar enligt god fastighetsmäklarsed. 

Det fjärde kapitlet behandlar andra sorters mellanmän än fastighetsmäklaren. En jämförelse 
mellan andra mellanmän och fastighetsmäklaren konstaterar huruvida den senares roll som 
en opartisk mellanman är förenlig med vad som generellt förväntas av en mellanman. Till 
det tredje kapitlet har Hugo Tibergs bok ”Mellanmansrätt” varit till stor hjälp. 

I uppsatsens femte kapitel behandlas förbudet för mäklaren att agera ombud mer ingående. 
Kapitlet bygger på samma källor som kapitel två samt FMN: s praxis.  

1.4 Avgränsning 
I uppsatsen används genomgående ”han” om fastighetsmäklare, köpare och säljare, med 
undantag då det i vissa rättsfall rör sig om en kvinna. Anledningen är att genom att konse-
kvent använda ”han” undvika att skapa onödig förvirring och hopblandning med vem som 
är vem etc.  

Uppsatsen tar upp de regler som behandlar mäklarens roll i förhållande till konsumenter. 
Det är i den rollen som den opartiska mellanmansrollen aktualiseras. Mäklarens roll gent-
emot juridiska personer ter sig något annorlunda och behandlas inte mer ingående i denna 
uppsats utan nämns endast ytligt i deskriptiva sammanhang. I de fall benämningen mäklare 
används avses just fastighetsmäklare, med undantag för kapitlet om mellanmän då det i vis-
sa fall är mäklare i allmänhet och ej fastighetsmäklare som avses. Detta torde framgå ganska 
klart under läsandets gång. 

I det andra kapitlet redogörs för FML. Vissa regler berörs mer ingående än andra beroende 
av dess påverkan på mäklarens opartiska mellanmansroll. De regler som inte har någon di-
rekt anknytning till syftet med denna uppsats finns det inte någon anledning att nämna mer 
än ytligt. Exempel på detta är hur mäklaren skall ta emot samt förvalta betalningen, pre-
skription m.m. 

Uppsatsen går ej in närmare på rådighetsfel och faktiska fel i kapitel 2.3.6 då det är allt för 
omfattande att utreda begreppen och inte heller av betydelse för att fylla uppsatsens syfte.  

Uppsatsen tar upp fastighetsmäklarens roll och de situationer han är inblandad i. Förhål-
landen som endast berör köpare och säljare behandlas ej.  

I det tredje kapitlet om god fastighetsmäklarsed har främst fallet med budgivning och re-
dovisning av spekulanter belysts. På grund av platsbrist har det ej varit möjligt att utreda 
alla de situationer där en mäklare kan tänkas bryta mot god fastighetsmäklarsed. Att just 
budgivning valts beror på att författaren anser detta som mest intressant då mäklarens age-
rande här ställs på sin spets. Mäklaren skall å ena sidan verka för ett så högt pris som möj-
ligt samtidigt som han måste handla enligt god sed och lämna korrekta uppgifter till de spe-
kulanter som visat intresse. Vidare ges endast några exempel på vad domstolarna kommit 
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fram till rörande god fastighetsmäklarsed. Exemplen är ej uttömmande då det är omöjligt 
att återge alla fall som exemplifierar god fastighetsmäklarsed. 

Alla former av mellanmän tas inte upp i det fjärde kapitlet, utan de mellanmän som anses 
mest intressanta i jämförelse med fastighetsmäklarens roll är de som behandlas.  

I det femte kapitlet tas endast mäklarens ombudsförbud upp då den opartiska mellanmans-
rollen skall behandlas. Det näst största hotet mot att mäklaren skall frånskrida sin opartiska 
mellanmansroll torde vara att han agerar ombud för någon av parterna. Det främsta är då 
han bryter mot god fastighetsmäklarsed vilket behandlas i det tredje kapitlet. Det är därför 
av intresse att närmare utreda hur ombudsförbudet påverkar mäklarens agerande. Andra si-
tuationer kan också tänkas hota mäklarens opartiska mellanmansroll, men de situationerna 
faller allt som oftast in under god fastighetsmäklarsed, eller så behandlas de i kapitel två 
ihop med mäklarens övriga grundläggande skyldigheter. 

Egna kommentarer ges efter de kapitel som av pedagogiska skäl lämpligen bör diskuteras i 
anslutning till berörda avsnitt. Därför innehåller inte alla kapitel ett eget avsnitt med egna 
kommentarer. I det sjätte kapitlet kommer en sammanfattande slutsats. För att inte blanda 
ihop fakta med egna kommentarer och på så sätt riskera att skapa förvirring för läsaren 
hålls alla egna kommentarer avskilda från deskriptiva avsnitt. 
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2 Fastighetsmäklarlagen 
Den 1 oktober 1995 ersatte fastighetsmäklarlag (1995:400) den ”gamla” fastighetsmäklarla-
gen (1984:81), med syfte att åstadkomma ett bättre skydd för enskilda som anlitar fastig-
hetsmäklare. TPF

26
FPT Reglerna i FML är utformade så att de är tvingande till konsumenters för-

mån, om inget annat anges. TPF

27
FPT I det följande ges en redogörelse för FML, först de allmänna 

bestämmelserna i 1–4 §§, registrering av fastighetsmäklare i 5–10 §§, fastighetsmäklarens 
uppdrag i 11–20 §§ och slutligen bestämmelser om ersättning i 21–23 §§. 

2.1 Vem är fastighetsmäklare – allmänna bestämmelser 
I 1 § FML anges vad som menas med fastighetsmäklare, och definitionen är att det är en 
fysisk person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter.TPF

28
FPT Det ställs därmed tre krav för att 

någon skall anses vara fastighetsmäklare i lagens mening. Det måste för det första röra sig 
om en fysisk person, e contrario följer att en juridisk person inte kan agera fastighetsmäklare i 
FML: s mening. Sålunda är det mellan uppdragsgivaren (säljare eller köpare) och den en-
skilde fastighetsmäklaren ett förmedlingsuppdrag ingås, och inte med det mäklarföretag fas-
tighetsmäklaren är anställd i.TPF

29
FPT  

Det andra kravet är att personen förmedlar en fastighet, vilket oftast innebär att han sam-
manför en säljare med en köpare. TPF

30
FPT Förarbetena belyser vikten av förmedlingen genom att 

uttala att fastighetsmäklarens huvuduppgift är att sammanföra parter som har intresse av att 
sluta avtal med varandra. TPF

31
FPT Det är av avgörande betydelse för uppdragsgivaren att finna en 

lämplig avtalspart. Att fastighetsmäklaren marknadsför och visar objektet på bästa sätt tor-
de vara av stor betydelse i hans uppdrag att förmedla fastigheten, det är huvudsakligen själ-
va förmedlingen som sedan ger en mäklare rätt till provision.TPF

32
FPT 

Det tredje och sista kravet är att förmedlingen skall ske yrkesmässigt. Vad som anses vara yr-
kesmässig fastighetsförmedling råder delade meningar om. Cervin anser att gränsen nor-
malt bör gå vid tre till fyra förmedlingar per år. TPF

33
FPT Zacharias däremot vill tillämpa en mer ob-

jektiv syn där hänsyn även tas till fastighetsmäklarens hela livsföring och intäkter. Zacharias 
menar att det ej bör göras skillnad på en mäklare som förmedlar en stor villa som inbringar 
200 000 kronor i intäkter och en mäklare som via åtta mindre bostadsrättsförmedlingar in-
bringar samma belopp. TPF

34
FPT I förarbetena till 1984 års mäklarlag anges att lagen ej ska anses 

tillämplig, om näringsidkare som bedriver juridisk eller ekonomisk verksamhet vid något 

                                                 

TP

26
PT Prop. 1994/95:14. s. 1. 

TP

27
PT 4 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

28
PT 1 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

29
PT Melin. s. 35. 

TP

30
PT Zacharias. s. 40. 

TP

31
PT Prop. 1994/95:14. s. 41. 

TP

32
PT Prop. 1994/95:14. s. 44. 

TP

33
PT Cervin. s. 26. 

TP

34
PT Zacharias. s. 38 f. 
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enstaka tillfälle förmedlar en fastighet. Hänsyn skall dock tas till hur näringsidkaren mark-
nadsför sig själv; erbjuder han sina tjänster såsom fastighetsförmedlare skall lagen vara till-
lämplig även om förmedling endast sker vid enstaka tillfälle.TPF

35
FPT  Bestämmelsen gör att exem-

pelvis advokater vid något enstaka tillfälle kan förmedla fastigheter utan att FML: s regler 
tillämpas.  

2 § FML fastställer att det som sägs om fastigheter även gäller övriga objekt som nämns i   
1 § FML. FML skall tillämpas oavsett var fastigheten är belägen, om en väsentlig del av 
mäklarens uppdrag utförs i Sverige, 3 § FML. 

Som redan nämnts är syftet med FML att skydda konsumenter. Som en följd av detta stad-
gas i 4 § FML att bestämmelserna i lagen ej får frångås till nackdel för en konsument som 
köper eller säljer en fastighet för enskilt bruk. Följaktligen kan en mäklare träffa avtal med 
en konsument som är förmånligare än vad lagen föreskriver, men ej avtala bort en lagregel 
till nackdel för konsumenten.TPF

36
FPT  

2.2 Registreringsplikt 
I 5 § FML stadgas att varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos FMN, som utövar 
tillsyn över registrerade fastighetsmäklare,TPF

37
FPT dock undantas advokater från registreringsplik-

ten. TPF

38
FPT Anledningen till att advokater undantas från registreringsplikt hos FMN är att de re-

dan är registrerade hos Sveriges Advokatsamfund, och den tillsyn som Advokatsamfundet 
bedriver över sina medlemmar anses av lagstiftaren vara tillräcklig.TPF

39
FPT Att registreringsplikten 

bortfaller innebär dock inte att en advokat helt undgår att följa FML: s regler. En advokat 
som yrkesmässigt förmedlar fastigheter träffas ändock av FML: s civilrättsliga regler, och 
Advokatsamfundets disciplinnämnd får i de fall de utövar tillsyn mot en fastighetsförmed-
lande advokat tillämpa FML och dess praxis framför sina egna regler.TPF

40
FPT  

6 § FML anger de krav som ställs på en person som vill bli registrerad som fastighetsmäkla-
re. Bland annat krävs att han ej är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud,TPF

41
FPT har 

ansvarsförsäkring,TPF

42
FPT har tillfredställande utbildning TPF

43
FPT, samt kravet på att han är redbar och i 

övrigt lämplig som fastighetsmäklare.TPF

44
FPT Att personen skall vara redbar är inte kopplat till 

hans lämplighet såsom fastighetsmäklare. Det är istället av vikt att mäklarens allmänna he-

                                                 

TP

35
PT Prop. 1983/84:16. s. 27 f. 

TP

36
PT Zacharias. s. 65. 

TP

37
PT 7 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

38
PT 5 § 1 – 2 st. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

39
PT Prop. 1983/84:16. s. 30. 

TP

40
PT Melin. s. 65. 

TP

41
PT 6 § 1 st. 1 p. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

42
PT 6 § 1 st. 2 p. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

43
PT 6 § 1 st. 3 p. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

44
PT 6 § 1 st. 5 p. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 
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derlighet, pålitlighet och integritet motsvarar de förväntningar som ställs på mäklaren, mot 
bakgrund av den ansvarsfulla förtroendeställning som mäklaren intar gentemot uppdrags-
givaren och dennes motpart. Bland annat kontrolleras om personen förekommer i brotts-
registret, främst är det fällande domar beträffande förmögenhetsbrott, ekonomisk brotts-
lighet och våldsbrott som uppmärksammas. TPF

45
FPT Lagstiftaren vill att kravet på redbarhet skall 

vara högt,TPF

46
FPT och i ett fall vägrade FMN registrering åt en person som dömts till fängelse i 

15 månader för olovlig sprittillverkning och olovlig försäljning av alkohol samtidigt som 
han var restförd för betydande skulder och levt på socialbidrag de senaste åren.TPF

47
FPT Länsrät-

ten fastställde beslutet.TPF

48
FPT 

Tillsynen över fastighetsmäklare utövas av Fastighetsmäklarnämnden, 7 § FML. I enlighet 
med 1984 års mäklarlag var det tidigare länsstyrelsen som utövade tillsyn samt registrerade 
mäklare. Då verksamheten inte fungerade tillfredsställande skapades istället FMN, som är 
en central, statlig myndighet.TPF

49
FPT 

Nämndens verksamhet regleras i förordningen (1998:1808) med instruktion för Fastig-
hetsmäklarnämnden, TPF

50
FPT vilken även hänvisar till FML och fastighetsmäklarförordningen 

(1995:1028).TPF

51
FPT FMN utreder inkomna anmälningar samt följer upp de beslut den har fattat, 

nämnden har även ett ansvar att stävja svartmäkleri.TPF

52
FPT FMN har en viktig uppgift gentemot 

allmänheten, då den genom sin praxis lägger grunden för vad som anses vara god fastig-
hetsmäklarsed.TPF

53
FPT  

8 § FML anger när FMN skall återkalla en registrering samt utdela varning. I de allra flesta 
fall är en varning den normala påföljden. För att en registrering skall återkallas krävs ett vä-
sentligt eller upprepat åsidosättande av FML:s regler.TPF

54
FPT En avregistrering på formella grun-

der är inget som riskerar att drabba den mäklare som lever upp till rimliga krav på god fas-
tighetsmäklarsed.TPF

55
FPT  

I 9 § FML ges rätt till att överklaga FMN: s beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Efter-
som FMN är placerad i Stockholm är det, enligt 14 § lagen (1971:289) om allmänna för-
valtningsdomstolar, Länsrätten i Stockholms län och Kammarrätten i Stockholm som 
kommer ifråga.TPF

56
FPT 

                                                 

TP

45
PT Prop. 1994/95:14. s. 66. 

TP

46
PT Prop. 1994/95:14. s. 35. 

TP

47
PT FMN 1996-03-14. Dnr 10-89-96. 

TP

48
PT Länsrätten i mål Ö 5624-96. 

TP

49
PT Melin. s. 76. 

TP

50
PT 5 § 4 st. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

51
PT 1 § Förordning (1998:1808). 

TP

52
PT Zacharias. s. 140 f. 

TP

53
PT Melin. s. 117. 

TP

54
PT Melin. s. 89. 

TP

55
PT Prop. 1994/95:14. s. 70. 

TP

56
PT Zacharias. s. 148. 
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Den som uppsåtligt och yrkesmässigt förmedlar fastigheter utan att vara registrerad enligt  
5 § FML döms till böter eller fängelse, 10 § FML. Det är ej förbjudet för någon att endast 
utge sig vara registrerad som fastighetsmäklare. Bestämmelsen riktar sig mot den som yr-
kesmässigt faktiskt förmedlar fastigheter enligt 1 § FML utan att vara registrerad som fas-
tighetsmäklare. TPF

57
FPT 

2.2.1 Egna kommentarer om registrering 
Att en avregistrering allt som oftast innebär ett yrkesförbud för den drabbade mäklaren le-
der enligt min mening till att kravet på ett väsentligt åsidosättande av lagen, för att bli av 
med registreringen, är befogad. Det kan få stora personliga konsekvenser för mäklaren om 
han förbjuds sköta sitt arbete och det är nödvändigt att mäklaren först får en varning om 
han gjort fel. Då får mäklaren FMN: s ögon på sig och en möjlighet att agera mer ansvars-
fullt och rätta till de brister han tidigare haft och visa att det endast varit fråga om ett ensta-
ka misstag. Men likväl är det bra att en registrering kan återkallas omedelbart då en mäklare 
gjort sig skyldig till allvarligare brott gentemot sin uppdragsgivare och dennes motpart. Ris-
ken att mindre välvilliga mäklare skulle utnyttja systemet, genom att medvetet agera oheder-
ligt tills de upptäcks och först sedan de drabbats av en varning börja agera korrekt, hade 
annars varit stor.  

2.3 Fastighetsmäklarens uppdrag 

2.3.1 11 § FML – Skriftlighetskrav  
Ett uppdragsavtal skall upprättas skriftligen, 11 § 1 st FML. Det förekommer således ett 
skriftlighetskrav i FML men till följd av lagens tvingande karaktär i konsumentförhållan-
denTPF

58
FPT blir ett muntligt avtal mellan mäklaren och en konsument alltid giltligt då detta är till 

konsumentens fördel. E contrario följer att ett skriftlighetskrav ej gäller då uppdragsgivaren 
är näringsidkare. TPF

59
FPT 

Muntliga avtal kan således upprättas, men då endast som en skyddsregel för konsumen-
ten. TPF

60
FPT En fastighetsmäklare kan inte åberopa ett avtalsvillkor som ej tagits in i uppdragsav-

talet eller endast ingåtts muntligen.TPF

61
FPT Syftet med bestämmelsen är att den skapar ordning 

och reda och tydligt visar parterna vilka villkor som gäller för uppdraget. Eftersom ett upp-
dragsavtal med en mäklare är en speciell avtalstyp som en privatperson endast vid något 
enstaka tillfälle kommer i kontakt med, ger skriftlighetskravet ett bättre incitament för kon-
sumenten att mer noggrant överväga avtalets innehåll än vad han annars skulle gjort.TPF

62
FPT  

                                                 

TP

57
PT Prop. 1994/95:14. s. 72. 

TP

58
PT 4 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

59
PT Prop. 1994/95:14. s. 74. 

TP

60
PT Se kap. 2.1 om 4 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

61
PT Zacharias. s. 201. 

TP

62
PT Prop. 1994/95:14. s. 38. 
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Ensamrätt för en fastighetsmäklare innebär att han garanteras ersättning om objektet säljs 
under uppdragstiden, även om det inte skett genom hans försorg.TPF

63
FPT Om inget ensamrätts-

avtal tecknats måste det finnas ett orsakssamband som visar att det är mäklarens förtjänst 
att en köpare och säljare sammanförts för att mäklaren skall ha rätt till ersättning.TPF

64
FPT Ett en-

samrättsavtal ger således ett skydd för mäklaren och dennes rätt till provision.TPF

65
FPT 

2.3.2 12 § FML – God fastighetsmäklarsed och opartiskhet 
12 § 1 st FML har följande lydelse: 

”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäk-
laren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse.” 

Bestämmelsen fungerar som en generalklausul och innebär att fastighetsmäklaren alltid 
måste beakta alla de normer som faller under begreppet god fastighetsmäklarsed.TPF

66
FPT Fastig-

hetsmäklaren är följaktligen skyldig att iaktta god fastighetsmäklarsed inte bara vid fullgö-
randet av själva förmedlingsuppdraget utan även i andra sammanhang när han utövar sin 
yrkesroll, som exempelvis vid marknadsföringen av sina tjänster.TPF

67
FPT Fastighetsmarknaden är 

en så pass händelserik marknad att kraven på en mäklare utvecklas och förändras över ti-
den. TPF

68
FPT Att begreppet ”god fastighetsmäklarsed” används motiveras i förarbetena med att 

det anses olämpligt att låsa fast mäklarens plikter i lag och därför är det endast de mer 
grundläggande skyldigheterna för en fastighetsmäklare som regleras i FML.TPF

69
FPT Omsorgsplik-

ten som också nämns i 12 § 1 st 1 meningen, innebär att mäklaren skall: 

• iaktta FML:s regler och även i övrigt följa gällande rätt 

• slutföra de sidoåtaganden utöver själva förmedlandet, som mäklaren åtagit sig att 
slutföra  gentemot uppdragsgivaren  

• iaktta ”tillbörlig skyndsamhet” vid genomförandet av sitt uppdrag.TPF

70
FPT 

Enligt Zacharias kan det sägas att det som skiljer omsorgsplikten från god fastighetsmäklar-
sed är att den förstnämnda berör förhållandet mellan fastighetsmäklaren och uppdragsgiva-
ren medan god fastighetsmäklarsed berör fastighetsmäklarens förhållande till både säljaren 
och köparen. TPF

71
FPT God fastighetsmäklarsed utvecklas i första hand genom praxis och de 

rättskällor som är av betydelse är främst FMN och förvaltningsdomstolarnas praxis. Även 
uttalanden från mäklarbranschens olika nämnder, avgöranden från allmän domstol, beslut 
                                                 

TP

63
PT 21 § 3 st. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

64
PT 21 § 2 st. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

65
PT Zacharias. s. 205. 

TP

66
PT Melin. s. 117. 

TP

67
PT Prop. 1994/95:14. s. 76. 

TP

68
PT Prop. 1983/84:16. s. 36 f. 

TP

69
PT Prop. 1994/95:14. s. 40. 

TP

70
PT Prop. 1983/84:16. s. 36 f. 

TP

71
PT Zacharias. s. 223 f. 
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från Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverkets riktlinjer påverkar utveckling-
en av god fastighetsmäklarsed.TPF

72
FPT 

Den andra meningen i 12 § 1 st FML: ”Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köpa-
rens intresse”, påvisar mäklarens roll som en opartisk mellanman. I 1984 års lag fanns ingen 
uttrycklig bestämmelse om mäklarens opartiska roll. Många mäklare såg sig istället som 
ombud för endera av parterna, vilket aldrig varit lagstiftarens avsikt.TPF

73
FPT Den nuvarande lydel-

sen infördes närmast i pedagogiskt syfte för att tydligare markera mäklarens opartiska ställ-
ning.TPF

74
FPT 

Viktigt att notera är ordet ”därvid” som anspelar på 12 § 1 st 1 meningen och uttrycker att 
mäklarens skyldighet att tillvarata både säljarens och köparens intressen är begränsad till 
vad som följer av god fastighetsmäklarsed.TPF

75
FPT Hanberger menar på att lagtextens ordalydelse 

skapar en oklarhet, eftersom den inte ens antyder att räckvidden på kravet om opartiskhet 
är begränsad till god fastighetsmäklarsed. Hanberger anser vidare att ordet ”därvid” och 
dess avseende på god fastighetsmäklarsed närmast synes vara en efterhandskonstruktion 
för att dämpa en del av kritiken mot bestämmelsen.TPF

76
FPT 

Att mäklarens opartiska ställning är beroende av vad som följer av handelsbruk har inte 
hindrat lagstiftaren att i förarbetena särskilt nämna att det i fråga om rent affärsmässiga 
överväganden inte ligger några motsättningar i att mäklaren stöder sin uppdragsgivare sna-
rare än motparten. Mäklaren står i affärsmässiga avseenden närmare sin uppdragsgivare än 
motparten och denne förväntar sig i allmänhet inte heller att mäklaren strikt skall iaktta ne-
utralitet när det gäller till exempel priset på det förmedlade objektet. Mellanmansrollen kan 
därför inte anses hindra mäklaren från att ge uppdragsgivaren råd om hur denne bör handla 
i sådana fall.TPF

77
FPT 

12 § 2 och 3 st FML anger hur fastighetsmäklaren skall ta emot handpenning samt förvara 
pengar för annans räkning. 

2.3.3 13 § FML – Självinträde  
13 § 1 st FML innehåller en bestämmelse om förbud mot självinträde för fastighetsmäkla-
ren. Mäklaren eller någon närstående till mäklaren får inte lov att köpa en fastighet som han 
har i uppdrag att förmedla. Om så ändå sker skall mäklaren genast anmäla förvärvet till 
FMN enligt 13 § 2 st. Vem som är närstående avgörs genom en hänvisning till 4 kap. 3 § 
konkurslagen (1987:672),TPF

78
FPT vilket innebär att en vid krets av personer faller in under närstå-

endebegreppet. TPF

79
FPT 
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TP

73
PT DsJU. 1992:87. s. 56 f. 
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Förbudet mot självinträde innebär att den mäklare som erbjuds att förmedla en fastighet 
som han själv eller en närstående till honom är intresserad av att förvärva inte kan åta sig 
ett sådant uppdrag på grund av sin roll som opartisk mellanman. Mäklaren måste i sådant 
fall direkt avböja det erbjudna uppdraget samt redovisa skälen till varför han inte kan åta sig 
uppdraget. Inte bara när mäklaren är klar över sitt intresse att förvärva fastigheten utan 
även när han misstänker att han under vissa förutsättningar kan komma att bli intresserad 
av ett förvärv för egen del, måste han redovisa detta för uppdragsgivaren. Mäklaren kan i 
en sådan situation inte förväntas leva upp till den opartiska ställning som uppdragsgivaren 
har rätt att vänta sig om mäklaren åtar sig uppdraget.TPF

80
FPT 

I de fall mäklaren åtagit sig uppdraget och därefter valt att säga upp förmedlingsavtalet för 
att själv träda in som spekulant kan det inte godtas att han omedelbart tar upp förhandling-
ar med säljaren. Mäklaren skulle då utnyttja sin ställning på ett otillbörligt sätt. Mäklaren 
måste ge säljaren rådrum, för att exempelvis kunna anlita en annan mäklare.TPF

81
FPT Skäligt råd-

rum varierar beroende på omständigheterna, men en vecka anses normalt som tillräckligt.TPF

82
FPT 

2.3.4 14 § FML – Handel med fastigheter och annan förtroende-
rubbande verksamhet  

En fastighetsmäklare får enligt 14 § FML inte bedriva handel med fastigheter, han får inte 
heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom som 
mäklare.  

Bestämmelsen bygger, i likhet med förbudet mot självinträde, på att mäklaren inte kan upp-
rätthålla sin roll som opartisk mellanman gentemot spekulanterna om det är han själv som 
handlar med fastigheter.TPF

83
FPT Det görs ingen skillnad på om mäklaren skiljer förmedlingsverk-

samheten från handeln med egna fastigheter genom att bedriva dessa via olika juridiska 
personer. Den kund som vänder sig till en mäklare som marknadsfört en fastighet förvän-
tar sig inte att mäklaren i själva verket är ägare till fastigheten och därför har helt andra in-
tressen än hans yrkesroll som mäklare ger sken av. En fastighetsmäklare har förstås rätt att 
själv sälja sin privatbostad, han får dock inte göra detta som ett led i sin mäklarverksam-
het. TPF

84
FPT 

Enligt det andra stycket i 14 § FML får en fastighetsmäklare inte ägna sig åt annan förtro-
enderubbande verksamhet. Det lämnas åt praxis att avgöra vad som anses falla utanför ra-
marna för en mäklares verksamhet. TPF

85
FPT Sålunda kommer även god fastighetsmäklarsed och 

branschorganisationernas egna regler på området att inverka på regelns tillämpning. Till 
följd av detta uppstår ett problem då det inte klart och tydligt kan anges vilken typ av verk-
samhet som skall anses såsom förtroenderubbande.TPF

86
FPT En typ av situationer som bestäm-
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melsen siktar på, är när mäklaren av olika skäl hamnat i ett läge där han har att tillgodose 
även andra intressen än uppdragsgivarens och dennes motpart. TPF

87
FPT 

Att en mäklare har förmedlat en bostadsrätt i samma förening som han själv är medlem i 
har av Länsrätten ansetts som olämpligt. TPF

88
FPT I fråga om besiktningsuppdrag har AN angett att 

det är olämpligt att den som anlitats som fastighetsmäklare i samma ärende åtar sig uppdrag 
såsom besiktningsman, eller vice versa, eftersom det kan komma att ifrågasätta vederbö-
randes roll som fastighetsmäklare. TPF

89
FPT En mäklare får inte agera testamentsexekutor om han 

samtidigt agerar som mäklare vid försäljning av den fastighet som förordnandet omfattar. TPF

90
FPT 

Mäklaren får inte heller förmedla en fastighet eller en bostadsrätt som han har panträtt i.TPF

91
FPT 

Ett större problem uppstår vid samspelet mellan fastighetsmäklare och banker och försäk-
ringsbolag. I förarbetena uttalas att om en mäklare har ett eget ekonomiskt intresse av att 
förmedla en viss kreditgivares lån är det självklart att betydande trovärdighetsproblem upp-
står vad gäller att sköta anförtrodda uppdrag utan att förmedlingsarbetet påverkas. Det lig-
ger i en mäklares omsorgsplikt att han ska verka för att köparen skall få låna på bästa möjli-
ga villkor. Den mäklare som får särskild ersättning för att hänvisa köpare att finansiera kö-
pet hos en viss kreditgivare har anledning att räkna med att hans vilja att föreslå andra fi-
nansieringsalternativ sätts ifråga.TPF

92
FPT På grund av förbudet mot sådan typ av ersättning före-

kommer avtal mellan mäklare och kreditgivare där det, istället för en direkt provision utgår 
ersättning i mer förtäckt form.TPF

93
FPT Ett kringgående av bestämmelsen på det sättet gör det 

svårt att kontrollera att lagen verkligen efterlevs. Det kan också anföras att många köpare 
tycker det är praktiskt och bekvämt att få ett lånepaket på köpet i samband med förvärvet. 
De flesta köpare kan dessutom titta i dagstidningar för att se vilka boräntor som är aktuella 
och således bilda sig en egen uppfattning.TPF

94
FPT 

Det som regeln skall hindra är att mäklaren i kombination med sin förmedlingsverksamhet 
driver någon verksamhet som kan ge anledning till misstanke om att mäklaren påverkas av 
ovidkommande intressen och att hans opartiska ställning då påverkas.TPF

95
FPT  

2.3.5 15 § FML – Ombud  
15 § FML lyder: ”Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare som ombud. Fastighetsmäk-
laren får dock åta sig begränsade skyldigheter i den mån god fastighetsmäklarsed medger det”.  
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Som nämndes redan i kapitel 1.1 är det inte möjligt för en fastighetsmäklare att upprätthålla 
sin roll som en opartisk mellanman om han tillåts att agera som ombud för en av parterna. 
15 § FML präglas av den grundsyn på fastighetsmäklaren som en opartisk mellanman, som 
ges i 12 § FML.TPF

96
FPT Förbudet att verka såsom ett ombud gäller i första hand så kallade ”rena” 

ombudssituationer, det vill säga när fastighetsmäklaren får fria händer att företräda upp-
dragsgivaren i anslutning till förmedlingsuppdraget.TPF

97
FPT Ett annorlunda synsätt leder enligt 

Zacharias till att mäklarens skyldighet att förhålla sig neutral till säljare och köpare åsido-
sätts.TPF

98
FPT I de fall köpare eller säljare vill ge någon i uppdrag att sälja eller köpa en fastighet 

och avser att uppdragstagaren endast skall beakta hans intressen vid försäljningen, hänvisar 
lagstiftaren uppdragsgivaren att istället vända sig till en advokat eller någon annan som kan 
företräda honom på ett annat sätt än vad mäklaren kan göra.TPF

99
FPT 

Fastighetsmäklaren får dock åta sig begränsade åtgärder i förhållande till endera parten i 
den mån god fastighetsmäklarsed tillåter det.TPF

100
FPT Enligt förarbetena bör utgångspunkten i de 

här undantagsfallen vara att mäklarens roll är den opartiske mellanmannens. Undantaget 
från förbudet att vara ombud innebär inte att något avsteg från rollen som fastighetsmäkla-
re får göras. I vissa fall kan det vara nödvändigt för mäklaren att bistå parterna i någon be-
gränsad rättshandling för att överlåtelsen skall kunna slutföras. En förutsättning för att fas-
tighetsmäklaren skall tillåtas undgå ombudsförbudet är att den rättshandling förfarandet be-
rör inte är tvistig mellan parterna. Parterna måste alltså dessförinnan ha blivit ense om vill-
koren. TPF

101
FPT Ett typexempel är tillträdet, då alla villkor redan är färdiga mellan parterna och 

endast erläggandet och kvitteringen av köpeskillingen skall ske. I sådana situationer är det 
inte ovanligt att mäklaren agerar som ombud för ena parten om denne inte kan närvara. TPF

102
FPT 

Om det vidare uppstår en konflikt mellan parterna vid tillträdet, eller om en obehandlad 
fråga dyker upp, måste mäklaren genast avgå från sitt uppdrag som ombud. TPF

103
FPT Det är dock 

bara i förhållandet mellan köpare och säljare som fastighetsmäklaren syftas vara opartisk. 
Det finns inget som förbjuder mäklaren att agera ombud för någon av parterna i rättshand-
lingar mot tredje man, exempelvis en bank eller inskrivningsmyndighet.TPF

104
FPT 

2.3.6 16 § FML – Rådgivnings- och upplysningsplikt 
I 16 § FML infinner sig en rådgivnings- och upplysningsplikt för mäklaren gentemot köpa-
re och säljare, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det. 

Upplysningsplikten innebär att mäklaren måste meddela köparen om de sakförhållanden 
som mäklaren fått kännedom om, med detta avses bland annat att mäklaren skall vidarebe-
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fordra information från säljaren till köparen. I andra fall kan mäklaren vara tvingad att upp-
lysa säljaren om önskemål från en köpare. TPF

105
FPT I ett beslut uttalade FMN att mäklaren i sin 

roll som mellanman strider mot god fastighetsmäklarsed om han underlåter att framföra 
besked och uppgifter till parterna. TPF

106
FPT En mäklare är även skyldig att uppmana säljaren att 

lämna uppgifter som kan vara av betydelse för köparen. TPF

107
FPT Mäklaren är till följd av detta 

också själv skyldig att lämna köparen sådana upplysningar i den mån han känner till eller 
misstänker förhållandet i fråga.TPF

108
FPT Enligt förarbetena skall mäklaren upplysa om sådana fel 

som han genom sin erfarenhet och utbildning misstänker föreligga.TPF

109
FPT I ett avgörande från 

HD angavs dock att en fastighetsmäklare som huvudregel inte har någon skyldighet att 
ifrågasätta uppgifter från säljaren om det inte finns några indikationer på motsatsen. TPF

110
FPT  

Mäklaren har ingen generell skyldighet att kontrollera rådighetsfel, planbestämmelser, bygg-
lov och liknande. TPF

111
FPT  Mäklaren är däremot tvungen att kontrollera de förhållanden som an-

ges i 17 § FML, det vill säga vem som har rätt att förfoga över fastigheten m.m. När det rör 
sig om faktiska fel är rättsläget mer oklart än vid rådighetsfel.TPF

112
FPT  

Mäklarens upplysningsplikt är enligt Melin en av de mest svårtolkade bestämmelserna i 
FML. Främst beror detta på oklara förarbeten där begrepp som ”fel”, ”brister”, ”defekter” 
och ”avvikelser” används för samma faktiska förhållanden. En sådan användning antyder 
att begreppen inte med nödvändighet skall betyda samma sak som de gör i jordabalken eller 
köplagen. TPF

113
FPT Sambandet mellan jordabalken och FML aktualiseras genom köparens under-

sökningsplikt som finns i 4 kap 19 § 4 p JB och mäklarens upplysningsplikt i 16 § FML.TPF

114
FPT 

Det står genom förarbetena till FML klart att mäklaren inte har någon skyldighet att mer 
ingående undersöka fastighetens fysiska skick.TPF

115
FPT Upplysningsplikten innefattar främst så-

dana uppgifter som mäklaren av någon anledning råkar känna till om fastigheten, exempel-
vis genom information från säljare eller besiktningsman eller från egna iakttagelser. Känner 
mäklaren till att fastigheten är behäftad med fel, vad för fel det än må vara om dessa ej är 
uppenbara, är han skyldig att meddela en köpare om detta. TPF

116
FPT Zacharias anser att det är till-

räckligt om mäklaren åläggs en skyldighet att endast upplysa en köpare om dolda fel som 
mäklaren har fått kännedom om, förutom de upplysningar som mäklaren är skyldig att vi-
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darebefordra från säljaren. Zacharias menar att det är helt fel om köparens undersöknings-
plikt istället omvandlas och läggs på fastighetsmäklaren såsom upplysningsplikt. TPF

117
FPT 

Den rådgivningsskyldighet som också vilar på mäklaren innefattar frågor av juridisk, eko-
nomisk och teknisk natur som alltid uppkommer i samband med förmedling av en fastig-
het. TPF

118
FPT Förarbetena nämner inga exempel på frågor som omfattas av rådgivningsskyldighe-

ten utan överlämnar detta till rättstillämpningen. Dock påpekas det i förarbetena att om 
mäklaren känner att han inte behärskar ett visst område kan han avböja att ge råd i de frå-
gor som rör området. TPF

119
FPT Det finns inte mycket inom praxis som rör rådgivningsskyldighe-

ten, mycket beroende på att rådgivningsskyldigheten allt som oftast täcks av mäklarens mer 
specifika skyldigheter enligt FML. Ett exempel på rådgivningsskyldighet torde vara att mäk-
laren får, och även bör, ge säljaren råd vid valet av köpare. TPF

120
FPT Även när en av parterna har 

begått ett avtalsbrott bör mäklaren kunna ge den andra parten råd och information om oli-
ka handlingssätt. TPF

121
FPT Mäklaren måste dock vara på det klara med att han hela tiden måste 

agera utefter sin roll som opartisk mellanman när han lämnar råd. 

2.3.7 17 § FML – Kontrollskyldighet  
17 § FML innebär att fastighetsmäklaren har en kontrollskyldighet över vem som har rätt 
att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belas-
tar den. Mäklaren kan inte göra sig fri från kontrollskyldigheten genom att lita på säljarens 
uppgifter i de fall som regeln berör, utan mäklaren måste själv kontrollera dessa förhållan-
den. TPF

122
FPT 

2.3.8 18 § FML – Objektsbeskrivning och boendekostnadskalkyl 
I de fall fastigheten förmedlas till en konsument som köper fastigheten huvudsakligen för 
enskilt bruk är mäklaren skyldig att tillhandahålla köparen en skriftlig objektsbeskrivning 
samt en skriftlig beräkning av köparens boendekostnader. De uppgifter som skall finnas 
med i objektsbeskrivningen enligt bestämmelsen utgör ett minimikrav, det finns inget som 
hindrar mäklaren från att lämna även andra uppgifter om fastigheten, vilket mäklaren också 
ofta gör.TPF

123
FPT Det som bland annat skall finnas med i beskrivningen är uppgifter om fastighe-

tens taxeringsvärde och areal samt uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. 
Innebörden av bestämmelsen är att det krävs en viss grundläggande information för att en 
spekulant skall kunna bilda sig en uppfattning om ett objekt. Informationen bygger oftast 
på uppgifter från säljaren, och i likhet med bestämmelsen om mäklarens upplysningspliktTPF

124
FPT 

har mäklaren ingen skyldighet att kontrollera att dessa uppgifter är korrekta, om inget annat 
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tyder på motsatsen.TPF

125
FPT Eftersom fastighetsägare ofta saknar kunskap om när bygglov er-

fordras, vid exempelvis vissa tillbyggnader, bör det enligt Zacharias vara en fastighetsmäk-
lares skyldighet att alltid försäkra sig om att bygglov finns.TPF

126
FPT 

I 18 § 2 st FML anges att mäklaren innan fastigheten överlåts skall tillhandahålla köparen 
en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader. Det är alltså köparens och inte den nu-
varande ägarens boendekostnader som ska anges. Boendekostnadskalkylen skall vara indi-
viduellt utformad och innehålla uppgifter av betydelse. Mäklaren får således inte använda 
sig av en generell kalkyl upprättad för en genomsnittlig köpare för att kalkylen skall anses 
som tillräcklig i lagens mening.TPF

127
FPT Kalkylen är avsedd till att göra spekulanten uppmärksam 

på om han verkligen klarar av det ekonomiska åtagande som ett förvärv innebär för ho-
nom. TPF

128
FPT Kalkylen är viktig även för att säljaren, ska få en möjlighet att bedöma om speku-

lanten är en godtagbar avtalspart. TPF

129
FPT 

Om en köpare väljer att avböja en boendekostnadskalkyl är mäklaren inte skyldig att upp-
rätta en sådan. Det är mäklaren som måste styrka att ett avstående har skett, varför avstå-
endet bör ske skriftligen. TPF

130
FPT 

2.3.9 19 § FML – Handlingsplikt  
Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren kommer överens i frågor som 
behöver lösas i samband med överlåtelsen,TPF

131
FPT han skall även hjälpa parterna att upprätta de 

handlingar som behövs för överlåtelsen, om inget annat avtalats. TPF

132
FPT 

Bestämmelsen innebär att mäklaren måste vara aktiv och observant på frågor som måste 
lösas i samband med avtalsslutet. Ofta kan enkla frågor av praktisk natur uppstå, medan det 
i andra fall kan uppstå mer komplicerade problem. Mäklaren bör i bägge fallen lägga fram 
förslag på lösningar som kan tillfredställa båda parterna. Exempel på frågor som mäklaren 
kan hjälpa parterna med kan vara att förklara innebörden av en friskrivningsklausul där säl-
jaren vill friskriva sig från ansvar för dolda fel, eller göra parterna uppmärksamma på möj-
ligheten att villkora köpet i de fall det anses rimligt. TPF

133
FPT Handlingsplikten hänger samman 

med rådgivnings- och upplysningsplikten och uppfattas ofta som självklar, varför hand-
lingsplikten sällan varit utsatt för diskussioner eller rättsliga avgöranden.TPF

134
FPT I ett fall har HD 

klargjort en mäklares skyldighet att verka för en låneklausul i de fall köparens förvärv är be-
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roende av ett lån. Att köparen säger att han själv skall ordna med finansieringen befriar inte 
mäklaren att verka för en låneklausul. TPF

135
FPT 

2.3.10 20 § FML – Skadeståndsskyldighet  
Ifall mäklaren underlåter att följa bestämmelserna i 11 – 19 §§, kan han bli skadestånds-
skyldig om han därigenom orsakar säljaren eller köparen skada, 20 § FML. 

Skadeståndsskyldigheten kan verka aningen begränsad genom hänvisningen till nämnda pa-
ragrafer men eftersom 12 § 1 st FML innehåller en bestämmelse om att mäklaren i allt skall 
iaktta god fastighetsmäklarsed är alla de normer som utvecklats i praxis angående god fas-
tighetsmäklarsed också skadeståndssanktionerade.TPF

136
FPT Enligt bestämmelsen måste skadan 

uppkommit genom att mäklaren uppsåtligen eller genom oaktsamhet åsidosatt sina skyldig-
heter. TPF

137
FPT I de fall mäklarens misstag är rent bagatellartade anses det i regel inte att försum-

lighet förekommit överhuvudtaget. TPF

138
FPT 

2.3.11 Egna kommentarer om fastighetsmäklarens uppdrag 
Vid en första anblick av 12 § 1 st FML ges en antydan till att mäklaren i allt ska tillvarata 
både säljarens och köparens intressen.TP

 
F

139
FPT I själva verket är opartiskheten begränsad till vad 

som följer av handelsbruk varför formuleringen skapar en större problematik än vad som 
är nödvändigt. Borde det inte räcka med kravet på mäklaren att följa god fastighetsmäklar-
sed? Resultatet torde ändå bli detsamma då det pedagogiska syfte som anges i förarbetena 
uppfylls av bestämmelsen i 15 § FML, där mäklaren hindras att agera såsom ombud. Att i 
lagtexten ange att mäklaren skall tillvarata både säljares och köpares intresse, med ordet 
”därvid” som en reservation till att det endast gäller så långt som följer av handelsbruk, an-
ses inte av mig uppfylla den grad av klarhet som alla inblandade parter har rätt att ställa på 
en lag som i sitt syfte har att skydda konsumenter. Jag delar således till viss del Hanbergers 
åsikt om att lagtextens ordalydelse skapar onödig oklarhet, men att meningen med ordet 
”därvid” anses vara en efterhandskonstruktion är att, om man ser till förarbetena, TPF

140
FPT under-

skatta lagstiftaren mer än nödvändigt.  

I 14 § 1 st FML hindras mäklaren från att handla med fastigheter. TPF

141
FPT En mäklare har där-

med ingen rätt att sälja sin egen fastighet som ett led i sin mäklarverksamhet. Detta innebär 
att fastighetsmäklaren ej kan använda sig av de säljkanaler som han har tillgång till genom 
sitt yrke, exempelvis Internetsiterna Hemnet och Bovision.TPF

142
FPT Zacharias anser det orimligt 

att en mäklare inte kan dra nytta av sitt yrke då han säljer sin egen privatbostad. Zacharias 
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jämför med en advokat som kan tillskansa sig de fördelar hans yrke ger i hans roll som pri-
vatperson, utan att det ifrågasätts eller att han behöver skylta med att han i själva verket är 
advokat. Att fastighetsmäklaren drabbas hårdare i sin yrkesroll saknar rimlig förklaring en-
ligt Zacharias, som vidare anser att lagstiftaren i detta fall har kränkt den personliga integri-
teten i så hög utsträckning att den lilla äganderätt som finns kvar i Sverige åsidosätts ytterli-
gare. TPF

143
FPT Branschorganisationerna är inne på Zacharias linje och har i en skrivelse till Justi-

tiedepartementet krävt att bestämmelsen tas bort ur gällande mäklarlag eller flyttas eftersom 
en försäljning av den egna bostaden inte bör ses som handel med fastigheter.TPF

144
FPT  

Jag delar ej Zacharias och branschorganisationerna uppfattning rörande försäljning av den 
egna bostaden. En köpare som kommit i kontakt med mäklaren genom traditionellt mäkleri 
har enligt min mening, såsom förarbetena anger, TPF

145
FPT rätt att uppfatta mäklaren såsom just 

mäklare och följaktligen också som en opartisk mellanman som beaktar även köparens in-
tressen. Mina synpunkter stöds även av FMN som tilldelat en mäklare varning för att han 
marknadsfört sin privatbostad via en bostadsportal på Internet. TPF

146
FPT Att mäklaren i de fall han 

förmedlar sin personliga bostad ges rätt att handla i egen sak leder till att syftet med FML 
såsom en konsumentskyddande lag sätts åt sidan. Min mening är därmed att det är tillräck-
ligt att mäklaren kan dra nytta av sina kunskaper som mäklare vid en försäljning av den 
egna bostaden, utan att visa detta ”offentligt” i sökandet efter spekulanter. Således kan han 
marknadsföra sig på ett neutralt sätt utan att utge sig för att vara fastighetsmäklare, en kö-
pare har då ingen anledning att anta att FML: s regler skulle vara tillämpliga och mäklaren 
kan i detta fall sätta sina egna intressen främst. Att Zacharias anser att den personliga integ-
riteten kränks i hög grad är att dra problemet för långt. Mäklaren har ju all rätt att sälja sin 
egen bostad så länge han håller sig just personlig, det är först när han marknadsför sig som 
mäklare som bestämmelsen sätts i kraft.  

I de fall mäklaren ändock vill utnyttja de marknadsföringskanaler som mäklaryrket har till-
gång till får han helt enkelt anlita en annan mäklare. En lösning kan vara att upprätta ett 
uppdragsavtal som endast innebär att marknadsföra fastigheten. En fråga som då uppstår 
är om den uppdragstagande mäklaren i det fallet måste bibehålla sin opartiska mellanmans-
roll. Melin anser att annonsering innebär att anskaffa uppdragsgivaren en motpart vilket 
jämställs med att förmedla en fastighet. FML blir i de fall tillämplig i sin helhet och således 
tvingande i konsumentförhållanden. TPF

147
FPT I de fall den säljande mäklaren anlitar en annan 

mäklare enbart för att marknadsföra fastigheten blir den uppdragstagande mäklaren således 
bunden att följa FML: s regler till fullo och iaktta köparens intressen till lika stor del som 
mäklaren som säljer sin privatbostad. En mäklare som vill sälja sin fastighet har samman-
fattningsvis två möjligheter. För det första kan han sälja sin privata bostad i egenskap av 
privatperson och inte som ett led i hans yrkesmässiga verksamhet. För det andra kan han 
anlita en mäklare som förmedlar hans bostad såsom han skulle förmedlat den för vilken 
annan kund som helst.  
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15 § FMLTPF

148
FPT förbjuder mäklaren att agera som ombud för någon av parterna. Istället hänvi-

sar lagstiftaren uppdragsgivaren till exempelvis en advokat när uppdragsgivaren vill att en-
dast hans intressen skall beaktas. Det uppstår ett moment 22-läge då berörd advokat yr-
kesmässigt förmedlar fastigheter, eftersom han i så fall ändock träffas av FML: s regler och 
förbudet att agera som ombud blir tillämpligt. TPF

149
FPT I de fall en advokat skall kunna vara be-

hjälplig i form av ett ombud får han endast i enstaka fall ha sysslat med fastighetsaffärer ti-
digare. Frågan är hur väl en advokat som således är ganska oerfaren skall kunna tillvarata 
uppdragsgivarens intressen på bästa sätt. En advokat med tillfredsställande erfarenhet och 
kunskap är förmodligen att betrakta som yrkesmässig förmedlare och således förhindrad att 
agera ombud. De fall som en advokat kan tänkas vara behjälplig är då säljaren tänkt att 
marknadsföra och sälja fastigheten så gott som på egen hand, och advokaten endast bidrar 
med att upprätta de handlingar som krävs för att genomföra förmedlingen på ett korrekt 
sätt. 

2.4 Ersättning för fastighetsmäklarens uppdrag 
Om inget annat har avtalats skall fastighetsmäklarens ersättning, enligt 21 § 1 st FML, be-
räknas som provision på köpeskillingen. I 21 § 2 st FML anges att avtal om överlåtelse 
måste ha träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har 
anvisats av mäklaren för att fastighetsmäklaren skall ha rätt till provision. Ett orsakssam-
band skall följaktligen föreligga. 

Ersättning kan motsatsvis utgå även på annat sätt än provision, det vill säga som fast 
arvode, under förutsättning att detta särskilt har avtalats. Vanligtvis har mäklaren i de fall 
han har avtalat om ett fast arvode, liksom vid provision, inte rätt till någon ersättning såtill-
vida fastigheten inte överlåts via mäklarens förmedling.TPF

150
FPT Ifall mäklaren vill vara säker på 

att erhålla ersättning även om fastigheten säljs utan hans förmedling under uppdragstiden 
kan han teckna ett ensamrättsavtal.TPF

151
FPT Mäklaren tillförsäkras då full provision om fastighe-

ten överlåtes under den tid som ensamrätten gäller, oavsett om överlåtelsen sker genom 
mäklarens försorg eller ej. Syftet med ett avtal om ensamrätt är att mäklaren skall våga lägga 
resurser på att marknadsföra fastigheten utan att riskera att bli utan ersättning.TPF

152
FPT 

Enligt 22 § FML har mäklaren, i de fall ersättningen skall utgå i form av provision, endast 
rätt till ersättning för kostnader om en särskild överenskommelse har träffats om detta. Ett 
förmedlingsavtal är vanligtvis ett riskavtal där mäklaren blir utan ersättning om inte en 
överlåtelse träffas genom hans försorg. 22 § FML ger därmed mäklaren en möjlighet att i 
alla fall få ersättning för sina kostnader även om någon överlåtelse ej sker. I de fall mäkla-
ren lyckas få till en överlåtelse får han både provision och ersättning för sina kostnader om 
en sådan överenskommelse träffats med uppdragsgivaren.TPF

153
FPT Saknas det en överenskom-
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melse får mäklaren själv stå för de utlägg han har haft i samband med förmedlingen. TPF

154
FPT 

Mäklaren får dock endast ersättning för de direkta kostnader som varit nödvändiga för 
uppdragets genomförande, exempelvis kostnader för annonser, resor m.m. om inget annat 
avtalats. Mäklaren får således inte någon ersättning för den arbetstid han lagt ner på upp-
draget. TPF

155
FPT Ett uppdragsavtal som ingås mot ett fast arvode anses innefatta både mäklar-

arvodet och ersättning för mäklarens kostnader.TPF

156
FPT 

Om fastighetsmäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köpa-
ren eller säljaren kan hans ersättning sättas ned, dock inte om åsidosättandet är av ringa be-
tydelse.TPF

157
FPT Det krävs inte någon försumlighet från mäklarens sida utan det räcker med att 

uppdraget inte blivit korrekt utfört för att ersättningen skall jämkas.TPF

158
FPT Begreppet god fas-

tighetsmäklarsed är frikopplat från bestämmelsen om nedsättning i den bemärkelsen att ett 
brott mot god fastighetsmäklarsed varken är nödvändigt eller tillräckligt för att jämkning 
skall kunna ske. TPF

159
FPT  

2.4.1 Egna kommentarer om fastighetsmäklarens ersättning 
Då mäklaren som regel endast har rätt till ersättning då en överlåtelse kommer till stånd får 
det anses som självklart att mäklaren verkligen vill att fastigheten skall bli såld. Frågan är 
hur stor påverkan detta har på mäklarens arbete. Såsom fastighetsmarknaden generellt ser 
ut idag torde en mäklare inte ha några större problem med att få en fastighet såld. Istället 
aktualiseras en möjlighet till att få ut en större ersättning än berättigat för mäklaren. Efter-
som mäklaren får en större ersättning desto högre köpeskilling som köparen erlägger moti-
veras mäklaren till att göra sitt yttersta för att försöka få ett så bra pris som möjligt från kö-
paren. Det skall hållas i åtanke att det faktiskt även är tillåtet för mäklaren att i prisfrågan se 
mer till sin uppdragsgivares intresse än motpartens. Mäklaren måste dock fortfarande hand-
la enligt god fastighetsmäklarsed och får ej ge en köpare felaktiga uppgifter.TPF

160
FPT Att mäklaren 

inte får någon ersättning i de fall en överlåtelse inte sker får anses som befogat. Säljare av 
fastigheter skulle annars avskräckas från att anlita en mäklare om säljaren skulle bli tvungen 
att betala mäklaren ersättning oavsett om fastigheten blir såld eller ej. Att möjligheten finns 
för mäklaren att få ersättning för sina kostnader är också en rimlig och logisk lösning. Mäk-
larna skulle annars dra sig för att lägga ner några större resurser på att marknadsföra fastig-
heten, eftersom de då riskerar att gå med förlust. Det enda som mäklarna nu riskerar att 
förlora, om de träffar en överenskommelse om att få ersättning för sina kostnader, är den 
arbetstid som de lägger på förmedlingsarbetet. Den risken kompenseras mer än väl av de 
höga provisioner som de erhåller då en förmedling väl sker. Det kan tyckas olyckligt för 
mäklarna att bli av med förmedlingsuppdraget då kontraktstiden gått ut, särskilt då de kan-
ske verkligen bemödat sig om att få fastigheten såld. Men å andra sidan måste en säljare, 
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som känner att mäklaren han anlitat inte uppfyller vad säljaren förväntat sig av honom, ha 
möjligheten att anlita en annan mäklare. Det är aningen olämpligt att mäklarna endast er-
sätts av säljaren och samtidigt förväntas se även till köparens intresse. Att storleken på 
mäklarnas ersättning avgörs i förhållande till köpeskillingen är också olämpligt med tanke 
på att mäklaren faktiskt skall agera som en opartisk mellanman. Det tål att ifrågasättas ifall 
alla mäklare är såpass professionella att de kan agera såsom opartiska mellanmän i alla situa-
tioner förutom prisfrågan, då de i bakhuvudet har vetskapen om att de riskerar att tjäna 
mindre pengar om de avslöjar en viss information för köparen som skulle innebära att pri-
set på fastigheten sjunker.TPF

161
FPT En lösning på problemet kan vara att förbjuda ersättning i 

form av provision. Således påverkas inte mäklarna av vetskapen att de blir bättre belönade 
ju högre köpeskilling de lyckas få fram. Det får dock ses som svårt att få detta genomför-
bart eftersom det knappast ligger i någon mäklares intresse att begränsa sina möjligheter till 
intäkter på ett sådant sätt.  

En nackdel är även att mäklarna inte motiveras på samma sätt att få till ett bra pris på fas-
tigheten, vilket drabbar även säljaren. För köparna skulle fast arvode som ersättningsform 
innebära en större trygghet i och med vetskapen om att mäklarna inte har något egenintres-
se i att försöka få ett så högt pris som möjligt. Det regelsystem som finns idag kring mäkla-
rens rätt till ersättning torde enligt min mening vara det som bäst ser till att säljarens intres-
se blir uppfyllt. Då det är säljaren som ensam betalar mäklarens ersättning får det anses 
som berättigat att någon större hänsyn varken kan eller bör tas till köparen i detta fall. Ef-
tersom det anses accepterat att mäklaren i prisfrågan har rätt att se till säljarens intressen le-
der detta automatiskt till att mäklarens intresse i att få så hög ersättning som möjligt även 
tillgodoses. Den enda lösning för att misstankarna om att mäklaren, medvetet eller ej, i 
större utsträckning än vad som är tillåtet ser till säljarens intresse skall försvinna, torde vara 
att köpare och säljare gemensamt betalar mäklarens ersättning eller att köparen skaffar ett 
eget ombud.  
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PT Det är här mäklarnas agerande i enlighet med god fastighetsmäklarsed som sätts ifråga, se kap. 3 för vidare 
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3 God fastighetsmäklarsed 
I några av bestämmelserna i FML anges det uttryckligen att fastighetsmäklaren skall iaktta 
god fastighetsmäklarsed i sitt handlande.TPF

162
FPT I 15 § FML ges fastighetsmäklaren utrymme att 

frångå ombudsförbudet i den mån god fastighetsmäklarsed tillåter det. Att använda be-
greppet god fastighetsmäklarsed som en övergripande handlingsnorm motiverades i förar-
betena av att det ansågs olämpligt att låsa fast mäklarplikterna genom att detaljreglera dem i 
lag. Det ansågs ligga ett värde i att kunna ändra och utveckla kraven på fastighetsmäklarna 
över tiden. TPF

163
FPT Fastighetsmäklaren skall enligt 12 § FML i allt iaktta god fastighetsmäklarsed, 

vilket innebär att det inte endast är inom ramen för förmedlingsuppdraget som mäklaren 
skall uppträda i enlighet med god sed. Mäklaren skall därför rätta sig efter god fastighets-
mäklarsed i alla sammanhang där han agerar såsom en yrkesverksam mäklare. TPF

164
FPT En mäkla-

re kan alltså inte i något fall frångå vad som följer av god fastighetsmäklarsed för att främja 
enbart sin uppdragsgivares intressen. Både köpare och säljare måste kunna lita på att mäkla-
ren ger dem fullständig och korrekt information och hjälper dem båda i den utsträckning 
som god mäklarsed kräver.TPF

165
FPT 

Vad som är god fastighetsmäklarsed eller vad begreppet innebär finns inget uttalat svar 
på. TPF

166
FPT I förarbetena till gamla FML angavs att man främst får söka vägledning i vad som i 

allmänhet anses som god sed i affärsförhållanden och att det även finns särskild anledning 
att ta fasta på de etiska regler som tillämpas av de etablerade mäklarorganisationerna. TPF

167
FPT 

Detta innefattar att utvecklingen av begreppet även i fortsättningen får ske genom praxis 
från tillsynsmyndigheterna och domstol. TPF

168
FPT 

Både Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet (FMF) har sina egna nämnder med 
uppgift att kontrollera sina medlemmar. Mäklarsamfundets ansvarsnämnd har till uppgift 
att bedöma om dess mäklare förfarit felaktigt i sin yrkesutövning samt att uttala sig om god 
mäklarsed m.m. TPF

169
FPT FMF har en reklamationsnämnd som tar upp tvister där en fastighets-

mäklare är part. TPF

170
FPT Båda förbunden har sina etiska regler där mäklarna förväntas iaktta och 

verka för att god fastighetsmäklarsed efterlevs. Begreppet god fastighetsmäklarsed precise-
ras inte något utförligare hos något av förbunden även om Mäklarsamfundets etiska regler 
är något fylligare än FMF: s.TPF

171
FPT Det är FMN som utövar tillsyn över fastighetsmäklarna och 
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ser till att de följer FML,TPF

172
FPT och FMN: s praxis i tillsynsärendena bidrar till att utveckla god 

fastighetsmäklarsed.TPF

173
FPT 

Vad som är god fastighetsmäklarsed får således avgöras från fall till fall och får bedömas ef-
ter det synsätt och de etiska regler som finns från tid till annan. TPF

174
FPT  

3.1 Exempel på god fastighetsmäklarsed 
Det finns många olika situationer där mäklarens agerande enligt god fastighetsmäklarsed 
kan komma att sättas ifråga och det finns således många principer där god mäklarsed ut-
vecklats. Bland annat skall mäklaren verka för det bästa priset, hjälpa parterna med kon-
traktsskrivning, skyndsamt besvara skrivelser, ha fungerande postrutiner, inte diskriminera 
någon kund m.m. TPF

175
FPT I 16 § FML infinner sig även en rådgivnings- och upplysningsplikt för 

mäklaren gentemot köpare och säljare, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det.TPF

176
FPT I 

förarbetena behandlades speciellt tre situationer som blivit särskilt uppmärksammade i rela-
tion till god fastighetsmäklarsed.TPF

177
FPT 

Att en fastighetsmäklare tar hjälp av en oregistrerad mäklare kan i vissa enklare fall accepteras, 
medhjälparens roll måste dock framgå klart och tydligt. Det anses inte förenligt med god 
fastighetsmäklarsed att en oregistrerad mäklare övertar fastighetsmäklarens roll när köpare 
och säljare förhandlar om priset och andra överlåtelsevillkor. TPF

178
FPT 

Att en mäklare inte redovisar alla spekulanter utan för egen vinnings skull åsidosätter sin hu-
vudmans intressen visar en klar olämplighet för yrket. Även om mäklaren utan ont uppsåt 
undlåter att redovisa en spekulant för uppdragsgivaren så handlar han inte enligt god sed.TPF

179
FPT  

Ifall mäklaren får särskild ersättning från en kreditgivare för att förmedla just dennes lån an-
ses detta också stå i klar strid med god fastighetsmäklarsed. Mäklarens förmåga att agera 
som en opartisk mellanman rubbas på ett allvarligt sätt i de fall han har möjlighet att dra 
egen ekonomisk vinning av att förmedla en viss kreditgivares lån.TPF

180
FPT Det har enligt Zachari-

as fram till år 2001 inte förekommit ett enda avgörande där en mäklare har ansetts förmed-
la ett dåligt lån. TPF

181
FPT Inte heller har författaren hittat något avgörande fram till år 2006 där ett 

dåligt lån förmedlats. FMN har ansett att en fastighetsmäklare som åsidosätter en köpares 
behov vid förmedling av ett lån inte följer god fastighetsmäklarsed. Vidare uttalar FMN att 
seriösa fastighetsmäklare är medvetna om detta förhållande och att påstå något annat är att 
                                                 

TP

172
PT 7 § FML. 

TP

173
PT HThttp://www.fastighetsmaklarnamnden.seTH (Se Om FMN) 2006-05-08. 

TP

174
PT Zacharias. s. 223 f. 

TP

175
PT Melin. s. 119 – 133. 

TP

176
PT Se kap. 2.3.6. 

TP

177
PT Prop. 1994/95:14. s. 43. 

TP

178
PT Prop. 1994/95:14. s. 44 f. 

TP

179
PT Prop. 1994/95:14. s. 45 f. 

TP

180
PT Prop. 1994/95:14. s. 46. Se även kap. 2.3.4. 

TP

181
PT Zacharias. s. 392. 
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underskatta mäklarna, särskilt eftersom lösandet av finansieringen inte har något direkt med 
förmedlingsarbetet att göra. TPF

182
FPT 

3.1.1 Budgivning och redovisning av spekulanter 
Budgivning är inte reglerad i lag och inte heller särskilt utvecklad i praxis. Generellt är det 
säljaren som bestämmer hur och hur länge som budgivningen skall pågå. TPF

183
FPT Mäklaren skall 

vidarebefordra alla bud till säljaren och har ingen rätt att ge några löften till spekulanter om 
att få köpa. Mäklaren är dock inte skyldig att låta en spekulant få möjlighet att bjuda över 
ett annat bud om säljaren gett mäklaren anvisningar om detta. TPF

184
FPT Mäklaren får inte heller 

låta en spekulant tro att han har möjlighet att lägga ett ytterligare bud, då detta inte i realite-
ten kan utlovas. TPF

185
FPT Spekulanter anses ha rätt att få reda på hur budgivningen skall gå till 

men mäklaren är inte skyldig att vidare informera spekulanter vilka bud och villkor som har 
diskuterats med andra spekulanter.  

En följd av spekulanternas tvång att vara förlitade till mäklarens uppgifter om hur budgiv-
ningen fortlöper är att fastighetsmäklare ges möjlighet att fabricera bud och antal spekulan-
ter, i syfte att öka andra spekulanters intresse för fastigheten. Detta har dock inte hittills 
kunnat beläggas i praxis.TPF

186
FPT Tv-programmet Insider har med dold kamera filmat fastighets-

mäklare i Stockholm och visat att problemet existerar trots de uteblivna anmälningarna. 9 
av 22 filmade mäklare uppgav sig vara villiga att ge felaktiga uppgifter till spekulanter i av-
sikt att få ett högre bud på fastigheten.TPF

187
FPT Ett sådant förfarande strider givetvis mot god fas-

tighetsmäklarsed och påföljden skulle förmodligen innebära avregistrering.TPF

188
FPT 

FMN har även uttalat att den information som lämnas till spekulanter skall vara korrekt 
och en mäklare som genom påhittade eller på andra sätt manipulerande bud försöker upp-
nå ett högre pris bryter mot god fastighetsmäklarsed på ett mycket allvarligt sätt. Mäklarens 
registrering kan i sådana situationer allvarligt sättas i fråga.TPF

189
FPT I ett av FMN få upptagna fall 

angående mäklares eventuellt påhittade bud, sade den spekulant som mäklaren angett som 
budgivare att han inte lagt något bud, vid förfrågan från anmälaren. Mäklaren bestred inte 
detta påstående och hade inte heller någon förklaring till varför budet i så fall redovisats. 
FMN uppgav att de inte heller betvivlade vare sig anmälaren eller mäklaren. FMN sade att 
deras arbetsformer inte medger en utredning huruvida ett bud verkligen lagts och att fas-
tighetsmäklarens redovisning i fallet i övrigt snarare talar för att fastighetsmäklaren inte 
gjort något fel och avskrev därför ärendet. TPF

190
FPT  

                                                 

TP

182
PT FMN 1996-04-29 Dnr. 20-655-95, samt Zacharias. s. 392. 

TP

183
PT Melin. s. 119. 

TP

184
PT Fastighetsmäklarnämndens faktablad för budgivning. 

TP

185
PT HTwww.fastighetsmaklarnamnden.seTH (Se uttalanden – budgivning) 2006-05-10. 

TP

186
PT Melin. s. 119 f. 

TP

187
PT Insider TV3 torsdag 23/3 om hur mäklarfirmorna lurar bostadsköparna. 

TP

188
PT Melin. s. 120. 

TP

189
PT FMN 2002-01-16:6. 

TP

190
PT FMN 2002-01-16:6. 
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Mäklarsamfundet har å ena sidan i sina regler om budgivning angivit att det förekommer 
klagomål på hur budgivningen i vissa fall sköts och att en stor del av klagomålen utgörs av 
spekulanters bristande förtroende för budgivningsprocessen.TPF

191
FPT Mäklarsamfundets VD Lars 

Kilander har å andra sidan sagt att deras ombudsman som talar med kunder hela dagarna 
inte stött på ett enda ärende angående simulerade budgivningar.TPF

192
FPT Mäklarsamfundet re-

kommenderar ändå sina mäklare att ge de tre spekulanter som hamnat högst i budgivning-
en möjlighet att få ut en förteckning över de tio senast lagda buden med tidsangivelse och 
initialer på budgivarna.TPF

193
FPT 

I de fall FMN utövat tillsyn över mäklarna i samband med budgivning har det hittills främst 
rört fall där mäklarna inte redovisat alla spekulanter och lagda bud på ett korrekt sätt till säl-
jaren. TPF

194
FPT Inte sedan år 2002 har FMN tagit upp något fall angående fastighetsmäklare som 

gett spekulanter felaktig information om lagda bud och antal presumtiva köpare. En anled-
ning till detta kan enligt Anna-Lena Järvstrand VD på FMN vara att allt tyvärr inte kommer 
till nämndens kännedom. Anna-Lena tror att problemet med simulerade budgivningar kan 
lösas om budgivningarna gjordes öppna och med bättre redovisningsskyldighet för mäklar-
na. TPF

195
FPT Lars Kilander menar dock på att den integritet som konsumenter har rätt till förhind-

rar att budgivningarna görs offentliga.TPF

196
FPT 

3.1.2 Egna kommentarer kring budgivning och redovisning av speku-
lanter 

Istället för att handla inom ramarna för god fastighetsmäklarsed fokuserar mäklarna allt 
mer på att få till ett så högt pris som möjligt på fastigheten genom att ta till ohederliga me-
toder. Dessa ohederliga metoder har uppmärksammats i media den senaste tiden och visat 
att det inte är ovanligt att mäklarna frångår sin opartiska mellanmansroll i strävan efter att 
få ett så högt pris som möjligt på fastigheten i fråga.TPF

197
FPT Det torde vara självklart att en mäk-

lare ej får ljuga eller hålla inne med information som kan tänkas vara av intresse för en kö-
pare. Vilket följer även av 12 § FML som stadgar att mäklarna i allt skall handla enligt god 
fastighetsmäklarsed. Trots det förekommer det att mäklarna arrangerar budgivningar där de 
trissar upp priser på ett olovligt sätt, mäklarna undviker att redogöra för de fel på fastighe-
ten som de på ett eller annat sätt fått reda på, mäklarna säger att det är fler spekulanter än 
vad som verkligen är fallet för att de som verkligen är intresserade av att köpa fastigheten 
skall hetsas till att höja sina egna bud. De mäklare som agerar på detta sätt handlar antagli-
gen inte utefter någon konkret fullmakt, utan de kommer överens med säljaren som ger 
dem sin tillåtelse att försöka få ett så bra pris som möjligt på fastigheten och sedan får mäk-

                                                 

TP

191
PT Mäklarsamfundets regler om budgivning. s. 1. 

TP

192
PT Lars Kilander i Insider TV3 torsdag 23/3 om hur mäklarfirmorna lurar bostadsköparna. 

TP

193
PT Mäklarsamfundets regler om budgivning. s. 3. 

TP

194
PT Se bland annat; FMN 2004-01-21:10, FMN 2003-08-27:4, FMN 2002-04-17:11, FMN 2001-01-26:6. 

TP

195
PT Anna-Lena Järvstrand ordförande i FMN i Insider TV3 torsdag 23/3 om hur mäklarfirmorna lurar bo-
stadsköparna. 

TP

196
PT Lars Kilander i Insider TV3 torsdag 23/3 om hur mäklarfirmorna lurar bostadsköparna. 

TP

197
PT Se bland annat Göteborgs Posten lördag ¼ s. 78 om budgivning via sms, Sms-budgivning får kritik, PLUS 
SVT1 måndag 27/3 om felaktiga uppgifter från mäklare, Insider TV3 torsdag 23/3 om hur mäklarfirmorna 
lurar bostadsköparna. 



 God fastighetsmäklarsed 

 27

laren fria händer att använda sig av sina egna kunskaper och metoder. Det torde då vara 
fråga om sådana ”rena ombudssituationer” som nämns i förarbetena och som är förbjudna 
enligt 15 § FML.TPF

198
FPT Säljarna sitter troligtvis belåtet och väntar på att mäklarna skall redovisa 

det ena höjda budet efter det andra och bryr sig föga kring hur detta verkligen går till. 

Det är självklart olyckligt att mäklarna uppträder på detta sätt. En köpare av en fastighet 
har efter avslutad fastighetsaffär små möjligheter att bevisa att en fastighetsmäklare har 
handlat i strid med god fastighetsmäklarsed. För att komma tillrätta med problemet bör det 
införas regler som tvingar mäklarna att redovisa hur hela förmedlingen gått till och vilka 
som har varit med och bjudit. Mäklarsamfundet har kommit med ett bra initiativ då de re-
kommenderar sina mäklare att redovisa de tio sist lagda buden för de tre spekulanter som 
lagt de högsta buden. Det torde stå i alla köpares intresse att budgivningen går till på ett 
korrekt sätt, och om någon ändock skulle vilja vara anonym torde en lösning för detta inte 
vara allt för problematiskt att åstadkomma. Lars Kilander påpekar att det är viktigt att vär-
na om människors integritet och den åsikten delar jag. Det är inte alla som öppet vill skylta 
med sina namn när det handlar om affärer som i många fall berör mångmiljonbelopp. 

Det kan tyckas bra att muntliga avtal är tillåtna i konsumenters förmån, men att bevisa att 
en mäklare verkligen sagt si eller så är svårt utan att ha det skriftligt. Det blir närmast en 
omöjlighet för en köpare att bevisa att en mäklare har lagt falska bud så länge inte alla bud 
redovisas öppet. Mäklarnas samvete blir förmodligen det som avgör om de väljer att avvika 
från att handla enligt god mäklarsed. Att mäklarna enbart tar säljarens intresse i beaktande 
leder även till att de frångår sin opartiska mellanmansroll. Då det i samband med budgiv-
ningen rör sig om det affärsmässiga förhållande och den prisfråga då mäklarna accepteras 
att ta enbart säljarens intresse i favör kan mäklarens opartiska agerande dock inte klandras i 
detta fall. Det är således frågan om att handla enligt god sed eller ej, vilket en fastighets-
mäklare alltid är skyldig att göra. I samband med budgivningen får dock mäklaren ett yp-
perligt tillfälle, utan risk för att bli avslöjad, att agera ohederligt. Anna-Lena Järvstrand, VD 
för FMN sade i programmet Insider att det var mycket sällsynt att FMN fick in anmälning-
ar angående att mäklarna lurar spekulanter med avsikten att få upp högre priser. Detta kan 
ses som föga förvånande med de regler som finns idag. Hur skall en köpare som just köpt 
en villa kunna bevisa att det förekommit konstigheter i samband med prisförhandlingen? 
Köparen kanske känner att något inte stod rätt till vid budgivningen, men att ta sig an att 
anmäla en mäklare till FMN bara för att man misstänker att något inte gått korrekt till är 
det nog inte särskilt många som gör. Den bästa lösningen på problemet är att offentliggöra 
alla lagda bud och då minimera risken att mäklarna fingerar bud för att trissa upp priserna.  

3.2 God fastighetsmäklarsed som utomrättslig handelsnorm 
Det finns inget direkt svar på vad god fastighetsmäklarsed är utan det anses vara mäklaror-
ganisationernas etiska regler samt vad som i allmänhet anses vara god affärssed som får ge 
vägledning i vad som utgör god fastighetsmäklarsed.TPF

199
FPT Tillsynsmyndigheterna och domsto-

larna har således inga konkreta regler att tillämpa utan får avgöra från fall till fall vad som 
utgör god fastighetsmäklarsed och därigenom utveckla begreppet. Nedan kommer några 
fall belysas där domstolarna har behandlat situationer där mäklarens agerande i enlighet 
med god fastighetsmäklarsed satts ifråga. 
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198
PT Prop. 1994/95:14. s. 80. 
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PT Se kap. 3 s. 23. 
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3.2.1 RÅ 2003 ref. 51 
FMN utdelade en varning till mäklaren som ansågs ha brutit mot sin omsorgsplikt då hon 
verkade för en överlåtelse trots att det fanns en panthavare med panträtt i bostadsrätten. 
Pantsättningen var dock inte meddelad till bostadsrättsföreningen och var därav inte sak-
rättsligt skyddad. Både FMN och länsrätten ansåg att mäklaren brutit mot god fastighets-
mäklarsed då hon trots att hon visste om att det fanns en pantförmån för en tidigare ägare 
genomförde förmedlingen och genom detta drog egen ekonomisk vinning. Mäklaren visste 
om att panträtten inte var meddelad till bostadsrättsföreningen men undlät ändå att upplysa 
pantinnehavaren om dennes möjligheter att säkra sina intressen. 

Kammarrätten ändrade sedan FMN: s och länsrättens beslut och undanröjde varningen. 
Kammarrätten uttalade att en fastighetsmäklare är skyldig att iaktta god fastighetsmäklarsed 
och har därvid att tillgodose både köparens och säljarens intressen. Mäklaren har i detta fall 
medverkat till en försäljning trots att lägenheten varit pantförskriven till förmån för en tidi-
gare ägare, vilken motsatt sig försäljningen. Mäklaren menade på att panträtten inte varit in-
skriven i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Kammarrätten beslutade att det 
inte kunde anses stridande mot god fastighetsmäklarsed att fullfölja försäljningen sedan det 
stått klart att panträtten inte varit inskriven. 

Regeringsrätten ansåg att det inte förelegat någon skyldighet för mäklaren att tillgodose 
även panthavarens intressen då denne inte haft någon sakrättsligt skyddad panträtt i fastig-
heten. Mäklaren ansågs av Regeringsrätten ha tillvaratagit både säljarens och köparens in-
tressen enligt god fastighetsmäklarsed och fastställde således kammarrättens domslut.TPF

200
FPT  

RÅ 2003 ref. 51 – egna kommentarer 
I fallet RÅ 2003 ref. 51 påvisas svårigheterna för en mäklare att verkligen veta vad som är 
förenligt med god fastighetsmäklarsed eller ej. Köpare och säljare hade i det här fallet inget 
intresse i huruvida mäklaren tillgodosett även panthavarens önskemål eller ej. Det kan för 
gemene man säkert tyckas att mäklaren i detta fall inte handlade enligt god sed, men då 
mäklaren endast skall tillgodose säljarens och köparens intressen så får mäklarens agerande 
anses som försvarligt. Så länge mäklaren uppfyller båda parternas intressen får det i enlighet 
med rättsfallet antas att han handlar enligt god fastighetsmäklarsed, även om han åsidosät-
ter andras utomstående intressen. 

3.2.2 RÅ 1992 ref. 90 
Mäklarsamfundets ansvarsnämnd ansåg att två mäklare grovt brutit mot god fastighetsmäk-
larsed då de bland annat undanhållit faktaunderlag för länsbostadsnämnden. Agerandet in-
nebar att eventuella statliga lån inte skulle kunna erhållas vilket i så fall medfört stora eko-
nomiska kostnader för ovetande köpare. Mäklarna hade även upprättat avtal som stred mot 
jordabalkens bestämmelser och även brustit i sin informationsskyldighet till köparna. 

Länsstyrelsen ansåg liksom AN att mäklarna grovt åsidosatt sina förpliktelser och drog in 
mäklarnas registrering då de inte ansågs lämpliga som fastighetsmäklare.  

Kammarrätten fann att mäklarna genom att inte informera köparna om den verkliga låne-
bilden och genom att medverka vid undertecknande av avtalen har aktivt medverkat till att 
undanhålla väsentliga uppgifter för köparna. Mäklarna har därigenom uppsåtligen åsidosatt 
                                                 

TP

200
PT RÅ 2003 ref. 51. 
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god fastighetsmäklarsed och deras olämplighet som fastighetsmäklare var så stark att de 
inte längre borde få uppträda såsom mäklare. Beslutet motiverades med hjälp av förarbete-
na där det angavs att en återkallelse av registrering endast bör ske då mäklarens bristande 
lämplighet är starkt ifrågasatt. Som exempel på en sådan starkt ifrågasättande lämplighet 
anges i första hand då mäklaren begått en brottslig gärning, men även i de fall mäklaren 
utan att begå en straffbar gärning uppsåtligen åsidosätter god fastighetsmäklarsed bör regi-
strering återkallas. Särskilt allvarligt ses på de fall där mäklaren utnyttjar någons okunnighet 
eller oförstånd genom att exempelvis upprätta köpehandlingar så någon av parterna gynnas 
otillbörligt eller förtiger någon omständighet av betydelse för bedömningen av fastighetens 
värde. TPF

201
FPT 

Regeringsrätten fastställde sedermera kammarrättens dom.TPF

202
FPT 

RÅ 1992 ref. 90 – egna kommentarer 
Fastighetsmäklarna i fallet RÅ 1992 ref. 90 hade så grovt brutit mot god fastighetsmäklar-
sed att deras registreringar drogs in. Mäklarna hade uppsåtligen åsidosatt god mäklarsed ge-
nom att undanhålla information som kunnat få stora konsekvenser för köparna samt även 
brutit mot jordabalkens regler då de inte upprättat avtalen på ett korrekt sätt. Det är enligt 
min mening av yttersta vikt att mäklare som avsiktligen vilseleder köpare för egen vinnings 
skull straffas hårt. En mäklare har en skyldighet att även se till köparens intressen och såle-
des måste en köpare kunna förutsätta att mäklaren ger honom korrekta uppgifter. Om 
mäklaren ostraffat kunnat fara med osanning hade det inneburit att köparen varit tvungen 
att anlita ett eget ombud för att kontrollera att allt står rätt till, alternativt varit utelämnad 
till att köpa grisen i säcken. Detta fall visar att det ej accepteras att mäklarna utnyttjar nå-
gons okunnighet så att en av parterna missgynnas. Det är viktigt att såväl köpare som sälja-
re kan ha fullt förtroende för mäklarna och då är det väsentligt att tillsynsmyndigheterna 
verkligen avskräcker mäklarna från ett sådant agerande, vilket lämpligen sker genom hårda 
straff såsom avregistrering. Det bör rimligtvis inte finnas några förmildrande omständighe-
ter då en mäklare avsiktligt lurat en köpare genom felaktiga uppgifter som kan få stora kon-
sekvenser för köparen. Problemet är som i de flesta andra fall angående god mäklarsed att 
veta när mäklaren har överskridit den nivå som skiljer mellan ett litet oskyldigt fel som 
FMN bör låta passera obemärkt, vidare till ett konkret misstag som motiverar en varning 
och vidare till den sista nivån som finner mäklarna såsom olämpliga som fastighetsmäklare 
och kräver en indragen registrering. Vad anses vara en stor ekonomisk konsekvens? Om en 
mäklare genom en felaktig uppgift utsätter mångmiljardären Bill Gates från att gå miste om 
ett bidrag på 100 000 kronor kan det förmodligen inte jämföras med att studenten Jens 
Gustafsson i Forserum går miste om samma bidrag. En stor ekonomisk konsekvens måste 
sättas i paritet med den ekonomiska situation som personen ifråga befinner sig i. Mitt ex-
empel är aningen extremt, men det kan inte antas allt för osannolikt att samma situation 
kan drabba två personer med likvärdig ekonomi. Om mäklaren i det ena fallet döms för att 
ha brutit mot god fastighetsmäklarsed, kommer per automatik så även ske för den andra 
mäklaren, eller kan tillsynsmyndigheterna hitta andra förmildrande omständigheter som 
motiverar två avvikande beslut?  
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3.2.3 NJA 2000 s 629 
Mäklaren hade utan att vara registrerad som fastighetsmäklare anvisat en köpare till en säl-
jare och hade vidare utfört vanliga mäklaruppgifter såsom att genomföra visning samt upp-
rätta köpehandlingar m.m. Säljaren ansåg det vara av stor betydelse att mäklaren verkligen 
var registrerad, och på en direkt fråga angående detta svarade mäklaren att hon var registre-
rad såsom fastighetsmäklare. Hovrätten uttalade i fallet att de mäklare som inte bryr sig om 
registreringsplikten får anses som oseriösa. En oregistrerad mäklare har ingen ansvarsför-
säkring och utsätter därmed sina kunder för vissa risker. Då mäklaren i detta fall på en di-
rekt fråga från säljaren felaktigt utgett sig för att vara en registrerad mäklare istället för att 
klargöra det verkliga förhållandet, får det anses som att mäklaren handlat illojalt mot sin 
uppdragsgivare. Att mäklaren även saknat ansvarsförsäkring och klientmedelskonto ansåg 
hovrätten strida mot god fastighetsmäklarsed och fann att det förelåg skäl för nedsättning 
av mäklarens provision. 

HD angav att den som anlitar en yrkesmässigt verksam mäklare har rätt att förvänta sig att 
denne är registrerad. En registrerad mäklare har genomgått särskild utbildning, vilket är en 
garanti för att uppdraget blir utfört på ett professionellt sätt. Om uppdragsgivaren felaktigt 
utgått från att mäklaren är registrerad finns som regel skäl att sätta ned mäklarens ersätt-
ning. HD fastställde hovrättens domslut. TPF

203
FPT 

NJA 2000 s 629 – egna kommentarer 
Att mäklarna utsätter konsumenterna för oförutsägbara risker torde i allmänhet strida mot 
god fastighetsmäklarsed. I det föregående fallet RÅ 1992 ref. 90 hade mäklarna bland annat 
innehållit information som kunnat äventyra köparnas ekonomi, i fallet NJA 2000 s 629 an-
sågs en oregistrerad mäklare ha brutit mot god fastighetsmäklarsed. Detta påvisar än en 
gång att mäklarna är skyldiga att leva upp till de krav som ställs på dem att inte utsätta sina 
kunder för risker. Det får anses som självklart att det även strider mot god fastighetsmäk-
larsed att inte vara registrerad som mäklare. Kravet på registrering finns uttryckligen med i 
lagtext, TPF

204
FPT och det får då ses som ostridigt att en mäklare skall vara registrerad hos FMN. 

3.2.4 RH 2000:82 
Mäklaren undlät att meddela köparna om att den lägenhet de avsåg förvärva var en ”oäkta” 
bostadsrätt. Köparna blev informerade om att lägenheten ägdes gemensamt av en bostads-
rättsförening samt en annonsbyrå, men mäklaren uppgav att detta endast hade skatterättsli-
ga effekter. Mäklaren upplyste inte köparna om att det var tveksamt om den nyttjanderätt 
de avsåg att köpa omfattades av bostadsrättslagens regler, trots att detta borde ha varit känt 
för honom. Mäklaren har på en direkt fråga från köparna förklarat att det rörde sig om en 
bostadsrätt. Hovrätten finner att mäklaren visat en betydande oaktsamhet och därigenom 
brutit mot god fastighetsmäklarsed. Köparna ansågs ha rätt till skadestånd från mäklaren.TPF

205
FPT  
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RH 2000:82 – egna kommentarer 
Även hovrättens domslut i fallet RH 2000:82 bevisar att en mäklare som lämnar felaktig in-
formation till köparna bryter mot god fastighetsmäklarsed. Det bör kunna ställas så pass 
höga krav på fastighetsmäklarna att de inte skall begå enkla misstag som kan få stora kon-
sekvenser för kunderna. I detta fall meddelades inte mäklaren någon varning, men köparna 
ansågs berättigade till skadestånd. I fallet har domstolarna endast behandlat mäklarens ska-
deståndsskyldighet till köparna och ej meddelat honom någon varning eller indragen regi-
strering. Det får ses som märkligt om inte FMN meddelat berörd mäklare åtminstone en 
varning i detta fall. Mitt ovanstående resonemang kring hur domstolarna behandlar varje 
fall för sig återkommer här,TPF

206
FPT då mäklaren i RH 2000:82 kanske inte åsidosatt god fastig-

hetsmäklarsed ens i den grad att det motiverat en varning enligt FMN.TPF

207
FPT Likaså kan det 

sättas ifråga om inte mäklarens registrering bort blivit indragen då mäklaren på en direkt 
fråga från köparna sagt att det var en bostadsrätt de köpte. Mäklaren var faktiskt medveten 
om förhållandet och torde då i likhet med mäklarna i fallet RÅ 1992 ref. 90 blivit av med 
sin registrering för att ha utnyttjat köparnas okunskap. Dock skall det återigen framhållas 
att varje fall får ses för sig och att det kan finnas många andra aspekter som påverkar ett 
beslut om varning eller indragen registrering. En indragen registrering kan få stora konse-
kvenser för mäklaren eftersom han inte kan utöva sitt yrke och det är bra att det då bedöms 
från fall till fall om en indragning verkligen är motiverad.TPF

208
FPT I detta fall torde inte mäklaren 

haft någon egen vinning genom att lämna den felaktiga informationen till köparna angåen-
de bostadsrätten. Därmed kan det tyckas som motiverat att mäklaren endast blir skyldig att 
ersätta den skada han åstadkommit. Att agerandet strider mot god fastighetsmäklarsed står 
dock klart även om frågan kvarstår kring förutsebarheten om vad ett brott mot god sed le-
der till. För att få någon som helst klarhet bör det per automatik leda till åtminstone en 
varning då det står klar att en fastighetsmäklare på minsta lilla sätt agerat i strid med god 
mäklarsed. Om agerandet sedan upprepas bör det finnas klara regler som säger att vid två 
eller tre varningar blir registreringen automatiskt återkallad, oavsett hur litet avsteg från god 
mäklarsed som skett i de olika fallen. Det finns annars alltid de mäklare som håller sig på 
gränsen till vad som är accepterat eftersom de vet att så länge de håller sig till små avvikel-
ser från god sed så riskerar deras registrering inte att bli indragen. 

3.2.5 RK 2004:6459 
I samband med en fastighetsförsäljning uppgavs boarean till 154 kvm och biarean till 34 
kvm, istället för den korrekta bo- och biarean som var 122 kvm respektive 66 kvm. Både 
FMN och länsrätten ansåg att den allmänna sakkunskap och erfarenhet mäklaren har erhål-
lit som fastighetsmäklare borde ha medfört att han reagerat över uppgiften av boarean som 
han fick från säljarna. Då mäklaren okritiskt vidarebefordrat uppgifterna till köparna ansågs 
han inte i den mån god fastighetsmäklarsed kräver ha upplyst köparna om fastigheten som 
16 § FML påvisar. Mäklaren meddelades varning. 

Kammarrätten angav att en mäklare normalt skall kunna lita på de uppgifter han får från en 
säljare. Endast om det föreligger särskilda skäl åligger det mäklaren att kontrollera säljarens 
uppgifter. Exempel på särskilda skäl kan vara om det framkommit motstridiga uppgifter el-
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ler om de lämnade uppgifterna framstår som tveksamma. Med hänsyn till omständigheter-
na i fallet ansåg kammarrätten inte att mäklaren hade brutit mot god fastighetsmäklarsed 
och upphävde underinstansernas avgöranden. TPF

209
FPT  

RK 2004:6459 – egna kommentarer 
I fallet RK 2004:6459 påtalade kammarrätten att det inte alltid är en mäklares skyldighet att 
vara medveten om att de uppgifter som lämnas till köpare är korrekta. Mäklaren hade vida-
rebefordrat säljarens uppgifter angående boarean i huset till köparna utan att kontrollera att 
uppgifterna var korrekta. Förfarandet ansågs inte stå i strid med god mäklarsed vilket leder 
till att problemet att veta i vilka situationer mäklaren bryter mot god sed återigen aktualise-
ras. Problematiken stannar inte där, utan i de fall det föreligger särskilda skäl skall mäklaren 
ändock kontrollera säljarens uppgifter vilket innebär att det i regel är en omöjlighet att på 
förhand säga hur domstolarna kommer att döma i ett visst fall. Jag har svårt att se den mäk-
lare som undvikit att kontrollera säljarens uppgifter i efterhand erkänner att han så borde 
ha gjort, om det inte är uppenbart. Likaså kan säljaren knappast klandra mäklaren för att 
han litat på honom och fört vidare hans information. Då det inte ansetts föreligga särskilda 
skäl då mäklaren fört vidare information om en boarea på 154 kvm istället för 122 kvm, det 
vill säga en skillnad på cirka 30 % av den totala ytan, ställs det förmodligen mycket höga 
krav på de situationer där det kan krävas att mäklaren kontrollerar säljarens uppgifter. Det 
får således anses som att mäklaren då han endast förmedlar uppgifter från säljaren i de allra 
flesta fall handlar enligt god mäklarsed. 

3.2.6 RK 2004:1955 
FMN utdelade en varning till mäklaren för att denne inte utformat kontraktet på ett riktigt 
sätt vid kontraktsskrivningen. 

Länsrätten ansåg liksom FMN att mäklaren åsidosatt sina skyldigheter enligt 12 § FML vid 
kontraktsskrivningen. Länsrätten uttalade att säljare och köpare varit överens i sak och att 
bristerna i köpekontraktet inte medfört någon skada för de inblandade. Länsrätten ansåg att 
felaktigheterna var av de enklare slaget och att en varning framstår som en för sträng på-
följd och upphävde FMN: s beslut. 

Kammarrätten instämde med underinstanserna att mäklaren handlat i strid med sina skyl-
digheter enligt FML. Till skillnad från i länsrätten betraktades förseelserna inte som ringa 
då fastighetsmäklaren i flera avseenden hade åsidosatt sina centrala skyldigheter. Således 
fanns det fog för att meddela mäklaren varning och kammarrätten fastställde FMN:s be-
slut. TPF

210
FPT 

RK 2004:1955 – egna kommentarer 
Mäklare som inte medverkar på ett korrekt sätt vid kontraktsskrivningen anses bryta mot 
god fastighetsmäklarsed enligt fallet RK 2004:1955. Länsrätten ansåg dock att då parterna 
varit överens och bristerna i kontraktet inte medför någon skada framstår en varning som 
för sträng påföljd. Kammarrätten ändrade, glädjande nog, länsrättens dom och påtalade att 
då mäklaren åsidosatt sina centrala skyldigheter så spelar det ingen roll att förseelserna kan 
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ses som ringa och mäklaren meddelades en varning. Det visar visst fog för min ståndpunkt 
att det bör finnas situationer där mäklarna alltid meddelas varning oavsett hur ringa deras 
förseelse är. I detta fall hade mäklaren brutit mot sina centrala skyldigheter, frågan är om 
det inte borde anses som en central skyldighet att alltid iaktta god fastighetsmäklarsed. Så-
ledes torde en varning vid brott mot god mäklarsed alltid vara motiverad. Det är viktigt att 
det inte blir slentrian i antal utdelade varningar från FMN, utan att uppfylla målet med att 
avskräcka mäklare från att frångå sina skyldigheter enligt god fastighetsmäklarsed. En var-
ning skall inte vara något som en mäklare rycker på axlarna åt och ser som naturligt, tan en 
varning skall innebära att mäklaren känner att han har ögonen på sig och fortsättningsvis 
sköter sig exemplariskt. Om mäklaren inte tar vara på den andra chans han fått skall mäkla-
ren veta att risken finns att han inte längre får behålla sin registrering. 

3.3 Egna kommentarer om god fastighetsmäklarsed 
Att lagstiftaren har valt en lösning där det är god fastighetsmäklarsed som avgör vad som är 
rätt eller fel får anses vara förståeligt. Fastighetsmarknaden är en bransch med snabba 
svängningar och det kan snabbt uppstå nya och oväntade situationer för mäklarna som inte 
finns uttryckligt reglerade i lagtext. I och med att mäklarna måste handla enligt god mäklar-
sed kan tillsynsmyndigheter snabbt och enkelt införa riktlinjer över vad som anses förenligt 
med god mäklarsed just för stunden. Tyvärr så är nackdelen den att det är ett oförutsägbart 
sätt att besluta på. Att hålla reda på allt som är förenligt med god mäklarsed är en omöjlig 
uppgift. Det kan bli olyckligt då mäklare faktiskt agerar efter vad de tror är god mäklarsed 
och sedan visar det sig att så faktiskt inte var fallet. Det är även svårt för köpare och säljare 
att ha någon större inblick i vad som utgör god fastighetsmäklarsed. God sed antyder ju att 
det synes vara det sunda förnuftet som avgör vad som är rätt eller fel, men då de allra flesta 
människor har olika nivåer på vad de anser är rätt eller fel torde någon klar nivå inte kunna 
läggas. Begreppet god fastighetsmäklarsed kan få många konsumenter att tycka att mäklare 
har agerat felaktigt då de inte uppfyller de krav som just den specifika konsumenten ställer 
på vad som är god sed, och vice versa. Att mäklarna skall handla enligt god fastighetsmäk-
larsed avskräcker säkert många konsumenter från att ifrågasätta om mäklarna verkligen 
handlat korrekt eftersom de är osäkra på vad som menas med begreppet. Ifall det i lagtext 
klart och tydligt står vad som är tillåtet eller ej uppstår inte liknande förvirring utan konsu-
menterna vet vad som gäller. Men då inte ens folk i branschen på rak arm kan säga exakt 
vad som är förenligt med god sed eller ej, kan detta självklart inte heller krävas av konsu-
menterna. Den som är tveksam på vad FMN anser vara förenligt med god sed eller ej kan 
gå in på nämndens hemsida och titta i de årsböcker som FMN ger ut över sina avgöranden 
varje år.TPF

211
FPT Där kan den som vill enkelt bläddra fram de fall som FMN behandlat som rör 

just den situation som personen ifråga undrar över. Det skall dock hållas i åtanke att alla 
omständigheter i just det specifika fallet spelar in då bedömningen gällande god mäklarsed 
görs, och varje fall bedöms som sagt för sig. 

Det är märkligt att FMN har en sådan godtrogen syn på mäklarna som den verkar ha. Att 
det, som FMN uttalat, är att underskatta mäklarna att misstänka att de inte enbart ser till 
kundens bästa vid förmedling av lån anses som väldigt märkligt. Det framstår enligt min 
mening som självklart att vissa mäklare har samröre med speciella kreditgivare. Att en mäk-
lare anställd av Föreningssparbankens fastighetsbyrå skulle hänvisa en kund till någon an-
nan bank än Föreningssparbanken är högst tvivelaktigt. Såväl förarbetena till FML som 
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FMN påvisar att en mäklare som åsidosätter en köpares behov vid förmedling av lån inte 
följer god fastighetsmäklarsed. Det verkar som om FMN blundar för problemet att fastig-
hetsmäklarna i allt större omfattning gagnar vissa kreditgivare framför andra, av en orsak 
som inte är att gynna kunderna. I och för sig så torde det vara självklart för en kund som 
anlitar en fastighetsmäklare på exempelvis Föreningssparbankens fastighetsbyrå att denne 
mäklare kommer att föreslå ett lån på just den banken. De kunder som inte litar på sin 
mäklare får i det fallet ordna med finansieringen på egen hand. Frågan är om så verkligen 
skall behöva vara fallet. Enligt min mening är det orimligt att en mäklare med så pass stark 
anknytning till viss kreditgivare uppfyller god fastighetsmäklarsed. Tyvärr finns det ingen 
praxis som uttalar vad som är förenligt med god fastighetsmäklarsed, vilket är ett bevis på 
att mäklarna i dessa fall hålls om ryggen av FMN. Det kan även vara så att de allra flesta 
köpare faktiskt är nöjda med de lån som berörda mäklare förmedlar. Det är praktiskt att 
kunna anlita mäklare samt få finansieringen löst på ett och samma ställe. Detta innebär 
dock inte att agerandet stämmer överens med den lagstiftning och de krav på god sed som 
mäklare har att rätta sig efter. Fortfarande är det konsumenterna som blir lidande då någon 
mäklare faktiskt förmedlar ett lån enbart för egen ekonomisk vinnings skull. Att en mäklare 
skall se över alla tänkbara lånealternativ är att dra problemet för långt, särskilt då mäklaren 
inte får någon ersättning för att förmedla lån. Dock bör situationen ses över, kanske är det 
lika bra att mäklaren får frångå sin opartiska mellanmansroll då han förmedlar lån och istäl-
let blir tvungen att redovisa på vilket sätt han har anknytning till vissa kreditgivare såsom 
gäller för till exempel försäkringsförmedlare. TPF

212
FPT En annan lösning kan vara att helt förbjuda 

mäklare att förmedla lån och jämställa detta med den förtroenderubbande verksamhet som 
förbjuds i 14 § FML. Då blir alla köpare tvungna att sköta finansieringen genom egen för-
sorg och problemet med att mäklare kan ha egna ekonomiska intressen vid låneförmedling 
försvinner. En sådan förbjudande åtgärd skulle dock medföra fler nackdelar än fördelar. 
Det vore därför bättre om mäklarens roll som låneförmedlare istället offentliggörs. Det är 
bättre att köparna får möjlighet att på egen hand avgöra vilken avsikt mäklaren har med att 
förmedla ett visst lån genom att få reda på mäklarens eventuella samröre med kreditgivaren, 
än att köparna själva skall behöva söka upp dessa. Det är sedan fritt för de kunder som 
misstror mäklaren att själva ordna med finansieringen. Därför kan det sägas att Förenings-
sparbankens fastighetsbyrå idag fungerar på det sätt som jag finner vara mest lämpligt, då 
det inte kan anses som oklart vilken kreditgivares lån de kommer att förmedla och varför. 
Men i dagens läge strider det mot god fastighetsmäklarsed, då både FMN och förarbeten 
faktiskt uttrycker att en mäklare som inte ser till köparens verkliga behov vid förmedling av 
lån inte följer god mäklarsed. 
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4 Mellanmän 
En mellanman kan agera i många olika skepnader, exempelvis såsom syssloman, fullmäktig, 
prokurist, kommissionär, agent, mäklare m.m.TPF

213
FPT I detta kapitel behandlas de typer av mel-

lanmän som tydligt påvisar skillnader och likheter med fastighetsmäklarens roll som en 
opartisk mellanman. För att bli betraktad som en mellanman krävs det att det förekommer 
ett handlande av mellanmannen för någon annans räkning. Den som handlar för egen räk-
ning blir istället att betrakta som egenhandlare. TPF

214
FPT Tidigare i uppsatsen har visats att fastig-

hetsmäklaren, för att ej bli betraktad som egenhandlare, måste upprätthålla sin roll som 
opartisk mellanman. Detta förhindrar honom att själv köpa en fastighet han har att förmed-
la, TPF

215
FPT samt att handla med fastigheter för egen vinning.TPF

216
FPT Det centrala i mellanmannens 

handlande är i samtliga fall att uppdragsgivaren skall få en motpart genom mellanmannens 
försorg. En fråga som uppstår är huruvida uppdragsgivaren kan bli bunden genom mel-
lanmannens handlande eller ej. TPF

217
FPT  

De olika områdena för mellanmän har ibland sin egen lagstiftning, såsom fastighetsmäklar-
na har att följa FML. I övriga fall finns huvudreglerna om mellanmän i avtalslagenTPF

218
FPT och i 

handelsbalkens 18 kap TPF

219
FPT (HB).TPF

220
FPT 

4.1 Sysslomän 
Att tituleras som syssloman preciserar inte en mellanmans uppdrag nämnvärt. Att vara 
syssloman innebär endast att mellanmannen har rätt att rättshandla för uppdragsgivaren. 
Ett uppdrag av sådan karaktär kännetecknar hela mellanmansområdet och därför intar syss-
lomannen en form av allmän karaktär som de flesta mellanmän kan sorteras in under. TPF

221
FPT  

En syssloman åtar sig vanligen uppdrag av immateriell karaktär, det vill säga uppdrag som 
ej avser fysiska föremål. Yrkesmän som anses tillhöra sysslomannaskapet är bland annat 
advokater, revisorer och konsulter. Kännetecknande för dessa sysslomän är att de får i 
uppdrag av en uppdragsgivare att rättshandla för denne. Det infinner sig således ett särskilt 
förtroendeförhållande mellan uppdragsgivaren och sysslomannen och ofta uppkommer 
detta genom att den senare erhåller en fullmakt från uppdragsgivaren.TPF

222
FPT Det finns dock 

inga speciella formkrav vid ingåendet av ett sysslomansavtal, utan det är vanliga avtalsrätts-
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liga principer som gäller. TPF

223
FPT Bundenhet mellan uppdragsgivaren och sysslomannen kan även 

uppkomma genom passivitet i de fall sysslomannen sedan tidigare står i ett varaktigt och 
yrkesmässigt uppdragsförhållande gentemot huvudmannen.TPF

224
FPT  

Ett uppdrag som syssloman kan ges till både en fysisk person samt till ett företag. Likaså 
kan en fullmakt utfärdas till både en fysisk eller juridisk person.TP

 
F

225
FPT Som ovan nämnts är det 

reglerna i avtalslagen och 18 kap HB som är tillämpliga på sysslomän. Reglerna om sysslo-
män i HB synes vara utformade för enskilda personer men av rättsfallet NJA 1992 s 16 
framgår att reglerna förmodligen också kan tillämpas på företagsuppdrag. HD yttrar i rätts-
fallet att det skulle te sig främmande för en modern rättsuppfattning om en juridisk person 
inte skulle kunna fungera som syssloman. TPF

226
FPT 

Sysslomannen kan binda sin huvudman på två olika sätt; dels genom att sysslomannen 
handlar inom fullmaktens gränser och dels i de fall huvudmannen trots sysslomannens 
överskridande av fullmakten haft nytta av tredje mans prestation. Det finns inte något 
stadgande som föreskriver ansvar för sysslomannen i de fall han handlar utanför sin befo-
genhet. Det anses dock som uppenbart att en syssloman som binder sin huvudman i mot-
sättning till uppdraget blir ansvarig i mån av visad culpa. Sysslomannen bär inte heller något 
ansvar för att motparten lever upp till sina förpliktelser gentemot huvudmannen.TPF

227
FPT  

En syssloman har rätt till arvode för sitt arbeteTPF

228
FPT och om inget särskilt avtal om arvodets 

storlek träffats skall arvodet vara skäligt med hänsyn till omständigheterna.TPF

229
FPT Vid bestäm-

mandet av arvodets storlek för sysslomän har HD tagit hänsyn till sysslomannens kvalifika-
tioner. I ett rättsfall godtog HD att en advokat tog ut en högre ersättning än vad som skulle 
följa av timkostnadsnormen i brottsmålstaxan. HD motiverade detta med att advokaten 
hade särskilda insikter och erfarenheter på det berörda området som medförde att hans ar-
bete kunde skötas på ett mer kvalificerat och skyndsammare sätt än eljest. Advokaten hade 
också utfört sitt uppdrag med skicklighet och omsorg vilket också synes ha varit avgörande 
för målets utgång.TP

 
F

230
FPT Det krävs inte heller något avtal om ersättning, utan ersättning utgår 

såvida det inte klart och tydligt framgår att uppdraget skall utföras utan vederlag. En syss-
loman har rätt till ersättning så fort han utfört arbete för en kunds räkning, oavsett om 
kunden senare väljer att avstå från att tillskansa sig sysslomannens gärningar. 

4.2 Fullmäktige 
Fullmäktigen har rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudman och binda denne genom av-
tal.TPF

231
FPT En person kan få en fullmakt att företräda någon utan att få något egentligt uppdrag. 
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Det är inte ovanligt att någon som skall ut och resa meddelar tredje man att en person så-
som fullmäktig får rätt att ingå rättshandlingar för honom vid behov. En fullmakt innebär 
således att uppdragsgivaren godkänner att han åtar sig följderna av de rättshandlingar som 
fullmäktigen ingår gentemot tredje man.TPF

232
FPT För att binda sin huvudman måste fullmäktigen 

ge sig till känna som just fullmäktig inför motparten.TPF

233
FPT Det är dock inte nödvändigt att 

ange vem som är huvudman och det är inte heller i alla situationer som fullmäktigen måste 
uppge att handlandet sker i fullmaktsgivarens namn. Då ett inköp görs i en butik anses det 
som självklart att expediten inte handlar i sitt eget namn utan för sin arbetsgivare.TPF

234
FPT 

Som ovan nämnts kan en fullmakt utfärdas till både en fysisk och juridisk person. Det före-
ligger i regel inte några formföreskrifter för upprättandet av en fullmakt.TPF

235
FPT Dock krävs det 

vid affärer med fast egendom att fullmakten ingås skriftligen.TPF

236
FPT Det finns flera olika typer 

av fullmakt. Den självständiga fullmakten består i regel av ett meddelande från huvudmannen 
till tredje man, muntligt eller skriftligt, att en fullmäktig har viss behörighet. Fullmäktigens 
behörighet att binda huvudmannen är således synlig för tredje man. TPF

237
FPT 

Ställningsfullmakten innebär att någon på grund av sin ställning, såsom anställd i annans 
tjänst eller eljest genom avtal, har fullmakt att företaga rättshandlingar.TPF

238
FPT Ställningsfullmak-

ten bygger på ett avtal mellan huvudmannen och fullmäktigen som inte är synligt för tredje 
man, vilket innebär att ställningsfullmakten är en form av självständig fullmakt. De intryck 
som fullmaktsinnehavaren ger utåt kännetecknar oftast hans behörighet för tredje man. 
Exempelvis anses ett affärsbiträde ha rätt att ta betalt för varor, en brevbärare ha rätt att 
hämta post o.s.v. utan att behöva ange att de har fullmakt vid varje situation. De fall som 
ställer till med problem är enligt Tiberg då det inte finns några yttre tecken på att en viss 
person har rätt att rättshandla för någon, exempelvis då någon i en affär uppger sig för att 
vara hembiträde för en viss familj och vill göra kreditinköp för familjen. TPF

239
FPT 

 Uppdragsfullmakt ges till fullmäktigen genom ett muntligt eller skriftligt meddelande från 
uppdragsgivaren, som inte är tänkt att visas för tredje man. Uppdragsfullmakten grundar 
sig på det uppdrag som fullmäktigen får från huvudmannen, vanligtvis meddelas fullmakten 
muntligen. Tredje man har bara fullmäktigens uppgift att lita på men i regel blir fullmäkti-
gen själv ansvarig vid de tillfällen fullmakt saknas. Att fullmäktigen får bära ansvar har lett 
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till att fullmaktens ursprungliga syfte att fungera endast vid mindre viktiga rättshandlingar 
har övergått till att bli allt vanligare såväl i privatlivet som i kommersiella sammanhang.TPF

240
FPT 

4.2.1 Jämförelse mellan fastighetsmäklare och fullmäktige 
Det är enligt 15 § FML förbjudet för en fastighetsmäklare att agera ombud för någon av 
parterna, det torde således även vara förbjudet att med hjälp av fullmakt handla i någon av 
parternas intresse. Om mäklaren skulle bryta mot denna regel anses det endast som att han 
brutit mot god fastighetsmäklarsed och den rättshandling som han företagit i ena partens 
intresse blir ändock fullt giltig mellan köpare och säljare. TPF

241
FPT Det är alltså inte helt uteslutet 

att en mäklare handlar såsom fullmäktig, fast det inte är tillåtet och FMN kan meddela ho-
nom en varning.TPF

242
FPT 

I samband med fastighetsöverlåtelsen kan mäklaren dock hjälpa någon av parterna skriva 
under och slutföra vissa detaljer av praktisk betydelse för att affären skall kunna avslutas. 
Det kan liknas med en självständig fullmakt och motparten får anses vara på det klara med 
att mäklaren endast gör detta av praktisk betydelse och ej för att ge den ena parten någon 
särskild fördel. För att mäklaren skall få rätt att företräda någon av parterna på detta sätt 
måste de avtalsvillkor som rättshandlingen gäller vara ostridiga mellan parterna, annars blir 
mäklaren genast tvungen att avsäga sig rollen som tillfälligt ombud. TPF

243
FPT  

4.2.2 Egna kommentarer om fullmäktige 
Det är att gå för långt att säga att fastighetsmäklaren påminner om en fullmäktig. En ställ-
ningsfullmakt har mäklaren inte då han inte utåt ger något intryck av att företräda säljaren. 
Det står klart och tydligt i 12 § FML att mäklaren skall beakta båda parters intressen. Inte 
heller finns det någon möjlighet för fastighetsmäklaren att binda uppdragsgivaren med 
hjälp av en självständig fullmakt, förutom i de praktiska fall då alla avtalsvillkor redan är 
framförhandlade mellan parterna. Möjligtvis kan det göras en viss liknelse mellan en upp-
dragsfullmakt och fastighetsmäklarens uppgift att försöka få fram ett så bra pris på fastig-
heten som möjligt. Även om det inte är uttryckligt lagstadgat anses det accepterat att mäk-
laren i just förhandlingen om priset frångår sin opartiska mellanmansroll och istället ser till 
sin uppdragsgivares intressen. TPF

244
FPT Att det är säljaren som bestämmer till vilket pris fastighe-

ten skall säljas är självklart och det är då inte helt orimligt att likna mäklarens roll i prisför-
handlingen med en uppdragsfullmakt. Mäklaren har ju fått i uppdrag att försöka få fram ett 
bud som säljaren är villig att acceptera. Mäklaren har dock ingen möjlighet att binda sälja-
ren vid ett lagt bud, utan det är säljaren själv som i slutändan avgör om budet är acceptabelt 
eller ej. Tyvärr verkar det vara problematiskt för många mäklare att veta var gränsen går för 
vad som är tillåtet för att få ett så högt pris på fastigheten som möjligt. Istället för att hand-
la inom ramarna för god fastighetsmäklarsed fokuserar mäklarna allt mer på att få ett så 
högt bud som möjligt på fastigheten genom att ta till ohederliga metoder.TPF

245
FPT Dessa oheder-
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liga metoder har uppmärksammats i media den senaste tiden och visat att det inte är ovan-
ligt att mäklarna då frångår sin opartiska mellanmansroll.TPF

246
FPT När mäklarna handlar på detta 

ohederliga vis görs det främst på eget bevåg, men paralleller med att fastighetsmäklarna 
agerar med fullmakt från uppdragsgivaren kan också göras. Det verkar inte allt för 
osannolikt att en säljare säger till en fastighetsmäklare att ta till de metoder som krävs för 
att få ett så bra pris som möjligt. Både säljaren och fastighetsmäklaren drar ekonomisk vin-
ning av ett så högt pris som möjligt, men att bevisa detta torde givetvis vara svårt då dessa 
överenskommelser mellan säljare och mäklare knappast sker skriftligen. 

4.3 Kommissionär 
En kommissionär avtalar i sitt eget namn fast för sin huvudmans räkning vilket leder till att 
det är kommissionären som blir ansvarig gentemot tredje man.TPF

247
FPT Bestämmelserna om 

kommission finns i kommissionslagen. TPF

248
FPT Lagen påvisar att en kommissionär är den som 

åtagit sig uppdrag att för annans räkning men i eget namn försälja eller inköpa varor, vär-
depapper eller annan lös egendom.TPF

249
FPT Kommissionslagen har dock en vidsträckt analogisk 

tillämpning vilket gör att yrkeskategorier såsom mäklare och speditörer, som uppträder i 
eget namn kan betraktas som kommissionärer även om de inte säljer eller köper in varor, 
värdepapper eller annan lös egendom.TPF

250
FPT Vid avgörandet om handlandet sker för annans el-

ler egen räkning blir det avgörande om huvudmannen har ett verkligt intresse för avtalet 
med tredje man eller inte. Om huvudmannen har ett starkt intresse av till vilket pris kom-
missionären träffar avtal med tredje man tyder detta på att ett kommissionsförhållande fö-
religger. Ifall det istället är mellanmannen som bär den ekonomiska risken för avtalet tyder 
det på att ett egenhandlande föreligger och ej något kommissionsförhållande. En kommis-
sionär får oftast betalt i form av provision och tar således en mindre ekonomisk risk än 
egenhandlaren. TPF

251
FPT Kommissionären måste följa de föreskrifter som ges av huvudmannen 

samt meddela om ingångna avtal och redovisa uppdraget för denne. TPF

252
FPT I de fall kommissio-

nären ingår avtal med försumlighet har huvudmannen rätt att avisa avtalet,TPF

253
FPT eller rätt till 

ersättning för den skada som tillfogats honom.TPF

254
FPT 

Huvudmannen får lov att vara anonym men det måste framgå att det finns en huvudman 
och huvudmannen måste även ”existera” vid avtalsslutet. Om det exempelvis ej funnits en 
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huvudman vid avtalsslutet hade kommissionären kunnat leta fram en insolvent huvudman i 
efterhand, med följden att kommissionären undgått ansvar och tredje man drabbats. TPF

255
FPT  

En kommissionär får själv träda in som köpare eller säljare i affären endast när detta med-
ges av kommissionsavtalet eller av handelsbruk.TPF

256
FPT Kommissionären vet vilken smärtgräns 

som huvudmannen har och kan därför eftersätta huvudmannens intresse för att själv få 
största möjliga ekonomiska vinning. Tiberg påpekar dock att det är svårt att komma ifrån 
de fall av dolda självinträden där kommissionären redovisar ett köp för huvudmannen för 
att sedan sälja vidare varan till tredje man för egen vinning och på så sätt tillskansa sig ytter-
ligare vinst.TPF

257
FPT  

4.3.1 Egna kommentarer om kommission 
Mäklare kan ofta inte arbeta som kommissionärer på grund av att det strider mot god han-
delssed.TPF

258
FPT Om en fastighetsmäklare agerar i likhet med en kommissionär strider det mot 

flertalet regler i FML. Bland annat skulle förbudet mot handel med fastigheter samt om-
budsförbudet överskridas, självklart skulle det även vara oförenligt med 12 § och kravet på 
att bevaka både köpare och säljares intressen om fastighetsmäklaren tilläts handla såsom en 
kommissionär. 

Det gå dockr att finna stora likheter mellan fastighetsmäklarens och kommissionärens sätt 
att handla. Fastighetsmäklaren har till uppgift att sammanföra säljare och köpare för att för-
söka få till ett avtal mellan dem.TPF

259
FPT En liknande uppgift har kommissionären som skall hitta 

en köpare eller en säljare åt sin huvudman, men vanligtvis gäller det då avtal om varor eller 
andra lösa saker. En fastighetsmäklare erhåller provision för sitt arbete precis som en 
kommissionär erhåller provision för sina fullgjorda uppdrag, ingen av dem tar således nå-
gon nämnvärd ekonomisk risk. Förbudet mot självinträde gäller som regel för både kom-
missionären och fastighetsmäklaren, detta för att skydda deras huvudmän från att bli ut-
nyttjade. 

En fastighetsaffär rör såpass betydande belopp och är en affär som konsumenter kanske 
bara genomför en gång under hela sin livstid. Enligt min mening torde detta leda till att det 
inte kan anses som lämpligt att genomföra ett köp eller försäljning av en fastighet genom 
kommission. En säljare av en fastighet måste ha mycket större kontroll och inflytande över 
situationen än vad en huvudman har över kommissionären och dennes handlande. I ett 
kommissionsförhållande överlåter huvudmannen helt på kommissionären att sluta avtal för 
hans räkning, även om kommissionären skall redovisa vad han åstadkommer. Att en fastig-
hetsmäklare skulle kunna sluta avtal i sitt eget namn för en säljares räkning synes också 
omöjligt och även oerhört olämpligt. Enligt JB uppkommer ett giltigt köp av fast egendom 
först efter det att både köpare och säljare undertecknat en köpehandling.TPF

260
FPT Redan detta 
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hindrar att någon annan än säljaren ingår avtal med tredje man utan säljarens direkta in-
blandning.  

FML uppfyller på ett bättre sätt än kommissionslagen de krav som bör ställas på en mel-
lanman i en fastighetsaffär, det vore i och för sig konstigt annars. Det finns inte några 
aspekter i ett kommissionärsförhållande som fastighetsmäklaren bör ges möjlighet att hand-
la efter som han inte tillåts göra idag. Anledningen till detta är att FML skall vara en lag 
som gynnar konsumenter. Ifall fastighetsmäklare kan börja handla med fastigheter i eget 
namn försvinner hela det förtroendet som en köpare av en fastighet idag har för en fastig-
hetsmäklare. Ifall någon lärdom skall kunna dras från kommissionärer får hela grundtanken 
med fastighetsmäklaren som en opartisk mellanman omprövas vilket inte får anses som 
lämpligt. 

4.4 Övriga mellanmän 
Budet hör inte självklart till gruppen av mellanmän, detta för att han är osjälvständig och 
saknar förmåga att binda sin huvudman. TPF

261
FPT Ett bud är en person som utan ändringar eller 

tillägg skall överföra ett meddelande från en person till en annan. Exempel på personer 
som agerar såsom bud kan var ombud för företag som mottar beställningar från allmänhe-
ten och sedan vidarebefordrar dem till företaget. Avtalslagen accepterar avtal träffade med 
hjälp av bud såsom avtal ingångna mellan parterna själva. TPF

262
FPT Har budet framfört meddelan-

det felaktigt blir avsändaren som regel inte bunden. TPF

263
FPT Det blir alltså tredje man som står 

risken för att meddelandet förvanskas av budet.TPF

264
FPT 

Handelsagenten agerar liksom övriga mellanmän efter ett avtal mellan huvudmannen och 
agenten. Handelsagenter används ofta när näringsidkare skall sätta sina produkter i omlopp, 
antingen på en inhemsk eller utländsk marknad.TPF

265
FPT En handelsagent är en näringsidkare 

som har avtalat med huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka 
för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud eller sluta avtal i huvudmannens 
namn. TPF

266
FPT 

Mäklarens främsta uppgift är att sammanföra parterna och vara en kontaktman mellan ut-
bjudare och spekulanter. Mäklaren får oftast i uppdrag att till en början finna en intresserad 
medkontrahent till huvudmannen, därefter medlar mäklaren mellan parterna och överför 
deras olika bud och motbud. Slutligen när parterna är överens kan mäklaren få fullmakt att 
sluta avtalet. Mäklaren kan alltså verka i flera olika egenskaper inom uppdraget. Vid överfö-
ring av meddelanden agerar han liknande ett bud för att vid avtalsslutet kunna agera såsom 
kommissionär eller fullmäktig.TPF

267
FPT Det är problematiskt att bestämma om mäklarens ansvar 

utåt, det som får tas i beaktande är om mäklaren handlat som bud eller som fullmäktig. Ef-
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tersom fullmäktigen i motsats till budet har ett garantiansvar blir skillnaden stor vid be-
stämmandet av mäklarens ansvar i olika situationer. I regel har mäklaren ingen fullmakt, 
men en tredje man skall inte behöva drabbas av att en huvudman använder sig av en mäk-
lare. På det sättet leder mäklarens felaktiga uppgifter till att antingen mäklaren eller huvud-
mannen blir ansvariga om uppgifterna kommit till tredje mans nackdel.TPF

268
FPT Mäklaren ersätts i 

form av provision som utgår först sedan avtal träffats mellan huvudmannen och den part 
som anvisats av mäklaren. TPF

269
FPT 

En försäkringsmäklare agerade tidigare självständigt i motsats till försäkringsbolagens an-
ställda och förmedlade försäkringar från flera olika försäkringsbolag utefter kundernas be-
hov. TPF

270
FPT Reglerna om försäkringsmäklaren fanns i försäkringsmäklarlagen TPF

271
FPT, som år 2005 er-

sattes med försäkringsförmedlingslagen.TPF

272
FPT Syftet med den nya försäkringsförmedlarlagen 

var att införliva ett EG-direktivTPF

273
FPT angående försäkringsförmedling.TPF

274
FPT Den nya lagen gör 

numer ingen skillnad på en mäklare, som förr företrädde försäkringstagaren, eller ett om-
bud som företrädde försäkringsgivaren. TPF

275
FPT Båda typer faller nu in under begreppet försäk-

ringsförmedlare och syftet är att låta marknadens aktörer själva skapa en lämplig och effek-
tiv marknadsindelning. När det gäller själva förmedlingsarbetet är det mest centrala och be-
tydelsefulla att ge kunden råd om vilken försäkring som passar dennes behov och önskemål 
bäst. TPF

276
FPT 

En försäkringsförmedlare kan vara både en fysisk och en juridisk person. TPF

277
FPT En förmedlares 

informationsskyldighet regleras i 6 kapitlet i försäkringsförmedlarlagen. Om försäkrings-
förmedlaren får provision eller arvode från försäkringsgivaren måste förmedlaren upplysa 
kunden om detta.TPF

278
FPT Kunden skall i regel få informationen skriftligen,TPF

279
FPT och det föreligger 

även en dokumentationsplikt för försäkringsförmedlaren där han skall dokumentera vad 
som förekommit vid förmedlingstillfället och överlämna detta till kunden.TPF

280
FPT Liksom fastig-

hetsmäklaren skall försäkringsförmedlaren handla enligt god sed och utföra sitt uppdrag 
omsorgsfullt.TPF

281
FPT 

                                                 

TP

268
PT Tiberg. s. 142 f. 

TP

269
PT Tiberg. s. 144. 

TP

270
PT Hellner. s. 201. 

TP

271
PT Lag (1989:508) om försäkringsmäklare. 

TP

272
PT Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

TP

273
PT Dir. (2002/92/EG). 

TP

274
PT Prop. 2004/05:133. s. 1. 

TP

275
PT Prop. 2004/05:133. s. 43. 

TP

276
PT Prop. 2004/05:133. s. 53. 

TP

277
PT 1 kap. 10 § 1 p. a. Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

TP

278
PT 6 kap. 1 § 1 st. 5 p. Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

TP

279
PT 6 kap. 3 § 1 st. Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

TP

280
PT 6 kap. 6 § Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

TP

281
PT 5 kap. 4 § 1 st. Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 
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4.5 Egna kommentarer om mellanmän 
Skillnaderna mellan fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman och övriga sorters 
mellanmän verkar som oroväckande stor. Vid en första anblick av ovan gjorda genomgång 
av mellanmän kanske inte problemet verkar så stort. Men om det tas i beaktande att fastig-
hetsmäklaren skall agera såsom en opartisk mellanman medan övriga mellanmän enbart fö-
reträder sin huvudman klargörs problemet. Att använda ett begrepp som mellanman väcker 
genast associationer till övriga sorters mellanmän och till deras sätt att agera. Att då använ-
da ett ord som ”opartisk” framför mellanman skapar per automatik en oändlig möjlighet till 
förväxling och misstolkningar om fastighetsmäklarens rätt att agera, gentemot hur övriga 
mellanmän handlar.  

Redan vid uppdragets ingående skiljer sig de olika mellanmännens roller åt. Fastighetsmäk-
laren får i uppdrag av en huvudman att exempelvis sälja dennes bostad men skall då genast 
ikläda sig en roll som opartisk mellanman som skall ta tillvara på både  intressen. Övriga 
mellanmän får i uppdrag att rättshandla för just deras huvudman, med endast hans intres-
sen i fokus. Fastighetsmäklaren är således en form av förhandlare med uppgift att få par-
terna att komma överens med bästa möjliga resultat för både säljare och köpare. Fastig-
hetsmäklaren är i denna roll även förbjuden att ta sina egna intressen i beaktande i den mån 
de kan påverka affären på något sätt. Den typiska mellanmannen torde ta till alla knep för 
att se till att just hans uppdragsgivare får störst vinning. Det är självfallet att de allra flesta 
mellanmän håller sig inom lagens gränser, men att ligga så nära gränsen som möjligt ser nog 
flertalet advokater och revisorer som en självklarhet. I de flesta affärsförhållanden torde an-
litandet av en mellanman ske just för att huvudmannen själv till exempel inte har tid, kun-
skap eller ork att sköta de uppdrag som ges till mellanmannen. Det skulle givetvis vara helt 
orimligt att mellanmannen i dessa fall också tog en blivande motparts intressen i beaktande 
vid en affär. Ingen människa skulle väl våga anlita en advokat om han också skulle ta hän-
syn till motparten och se till att även han blir nöjd, eller en revisor som undviker möjlighe-
ten att skära ner på skattekostnader för att även Skatteverket skall bli tillfredsställda. Kan-
ske är detta att dra problematiken för långt, men det visar tydligt det orimliga i att en mel-
lanman skall se till båda parters intressen. 

Fastighetsmäklarens roll som en opartisk mellanman tål att ifrågasättas. Är han verkligen en 
mellanman? Skillnaderna mot övriga mellanmän är många. En fastighetsmäklare måste en-
ligt 11 § FML ingå ett skriftligt uppdragsavtalTPF

282
FPT och inte såsom övriga mellanmän följa de 

vanliga avtalsrättsliga principer som gäller.TPF

283
FPT Ett fastighetsmäklaruppdrag är även person-

ligt och kan ej ges till en juridisk person, 1 § FML. Vad gäller sysslomän kan ett uppdrag 
ges till både en fysisk och juridisk person.TPF

284
FPT  En syssloman blir alltid berättigad ersättning 

för sitt arbete till skillnad från en fastighetsmäklare som i regel endast får ersättning i de fall 
hans arbete leder till att ett överlåtelseavtal uppstår mellan parterna. Sysslomannen får be-
talt i form av arvode och har även rätt till extra ersättning för kostnader som han har fått i 
och med uppdraget. Fastighetsmäklaren får betalt i form av provision om inget annat avta-
lats, TPF

285
FPT han blir följaktligen utan ersättning i de fall som hans arbete ej leder till att en över-

                                                 

TP

282
PT Se kap. 2.3.1. 

TP

283
PT Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och 18 kap Handels-
balk. 

TP

284
PT Se kap. 4.1. 

TP

285
PT 21 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 
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låtelse kommer till stånd. Fastighetsmäklaren har i de fall hans ersättning utgår i form av 
provision endast rätt till ersättning för sina kostnader om detta särskilt avtalas.TPF

286
FPT I de fall 

fastighetsmäklarens ersättning utgår i form av arvode anses arvodet inkludera hans kostna-
der och han har i motsats till sysslomannen ingen rätt att få ytterligare ersättning för övriga 
kostnader.TPF

287
FPT 

Ett bud undgår generellt ansvar vilket innebär att tredje man bär risken. Men i de fall en 
fastighetsmäklare liksom övriga mäklare agerar såsom bud, exempelvis då de för över med-
delanden från säljaren till tänkta spekulanter, anses tredje man generellt inte bära någon 
risk.TPF

288
FPT Det får anses som en bra lösning att fastighetsmäklaren eller huvudmannen inte kan 

undgå ansvar då de ger felaktiga uppgifter till en köpare. En fastighetsmäklares uppdrag är 
alldeles för viktigt för de inblandade parterna för att han skall kunna undgå ansvar. Efter-
som FML även är en konsumentfrämjande lag är det viktigt att en köpare skall kunna lita 
på att även hans intressen beaktas.  

Det är underligt att en försäkringsförmedlare får ersättning av det försäkringsbolag som 
han förmedlar en försäkringstagare till, samtidigt som det är kundens intressen som han har 
att beakta. Det verkar konstigt om en försäkringsmäklare kan hålla sig neutral och bortse 
från sin egen ekonomiska vinning i de fall storleken på ersättningen skiljer sig från de olika 
försäkringsbolagen. Även fastighetsmäklarna skall vara neutrala och se till kundens bästa då 
de hjälper köpare och säljare med bank och försäkringskontakter. Det är inte en angenäm 
situation som uppstår i dessa fall. Som nämns i förarbetena till FML kan det sättas ifråga 
huruvida en mäklare som får särskild ersättning hos en kreditgivare kan tänkas vilja föreslå 
en annan kreditgivare.TPF

289
FPT FML har löst situationen på så sätt att det är förbjudet med sådan 

form av ersättning. Fastighetsmäklarna förutsätts således vara neutrala när de hänvisar kö-
pare till olika kreditgivare och försäkringsbolag. Trots detta finns det sätt att kringgå be-
stämmelsen.TPF

290
FPT  

På samma sätt som det görs med fastighetsmäklare kan det sättas ifråga huruvida försäk-
ringsförmedlarna verkligen kan se till kundens bästa i de fall de drar egen vinning av att 
förmedla vissa försäkringar.TPF

291
FPT Försäkringsförmedlarlagen har löst situationen på ett bra sätt 

då försäkringsförmedlarna måste upplysa kunden om de ersättningar de erhåller från annat 
håll. Således får kunderna en indikation att tänka till över varför försäkringsförmedlaren re-
kommenderar just de försäkringar som han gör. Kunderna blir följaktligen inte lurade till 
att teckna vissa försäkringar utan vetskap om att det gagnar förmedlaren. Vad som bör hål-
las i åtanke är att det förmodligen, liksom med fastighetsmäklare, förekommer dolda er-
sättningar från försäkringsgivarna som inte förmedlarna redovisar. Dolda ersättningar gör 
att sambandet mellan en viss försäkringsgivare och försäkringsförmedlare inte synes vara så 
starkt som det egentligen är. Det faktum att det vid försäkringsförmedling är tillåtet för för-
säkringsgivarna att betala ut ersättning till förmedlarna gör att de dolda ersättningarna troli-
gen inte är speciellt vanliga. En lösning med offentlighet bör tillämpas även på fastighets-
                                                 

TP

286
PT 22 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

287
PT Se kap. 2.4. 

TP

288
PT Se kap. 2.3.6. 

TP

289
PT Prop. 1994/95:14. s. 46 f. 

TP

290
PT Se kap. 2.3.4. 

TP

291
PT Se kap. 2.4.1. för vidare resonemang om fastighetsmäklarens rätt till ersättning. 
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mäklare, särskilt eftersom det är så uppenbart att vissa fastighetsmäklare samarbetar med 
vissa banker. Om det istället öppet redovisas vad fastighetsmäklaren har att tjäna på att 
hänvisa till viss specifik kreditgivare kan kunden själv jämföra med andra kreditgivare om 
han vill, och se vad som är mest lämpligt. TPF

292
FPT 

Försäkringsförmedlarlagen har ett bra sätt att tvinga förmedlarna till att informera kunder-
na om hur deras försäkringar tillkommit. Det finns en dokumentationsplikt över vad som 
förekommer vid försäkringsförmedlingstillfället som sedan skall lämnas till kunden. En lik-
nande bestämmelse bör införas även för fastighetsmäklare. Utan att djupare gå in på vad 
dokumentationsplikten innehåller är grundtanken att kunden skall få se hur förmedlingsar-
betet gått till, ett bra sätt att undanröja misstankar om ohederliga metoder. Det bör införas 
strängare regler för fastighetsmäklare angående deras skyldighet att informera köparna om 
hur förmedlingsarbetet gått till.TPF

293
FPT  

Tanken på fastighetsmäklaren som en opartisk mellanman är bra, men att använda formu-
leringen ”opartisk mellanman” i förarbetena skapar osäkerhet beträffande vad fastighets-
mäklarens uppdrag verkligen går ut på. Det är tillåtet för en fastighetsmäklare att i vissa fall 
se till sin huvudmans intresse, men hur skall gemene man veta vilka dessa fall är? Ger nuva-
rande lösning verkligen klarhet för vad köpare och säljare kan vänta sig av just deras fastig-
hetsmäklare? 

                                                 

TP

292
PT Se kap. 3.3. 

TP

293
PT Se kap. 3.1.2. för resonemang kring mäklarnas skyldigheter vid budgivning. 
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5 Fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman 
Det faller sig naturligt att fastighetsmäklaren skall tillvarata sin uppdragsgivares intressen, 
detta följer redan av omsorgsplikten. Av god fastighetsmäklarsed följer även att mäklaren 
skall se till köparens intresse.TPF

294
FPT Fastighetsmäklarens skyldighet att se till både köparens och 

säljarens intressen stadgas numer likaså av lagtext.TPF

295
FPT I det följande kapitel behandlas förbu-

det för fastighetsmäklaren att frångå sin opartiska mellanmansroll genom att agera ombud 
för någon av parterna. 

5.1 Förbud att agera såsom ombud 
Tidigare fanns inte något uttryckligt förbud för fastighetsmäklaren att agera som ombud i 
lagtext, såsom det nu finns i 15 § FML. Det torde ändå ha varit olämpligt för mäklare att 
agera som ombud redan tidigare.TPF

296
FPT  Lars Kilander som är VD på Mäklarsamfundet har ut-

tryckt att det även tidigare var omöjligt för mäklare att agera som ombud, eftersom mäklare 
i sin egenskap av förmedlare är skyldiga att agera som opartiska mellanmän.TPF

297
FPT I motsats till 

Kilander ansåg sig många av mäklarna mer eller mindre som ombud för sina uppdragsgiva-
re, vilket ej varit lagstiftarens avsikt. Ombudsförbudet i 15 § FML infördes följaktligen av 
närmast pedagogiska skäl och bestämmelsen kompletteras av mäklarens roll som opartisk 
mellanman i 12 § 1 st FML.TPF

298
FPT  Zacharias är dock av den åsikten att ombudsförbudet är till 

för att inte binda fastighetsmäklaren alltför mycket till säljaren och inte för att fastighets-
mäklaren skall undvika att agera som en opartisk mellanman. Zacharias hävdar att om-
budskap endast i mycket begränsade fall bör accepteras.TPF

299
FPT 

I förarbetena till FML nämner departementschefen att i de fall en mäklare agerar såsom 
ombud anses han inte ha ingått ett förmedlingsavtal och således skulle FML ej vara tillämp-
lig lag.TPF

300
FPT I ombudsrollen ligger en skyldighet att tillvarata enbart sin uppdragsgivares intres-

sen och se till dennes bästa. Ett ombudsuppdrag är således oförenligt med FML och dess 
grundsyn att fastighetsmäklaren skall se till båda parters intressen. Att FML skulle kunna 
sättas ur spel genom att mäklaren agerar såsom ombud såg departementschefen som olyck-
ligt och drog slutsatsen att ett ombudsförbud borde införas. Presumtiva köpare skulle enligt 
departementschefen inte behöva räkna med att en mäklare har särskilda förpliktelser gent-
emot sin uppdragsgivare, utöver vad som följer av FML.TPF

301
FPT Lagutskottet meddelade senare 

att FML alltid är tillämplig på en fastighetsmäklares yrkesverksamhet, och att mäklaren inte 
har någon möjlighet att sätta lagen ur spel genom att bryta mot ombudsförbudet. TPF

302
FPT Lagut-

                                                 

TP

294
PT SvJT 1994 s. 562. se även kap. 2.3.2. 

TP

295
PT 12 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

296
PT Melin. s. 166. 

TP

297
PT Fastighetsmäklaren nr. 3/94 s. 4. genom Zacharias. s. 400. not 820. 

TP

298
PT Melin. s. 166. 

TP

299
PT Zacharias. s. 400. 

TP

300
PT Prop. 1994/94:14 s. 48. 

TP

301
PT Prop. 1994/94:14 s. 49. 

TP

302
PT Melin. s. 168. 



 Fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman 

 47

skottet hänvisade till 1 § i gamla FML som oförändrad skulle föras över till nya FML där 
lagen hänvisar till yrkesverksamma mäklares yrkesverksamhet utan begränsning. Varken i 
lagtext eller förarbeten ansåg lagutskottet sig finna stöd i att lagen kunde sättas ur spel ge-
nom brott mot uttryckliga lagregler eller god mäklarsed.TPF

303
FPT 

Ombudsförbudet finns numer i lagtext även om det kan tyckas onödigt, då mäklarens all-
männa omsorgsplikt ändå förhindrar honom från att agera som ombud. TPF

304
FPT  

I de fall som en säljare eller köpare vill bli företrädda av ett ombud som agerar mer aktivt 
för just deras intressen är de tvungna att anlita en advokat eller någon annan som kan före-
träda dem på ett sätt som mäklaren är förhindrad att göra. TPF

305
FPT Det är inte heller möjligt för 

en fastighetsmäklare att tillfälligt kliva ur sin roll som mäklare och istället handla såsom ett 
ombud utanför FML: s tillämpningsområde. TPF

306
FPT Inte heller är det möjligt för en person som 

tidigare varit fastighetsmäklare att agera som ombud för en person. TPF

307
FPT 

Det kan dock uppstå viss problematik när en advokat anlitas för att agera ombud för någon 
av parterna. I och med att de advokater som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ändå träffas 
av FML:s regler, fast de är undantagna från registreringsplikt enligt 5 § FML. De advokater 
är således också förhindrade att agera såsom ombud.TPF

308
FPT Det uppstår en konflikt mellan ad-

vokatens skyldighet att enligt 18 – 22 § § i Advokatsamfundets regler om god advokatsed 
iaktta enbart sin uppdragsgivares intressen,TPF

309
FPT gentemot god fastighetsmäklarsed som inne-

bär att se till båda parters intressen. En advokat som yrkesmässigt förmedlar fastigheter och 
faller in under definitionen i 1 § FML är tvungen att hålla sig till god fastighetsmäklarsed 
framför god advokatsed. TPF

310
FPT 

Som ovan nämnts, TPF

311
FPT kan mäklaren ändå agera såsom ombud i vissa praktiska fall, om det 

inte föreligger några oenigheter mellan parterna gällande rättshandlingen ifråga. TPF

312
FPT Det är 

FMN som skall se till att FML efterlevs och det är således FMN: s praxis som ger vägled-
ning i om vart gränsen för vad som är tillåtet eller ej går.TPF

313
FPT Ombudsförbudet har dock ing-

en inverkan på den rättshandling som mäklaren olovligen företar sig, utan har enbart bäring 
på frågan om god fastighetsmäklarsed. Mäklaren kan civilrättsligt endast bli skadeståndss-
kyldigTPF

314
FPT eller få sin provision nedsattTPF

315
FPT om han bryter mot förbudet. TPF

316
FPT  

                                                 

TP

303
PT Bet. 1994/95:LU33 s. 10 f. 

TP

304
PT Melin. s. 169 f. 

TP

305
PT Prop. 1994/95:14 s. 42. 

TP

306
PT Melin. s. 170. 

TP

307
PT Zacharias. s. 175. 

TP

308
PT Prop. 1994/95:14 s. 42. 

TP

309
PT Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. 

TP

310
PT Melin. s. 170. 

TP

311
PT Se kap. 2.3.5. 

TP

312
PT 15 § 2a men. Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

313
PT 7 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 

TP

314
PT 20 § Fastighetsmäklarlag (1995:400). 
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FMN har i praxis uttalat att en mäklare som undertecknat ett överlåtelseavtal med stöd av 
fullmakt har gått över gränsen för vad som anses vara en sådan begränsad åtgärd som avses 
i 15 § 2a men FML. FMN uttryckte att det i detta fall inte spelade någon roll att några me-
ningsskiljaktigheter ej förelegat mellan parterna.TPF

317
FPT 

I ett annat fall har FMN klargjort lagstiftarens avsikt att en yrkesverksam fastighetsmäklare 
inte kan kringgå lagen genom att handla såsom ombud utanför sin roll som fastighetsmäk-
lare. Mäklaren arbetade vid sidan av sin anställning på ett företag såsom fastighetsmäklare. 
När företaget skulle sälja en av sina fastigheter var det mäklaren ifråga som företrädde före-
taget gentemot köpare. Mäklaren hävdade att han ej agerat såsom mäklare utan verkat inom 
ramen som anställd på företaget och inte heller utgivit sig för att vara mäklare utåt sett. 
FMN meddelade mäklaren en varning då han överskridit ombudsförbudet i 15 § FML i och 
med att han företrätt företaget vid fatighetsförsäljningen.TPF

318
FPT 

Även i ett fall där mäklaren företrätt köparen gentemot hyresnämnden har FMN ansett att 
mäklaren ej hållit sig till sin opartiska mellanmansroll. I detta fall hade köpet villkorats av 
att köparna skulle bli godkända av hyresnämnden. Då de inte blev godkända överklagade 
mäklaren beslutet för köparnas räkning. Mäklarens agerande att uppträda som ombud för 
köparen ansågs ej förenligt med god sed och mäklaren tilldelades en varning.TPF

319
FPT 

5.1.1 Egna kommentarer om ombudsförbudet 
Att det bör vara förbjudet för fastighetsmäklarna att agera som ombud för någon av par-
terna måste anses som självklart, annars fallerar hela idén med mäklaren såsom opartisk 
mellanman. Om det skulle vara tillåtet för mäklaren att agera ombud för ena parten hade 
den andra parten nästan blivit tvingad att anlita ett eget ombud. Att mäklaren i vissa fall 
ändå kan agera såsom ombud av praktiska skäl är en bra lösning. Att tillåta mäklaren att fö-
reträda ena parten då det rör sig om enkla och bagatellartade åtgärder är till större nytta än 
vad ett strikt förbud skulle åstadkomma. Det dyker trots detta upp en del fall då mäklare 
går över gränsen och det är viktigt att FMN inte tillåter mäklarna att allt för långtgående få 
agera som ombud.  

Åsikterna om ombudsförbudets syfte synes gå isär. Kilander menar att ombudsförbudet 
fanns även tidigare om än inte uttryckligt i lagtext, i och med mäklarnas roll som förmedla-
re, medan Zacharias hävdar att ombudsförbudet kommit till för att begränsa den bunden-
het som mäklaren naturligt känner gentemot sin uppdragsgivare. Melin i sin tur menar att 
mäklaren redan av omsorgsplikten förhindras att agera som ombud. TPF

320
FPT Enligt min mening 

har lagstiftaren i och med bestämmelsen i 15 § FML i alla fall tydliggjort vad det är som 
gäller nu. Det kan synas aningen onödigt att skapa en ny regel kring något som tidigare 
fungerat på samma sätt. Men då många mäklare tidigare såg sig själva såsom ombud för säl-
jaren så är det bra att det numer är klarlagt vad som gäller.  
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I de fall köpare eller säljare vill företrädas av ett ombud får de vända sig till någon annan än 
fastighetsmäklaren. Som ovan nämnts, TPF

321
FPT uppstår ett moment 22 då en person som har för 

vana att förmedla fastigheter ändock träffas av FML: s regler. Det synes svårt att då få tag i 
en kompetent och kunnig person som kan hjälpa till med annat än bara pappersarbete. 

Att det i regel är förbjudet för mäklaren att agera som ombud styrker synen på fastighets-
mäklaren som en opartisk mellanman och reglerar egentligen samma sak som 12 § FML. 
För om fastighetsmäklaren skall se till både köparens och säljarens intressen så blir det au-
tomatiskt en omöjlighet för mäklaren att agera som ombud. Även om mäklaren kan frångå 
sin roll som opartisk mellanman då god fastighetsmäklarsed tillåter så gäller samma sak 
även vid ombudsförbudet, där mäklaren får agera ombud i enlighet med god fastighetsmäk-
larsed. Bestämmelsen hjälper till att hålla isär olika situationer som uppstår vid förmed-
lingsarbetet, men resultatet skulle förmodligen ha blivit detsamma även utan 15 § FML. 
Frågan jag ställer mig är om inte mäklaren i de fall han bryter mot sin opartiska mellan-
mansroll automatiskt också bryter mot ombudsförbudet. I just den del som den olovliga 
rättshandlingen berör har han i alla fall agerat mer i den ena partens intresse. Det kan tyck-
as att mitt resonemang innebär att det inte behövs någon mer bestämmelse än den i 12 § 
FML, eftersom den uttrycker att mäklaren skall handla i enlighet med god fastighetsmäklar-
sed. Riktigt så kortsynt är jag inte, men då 12 § får anses vara en form av generalklausul för 
hela FML så inrymmer den även de flesta andra bestämmelser i FML. Självklart måste det 
tydliggöras vilka handlingssätt som inte är tillåtna för mäklaren på ett annat sätt än att bara 
hänvisa till god fastighetsmäklarsed. Det är därför ombudsförbudet i 15 § FML fyller sin 
funktion då den påvisar en av fastighetsmäklarens grundläggande skyldigheter enligt FML. 
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6 Slutsatser 
En fastighetsmäklare skall agera såsom en opartisk mellanman mellan köparen och säljaren 
och se till bådas intressen vilket följer av 12 § FML. Vad som aningen diffust anges är att 
fastighetsmäklarens skyldighet att ta tillvara på båda parternas intressen även är begränsad 
av vad som följer av god fastighetsmäklarsed. Av 15 § FML går att utläsa att mäklaren är 
förhindrad att agera såsom ombud för någon av parterna. I de situationer som rör prisfrå-
gan anses mäklaren inte vara bunden av sin opartiska mellanmansroll och det anses accep-
terat att han då agerar i sin uppdragsgivares favör.  

FML är en konsumentskyddande lag och det borde vara förutsebart för de konsumenter 
som kommer i kontakt med en fastighetsmäklare att veta vad de enligt lag har rätt att vänta 
sig av mäklaren. Att en lösning valts med god fastighetsmäklarsed som självreglerande 
norm skapar svårigheter att veta vilka krav mäklaren förväntas leva upp till. Lagstiftaren ta-
lar enligt min mening emot sig själv när den i ena stunden anger att mäklarens förhållande 
gentemot parterna måste vara entydigt och att båda parterna skall kunna lita på mäklaren 
fullt ut, samtidigt som lagstiftaren anser att det endast gäller i förhållande till vad god fas-
tighetsmäklarsed kräver.TPF

322
FPT När lagstiftaren antyder att uppdragsgivarens motpart i allmän-

het inte förväntar sig att mäklaren iakttar neutralitet i exempelvis prisfrågan, ställer jag mig 
frågande. Om denne motpart läser lagtexten och ser att mäklaren i allt skall iaktta god fas-
tighetsmäklarsed och därvid se till både  intressen är motparten berättigad att tro att hans 
intressen väger lika tungt som uppdragsgivarens på alla plan.  

Det är inte nödvändigt att i lagtext nämna att fastighetsmäklaren skall se till både köpare 
och säljares intressen, då detta ändå följer av god fastighetsmäklarsed. En bättre lösning är 
att enbart nämna att fastighetsmäklaren har att rätta sig efter god fastighetsmäklarsed. Såle-
des får de konsumenter som läser lagtexten inget incitament till att tro att mäklaren alltid 
skall se till båda parters intressen, utan endast uppfattningen att mäklaren har att rätta sig 
efter god fastighetsmäklarsed. Att mäklaren inte får agera i den ena partens favör tydliggörs 
ändock utav 15 § FML och dess ombudsförbud. Problemet som nu uppstår är att den som 
är oinsatt i FML, vilket säljare och köpare som konsumenter får förutsättas vara, inte vet att 
mäklarens uppgift att se till båda parternas intresse begränsas av vad som följer av god fas-
tighetsmäklarsed samt vad denna begränsning innebär. 

Att mäklaren ersätts enbart från säljaren och att detta sker genom provision leder till att 
hans förmåga att upprätthålla sin opartiska mellanmansroll tål att ifrågasättas. Den köpare 
som kommer i kontakt med en mäklare är givetvis fullt berättigad att anta att mäklaren ger 
honom korrekta uppgifter samt ser till att hans intressen beaktas även i övrigt av vad som 
följer av god mäklarsed. Mäklarna får en högre ersättning desto högre priset blir på fastig-
heten samtidigt som det även är accepterat att mäklarna får lov att ta enbart säljarens in-
tresse i beaktande i prisfrågan. I och med att ersättningen betalas i form av provision kan 
mäklarnas intresse av att få en så hög ersättning som möjligt motivera dem till att göra sitt 
yttersta i jakten på en hög köpeskilling. Att alla mäklare är så pass professionella att de ändå 
agerar enligt god fastighetsmäklarsed och ser till köparens intressen i alla andra fall än vid 
prisfrågan är tveksamt. En mäklare som i bakhuvudet har vetskapen om att det finns en 
möjlighet till större intäkter ifall han avstår att upplysa köparen om vissa förhållanden som 
riskerar att få priset på fastigheten att sjunka, kan mycket väl tänkas agera i strid med god 
mäklarsed. Det torde vara mäklarens eget samvete som sätter stopp för möjligheten att age-
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ra försumligt mot köparna då mäklarna i flera situationer kan sätta köparens intresse åt si-
dan utan risk för att bli upptäckt.  

Eftersom det i många fall, exempelvis vid budgivning och förmedling av lån, kan vara svårt 
för en köpare att bevisa, eller ens misstänka, att en mäklare agerat i strid med god fastig-
hetsmäklarsed får FML i sådana fall anses som bristfällig. En köpare som är okunnig om 
vad god fastighetsmäklarsed innebär anmäler förmodligen inte mäklaren till FMN om han 
inte har konkreta bevis på att mäklaren agerat ohederligt. Men att kunna bevisa att mäkla-
ren simulerat vissa bud eller förmedlat en viss kreditgivares lån i eget intresse är svårt, då 
någon redovisningsplikt inte finns för mäklaren i dessa fall. För att minska möjligheterna 
för mäklaren att frånträda sin opartiska mellanmansroll borde det införas en bättre redovis-
ningsplikt över hur förmedlingsarbetet gått till. Försäkringsförmedlare har en skyldighet att 
upplysa sina kunder om de erhåller ersättning från en viss kreditgivare, detsamma borde 
gälla även för fastighetsmäklare. Det får anses som givet att vissa mäklare har ett eget in-
tresse i att förmedla vissa kreditgivares lån, även fast detta uttryckligen strider mot god fas-
tighetsmäklarsed.TPF

323
FPT Det borde istället accepteras att mäklarna har möjlighet att få kompen-

sation från kreditgivare, men då med en skyldighet att redovisa detta för kunderna. Således 
får kunderna en möjlighet att reflektera över varför mäklaren agerar som han gör samt om 
de i så fall själva vill ordna med finansieringen. Försäkringsförmedlarna har även en skyl-
dighet att redovisa för kunderna hur förmedlingsarbetet gått till, detta torde vara självklart 
även för fastighetsmäklare. Alla köpare har ett intresse över att budgivningen går rätt till 
och det bör således vara möjligt att i efterhand kontrollera att mäklaren inte simulerat några 
uppgifter i avsikt att få köparna att höja sina bud. Mäklarsamfundet har tagit ett bra initiativ 
då det rekommenderar sina mäklare att lämna ut en förteckning över de tio sist lagda bu-
den. TPF

324
FPT 

Fastighetsmäklaren skiljer sig från andra typer av mellanmän då han skall se till båda par-
ternas intressen. Det normala agerandet för mellanmän är att endast tillvarata uppdragsgi-
varens intressen. Att fastighetsmäklaren verkligen är en mellanman får dock anses stå klart, 
då hans främsta syfte är att hitta en lämplig avtalspart till uppdragsgivaren.  

Fastighetsmäklarens uppgift att tillvarata både säljarens och köparens intresse får anses mo-
tiverad. Att de allra flesta mäklare endast frånträder denna roll när så medges enligt god fas-
tighetsmäklarsed anses som troligt. Det kommer alltid finnas de mäklare som väljer att age-
ra ohederligt för egen ekonomisk vinnings skull då chansen att bli avslöjad i många fall är 
liten. Det är av yttersta vikt att dessa ohederliga mäklare straffas och avskräcks från vidare 
frånsteg från god fastighetsmäklarsed. Lämpligen görs detta genom att de mäklare som 
döms för brott mot god sed automatiskt varnas och att det efter visst antal varningar sker 
en indragning av registreringen. En mäklare som på ett väsentligt sätt brutit mot god sed 
bör även riskera att drabbas av indragen registrering omedelbart. TPF

325
FPT 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det är lämpligt att mäklaren har en opartisk 
mellanmansroll då han enbart får ersättning av säljaren, samtidigt som han har att förhålla 
sig till god fastighetsmäklarsed. Att mäklaren även i fortsättningen bör inneha en opartisk 
mellanmansroll får anses som klart, då det annars skulle krävas att köparen skaffar ett eget 
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ombud som ser till köparens intressen. Att det är säljaren som ensam ersätter mäklaren mo-
tiverar att mäklaren endast ser till säljarens intresse i prisfrågan. Annars skulle det inte fin-
nas några större ambitioner hos mäklaren att försöka få ett så bra pris som möjligt på fas-
tigheten. Säljarens intresse av att anlita en fastighetsmäklare torde försvinna då detta inte 
skulle garantera att ett högre pris erhålls än då säljaren själv skött förmedlingen. 

Det kan tyckas att mäklarens ersättning i form av provision gör att han får ett så pass starkt 
intresse i att få fram högsta möjliga köpeskilling att hans agerande i andra situationer än 
prisfrågan kan sättas ifråga. I de fall mäklaren undviker att falla för frestelsen att se till sina 
egna ekonomiska intressen istället för de båda parternas, får det ses som att god fastig-
hetsmäklarsed upprätthåller mäklarens skyldigheter på ett bra sätt. Vidare är mäklaren inte 
skyldig att i alla situationer främja båda parters intresse, utan endast i vad som följer av god 
fastighetsmäklarsed. Här uppstår ett problem då en konsument som läser 12 § FML rim-
ligtvis får uppfattningen att mäklaren skall tillvarata båda parters intresse och därutöver 
iaktta god mäklarsed. En konsument får troligtvis inte uppfattningen att god mäklarsed be-
gränsar mäklarens skyldigheter. En köpare kan således felaktigt tro att hans intressen beak-
tas även vid prisfrågan. Det kan tyckas som självklart att mäklaren i prisfrågan endast ser till 
säljarens intressen, men då FML är en konsumentfrämjande lag bör det ställas större krav 
på tydlighet i denna fråga.  

Formuleringen av 12 § 1 st FML lyder:   

”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäk-
laren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse.” 

Eftersom det av god fastighetsmäklarsed följer att mäklaren skall ta tillvara på båda parters 
intressen i de allra flesta fall kan det tyckas att 12 § 1 st 2a meningen FML är onödig. Om 
syftet med bestämmelsen är att påvisa mäklarens uppgift att ta tillvara på båda parters in-
tressen får det anses skapa mer förvirring än klarhet. Att mäklaren är förhindrad att agera 
enbart i ena partens favör följer ändock av 15 § FML. Vilket gör att de säljare eller köpare 
som inte känner till mäklarens opartiska roll ändå får klarhet i vad som gäller genom 15 § 
FML. 15 § FML begränsas visserligen också av god fastighetsmäklarsed, men i detta fall 
tydliggörs det på ett klarare sätt att mäklaren får frånträda ombudsförbudet då god fastig-
hetsmäklarsed så tillåter. 

En ändring av 12 § 1 st FML bör därför göras, förslagsvis till: 

”Fastighetsmäklaren skall tillvarata både säljarens och köparens intressen i den mån god fastighetsmäk-
larsed medger det.” 

I detta fall visas det på ett tydligare sätt att fastighetsmäklaren har att förhålla sig till god 
fastighetsmäklarsed även då han skall iaktta parternas intressen. En möjlighet är även att 
behålla 12 § 1 st FML med den ändring att den andra meningen tas bort, och lydelsen blir 
således: 

”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.” 

Genom 15 § FML visas ändå tydligt att mäklaren är förbjuden att endast se till en av par-
ternas intresse. Samtidigt framhävs att mäklaren alltid är skyldig att iaktta god fastighets-
mäklarsed. 
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