
EXAMENSARBETE

God fastighetsmäklarsed
En lagstadgad osäkerhet eller ett etiskt dilemma för fastighetsmäklare?

Anna Söderström
2016

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

Förord 
 

Inför denna uppsats stod det tidigt klart för mig att jag ville skriva om ett ämne som jag finner 

väldigt intressant vilket är, fastighetsmäklarjuridik. Jag sökte ett syfte som belyser ett aktuellt 

problem, där en utredning av det, skulle vara utmanande. En utmaning fick jag och resultatet 

har bidragit till ett större intresse för ämnet, gedigen kunskap och en uppsats, som jag hoppas, 

kan vara inspirerande.  

 

För värdefull handledning och stöttning under arbetets gång vill jag tacka min handledare,  

Jan Norman. Vidare vill jag tacka min mamma, Eva, som aldrig tvekade på min förmåga och 

kompetens att uppnå detta resultat.  

 

Anna Söderström, Luleå 4 januari 2016.   

  



 

 
Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka vad som har bidragit till fastighetsmäklares 

ofördelaktiga rykte och sjunkande förtroende hos allmänheten. Jag har valt att utreda, om det 

sätt på vilket god fastighetsmäklarsed utvecklats, kan ha varit en möjlig orsak till 

detta. Fastighetsmäklaren ska i sitt yrke agera med omsorg och värna om god 

fastighetsmäklarsed, vilken huvudsakligen utvecklas genom rättspraxis. Jag har i arbetet 

använt traditionell juridisk metod baserad på lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. God 

fastighetsmäklarsed är inte alltid ett entydigt och rättssäkert begrepp och tolkningen genom 

rättsinstanserna kan ta upp till fyra år. Detta är inte anpassat till den hets som idag råder på 

bostadsmarknaden. En översyn av lagen och en möjlighet till förhandsbesked kunde vara en 

lösning.  Detta skulle stärka rättssäkerheten och den konsumenträttsliga skyddslagstiftning 

som fastighetsmäklarlagen är avsedd att vara. Det skulle samtidigt lyfta fram mäklaryrket som 

profession och även motverka allmänhetens onyanserade tyckanden. 
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1 Inledning 

 

Bostadsköp är för de flesta privatpersoner den största och mest betydande ekonomiska affär 

som görs i livet. Trycket på bostäder är idag väldigt stort och mer än 63 procent av Sveriges 

kommuner lider av bostadsbrist.
1
 Mäklarsamfundets bedömning av det sista kvartalet 2015 är, 

en fortsatt uppgång av bostadspriserna relaterat till tillgång, efterfrågan och låga räntor. 
2
 

Många saknar kunskap i legala frågor, marknadsföring, budgivningsförfarande och 

visningsförfarande. Vanligt är att anlita en fastighetsmäklare när det är dags för bostadsköp 

och/eller försäljning av bostad. 

 

Allmänheten har höga förväntningar på att fastighetsmäklare i alla lägen ska utföra sitt arbete 

korrekt. Man vill känna förtroende för ”sin” mäklare. Enligt en undersökning, som gjordes 

2015, fann man att enbart 6 % av 1000 medverkande kände förtroende för mäklare.
3
 

Branschen hävdar att de som anlitat en mäklare ofta är nöjda. Det spekuleras också om att de 

nu rådande prishöjningarna gör svenska folket mer missnöjda med mäklarna. 

Media drar sig inte för att presentera mäklare i negativa ordalag. Kritiken av mäklaryrket 

handlar inte sällan om bristande skyldigheter i budgivningsprocesser och för låga 

utgångspriser i marknadsföringen s.k. lockpriser. Fastighetsmäklaryrket är komplext med 

högskolekompetens i bl.a. juridik och ekonomi. Kundmöten kräver också kunskap i psykologi 

och kommunikation. Professionen är strängt reglerad i (2011:666) Fastighetsmäklarlagen 

(FML).  

Begreppet god fastighetsmäklarsed är en lagstadgad skyldighet för fastighetsmäklare och ska 

tas i beaktande av mäklaren i allt denne gör som mäklare. Begreppet, som kommer till uttryck 

i FML 8 §, gäller som en övergripande handlingsnorm för professionen. Innebörden av vad 

som är god sed för fastighetsmäklare har utvecklats genom praxis då lagstiftaren ansett att det 

inte ter sig lämpligt att låsa fast begreppets definition med hjälp av detaljreglering i lagen. 

Domstolsavgöranden och beslut tagna av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) preciserar vad 

som är att anse som god fastighetsmäklarsed. 

Bostadsmarknaden utvecklas snabbt och är allt som oftast riktigt hetsig. Frågan är om den 

långsamma processen, att skapa praxis, inte anpassas i samma takt med behovet av en 

definition för att den praktiska tillämpningen ska löpa så problemfritt som möjligt. 

Förtroendet för mäklare riskerar att bli bristfällig om denne är beroende av handläggningstid i 

domstol för att få vetskap om en handling är förenlig med god sed eller inte. Det råder inga 

tvivel om att detta är problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv och skapar osäkerhet hos 

den enskilde mäklaren likväl som hela mäklarbranschen. 

 

 

                                                 
1
 Mäklarsamfundet. Pressrum, Bristen på bostäder grundproblemet med stigande priser 151203. 

2
 Mäklarsamfundet. Mäklarinsikt 2015 nr. 4. 

3
 Fastighetsbyrån. Pressmeddelande, Sjunkande förtroende för fastighetsmäklare 150206. 
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1.1 Syfte 

Med ovanstående problematik som utgångspunkt är syftet med arbetet att redogöra för om det 

saknas en mer konkret möjlighet att definiera vad god fastighetsmäklarsed är och om 2011 års 

FML fortfarande är anpassad till den rådande bostadsmarknaden.   

Min hypotes är att god fastighetsmäklarsed saknar tydlighet för att upprätthålla rättsäkerhet 

och effektivitet hos tillsynsmyndigheten och förvaltningsdomstolarna. Mer tydlighet skulle 

trygga mäklares arbete och öka förtroendet för dem, utan att hindra begreppets utveckling i 

takt med att samhället förändras. Definitionen utvecklas genom tillsynsmyndighetens beslut 

och domstolsavgöranden som, e contrario, kan innebära att det förutsätts att mäklare måste 

anmälas och agera i strid med vad som är god sed för mäklare. Denna förutsättning medför en 

rättslig osäkerhet för mäklare i yrkesutövandet. Min tanke är, att mäklares ovisshet, om vad 

som är god fastighetsmäklarsed och de risker som de tar i agerandet, är en bidragande faktor 

till att förtroendet för mäklare sjunker.  

1.2 Forskningsfrågor 

 Är god fastighetsmäklarsed rättssäker och hur lång tid tar utveckling av seden? 

 Hur beskrivs mäklare och överensstämmer den beskrivningen med professionen? 

1.3 Metod 

Det planmässiga tillvägagångsätt som har använts för att uppnå syftet med arbetet är 

traditionell juridisk metod. Metoden är relevant då svar på problemställningen har sökts både i 

rättskälleläran, faktahantering och faktas relation till rättskällorna.  

 

Utgångspunkt för utredning av god fastighetsmäklarsed, i form av dess bindande norm, har 

varit förarbetena till fastighetsmäklarlagarna. Lagarnas förarbeten definierar hur begreppet är 

tänkt att tolkas och tillämpas av mäklaren. Deras omfattning består av utredningar, 

promemorior och proposition. God sed för mäklare utvecklas och preciseras genom 

domstolspraxis och tillsynsmyndighetens beslut. Instansernas tolkning, argumentation och 

skäl till beslut har därför varit den dominerande rättskällan för den hittills bestämda 

definitionen av god fastighetsmäklarsed.  

 

Efter att nuvarande FML trädde i kraft finns det inte särskilt många avgöranden i 

förvaltningsdomstolarna. Jag finner det därför intressant att redogöra för mål som behandlats i 

HFD där besluten ger en prejudicerande effekt. Doktrin på området har tillämpats för att få en 

mer fördjupad analys av fastighetsmäklarjuridiken och god sed för mäklare. Den har bidragit 

till att fylla ut eventuella luckor till vad som kan utläsas av lagtext och förarbeten.  

 

Fastighetsmäklare hör till en egen mellanmanskategori.
4
 Jag har funnit det relevant att 

använda mig av Juridiska Tidskrifter för att studera hur praktiskt verksamma jurister tolkar 

mäklarens ställning som mellanman i förhållande till mellanmansrätten.  

 

Fastighetsmäklarinspektionen och branschens organisationer ansvarar för att främja och 

upprätthålla god sed inom mäklarverksamheten. Relevant för uppsatsen har varit inhämtande 

av rättsinformation och artiklar från FMI, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet 

                                                 
4
 Melin, Magnus, Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar, Juridisk Tidskrift, 2006 s. 

71. 
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(FMF). Fastighetsmäklarinspektionen hette tidigare Fastighetsmäklarnämnden. I större delen 

av uppsatsen har jag valt att nämna tillsynsmyndigheten för FMI. 

 

Mäklaryrket bygger på från förtroende från allmänheten. Deras uppfattning om 

fastighetsmäklare och hur kritiken i media bemöts av de accepterade rättskällorna kommer att 

presenteras i ett begränsat avsnitt.  
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2 Fastighetsmäklarlagen 

Kapitlet presenterar en bakgrund till tidigare fastighetsmäklarlagar och förarbeten som ligger 

till grund för den nuvarande samt över de förändringar som tillkommit. 

 

2.1 Konsumenträttslig skyddslagstiftning 

Fastighetsmäklarlagen är en konsumenträttslig skyddslagstiftning vars huvudsyfte är att skapa 

trygghet och ge skydd till enskilda personer vid anlitande av mäklares tjänster.  

FML är indelad i tre huvudavdelningar. 1 – 4 §§ allmänna bestämmelser, 5 – 10 §§, 

näringsrättsliga bestämmelser och 11 – 22 §§ civilrättsliga bestämmelser. I de allmänna 

bestämmelserna framgår lagens tillämpningsområde. Den näringsrättsliga delen omfattar 

mäklarens förhållande till registrerings- och tillsynsmyndigheten och till de civilrättsliga 

reglerna hör mäklarens förhållande gentemot enskilda.
5
 

2.2 Bakgrund 

Den 1 juli 2011 trädde den nuvarande fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) i kraft och är 

den tredje i ordningen och föregås av fastighetsmäklarlagar från 1984 och 1995. Med 1984 års 

lag infördes regler för den som ville ägna sig åt fastighetsmäklarverksamhet.
6
 

Innan fastighetsmäklarlagen från 1984 fanns det inga rättsliga krav på fastighetsmäklare. Den 

mäklare som önskade kunde ansöka om auktorisation hos en handelskammare, vilket var 

fastställt i en kungörelse från 1947. I och med 1984 års fastighetsmäklarlag upphörde 

ordningen med den frivilliga auktorisationen. Lagen kritiserades i en motion med anledning 

av att lagens önskade effekt inte ansågs vara uppnådd. Vid riksdagens behandling av 

motionen begärdes en utredning av lagen.  Följande utvärdering redovisades av 

Justitiedepartementet i departementspromemorian Ny fastighetsmäklarlag. Efter en 

remissbehandling låg promemorian till grund för regeringens proposition 1994/95:14.
7
 

1 oktober 1995 trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft vars huvudsakliga syfte var att stärka 

reglerna i fastighetsmäklarverksamheten. Bestämmelserna syftade till att stärka skyddet för 

enskilda som anlitar fastighetsmäklare. Ett flertal förändringar föreslogs även för att 

effektivisera registrerings- och tillsynsfunktionerna.
8
 

Kort tid efter inrättandet av 1995 års fastighetsmäklarlag beslutande riksdagens lagutskott att 

utvärdera effekterna av lagen för att bedöma om syftet var uppfyllt. Resultatet presenterades i 

betänkandet Utvärdering av fastighetsmäklarlagen. Med anledning av utvärderingens resultat 

beslöt riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att, bland annat, tillsynsfunktionen 

skulle ses över. Regeringen tillsatte en särskild utredare för att granska tillsynsmyndighetens 

kontroll över fastighetsmäklare. Utvärderingen redovisades i betänkandet 

Fastighetsmäklarnämnden – effektivare tillsyn. De framhållna bristerna i 

Fastighetsmäklarlagen låg som grund till ett förslag om att lagen borde ses över.
9
  

                                                 
5
 Prop. 2010/11:15, s. 16. 

6
 Prop. 1983/84:16, s. 1. 

7
 Bet. 1997/98:LU15. Utvärdering av fastighetsmäklarlagen m.m. 

8
 Prop. 1994/95:14, s. 1. 

9
 Prop. 2010/11:15 s. 15. 
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2007 överlämnade FMI en skrivelse till Justitiedepartementet där svårigheter vid tillsyn över 

mäklare aktualiserades. Tillräckliga möjligheter för att få ett ärende prövat och löst i tvister 

mellan fastighetsmäklare och konsumenter var få, i bristen på skriftlig bevisning.
10

  

 

FMI lämnade en rekommendation till mäklarna om att upprätta en så kallad budgivarlista. Det 

var oklart om listan riktade sig till konsumenter, och mäklarna uppmärksammade inte 

myndighetens rekommendation tillräckligt. FMI fick kritik för att ha varit för passiv i sin 

tillsynsroll och att de inte levde upp till vad förarbetena av 1995 års fastighetsmäklarlag 

uttryckte om effektiv och aktiv tillsyn. FMI berörde inte frågor som konsumenter upplevde 

som problem i fastighetsmäklarverksamheten. Genom ytterligare en rekommendation försökte 

FMI få mäklare att i större utsträckning skriftligen informera och dokumentera momenten i 

förmedlingsuppdraget.
11

 

 

2005 fick Fastighetsmäklarutredningen i uppdrag, av regeringen, att se över lagen och 

överväga vilka ändringar och kompletteringar som borde tillföras. 2007 överlämnade 

Riksrevisionen sin rapport, Livets största affär – Tillsyn över fastighetsmäklare och enskildas 

möjligheter till tvistelösning, till regeringen. Rapporten innehöll enkätundersökningar och 

rekommendationer om förbättringar. Man fann att det konsumenter upplevt som problem inte 

hade rättats till samt att regeringen inte tillräckligt uppmärksammats på problemen.
12

  

 

Fastighetsmäklarutredningen överlämnade betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten 

till Justitiedepartementet 2008. Utredningens kärna var att ge förslag till förändringar för ett 

gott konsumentskydd och att ge fastighetsmäklare goda förutsättningar att bedriva sin 

verksamhet.
13

 I regeringens proposition 2010/11:15 lämnades slutligen ett förslag till en ny 

fastighetsmäklarlag.  

Den nya Fastighetsmäklarlagen bygger på de tidigare lagarna i den meningen att den 

grundläggande strukturen har lämnats oförändrad. Ett exempel på vad som kvarstår är 

principen om fastighetsmäklarens ställning som neutral mellanman. Lagen är en kodifiering 

av den tidigare praxis på området, dock har flera viktiga förändringar skett i förhållande till 

vad som tidigare gällt.
14

 

2.2.1 Övergångsbestämmelser 

Övergångsbestämmelser som gäller nuvarande FML rör uppdragsavtalen. Den nya lagen 

tillämpas på förmedlingsavtal som ingåtts efter ikraftträdandet 2011. 1995 års lag gäller 

alltjämt för de förmedlingsuppdrag som ingicks före ikraftträdandet.
15

  

2.2.2 Översiktliga förändringar 

Effekterna som 2011 års fastighetsmäklarlag medför berör fastighetsmäklarens praktiska 

arbete, från allmänna regler och förmedlingsarbetet till mäklarens skyldigheter i yrket. De 

huvudsakliga förändringarna i nya FML är följande:  

                                                 
10

 Riksrevisionen 2007:7, Den största affärens i livet – Tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas 

möjligheter till tvistelösning, s. 30. 
11

 a.a., s. 9. 
12

 a.a. s. 7. 
13

 SOU 2008:6, Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 37. 
14

 www.fastighetsmäklarinspektionen.se. Nya fastighetsmäklarlagen. 
15

 Prop. 2010/11:15 s. 43. 
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 Krav på att föra journal över förmedlingsarbetet i sin helhet och att, efter avslutad 

budgivning, tillhandahålla köpare och säljare en särskild förteckning över 

budgivningslistan.  

 Skärpta förbud mot självinträde och närståendeförmedling. 

 Viss möjlighet för fastighetsmäklare att tillhandahålla sidotjänster, alltså att mot 

ersättning från en samarbetspartner tillhandahålla tjänster till köpare och säljare. 

 Krav på att reklamera fel i mäklartjänsten för den som vill kräva skadestånd från en 

fastighetsmäklare.  

 Krav på skriftlig upplysning till köparen om dennes undersökningsplikt.  

 Krav på att upplysa spekulanter om hur säljaren avser att genomföra försäljningen.  

 Krav på information om fastighetsmäklarens möjliga rätt till provision vid överlåtelse, 

efter det att mäklaruppdraget har upphört.  

 Utökade krav på innehållet i objektbeskrivningen.
16

 

 Påföljdssystemet kompletterades med en ny påföljd, erinran.
17

  

 

  

                                                 
16

 Melin, Magnus, Fastighetsmäklarlagen – En kommentar, 2012, s. 7. 
17

 Prop. 2010/11:15, s. 40. 
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3 Fastighetsmäklaren 

Kapitlet presenterar vem som är fastighetsmäklare enligt FML, mäklares ställning som 

mellanman och hur enskilda fastighetsmäklare granskas.  

 

3.1 Yrkesmässigt förmedlingsarbete 

Bara en fysisk person kan vara fastighetsmäklare vilket medför att mäklaren är personligt 

ansvarig för att förmedlingsuppdraget och att arbetet genomförs korrekt. Av lagtext framgår 

det att mäklaren förmedlar yrkesmässigt vilket innebär att denne åtar sig och ingår ett 

förmedlingsuppdrag. Vad som utgör förmedling anges inte uttryckligen i lagtexten. För att det 

ska vara fråga om förmedling bör det vara fråga om en verksamhet, grundad på uppdrag, som 

syftar till att anvisa uppdragsgivaren en motpart som denne kan ingå avtal med.
18

 Som en 

övergripande handlingsnorm och grundregel gäller att fastighetsmäklaren ska utföra sitt 

uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.
19

 

Mäklarens personliga uppdragsavtal blir en civilrättslig konsekvens av lagens tillämpning. 

Den näringsrättsliga konsekvensen av det personliga ansvaret innebär att mäklaren aldrig kan 

skylla ifrån sig på någon annan för ett begånget fel.
20

 Huvudregeln är således att 

mäklarföretag inte kan åta sig förmedlingsuppdrag. Skulle det ske ska mäklarföretaget 

betrakta det som en uppmaning till företaget att anvisa en lämplig fastighetsmäklare.
21

  

Ett yrkesmässigt förmedlingsarbete innebär att det ska röra sig om en affärsmässigt 

organiserad verksamhet inom ramen för fastighetsmäklarbranschen.
22

 Enligt lagtexten 

”kallas” den som bedriver sådan yrkesmässig verksamhet för fastighetsmäklare. Denna 

formulering tenderar att bli något missvisande. Titeln fastighetsmäklare kan vem som helst 

hävda att inneha men däremot får man inte, utan att vara registrerad mäklare, driva sådan 

verksamhet yrkesmässigt.
23

 

Sammanfattningsvis blir den fysiska person som, inom ramen för någon organiserad 

näringsverksamhet, erbjuder tjänsten att förmedla något av paragrafens uppräknade 

förmedlingsobjekt, skyldig att registrera sig som mäklare. 

3.2 Registrering 

För att få vara verksam som fastighetsmäklare i Sverige ska en registrering ske som ansöks 

hos FMI. Undantagen från registreringsskyldigheten framgår av FML 5 § 2 st. Den som har 

som avsikt att registreras som fastighetsmäklare ska inneha en ansvarsförsäkring, särskild 

utbildning samt anses vara lämplig för yrket.
24

  

    Av föreskrifter till lagen framgår att utbildningen bör vara en högskole- eller 

universitetsutbildning om minst 120 högskolepoäng.  Att vara redbar och i övrigt lämplig som 

fastighetsmäklare innebär inte att pröva den personliga lämpligheten för den sökandes 

fallenhet för mäklaryrket. Begreppen tar sikte på sökandes pålitlighet, integritet och 

hederlighet som yrket kräver för den ansvarsfulla förtroendeställning som mäklaren har. Vid 

                                                 
18

 Prop. 2010/11:15, s. 19. 
19

 FML 8 § 1 st. 
20

 Jingsryd, Ola, Segergren, Louise, Fastighetsförmedling, 2012, s. 163. 
21

 Prop. 1983/84:16, s. 63. 
22

 Grauers, Per Henning, Rosén, Mats och Tegelberg, Lars, Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2011, s. 18. 
23

 Melin, 2012, s. 24. 
24

 FML 6 §. 
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prövning av ansökan finns det skäl för FMI att inhämta uppgifter om aktuella förhållanden i 

belastningsregister samt Kronofogdens register.
25

  

3.2.1 Redbarhet och lämplighet  

Alla typer av uppdrag inom mäklarverksamheten prövas inte enligt normen god 

fastighetsmäklarsed. Redbarhets- och lämplighetskravet
26

 prövas på verksamhet som framstår 

som artskild i förhållande till fastighetsförmedling.
27

 Detta torde innebära att det krävs ett mer 

klart och entydigt material som utvisar att mäklaren har misskött sitt uppdrag eller agerat på 

ett sådant klandervärt sätt att dennes allmänna lämplighet som mäklare ifrågasätts.
28

  

 

I ett tillsynsärende ifrågasattes en registrerad mäklare för sin redbarhet och lämplighet då det 

uppenbarats att hon haft skulder i allmänna mål. Kraven på redbarhet omfattar krav på 

redbarhet i ekonomiska angelägenheter. FMI granskade mäklarens ekonomiska förhållanden 

samt hennes ansträngningar att ta sig ut ur situationen. Förutom ekonomiska brott kan en 

underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av 

ekonomiska åtaganden ge anledning att tvivla på personens lämplighet som 

fastighetsmäklare.
29

 

 

Vad som framhävts som skäl till bedömningen var hennes ekonomiska kris och det faktum att 

hon ständigt jobbade på att komma ur den ekonomiska krisen. FMI ansåg inte att hennes roll 

som mäklare påverkats, där hon var skötsam och ansvarstagande. Det ansågs inte finnas 

någon grund för att hennes lämplighet som fastighetsmäklare skulle ifrågasättas. Mäklarens 

skuldsättning utgjorde ändå risk för att hennes redbarhet och övrig lämplighet som 

fastighetsmäklare kunde ifrågasättas. Med hänsyn till omständigheterna och den påtalade 

risken meddelades fastighetsmäklaren påföljden erinran. 
30

 

3.3 Två herrars tjänare 

Fastighetsmäklarens främsta uppgift, och det som kan sägas utgöra kärnan i 

mäklarverksamheten, är att sammanföra säljaren och den tilltänkta köparen. Allt en mäklare 

gör inom verksamheten ska utövas inom ramen för god fastighetsmäklarsed. I sitt agerande 

ska denne inta en oberoende ställning gentemot både säljaren och köparen.
31

 

Partskonstellationen i affären indikerar att säljaren och köparen har motstridiga intressen, 

säljaren vill sälja och köparen vill köpa. Mäklarens opartiskhet gentemot parterna har 

diskuterats redan i förarbetena till den första fastighetsmäklarlagen.
32

 Parternas gemensamma 

nämnare är strävan att tillfredsställa deras individuella och gemensamma intressen. Köparen 

har hittat en bostad som denne vill ha och anser sig ha råd med. Säljaren har funnit en 

spekulant som är villig att betala ett pris som denne är nöjd med.  

3.4 Mellanmannen mäklaren 

Normalt förstås med mellanman i rättslig mening någon som erhållit i uppdrag att 

självständigt rättshandla för en av parterna i konstellationen. Inom mellanmansrätten erhåller 

                                                 
25

 Prop. 1994/95:14 s. 66. 
26

 FML 6 § 1 st. 5 p. 
27

 Melin, 2012 s. 41 ff. 
28

 FMN 4-210-01. 
29

 FMI 4.3-1099-14. 
30

 a.a. 
31

 Jingsryd, Segergren, s. 11. 
32

 Prop. 1983/84:16, s. 12. 
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mellanmannen en makt att, under givna förutsättningar, binda sin huvudman 

(uppdragsgivaren) genom att företa en rättshandling för huvudmannens räkning. 

Fastighetsmäklaren som mellanman kan ifrågasättas då denne, i sin roll, åtar sig ett 

förmedlingsuppdrag. Mellanmannens väsentliga uppgift är att handla för någon annans 

räkning vilket torde kunna ge uttryck för mäklarens förhållande till uppdragsgivaren. 

    Mäklarens opartiskhet kan dock komma att problematiseras då det kan te sig naturligt för 

denne och uppdragsgivaren att hon tar större hänsyn till uppdragsgivarens önskemål.
33

 

Relationen med uppdragsgivaren kan anses vara ett dubbelt förhållande med avtalsrättsliga 

grunder. Dels finns en kontraktuell förbindelse i form av ett uppdragsavtal samt de 

förpliktelser som mäklaren, enligt lag, har gentemot uppdragsgivaren. Mäklarens relation till 

köparen anses vara ett rättsligt förhållande som grundas på de förpliktelser som mäklaren har 

enligt FML och andra tillämpliga lagar. Denna relation går inte att avtalas bort av mäklaren 

och uppdragsgivaren vilket gör att den får en konkret karaktär. I juridiska termer kan 

fastighetsmäklaren således sägas vara ”två herrars tjänare”.
34

 

Beträffande uppdragsgivarens affärsmässiga överväganden i affären kan anses vara frågor av 

sådan karaktär att mäklaren inte samtidigt kan tjäna två parter med sinsemellan motstridiga 

intressen.
35

    

3.5 Tillsyn 

Enligt FML 28 § är det Fastighetsmäklarinspektionen som utövar tillsyn och granskar 

registrerade fastighetsmäklare. Det åligger inspektionen att fatta beslut om disciplinära 

åtgärder gällande fastighetsmäklare. Vid lagöverträdelser kan de besluta om en erinran, 

varning eller återkalla mäklarens registrering enligt FML 29 §.  

Inspektionens upplysande verksamhet omfattar såväl fastighetsmäklare som konsumenter 

beträffande fastighetsmäklarverksamhet. Som till exempel på detta kan vara information om 

god fastighetsmäklarsed. Myndigheten ska dessutom främja utvecklingen av god 

fastighetsmäklarsed. 
36

 

 

Cirka 80 procent av tillsynsärendena inleds på grund av en anmälan från en privatperson. FMI 

kan även ta eget initiativ till att granska en mäklare. Utifrån tidningsartiklar och inslag i tv och 

radio kan ibland inspektionen anse att det finns anledning att undersöka en enskilds mäklares 

arbete. Om FMI anser att en mäklare brustit mot god fastighetsmäklarsed eller på annat sätt 

brustit i sin verksamhet kan de besluta att ge mäklaren erinran, varning eller återkalla 

mäklarens registrering enligt FML 29 §.
37

  

FMI hette, fram till 2012, Fastighetsmäklarnämnden. Namnbytet var ett led i att stärka 

tillsynsmyndighetens uppgift att granska fastighetsmäklare så de följer regler och god 

fastighetsmäklarsed. Myndighetens vision är effektiv tillsyn för trygg fastighetsförmedling 

med nöjda parter.
38

 

  

                                                 
33

 Zacharias, Claude, Kan fastighetsmäklaren vara en opartisk mellanman?, SvJT 1994, s. 562. 
34

 Jingsryd och Segergren, s. 72. 
35

 Prop. 1983/84:16, s. 13. 
36

 Fastighetsmäklarinspektionen. Hur vi granskar mäklare.  
37

 a.a. 
38

 Fastighetsmäklarinspektionen. Årsbok 2012.  
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4  God fastighetsmäklarsed  

Kapitlet beskriver vad fastighetsmäklarlagens 8 § innebär. En redogörelse för vad god 

fastighetsmäklarsed är, hur denna skapas samt dess effekter på hur fastighetsmäklaren ska 

agera i partskonstellationen med säljaren och köparen.  

 

Fastighetsmäklarlagen 8§ 

Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. 

Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt 

beakta uppdragsgivarens ekonomiska intresse.”
39

 

 

Lagrummet i sin helhet innebär grundläggande regler och en allmän omsorgsplikt för hur 

fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag. ”Med allt” iaktta god fastighetsmäklarsed menas 

både i fullgörandet av förmedlingsuppdraget men även andra sammanhang där denne 

uppträder i sin egenskap som fastighetsmäklare
40

 Således kan begreppet sägas vara mäklarens 

handlingsnorm där bestämmelsen utgör något av en generalklausul. Varken förarbeten eller 

lagtext definierar ordagrant begreppets faktiska innebörd. Lagstiftaren har inte funnit det 

lämpligt att låsa fast vad som är god fastighetsmäklarsed genom detaljreglering i lag. 

Anledningen till detta var främst att det ansågs ligga ett värde i att kraven på mäklare kan 

utvecklas och förändras med tiden. Innebörden och utvecklingen av god sed för mäklare 

består av branschåtgärder, tillsynsmyndighetens bedömningar samt domstolsavgöranden.
41

  

4.1 Bryggan mellan juridik och etik 

Genom praxis har god fastighetsmäklarsed vuxit fram som en kombination mellan juridik och 

etik. Etik kommer från det grekiska ordet ”ethos”, som betyder sed. Från samhället innebär en 

sed accepterade normer. Normerna kan ha utvecklas till en bestämd regel eller lag, där seden 

innebär att man följer dessa regler.
42

  

   Fastighetsmäklaren ska förhålla sig till både FML och god fastighetsmäklarsed. 

Branschorganisationerna har utformat sina etiska regler och flera mäklarföretag har sina egna 

policyers och målsättningar för sin verksamhet.
43

  Moral kommer från det grekiska ordet 

”moralis”, som betyder ”det som rör sederna”. Vissa menar att moral, till skillnad från etik, 

innebär hur vi ter oss till våra yttre normer. Emedan andra menar att moral och etik är samma 

sak. Ett moraliskt dilemma för fastighetsmäklaren kan vara då säljare och köpare har 

motstridiga intressen.
44

  

 

Trots att det finns stränga regler om hur en fastighetsmäklare ska utföra sitt arbete, ökar 

anmälningarna till FMI succesivt.
45

 Anmälningarna behöver inte nödvändigtvis ske för att 

mäklaren misslyckas i sitt etiska tänkande eller att denne handlat i strid mot lag på grund av 

en omoralisk handling. Kanske är det mer beroende på okunskap och brist på reflektion. 

                                                 
39

 Bestämmelsen motsvarar 12 § 1 st. 1995 års fastighetsmäklarlag. 
40

 Zacharias, SvJT 1994, s. 562. 
41

 Melin. 2012, s. 72.  
42

 Jingsryd och Segergren, s. 65.  
43

 a.a., s. 66.  
44

 a.a., s. 65.  
45

 a.a., s. 67. 
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Reflektionen i en etisk fråga ska utgå från en konsekvensbaserad tanke.
46

 Mäklaren vet att 

brott mot FML innebär sanktion och en lagstridig handling som strider mot god 

fastighetsmäklarsed är inget undantag. 

4.2 Opartisk roll 

I förarbetena till nuvarande FML kompletterades 8 § med ett andra stycke.
47

  ”Opartisk” var 

ett begrepp som, i förhållande till mäklarens ställning. diskuterades. Tanken var att tydliggöra 

fastighetsmäklarens skyldigheter mot uppdragsgivaren. Konsumenter ansåg att det låg ett 

särskilt värde i att mäklaren så långt som möjligt intar en opartisk ställning som mellanman i 

affären. Ordet ”opartisk” indikerar att vara synonymt med ordet ”neutral”
48

. Mäklarens roll 

som opartisk är dock inte fullständigt neutral. Dennes relation till uppdragsgivaren tros, 

realistiskt sett, binda starkare band än relationen till motparten. Mäklaren ska samtidigt 

tillvarata båda parternas berättigande intressen.
49

  

Säljaren har gett sitt förtroende till mäklaren genom att anlita denne för uppdraget. Det kan te 

sig naturligt för uppdragsgivaren att utgå från att mäklarens prestationer ska bidra till att få ut 

ett så bra pris som möjligt. Vid en lyckad förmedling är ju även säljaren den som ”delar med 

sig av resultatet”.
50

I enighet med god fastighetsmäklarsed medger lagens krav på opartiskhet 

att mäklaren, i rent ekonomiska intressen, står närmast sin uppdragsgivare.
51

  

Praxis har skulpterat ett antal principer och avgöranden som beskriver vad god 

fastighetsmäklarsed innebär i praktiken dessa är omfattande, expansiva och i ständig 

förändring.
52

  

4.3 Prejudikat  

Rättspraxis är en viktig rättskälla inom fastighetsmäklarrätten. Domstolsbeslut som slagits fast 

i högsta instans är en rättskälla som väger tungt.  

Beträffande FMI:s beslut som överklagats till Förvaltningsrätten, är det enbart domar från 

HFD som är prejudicerande. Detta innebär att HFD:s domar och dess tolkning av gällande rätt 

är bindande för domstolar i lägre instans. Det bör påpekas att FMI inte anser sig vara formellt 

bunden av domar i Förvaltningsrätten. Om FMI meddelat en mäklare varning, som sedan 

blivit friad av Förvaltningsrätten, hindrar inte att FMI kan meddela erinran eller varning om 

ett likadant fall dyker upp igen.
53

  

Nedan presenteras tre rättsfall där HFD har tolkat begreppet god fastighetsmäklarsed.  

4.3.1 RÅ 2008 ref. 63 

Frågan i målet gällde förmedling av bostadsrättslägenheter i en bostadsrättsförening, där 

fastighetsmäklaren själv var medlem, var att anses strida mot god fastighetsmäklarsed. 

                                                 
46

 a.a., s. 67. 
47

 FML 8 § 2 st. Om att särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.  
48

 Nationalencyklopedin. Uppslagsord; Opartisk. 
49

 Prop. 2010/11:15, s. 23. 
50

 Grauers, et al., s. 79. 
51

 Prop. 2010/11:15, s. 24. 
52

 Melin, 2012, s. 73. 
53

 Jingsryd och Segergren, s. 37 f.  
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Fastighetsmäklarnämnden beslutade den 15 december 2004 att meddela fastighetsmäklaren 

L.H. en varning för att ha förmedlat en bostadsrätt i en bostadsrättsförening som han själv var 

medlem i. Nämnden ansåg att förfarandet kunde innebära att mäklaren riskerade att påverkas 

av ovidkommande hänsyn och genom det frångå sin ställning som opartisk mellanman.  

L.H. överklagade FMN:s beslut. Länsrätten (nuvarande Förvaltningsrätten) och Kammarrätten 

friade L.H. I domskälen anfördes att bedömningen, om L.H:s handling brutit mot god 

fastighetsmäklarsed, skulle göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Varken Länsrätten eller Kammarrätten ansåg att L.H:s agerande utifrån omständigheterna i 

fallet utgjorde grund för varning.  

Regeringsrätten (nuvarande HFD) anförde, likt Länsrätten och Kammarrättens bedömning, att 

det inte fanns någonting som tydde på att L.H: s agerande påverkats av ovidkommande 

hänsyn eller på annat sätt låtit sig påverkas av sitt medlemskap i föreningen. Enligt 

Regeringsrätten innebar medlemskapet i bostadsrättsföreningen ett ekonomiskt intresse i 

föreningen. Redan den omständigheten att L.H. typiskt sett skulle kunna befaras att ta andra 

hänsyn än rent yrkesmässiga ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet. 

 

Regeringsrätten ansåg att det strider mot god fastighetsmäklarsed att en fastighetsmäklare 

förmedlar en bostadsrätt i samma bostadsrättsförening som han själv är medlem i. FMN:s 

beslut om varning fastställdes av Regeringsrätten 20 november 2008.
54

  

4.3.2 RÅ 2006 ref. 53 

Frågan i målet gällde fastighetsmäklaren som, först i samband med kontraktsskrivningen, 

informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gällde för ett hamnområde som 

gränsade till det område inom vilket fastigheten var belägen. 

 

Fastighetsmäklarnämnden beslutade den 27 november 2002 att meddela fastighetsmäklaren 

G.A. en varning. FMN anförde att fastighetsmäklaren har en skyldighet att, i den mån god 

fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan 

behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen.
55

 

Nämnden ansåg att G.A:s dröjsmål med att vidarebefordra en uppgift som säljarna bedömt 

vara av intresse för en köpare måste anses strida mot god fastighetsmäklarsed.  

 

I likhet med nämnden ansåg Länsrätten och Kammarrätten att förfarandet i det aktuella fallet 

inte är förenligt med god fastighetsmäklarsed. Förseelsen var inte att bedöma såsom ringa var 

på nämndens varning fastställdes.  

Regeringsrätten ansåg att det inom god fastighetsmäklarsed åligger mäklaren, att i den mån 

god fastighetsmäklarsed kräver det, upplysa köparen om betydelsefulla uppgifter som 

mäklaren haft tillgång till. Regeringsrätten ansåg därför att det stred mot god 

fastighetsmäklarsed att mäklaren låtit det dröja till kontraktsskrivningen med att 

vidarebefordra informationen om byggplanerna.  

4 oktober 2006 avslog Regeringsrätten överklagandet och fastställde FMN:s beslut om att 

meddela G.A. varning.
56

 

 

 

                                                 
54

 Regeringsrättens dom mål nr 2193-06. 
55

 1995 års fastighetsmäklarlag 16 § 
56

 Regeringsrättens dom i mål nr. 3810-04. 
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4.3.3 HFD PT 3567-14 

Den 26 september 2012 meddelades fastighetsmäklaren R.A. en varning av 

Fastighetsmäklarinspektionen för att ha underlåtit sin skyldighet att beakta ett anbud på 

fastigheten och således uteslutit budgivarens möjlighet att delta i budgivning.  

 

R.A. yrkade att anbudet var ett s.k. skambud och att förseelsen inte kunde vara 

varningsgrundade då den tillämpade bestämmelsen i FML 20 § syftar till att motverka ”fejkad 

budgivning”.  Per definition kunde inte ett skambud användas för ”fejkad budgivning”. R.A:s 

agerande kunde således inte vara av så allvarligt slag att det utgjorde grund för varning.  

 

Förvaltningsrätten anförde att det var ostridigt i målet att R.A. åsidosatt sina skyldigheter 

enligt FML 20 § då han underlåtit att notera anbudet i anbudsförteckningen. Motiven bakom 

lagstiftningen om dokumentationsskyldighet syftar till att öka transparensen i budgivningen 

gentemot säljare, köpare, budgivare och andra intressenter. Budgivningsprocessen anses vara 

en av de viktigaste delarna i förmedlingsuppdragen varvid det är av stor vikt att den utförs 

korrekt och med god fastighetsmäklarsed. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och 

fastställde FMI:s beslut om varning.    

 

I likhet med Förvaltningsrätten ansåg Kammarrätten att det var ostridigt att R.A., i sitt 

agerande, åsidosatt god fastighetsmäklarsed. Syftet med införandet av påföljden erinran var 

emellertid att nyansera påföljderna för en mäklare som åsidosatt god fastighetsmäklarsed. 

Kammarrätten menade att R.A:s agerande inte var av sådan grad att det kunde anses som 

ringa och inte heller som särskilt klandervärt. Utifrån förseelsens svårighetsgrad beslutade 

Kammarrätten att meddela R.A. påföljden erinran.  

 

Fastighetsmäklarinspektionen överklagade domen. 20 mars 2015 meddelade HFD 

prövningstillstånd om frågan om tillämpning av bestämmelserna om påföljd som kan 

meddelas en fastighetsmäklare. Målet är inte avgjort. 
57

  

 

  

                                                 
57

 Högsta Förvaltningsdomstolen beslut i mål nr. 3567-14. 
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5 Tydliggörande av bestämmelser 

I följande kapitel redovisas några av de förändringar som tillkom den nuvarande 

fastighetsmäklarlagen. Dessa anses förtydliga vad som är förenligt med god 

fastighetsmäklarsed. Komplettering av erinran i påföljdssystemet tas också upp.  

 

5.1 14 § Förtroenderubbande verksamhet 

Enligt FML 14 § 1 st. Får en fastighetsmäklare inte ägna sig åt verksamhet som är ägnad att 

rubba förtroendet för denne som mäklare.  

Förbudet gäller sidoverksamhet, som i kombination med mäklarens förmedlingsverksamhet, 

kan ge anledning till misstanke om att mäklaren påverkas av ovidkommande intressen och att 

denne äventyrar sin opartiska ställning. Mäklaren ska enbart tillgodose säljarens och köparens 

intressen i sin verksamhet. 
58

 

I RÅ 2008 ref. 63 fann Regeringsrätten att intressen i verksamhet som består av förvaltning av 

bostadsrätter, i regel, inte bör betraktas som förtroenderubbande för en fastighetsmäklare. Den 

som har i uppdrag att sköta förvaltningen av en bostadsrättsförening får dock ekonomiska 

intressen i den bostadsrättsföreningen. Om en fastighetsmäklare har ett sådant uppdrag kan 

det ifrågasättas om mäklaren samtidigt kan förmedla en bostadsrättslägenhet i föreningen, 

utan att det finns en risk för att denne tillvaratar andra intressen än säljarens och köparens och 

då frångår sin opartiska ställning. Regeringsrätten ansåg det strida mot god 

fastighetsmäklarsed och meddelade varning.
59

  

Tillämpningen av förbudet mot förtroenderubbande verksamhet har i princip ansetts innebära 

att förmedling mot ersättning inte är tillåten, oavsett ersättningens storlek. I förarbetena till 

nuvarande FML ansågs det att förbudet hade kommit att tillämpas väl strängt.
 60

   

Enligt FML 14 § 2 st. tillåts fastighetsmäklare, att som sidoverksamhet till 

förmedlingsuppdrag, ägna sig åt verksamhet som utger ersättning. Mäklares förtroende anses 

inte rubbat så länge sidoverksamhetens ersättning är av obetydlig storlek. Lagtexten anger inte 

exakt storlek på ersättningen men det torde handla om några tusen kronor.
 61

 

Fastighetsmäklare är skyldig att upplysa säljare och köpare om sidoverksamheten 

ersättningens storlek.  

Förbuden mot självinträde 11 §, närståendeförmedling 12 § och handel med fastigheter 13 § 

kompletteras som en sorts generalklausul i 14 §.
62

   

5.1.1 11 § Förbud mot självinträde  

Fastighetsmäklare förbjuds att själva träda in som köpare till en fastighet som denne har eller 

har haft i uppdrag att förmedla. Förbudet gäller även om mäklaren frånsäger sig 

förmedlingsuppdraget för att själv förvärva den aktuella fastigheten.  

                                                 
58

 Melin, 2012, s. 141 ff. 
59

 Regeringsrättens dom i mål nr. 4574-03. 
60

 Prop. 2010/11:15, s. 53 ff. 
61

 a.a., s. 146 ff. 
62

 Jingryd och Segergren, s. 86. 
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Fenomenet kallas brukar kallas asymmetrisk information, det vill säga en situation där den ena 

parten har mer information än den andra, vilket skulle kunna innebära ett 

trovärdighetsproblem.
63

 Anledningen till bestämmelsen hör till god fastighetsmäklarsed då 

mäklares opartiskhet är av största vikt.
64

 

5.1.2 12 § Förbud mot närståendeförmedling 

Fastighetsmäklare får inte förmedla fastigheter till eller från någon som anses vara, till 

mäklaren, närstående. Under sådana omständigheter gör sig samma sakskäl till motiv 

gällande, som till förbudet mot självinträde. Typiskt sett kan mäklare påverkas av 

ovidkommande hänsyn var vid dennes opartiska ställning kan äventyras.
65

  

Frågan om vem som är att betrakta som närstående till mäklare har tidigare hänvisats till 

konkurslagens definition av närstående i KonkL 4 kap 3 §.
66

 I 2011 års FML anses fortfarande 

konkurslagens närståendebegrepp gälla. I FML 12 § har det tillkommit en precisering av 

KonkL:s närståendebegrepp av vem som är att anses som närstående. Exempelvis får en 

fastighetsmäklare inte förmedla en fastighet till dennes make/maka, syskon eller någon som 

på annat sätt är släkting till mäklaren i rätt upp- eller nedstigande led. 
67

 

5.1.3 13 § Förbud mot handel med fastigheter 

Fastighetsmäklare förbjuds att bedriva handel med fastigheter. Motivet till bestämmelsen har 

som grundtanken mäklares roll som opartisk mellanman. I förarbetena uttalades följande: 

 

”På ett likartat sätt som när det gäller självinträde och förmedling till närstående innebär 

handel med egna fastigheter att mäklaren inte kan motsvara spekulanternas berättigande 

förväntningar på att han skall uppträda i sin yrkesroll som opartisk mellanman.” 
68

  

5.2 20 § Dokumentationsskyldighet  

Enligt FML 20 § 1 st. är fastighetsmäklare dokumentationsskyldiga att journalföra hela 

förmedlingsuppdraget.  

I förarbetena till nuvarande FML fann man att budgivningsprocessen var ett problem. 

Avsaknad av dokumentation av förmedlingsuppdrag skapade problem i bevisfrågan då 

oenighet mellan mäklare och konsument uppstod.
69

 Regeln om dokumentation har som syfte 

att göra mäklares arbete mer transparent för uppdragsgivare, köpare och FMI. 

Dokumentationen ska innehålla det som mäklaren är, enligt lag eller praxis, skyldig att utföra.  

FML 20 § skapar gynnsammare förutsättningar för FMI att bedriva sin tillsynsverksamhet 

över fastighetsmäklare.
70

  

I FML 20 § 2 st. framgår att mäklaren ska upprätta en särskild förteckning över inkomna 

anbud, s.k. budgivningslista. Listan ska innehålla uppgifter om anbudsgivarens namn och 

kontaktuppgifter, budets storlek och tidpunkt för lämnande av budet samt eventuella villkor. 

Efter avslutat förmedlingsuppdrag är fastighetsmäklaren skyldig att överlämna 

                                                 
63

 Jingsryd och Segergren, s. 79. 
64

 Prop. 1994/95:14, s. 51. Se avsnitt 4.2. 
65

 Jingsryd och Segergren, s. 81. 
66

 Prop. 1994/95:14, s. 8. 
67

 Prop. 2010/11:15, s. 25. 
68

 a.a.  
69

 a.a., s. 35. 
70

 Melin, 2012, s. 202. 
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dokumentationen, det vill säga journalen och budgivningslistan, till köparen och säljaren.
71

 

När parterna erhållit varsitt exemplar ges möjlighet till att läsa igenom journalen och göra 

invändningar. 

I FMI 4-2239-12 påpekade FMI att ett odaterat dokument med handskrivna noteringar inte 

kan betraktas som journal eller anbudsförteckning i fastighetsmäklarlagens mening. Mäklaren, 

i det aktuella fallet, kunde inte överlämna lagstadgad dokumentation till uppdragsgivaren eller 

köparen. Förseelsen medförde varning med motivering att mäklaren åsidosatt en uttrycklig 

bestämmelse i FML.   

5.3 29 § Disciplinära påföljder 

I FML 29 § regleras de disciplinära påföljder som FMI kan meddela mäklare vid 

lagöverträdelse. Huvudregeln är att mäklare ska avregistreras vid brott mot FML eller god 

fastighetsmäklarsed. Är handlingen att anses som mindre allvarlig kan mäklare istället 

meddelas varning eller erinran. Vid ringa förseelse får påföljd underlåtas.
72

  

Skälet till att införa erinran som en komplettering i påföljdssystemet var att det ansågs finnas 

behov av en påföljd i de fall där varning framstod som alltför sträng och heller av så enkel 

karaktär den kunde bedömas vara ringa. Varning bör reserveras för särskilt klandervärda 

beteenden som, vid upprepande, kan leda till återkallelse av registrering.
73

  

I FMI 4.3-1184-14 hade en mäklare upprättat en journal som saknade uppgifter om när den 

skriftliga bekräftelsen av uppdragsgivarens uppsägning, med eventuella krav på ersättning och 

provision, hade sänts till uppdragsgivaren, samt när listan över spekulanter hade överlämnats 

till uppdragsgivaren. FMI meddelade erinran på grund av bristfällig journal. 

   

                                                 
71

 a.a. ff   
72

 Grauers, et al., s. 29 ff.  
73

 Prop. 2010/11:15, s. 40.  
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6  Fastighetsmäklarbranschen  

I kapitlet presenteras FMI och branschorganisationernas verksamheter. Rättssäkerhet, 

vanligaste anmälningar mot mäklare och förslag om förhandsbesked tas också upp.  

 

6.1 Rättssäkerheten  

”Politiskt sett är fastighetsmäklarkåren fortfarande en svag grupp, svagare än 

exempelvis läkar- och advokatkåren. Här har Mäklarsamfundet en viktig uppgift att slå 

vakt om rättsäkerheten och göra mäklarnas röst hörd”.  

Magnus Melin, Förbundsjurist Fastighetsmäklarförbundet.
74

 

I Sverige som demokratisk stat är rättssäkerhet ett centralt begrepp. Dit hör oberoende 

domstolar, möjlighet att överklaga beslut till högre instans, lagstöd vid utdömande av straff 

och effektivitet i mål och ärenden som ska avgöras. Förvaltningsmyndigheterna, varav FMI är 

en, upprätthåller rättssäkerheten genom beslutanderätt i ärenden mellan det allmänna och den 

enskilde. Anledningen till Fastighetsmäklarnämndens namnbyte till 

Fastighetsmäklarinspektionen var att tydliggöra att den är en tillsynsmyndighet som granskar 

att fastighetsmäklare följer FML.
75

  

FMI:s inställning till upprätthållande av rättssäkerheten har visat sig vara ganska 

bekymmersam. Kritiken gäller bland annat handläggningstiden. Enligt förvaltningslagens 

allmänna krav om handläggning av ärenden ska ett ärende behandlas utan onödigt dröjsmål, 

snabbt och effektivt.
76

 

I september 2008 inkom en anmälan mot en mäklare. I december 2009 beslutade FMN att 

meddela mäklaren en varning. Avgörandet överklagandes till Förvaltningsrätten som 

fastställde nämndens beslut. Kammarrätten upphävde varningen och ärendet avslutades cirka 

fyra år senare, i mars 2012, då Högsta Förvaltningsdomstolen nekade FMI 

prövningstillstånd.
77

 

Ärendet hade p.g.a. ledigheter bytt handläggare. När den ursprungliga handläggaren återkom 

från sin ledighet insisterade anmälaren att denne skulle återta ärendet. Detta medförde 

fördröjningar av ärendets handläggning. Det finns ett stort värde i att allmänheten ska känna 

förtroende och ha tilltro till förvaltningsmyndigheterna. Dock ifrågasätts det om det kan vara 

rimligt att anmälare ska tillåtas påverka myndighetens arbetsordning och hur 

arbetsuppgifterna fördelas bland personalen. En sådan hänsyn till anmälaren medför, med 

största sannolikhet, ett onödigt dröjsmål för den enskilde mäklaren.
78
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 Melin, Magnus, Fastighetsmäklarinspektionen och rättsäkerheten, 2013. 
75

 a.a. 
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 Förvaltningslag (SFS 1986:223) 7 § 
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 Melin, 2013. 
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6.2 FMI och konsumenten 

FMI har konstaterat att antalet anmälningar av fastighetsmäklare har ökat under perioden 

januari – september 2015 jämfört med samma period 2014. Budgivningsprocessen och s.k. 

lockpriser i marknadsföringen var de vanligaste orsakerna till anmälningarna.
79

 

 

I slutet på november 2015 hade 632 anmälningar mottagits eller initierats av 

Fastighetsmäklarinspektionen. 90 stycken av dessa har meddelats disciplinpåföljd och 358 

hade då inte handlagts färdigt.
80

 

6.2.1 Budgivningsprocessen 

Budgivning är inte reglerad i lag och endast primitivt i praxis. Huvudregeln är att säljaren 

beslutar om budgivningen. Fastighetsmäklare tillåts att ge säljare råd i valet av köpare och 

budgivningsmodell men saknar egen beslutanderätt.
81

 

 

Motivet bakom kravet på fastighetsmäklares dokumentationsskyldighet är att förhindra 

förekomsten av oriktiga bud och budgivare, s.k. ”fejkad budgivning”, i syfte att driva upp 

priset på fastigheten. Misstanke om sådan budgivning kan skada tilltron till mäklarkåren.
82

 

Förseelsen anses strida mot god fastighetsmäklarsed och vara av sådan karaktär att den 

disciplinära påföljden troligen skulle bli avregistrering.
83

 

  

Fastighetsmäklare ska tydligt ta avstånd från att medverka till ”fejkade bud”. Får mäklare 

frågor om förfaranden som riskerar att vilseleda spekulanter om budgivningen eller annat 

avseende förmedlingen bör mäklare upplysa om vad som är god fastighetsmäklarsed. Mäklare 

bör tydligt informera spekulanter om hur budgivningen kommer att gå till och vilken roll 

mäklaren har i den processen.
84

  

6.2.2 Lockpriser 

Fastighetsmäklare är skyldiga att göra en bedömning av förmedlingsobjektets marknadsvärde. 

Lockpris är ett utgångspris som väsentligen understiger och skiljer sig från det bedömda 

marknadsvärdet. Fenomenet är förbjudet och strider mot god fastighetsmäklarsed. Lockprisets 

syfte är att locka så många som möjligt till en visning för att öka antalet spekulanter på en 

fastighet. Fler spekulanter på visning ska leda till fler bud och således ett maximerat slutpris 

på aktuellt objekt.
85

  

FML saknar ett uttryckligt förbud mot lockpriser. I tre praxisbildande domar från 2013 

fastslog Kammarrätten en definition av lockpris. Fastighetsmäklare som systematiskt 

använder lockpris i sin marknadsföring anses handla i strid mot god fastighetsmäklarsed.
 86

 

Anledningen till att tre domar avgjordes så tätt efter varandra var tillsynsmyndighetens 

granskningspolicy gällande lockpriser. Mäklaren ombads uppge sin bedömning av 

marknadsvärdet på aktuellt förmedlingsobjekt, vilket oftast angavs som ett spann. 

Granskningspolicyn resulterade i många disciplinära påföljder då det visade sig att det 
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 Fastighetsmäklarinspektionen. Pressmeddelande 151021.  
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81

 Melin, 2012, s. 74. 
82

 a.a. s. 203. 
83

 a.a. s. 74 f. 
84

 Fastighetsmäklarinspektionen. Faktablad om budgivning. 
85

 Grauers, et al., s. 46, 52 f. 
86

 Fastighetsmäklarinspektionen. 20 år som myndighet, s. 21 ff. 
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marknadsförda priset inte överensstämde med objektets värde. Detta föranledde, inte sällan, 

överklaganden och processen, i domstol, pågick i närmare tre år. I väntan på Kammarrättens 

domslut införde branschen ett s.k. accepterat pris.  

6.2.3 Accepterat pris 

Ett begrepp som många gånger leder till missförstånd hos konsumenter. Enligt god 

fastighetsmäklarsed åligger det mäklaren att ta tillvara säljarens intresse, vilket medför att 

säljaren ska vara villig att acceptera det priset som sätts på objektet. Säljaren har dock en fri 

prövningsrätt vilket innebär att denne kan ändra det satta priset eller underlåta att sälja 

fastigheten. Skulle detta ske är det inte ovanligt att anbudsgivaren upplever sig vilseledd på 

grund av själva begreppet “accepterat pris” och vad budgivaren lägger för innebörd i det.
87

 

6.3  Konsumentskydd 

FMI har en viktig roll i att säkerställa ett gott konsumentskydd vid anlitandet av 

fastighetsmäklare. Enligt återkommande undersökningar från Konsumentverket finner man att 

mäklartjänsterna är en av de tio mest problematiska marknader för konsumenter. Både 

klagomål på mäklare och beslut om disciplinära påföljder har ökat. Regeringens slutsatser om 

konsumenternas ställning bedöms dock ha stärkts genom FMI:s verksamhet. Antingen genom 

att myndigheten bidrar till att konsumenternas rättigheter upprätthålls eller till att viktig praxis 

har utvecklats.
88

 

 

Med anledning av de ovan nämnda problemen på fastighetsmäklarmarknaden analyserar 

regeringen om det bör övervägas att ge FMI möjlighet att även bedriva tillsyn över 

fastighetsmäklarbranschens företag. Regeringens föreslår att 17 952 000 kronor anvisas under 

anslaget 2015 (16 725 000 kronor) för Fastighetsmäklarinspektionen till 2016.
89

  

6.4 Mäklarsamfundet  

Branschorganisationen, Mäklarsamfundet, arbetar för att utveckla och professionalisera 

mäklartjänsten och mäklaryrket. Informera om mäklaryrket till medlemmar och konsumenter, 

utveckla arbetsetiska riktlinjer och erbjuda fortbildning, hör till samfundets uppgifter. 

Mäklarsamfundets ansvarsnämnd prövar och yttrar sig om medlemmarnas etiska agerande 

och professionalitet. Resonemangen som förs i ansvarsnämnden kan handla om god 

fastighetsmäklarsed.
 90

 

6.5 Fastighetsmäklarförbundet  

Branschorganisationen, Fastighetsmäklarförbundet, har följande kärnområden i sin 

verksamhet: Service, ekonomi, kvalitet och opinion. FMF:s arbete syftar till att förbättra 

mäklarnas rykte och skapa god kvalité inom mäklarbranschen.
91
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6.6 Förhandsbesked 

I prop. 2010/11:15 efterfrågade bland andra, Mäklarsamfundet och 

Fastighetsmäklarförbundet, att fastighetsmäklare skulle ges möjlighet att få ett 

förhandsbesked om huruvida en viss handling var förenlig med god fastighetsmäklarsed. 

Förslaget om förhandsbesked ansågs inte hindra begreppets utveckling i förhållande till 

samhällets utveckling. Det är varken möjligt eller lämpligt att utforma lagen så att alla 

tänkbara situationer och oklarheter förutses eller undanröjs. Mäklaren skulle genom ett 

förhandsbesked från FMI få vägledning gällande tolkningsfrågor rörande god 

fastighetsmäklarsed.  På detta sätt skulle FMI bidra till förebyggande av handling som strider 

mot god fastighetsmäklarsed. Dessutom torde en god vägledning ge ett säkrare 

konsumentskydd. 
92

 

 

I förslaget exemplifierandes en revisors möjlighet att kunna begära ett förhandsbesked från 

Revisorsnämnden för att veta om en fråga överensstämmer med god revisorsed. Enligt 

Revisorsnämnden är denna möjlighet ett bra sätt att precisera innebörden av god revisorsed.
93

 

FMI var positiv till förslaget och ansåg att det skulle bidra till en väsentlig förbättring för 

mäklare i deras yrkesroll. Dessutom bättre förutsättningar till att utöva tillsyn med anledning 

av följande: 

 att fastighetsmäklarens arbetsuppgifter tydliggörs 

  att god fastighetsmäklarsed såsom den utvecklas genom tillsynsmyndighetens 

avgöranden och uttalanden sätts på pränt i lagen och, 

 att tillsynsmyndigheten ges ytterligare verktyg för att utöva tillsyn
94

  

 

Regeringen fastslog inte förslaget om förhandsbesked. Anledningen var att det kunde skapa 

problem med att förutse räckvidden av ett sådant förhandsbesked. Behov av ett 

förhandsbesked ansågs inte vara tillräckligt. De ändringar som tillkom 2011 års FML ansågs 

tillräckligt förtydliga mäklares skyldigheter och vad som är god fastighetsmäklarsed.
95
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7  Fastighetsmäklare – en kritiserad profession 

Följande kapitel berör allmänhetens bild av fastighetsmäklare, medias inflytande och 

konsekvenser där av.  

 

7.1 Den reglerade professionen 

Fastighetsmäklaren är en fysisk person som yrkesmässigt åtar sig förmedlingsuppdrag på 

förfrågan av en uppdragsgivare. Mäklaren har en mycket kvalificerad roll och komplex 

profession med högskoleutbildning. Mäklaren ska, som mellanman, inta en opartisk ställning 

gentemot säljares och köpares berättigande intressen. Mäklaren är skyldig att dokumentera 

förmedlingsarbetet och, till respektive part, lämna journal. Fastighetsmäklaren lyder under 

statlig tillsyn och granskning av Fastighetsmäklarinspektionen. Mäklaryrket ska, enligt lag, 

utövas med omsorg och vara förenligt med god fastighetsmäklarsed.
96

  

7.2 Sant eller falskt 

Det är inte sällan, de stora dagstidningarna, beskriver mäklaren i negativa ordalag. I maj 2015 

publicerade tidningen Aftonbladet en granskningsserie som de valde att kalla ”Mäklarfusket”. 

I den uppmärksammade man läsarna om att anmälningar mot mäklare hade ökat drastiskt. 

Huvudtesen i granskningen och den främsta orsaken till anmälningarna skulle vara s.k. 

”fejkade budgivningar”. Aftonbladet hävdade att fakta till påståendet om ”fejkade 

budgivningar” var hämtat från intervjuer med flertalet konsumenter, mäklare och 

anmälningsstatistik från FMI gällande budgivningsprocessen.
97

  Aftonbladets granskning fick 

stor uppmärksamhet i media. Fastighetsmäklaren framställdes som en oärlig person med 

avsaknad av etik och moral.  

Fastighetsmäklarföretaget Fastighetsbyrån gjorde en undersökning i början av 2015 där man 

bad allmänheten att visualisera en fastighetsmäklare. Svaret blev en man mellan 30 och 39 år, 

social, pratsam och medelsnygg, IQ som gemene man, har högre lön än genomsnittet och 

transporterar sig ofta i BMW.
98

  

7.2.1 Ett sjunkande förtroende 

Det betydelsefulla värdet i att konsumenter ska känna förtroende för mäklare är en 

anmärkning som är genomgående i större delen av förarbetena till nuvarande FML. 

Fastighetsbyråns ordförande Lars-Erik Nyqvist uttalade: 

 

”Ett högt förtroende för mäklare kan med största sannolikhet bidra till hög kvalitet och 

nöjda konsumenter, något som är avgörande för mäklarbranschen som till stor del bygger 

på rekommendationer från konsumenter.”
99

 

 

Förtroendet för mäklaren bör inte påverkas av det faktum att mäklaren, enligt god 

fastighetsmäklarsed, tillåts att särskilt ta tillvara säljarens ekonomiska intressen. Resultat från 

en riksrepresentativ undersökning 2015 indikerar att endast 6 % av allmänheten har högt 
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förtroende för fastighetsmäklare. Vilket är en minskning med 2 % från en likadan 

undersökning som genomfördes två år tidigare. Undersökningen jämförde också förtroendet 

för olika yrkeskategorier där man bland annat fann att förtroendet för journalister har stigit 

från 8 % till 9 %. Högst förtroende har läkare (52 %) och lägsta förtroendet har allmänheten 

för bilhandlare (3 %).
100

  

7.2.2 Mäklarsamfundets försvar  

Aftonbladets granskningsserie ”Mäklarfusket” blev snabbt debatterad och omtalad. 

Mäklarsamfundet besvarade debatten genom ett pressmeddelande där de berättade om sin 

reaktion och hur de agerade. Samfundet hävdade att Aftonbladets tolkning och återgivelse av 

FMI:s statistik kunde liknas med hur ”fan läser bibeln”.
101

 Dessutom ansåg de att delar av 

granskningen var falsk och missvisande och skapade en kränkande bild av mäklare.   

7.2.3 Skriftlig fråga till Riksdagen102 

Riksdagsledamoten Robert Hannah lämnade in en skrivelse till statsrådet Per Bolund.  

”Anser statsrådet att Fastighetsmäklarinspektionen har tillräckligt bra lagstiftning och 

ekonomiska resurser för att sätta dit de oseriösa fastighetsmäklare som svärtar ned 

mäklarbranschen?” 

Aftonbladets granskning, ”Mäklarfusket”, ansågs ha bidragit till flera avslöjanden av ”rötägg” 

som svartmålade mäklarbranschen. Fusk inom mäklarbranschen sågs inte som ett utbrett 

problem då endast 4 procent av mäklare hade anmälts till FMI. 

 

”Rötäggens” uppsåtliga agerande riskerade att förstöra ryktet för mäklare, som med omsorg, 

behandlade mäklarrollen likt en profession. Aftonbladets granskning pekade på att det var 

näst intill omöjligt för FMI att lyckas sätt dit ”svartmålarna” och göra branschen kvitt 

problemen. Bostadsköpen ökade och FMI tilldelades mindre resurser, vilket tenderade till att 

myndigheten saknade tillräckliga verktyg eller ekonomiska resurser för att kunna hitta 

”rötäggen”.  

7.2.4 Riksdagens svar103  

Statsrådet Per Bolunds svar publicerades 5 juni 2015.  

 

”Jag följer noga utvecklingen och kommer att ha en diskussion med branschen och 

tillsynsmyndigheten. Jag kommer att återkomma i frågan för de fall särskilda åtgärder bedöms 

nödvändiga.” 

 

Förvärv av bostäder är en av de viktigaste affärerna för ett hushåll. Ett väl avvägt regelverk 

som upprätthålls av en effektiv tillsyn skapar ett säkerställt skydd och balans mellan 

motstridiga intressen. FML:s utgångspunkt är att fastighetsmäklare ska utöva sitt uppdrag 

omsorgsfullt och med god fastighetsmäklarsed. Det förändringar som tillkom 2011 års 

FML
104

 syftar till att främja god fastighetsmäklarsed och motverka typen av problem som 

Aftonbladet uppmärksammade. Medias uppgifter om fusk inom branschen ska tas på stort 
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 Mäklarsamfundet. Pressmeddelande, en annan sida av Aftonbladets granskning, 150528 
102

 Skriftlig fråga 2014/15:568, Fastighetsmäklarinspektionens möjlighet att bekämpa oseriösa mäklare.  
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 Se avsnitt 5. 
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allvar. FMI:s anslag för 2012 och framåt höjdes genom en permanent ökning med cirka 2,5 

miljoner kronor. En minskning av anslaget har skett men gällde engångsvis för 2015.  

7.3 Motion105  

En enskild motion lämnades till riksdagen i oktober 2015.  

”Det är nu fem år sedan den nya Fastighetsmäklarlagen infördes. Med tanke på utvecklingen 

på bostadsmarknaden bör en översyn av hur lagen fungerar genomföras.” 

De senaste årens utveckling på bostadsmarknaden har bidragit till stor efterfrågan, underskott 

på bostäder och kraftiga prisuppgångar. Fastighetsförvärv är ett av de största och viktigaste 

ekonomiska åtaganden som köpare och säljare gör. Fastighetsmäklare har en viktig roll som 

mellanman i dessa åtaganden.  

Med hänsyn till ovan nämnda situation, fastighetsmäklares uppdagade lagöverträdelser och 

FMI:s och förvaltningsrättens olika slutsatser i prövade fall bör en översyn av FML göras.  

7.4 Stärkt konsumentskydd106 

Regeringen har beslutat om en särskilt utredare som ska se över konsumentskyddet på 

bostadsrättsmarknaden. Översynen har som syfte att identifiera områden där 

konsumentskyddet behöver stärkas. För fastighetsmäklares del utreds deras 

informationsgivning om bostadsrätter till säljare och tilltänkt köpare. Utredaren ska särskilt ta 

ställning till om regler om fastighetsmäklares informationsgivning vid förmedling av en 

bostadsrätt bör ändras.  

  

                                                 
105

 Motion 2015/16:1172, En översyn av fastighetsmäklarlagen.  
106

 Kommittédirektiv. Dir. 2015:97. Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. s. 18. 
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8 Slutsatser och reflektioner 

 

Skulle jag fråga några fastighetsmäklare idag om vad dessa anser vara god 

fastighetsmäklarsed, så är min uppfattning att svaren skulle bli mycket varierande. Bristen på 

tydlighet i definitionen är anmärkningsvärd. God fastighetsmäklarsed anses vara mäklarens 

handlingsnorm och ska tillämpas i allt denne gör. På bostadsmarknaden råder nu ett högt 

tempo och efterfrågan på bostäder ökar som aldrig förr. Mäklares skyldigheter råder 

fortfarande under den fem år gamla FML som inte är anpassad till dagens heta 

bostadsmarknad.  

 

Huvudsyftet med nuvarande FML var att stärka konsumentskyddet genom att förtydliga 

mäklarens skyldigheter. Lagstiftaren ansåg att de rättsregler som tillkom 

fastighetsmäklarlagen var tillräckliga för att förtydliga innebörden av god fastighetsmäklarsed 

i gällande rätt. Detta gjorde att förslaget om förhandsbesked inte antogs. Rättsregeln om 

dokumentationsskyldighet skulle bl.a. motverka de förseelser som nu har ökat mest enligt 

FMI. Förseelserna handlar om budgivningsprocessen och lockpriser i marknadsföringen. 

 

Aftonbladets artikelserie gällande fusk vid budgivning och lockpriser orsakade stor debatt i 

media. Mäklarsamfundet gick i försvar och hävdade att det var falska påståenden och 

feltolkningar av statistiken som orsakade mäklares dåligt rykte. Undersökningen, som visade 

på att förtroendet för journalister var större än för mäklare, kan i en förlängning betyda att 

trovärdigheten, i artikelserien, stärkts. Detta “bevisades” av de konsekvenserna, som en fråga 

till riksdagen och ett svar från riksdagen fick, gällande Aftonbladets granskning.  

 

Fastighetsmäklare har ett juridiskt, personligt och socialt ansvar där de olika delarna försätter 

mäklaren i ett etiskt dilemma p.g.a. bristande tydlighet i vad god fastighetsmäklarsed är, och 

FML är i vissa avseenden inte anpassad till en hetsig bostadsmarknad. Att känna sig “tvingad” 

att handla på ett sätt som kan innebära lagöverträdelse med konsekvenser, som i värsta fall, 

kan leda till avregistrering tror jag skapar stress och osäkerhet. En konflikt mellan moral, etik 

och juridik.  

 

Troligen är fastighetsförvärv för många livets största affär ekonomiskt- och emotionellt sett. 

Vid ett fastighetsköp är det många motstridiga känslor i omlopp. Det är inte ovanligt att 

spekulanternas besvikelser i en utebliven affär gör att man vill hitta en “syndabock” och 

närmast tillhands kan vara mäklaren. Ett sådant exempel kan vara att anmäla mäklaren för att 

använda lockpriser. Min tanke är att de låga räntorna, tillgång och efterfrågan på bostäder 

orsakar att de kraftiga prisuppgångarna som inte går att förutsäga. I mäklares profession ingår 

kommunikativ kunskap som kan utsättas för prövningar då mäklare ska tillvarata både säljares 

och köpares motstridiga intressen. Ett problem skulle till exempel kunna vara att mäklaren 

“fattar tyckte” för ena parten och därmed riskerar sin opartiskhet. Kanske är det då också så 

att detta inte går någon av parterna obemärkt förbi. Ännu en förmodad anledning till anmälan. 

Trots lagstiftning, branschorganisationernas och mäklarföretagens etiska regler är mäklaren 

bara en människa, men inser vi det? 

God fastighetsmäklarsed är en allmän omsorgsplikt i ständig förvandling, men hur lång tid får 

förändringar rimligtvis ta? Domstolsprocessen för en prejudicerande dom från HFD tar cirka 
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fyra år.
107

 Under den här tiden svävar mäklaren i ovisshet om dennes agerande skulle kunna 

strida mot god fastighetsmäklarsed. En inte allt för bekväm situation att utsätta mäklarkåren 

för. Visserligen finns det en poäng i att inte låsa fast en definition av begreppet, god 

fastighetsmäklarsed, genom en detaljreglering i lag. Det är omöjligt att förutse kommande 

händelser och en fastlåsning skulle kunna hindra begreppets utveckling. Dessutom är sedvänja 

och handelsbruk, i praktiken, en företeelse som är beroende av hur samhället förändras med 

tiden. 

Min bedömning är att mäklares handlande, om detta anmäls, tjänar som förutsättning för en 

utveckling av god fastighetsmäklarsed. Risken med den långa handläggningstiden innan en 

eventuell förändring har kommit till stånd, är att mäklaren eventuellt blir oförmögen att 

handla i enlighet med vad som skulle komma att visa sig vara god fastighetsmäklarsed. Hur 

ska man se på rättsäkerheten i ett sådant fall?
108

  

8.1 Mina tankar och reflektioner de lege ferenda  

En översyn av lagen och en reglering av funktionen god fastighetsmäklarsed som inte hindrar 

flexibiliteten av begreppet är av största vikt för ett säkrare konsumentskydd och för att 

effektivisera handläggning av ärenden, öka förtroendet för och säkra mäklaryrket som 

profession. Ett sätt till förbättring av rådande regelsystem och, som tyvärr inte antogs av 

regeringen, var förslaget om mäklares möjlighet till förhandsbesked. Då skulle viss del av den 

formella makten ges till mäklaren och skapa en bättre balans mellan etik, moral och juridik.  
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