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Abstract 
 
When someone is about to buy a house, an estateagent is often hired.  
 The sales of estates has increased  because more small houses have been built. Most buyers 
of these houses have a limited knowledge about what they are supposed to take note of when 
they  buy a house. That is  why the estateagent is important. The estateagent is supposed to 
satisfy both the buyers and the sellers interests and that is why the estateagent can be liable to 
pay damages against both parts. An estateagent does not have a real contract with a 
housebuyer, but can, by the way they are acting cause damage to the buyer. This is why the 
agent is practising the business against both parts. An estateagent is supposed to prevent 
future problems. 



 2

 

Syfte........................................................................................................................................................................ 3 

Metod ..................................................................................................................................................................... 3 

Inledning ................................................................................................................................................................ 4 

Historik .................................................................................................................................................................. 4 

Fastighetsmäklarens ansvar................................................................................................................................. 5 

Återkallelse av registrering .................................................................................................................................. 6 

Vad hade fastighetsmäklaren för skadeståndsansvar innan mäklarlagen kom? ............................................ 7 

Kravet på opartiskhet ........................................................................................................................................... 8 

Vad har mäklaren för skyldigheter enligt Mäklarlagen?.................................................................................. 8 

God fastighetsmäklarsed .................................................................................................................................... 12 

Faktiska fel .......................................................................................................................................................... 12 

När blir fastighetsmäklaren skadeståndsskyldig?............................................................................................ 13 

Rättsfall anknutna till fastighetsmäklarlagen 1995:400 .................................................................................. 15 
NJA 2001 s 291................................................................................................................................................. 15 
NJA 1997 s 127 (I av II) ................................................................................................................................... 16 
NJA 1991 s.43................................................................................................................................................... 19 
NJA 1991 s 625................................................................................................................................................. 21 
NJA 1991 s 725................................................................................................................................................. 22 
NJA 1997 s 127 (se ovan) ................................................................................................................................. 24 
NJA 1997 s 667................................................................................................................................................. 24 
NJA 1985  s.219................................................................................................................................................ 25 
NJA 1986  s.146................................................................................................................................................ 26 
NJA 1997 s 347................................................................................................................................................. 27 
NJA 2000 s 629................................................................................................................................................. 29 

Kommentarer till rättsfallen .............................................................................................................................. 31 

Sammanfattning.................................................................................................................................................. 34 

Källförteckning.................................................................................................................................................... 35 
  



 3

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats var att utreda fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av 
fastigheter.  
 

Metod 
 
Den metod jag har använt för att skriva min uppsats är den traditionella juridiska metoden, 
dvs. jag har utrett rättsläget med hjälp av doktrin, praxis och lagtext. Jag har med många 
rättsfall i min uppsats därför att jag anser dessa vara relevanta eftersom dessa skildrar hur det 
fungerar i praktiken. Rättsfallen har jag valt ut genom att läsa i lagboken vilka rättsfall man 
hänvisas till i fastighetsmäklarlagen. Jag har använt mig av rättsfall som kommit efter 1984. 
Dels därför att jag anser dessa vara väsentligast eftersom lagen kom 1984, men också för att 
rättsfallsavsnittet annars hade blivit alltför omfattande. Har också sorterat bort de rättsfall som 
lagboken hänvisar till men som jag inte ansåg relevanta i sammanhanget. 
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Inledning 
  
  När någon skall köpa en fastighet anlitar denne ofta en mäklare, en förmedlare av 
fastigheter. Det har blivit en ökad omsättning av fastigheter eftersom det byggts fler småhus. 
De flesta köpare till dessa hus har begränsad kunskap när det gäller vad som bör 
uppmärksammas vid husköp. Därför får mäklaren stor betydelse.1 Mäklaren skall tillgodose 
både köparens och säljarens intressen och kan därför bli ersättningsskyldig mot båda.2 En 
mäklare har inget egentligt avtal med en fastighetsköpare, men kan genom sitt handlande 
orsaka skada för köparen. Detta gör att mäklaren utövar sin verksamhet gentemot båda 
parterna. En mäklare ska hjälpa till att förebygga framtida problem.3  
 

Historik 
 
  Fastighetsmäklaryrket är gammalt. De nordiska lagarna kom redan på 1600-1700-talet. I 
Sverige fanns det från början en mäklarordning som stiftades på 1700-talet. År 1872 tillkom 
en ny mäklarförfattning som år 1893 ersattes av en mäklareförordning. På senare tid ökades 
kraven på tillsyn och 1947 kom kungörelsen för auktorisation av fastighetsmäklare. 
Auktorisationen var då frivillig. På 1970-talet ökade kravet ytterligare, mäklaren skulle då, 
förutom att förmedla fastigheter, också sköta allt kringarbete. År 1975 tillsattes en 
småhusköpskommitté, detta för att man ansåg att både kraven och riskerna för säljare och 
köpare ökade, man ville därför utreda förutsättningarna för att lagstifta om mäklarverksamhet. 
Den lag som stiftades antogs 1984.  
  Efter att Justitiedepartementet gjort en översyn av fastighetsmäklarlagen presenterades en 
promemoria 1992. Det föreslogs att det skulle stiftas en ny lag om fastighetsmäklare med 
bestämmelser som bland annat skulle ha som syfte att göra kontrollen över lagens efterlevnad 
effektivare. Reglerna om registrering skärptes och det bestämdes också att det skulle införas 
en branschförening som kunde ha insyn över de mäklare som blev medlemmar i föreningen. 
Ville mäklaren inte bli medlem skulle man finnas registerad hos länsstyrelsen.  
  Den gamla lagen gäller för fysiska personer som förmedlar fastigheter. Fastighetsmarknaden 
har sedan dess stigit i antal överlåtelser och ökade priser. De flesta av dessa överlåtelser har 
gjorts av en mäklare och antalet mäklare har också stigit markant sedan lagen trädde i kraft. 
År 1988 behandlades en motion av Riksdagen. I denna motion yrkades det om en översyn av 
fastighetsmäklarlagen eftersom lagen inte hade fått den effekt som eftersträvades. Det 
saknades en definition på vad god fastighetsmäklarsed innebar och detta ställde till problem 
både för säljare och köpare och orsakade att mäklare som var oaktsamma kunde fortsätta sin 
verksamhet. När det uppstod tvister var det ett tvång att lösa dessa i domstol vilket också 
ansågs som en nackdel. En översyn genomfördes därför. 
  Av vilken anledning ansågs det då att fastighetsmäklarlagen behövde reformeras när denna 
fungerade bra?  
Ett fastighetsköp får stor betydelse för en privatperson och som sådan är det ofta komplicerat 
att överta en fastighet eftersom kunskapen om problem som kan uppstå kan vara bristfällig. 
Mäklarverksamheten skall därför fungera på ett sådant sätt att man känner sig trygg när man 
anlitar en mäklare. Den nya lagen är därför tvingande till förmån för konsumenten.4 
                                                           
1 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp            s 102 
2 Stiegler, A: Fel vid villaköp                                                   s 56 
3 Broström, M: Fastighetsmäklare                                            s 38 
4 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning  s 15 ff 



 5

Fastighetsmäklarens ansvar 
 
 
  Förr förmedlade en fastighetsmäklare enbart fast egendom, men numera förmedlar mäklaren 
alla typer av fastigheter, lokaler etc. Det är tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
kunna anses som fastighetsmäklare  
1. Fysisk person,  
2. Skall vara yrkesverksam,  
3 Det ska handla om en förmedling.5 
  Fram till 1 juli 1984 fanns det ingen reglerad fastighetsmäklarlag, då rättade man sig istället 
efter kungörelse 1947:336 om auktorisation av fastighetsmäklare. Enligt denna så godkändes 
fastighetsmäklare som uppfyllde vissa baskrav på utbildning och praktisk erfarenhet. Det 
fanns ingen begränsning i utövning av yrket. Auktorisationen fungerade som en 
kvalitetsstämpel eftersom denna var frivillig. Alla mäklare var inte auktoriserade och det var 
därför olika kvalité på mäklarnas sätt att sköta sitt uppdrag.6 De andra nordiska länderna hade 
sedan länge haft lagar om fastighetsmäklare och att det inte fanns något motsvarande i 
Sverige har tyckts varit underligt eftersom köp och försäljning av fastigheter får stora 
ekonomiska konsekvenser för säljare och köpare.7 
  Den 1 oktober 1995 trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft som ersatte den gamla lagen 
från 1984. Enligt bägge lagarna kan mäklaren bli skadeståndsskyldig gentemot både köpare 
och säljare. Det har kommit nya förbud och skyldigheter i den nya lagen.8 
  Den nya lagen kom till för att utveckla mäklarens ansvar för uppsåtligt och vårdslöst 
handlande i förmedlingsverksamheten. Den nya lagen behandlar också situationer där 
mäklaren tidigare inte kunde ställas till ansvar.9 
  Enligt 5 § Fastighetsmäklarlagen (FML) ska alla fastighetsmäklare finnas registrerade hos 
Fastighetsmäklarnämnden. Denna nämnd är den som har tillsyn över fastighetsmäklarna. 
Nämnden lyder under regeringen. Det är tillåtet att kalla sig fastighetsmäklare utan att vara 
registrerad, men det är förbjudet att förmedla fastigheter utan att vara registrerad, detta enligt 
10 § FML. Straffet om överträdelse sker är böter eller fängelse i högst 6 månader.10 Mäklaren 
förmedlar normalt mellan säljare och köpare. Mäklaren har ett uppdrag och denne är oftast 
anlitad av en säljare. En mäklare kan kallas för en mellanman och med det menas att denne 
medverkar till eller utför rättshandlingar för en annan persons räkning. I äldre nordisk doktrin 
har det diskuterats om en mäklare kan ses som en självständig typ av mellanmän eller om de 
kan räknas in i en annan mellanrättslig kategori. Olika mellanmän har olika rättigheter, det får 
t.ex. stor betydelse om en mäklare har fullmakt att avtala något för en huvudmans räkning 
eller om mäklaren bara fungerar som ett bud.11 
  Det vanligaste mellanledet är bud. Ett bud ska bara lämna över ett meddelande och budet 
anses då inte vara en mellanman. Regler för vad som gäller vid bud hittas i 32 § 2 st. AvtL. 
Den som skickat meddelandet blir inte bunden av ett avtal som ändrats när budet innehade 
meddelandet, även om mottagaren var i god tro. 
  Före 1995 så hade den som hade fullmakt rätt att ingå avtal för huvudmannens räkning. 
Fullmäktigen kunde lämna utfästelser och underteckna köpehandlingar för säljarens räkning, 
och köparen kunde göra säljaren ansvarig för de uppgifter som fullmäktigen lämnar. Dessa 

                                                           
5 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning  s 25 
6 Broström, M : Fastighetsmäklare                                           s 17 
7 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp             s 103 
8 Stiegler, A : Fel vid villaköp                                                  s 52 
9 Broström, M: Fastighetsmäklare                                           s 15 
10 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp           s 103 
11 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp           s 103 
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regler hittas i 2 kap AvtL.12 Men 1984 års fastighetsmäklarlag ändrades på denna punkt och 
numera är det förbjudet för en mäklare att företräda någon med fullmakt, detta eftersom 
mäklaren skall iaktta både köparens och säljarens intressen.13 Mäklaren kan dock genomföra 
vissa begränsade uppdrag med fullmakt. Dessa är då redan klart mellan parterna. Mäklaren får 
ett större ansvar när denne företräder någon med fullmakt eftersom denne då representerar 
säljaren eller köparen.14 

Återkallelse av registrering 
  
  I vissa fall kan det bli aktuellt att återkalla registrering, detta gäller när något inträffar som 
gör att förtroendet för mäklaren kan ifrågasättas. Mäklaren kan kanske inte sköta sina 
uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Det finns i FML en regel som reglerar detta förhållande, 8 §. 
För att kunna bli avregistrerad ska mäklaren ha grovt åsidosatt sina uppgifter, detta gäller t.ex 
vid bedrägeri, tillgreppsbrott och ekonomisk brottslighet. Det är också av betydelse hur länge 
mäklaren varit verksam och hur denne under denna tid skött sin verksamhet när man ska 
avgöra om mäklaren ska avregistreras. Anses inte mäklaren vara lämplig skall denne 
avregistreras för att sörja för att mäklarverksamheten håller så god standard som möjligt.15 
  Det finns ett rättsfall som handlar om en oregistrerad mäklare som förmedlade en fastighet. 
Det handlar om en lägenhet i Frankrike. Visningen gjordes av en fransman som hade ett 
företag som mäklaren samarbetade med. Köparen uppfattade fransmannen vara registrerad 
mäklare. Om mäklaren anlitar en medhjälpare så är det mäklaren som har ansvaret och måste 
ha kontroll över hur förmedlingen genomförs. Mäklaren varnades eftersom medhjälparen 
agerat på ett sätt som uppfattades som självständigt och då skulle denne ha varit registrerad.  
  Om den som visar fastigheten inte är mäklare ska denne upplysa spekulanten om varför 
denne är där eftersom denne annars uppfattas vara mäklare av köparen. När det gäller frågor 
om pris och liknande ska medhjälparen hänvisa till mäklaren. En mäklare riskerar att 
avregistreras om denne ordnar en medhjälpare som inte är registrerad att förmedla en fastighet 
istället för att mäklaren själv förmedlar den.16 
  Ett annat fall handlar om bedrägeri. 1992 ville mäklaren bli återregistrerad som 
fastighetsmäklare. Denne hade tidigare under sex år varit verksam som mäklare. Mäklarens 
registrering återkallades på grund av att mäklaren ansågs olämplig. Mäklaren hade fällts för 
bedrägeri. Mäklaren hade vid en fastighetsförmedling underlåtit att informera spekulanter om 
fastighetens standard. Dessa uppgifter var mycket viktiga för en spekulant att få veta. 
Länsstyrelsen var av den åsikten att det inte gått så lång tid från det att mäklaren avregistreras 
tills det denne nu ansökte om återregistrering, ansökan avslogs därför.17 
  Exempel på motiven till lagstiftningen där lagstiftaren ansett att återkallande av registrering 
kan komma att bli aktuell är t.ex. om mäklaren undanhåller omständigheter när värdet på 
fastigheten skall bedömas, köpehandlingar utformas av mäklaren som får till följd att den ena 
parten missgynnas, eller om mäklaren utnyttjar någons okunnighet eller oförstånd. 
Återkallelse kan också ske om mäklaren visas vara inkompetent, upprepat slarv och misstag 
av mäklaren som fått konsekvenser i form av skada för uppdragsgivaren eller motpart.18  

                                                           
12 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp               s 103 
13 Grauers, F: Fastighetsköp                                                        s 229 
14 Mäklarsamfundet: Handbok för fastighetsmäklare 1995        s 48 
15 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning s 58 ff 
16 Zacharias, C:  Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning s 68ff 
17 Zacharias, C:  Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning s 72 
18 Broström, M:  Fastighetsmäklare                                           s 21 
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Vad hade fastighetsmäklaren för skadeståndsansvar innan mäklarlagen kom? 
 
  Innan mäklarlagen trädde i kraft ansvarade fastighetsmäklarna till viss del för skada som de 
eller deras medarbetare vållat genom fel eller försummelse. Men det var oklart hur långt detta 
ansvar sträckte sig. Tidigare har mäklarens rättigheter och skyldigheter grundats på 
handelsbruk och annan sedvänja och praxis. Mäklarens rättsställning påverkades också av att 
det kom nya regler om fastighetsköp i 4 kap JB. Mäklarens roll påverkas i dessa lagrum i och 
med att säljarens upplysningar är viktiga och att köparen har fått strängare 
undersökningsplikt.19 
  Det finns inte så mycket i doktrin som talar om hur rättsläget såg ut innan 
Fastighetsmäklarlagen kom. Man har istället fått gå på vad som ansetts som god sed i 
mäklarbranchen för att få en uppfattning om hur rättsläget såg ut.20  
  Om man går på de allmänna reglerna så ansågs sysslomän skadeståndsskyldiga gentemot 
huvudmännen när försummelse varit uppsåtlig och annat beteende som kan anses illojalt.  
Om skadan uppkommit utan vållande var sysslomannen endast skadeståndsskyldig om så har 
avtalats. För att kunna avgöra vad som räknas som vållande bedömdes om fastighetsmäklaren 
varit tillräckligt aktsam eller ej. 
  Gentemot säljaren fick man när det gällde skadestånd gå på de principer som användes vid 
kontraktsrätt vilket innebar att mäklaren är skyldig att ersätta förmögenhetsrättslig skada som 
mäklaren vållat. 
  Gentemot köparen hade mäklaren inget motsvarande ansvar. Men eftersom mäklarens 
ställning byggde på förtroende från säljaren och köparen och skyldigheterna är likartade har 
det i doktrin och praxis i vissa fall ansetts att mäklaren skulle ha samma ansvar gentemot en 
köpare om mäklaren orsakat skada.21 
  Fastighetsmäklartjänsterna har efter hand förändrats där de numera fått andra skyldigheter 
för att numera iaktta god mäklarsed. Med dessa nya skyldigheter så ökade också kraven på ett 
utvidgat mäklaransvar, och det ansågs att mäklaren hade en viss upplysningsplikt, även om 
det inte finns så många rättsfall och doktrinen är gammal. Man fick då göra en bedömning 
utifrån mer allmänna grunder.22 
  Om en mäklare lämnade en felaktig uppgift, blir denne skadeståndsskyldig om denne visste 
eller borde ha insett att uppgiften var felaktig. Det finns dock bara några rättsfall som tar upp 
just detta. En mäklare har oftast en ansvarsförsäkring, därför har frågor om skadestånd tagits 
upp i ett flertal försäkringsfall där även Mäklarsamfundet har yttrat sig.23 
  När det skulle bedömas vad mäklaren borde ha insett så togs det hänsyn till omständigheter i 
det enskilda fallet och till hur en omsorgsfull mäklare normalt skulle ha handlat i en liknande 
situation. När det skulle avgöras om en mäklare varit försumlig genom att lämna en oriktig 
uppgift så togs också hänsyn till om uppgiften kom från säljaren eller från annat håll, om 
uppgiften var felaktig från början eller hade blivit förvanskad av mäklaren när denna 
förmedlade uppgiften eller om det var mäklaren själv som lämnat den felaktiga uppgiften. 
Det var svårt att dra en gräns för vad som skulle räknas som oriktig uppgift och felaktig 
rådgivning. Det finns inga rättsfall angående felaktig rådgivning eftersom sådana tvister löstes 
genom förlikning. För att få reda på hur det resonerats i praktiken får man gå till 
ansvarsförsäkringspraxis. Detsamma när det gäller underlåtenhet. Mäklaren kunde vid 
försumlighet göras ansvarig för att denne underlåtit att lämna uppgift som denne vetat om, 
och som hade betydelse för köpet. Mäklaren kunde också bli ansvarig om denne borde ha känt 
                                                           
19 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp s 105 
20 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp s 105 
21 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp s 106 
22 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp s 106 
23 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp s 107 
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till uppgiften. Men det var svårt att avgöra när denne borde lämnat en viss uppgift och när 
denne borde vetat om den. 24 

 Kravet på opartiskhet 
  Enligt den gamla lagen skulle en mäklare fungera som en opartisk mellanman. Vad menades 
med detta? Med en mellanman menades en person som tagit på sig uppdraget att själv rättsligt 
handla för en part. Alltså någon som handlar för en annan persons räkning t.ex. att skriva på 
ett avtal. Eftersom en mäklare skulle handla för någon annans räkning så kunde mäklaren inte 
vara opartisk. Mäklaren borde också ha tagit mest hänsyn till uppdragsgivarens önskemål 
eftersom det är denne som betalar mäklaren för genomfört uppdrag. Att ha kvar 
formuleringen "opartisk mellanman" kunde ha blivit dyster för mäklare eftersom många 
fastighetsägare som skulle sälja sina hus då skulle kunna tänkas göra det själv eller genom ett 
ombud som har kunskap om fastighetsförmedling. Detta för att slippa den omständighet att 
mäklaren måste ta lika stor hänsyn till köparen som till säljaren. Detta har lösts genom att 
istället formulera om det till att "mäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed och utföra sitt 
uppdrag med omsorg" 12 § 1 st. FML. 

Vad har mäklaren för skyldigheter enligt Mäklarlagen? 
 
  Det finns två olika situationer som kan uppstå vid mäklarens skadeståndsskyldighet. Den ena 
är att försumligheten inte påverkar kontraktsförhållandena mellan parterna eller så påverkar 
försumligheten parternas kontraktsförhållandena som gör att parterna får skyldigheter 
gentemot varandra. I detta fall uppstår det speciella problem. 
En mäklare skall upplysa om ett rättsligt fel eller rådighetsfel som mäklaren känner till eller 
borde känna till och som får till följd att köparen kräver säljaren på skadestånd på grund av 
kontraktsbrott.25 
  I 16 § föreskrivs det att fastighetsmäklaren skall ge köpare och säljare råd och upplysningar 
som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden. 
Denna rådgivning kan gälla juridiska, ekonomiska frågor eller frågor som är av teknisk natur 
och som kan tänkas bli aktuella vid försäljningen av fastigheten. 
I denna paragraf finns det också en regel om allmän upplysningsskyldighet som innebär att 
mäklaren är skyldig att informera köpare och säljare om vad han själv har vetskap om och 
som har betydelse i det aktuella fallet. Detta innebär att mäklaren skall upplysa de olika 
parterna om information som kommit från parter eller från andra håll. Han skall dock 
undersöka så att uppgifterna stämmer innan han vidarebefordrar uppgifterna. Mäklaren ska 
alltså själv undersöka att fastigheten är i det skick som säljaren hävdar.26 
Upplysningsplikten sträcker sig också till Jordabalkens regler om undersökningsplikt. Enligt 4 
kap 19 § JB kan en köpare kräva att köpeskillingen nedsätts eller yrka på skadestånd om det 
föreligger fel i fastigheten enligt följande förutsättningar. 
1. Fastigheten stämmer inte överens med köpekontraktet 
2. Fastigheten har dolda fel (avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta) 
3. Avviker från utfästelse 
4. Avvikelsen är av sådan karaktär att denna inte kunde ha upptäckts även om köparen 
fullgjort sin undersökningsplikt. 
  Den 4:e punkten illustrerar att det ställs mycket höga krav på en köpare när det gäller 
undersökningsplikten. En kunnig besiktningsman anlitas ofta när en fastighet ska undersökas. 
Det är inte meningen att en köpare ska kunna lämna över ansvaret för undersökningsplikten 
                                                           
24 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp s 107 
25 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp s 108 
26 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp  s 121 
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på mäklaren, är köparen missnöjd får denne istället vända sig till säljaren.27 Både köpare och 
säljare ska kunna lita på att mäklaren uppger de uppgifter som parterna behöver för att kunna 
genomföra köpet/försäljningen felfritt. Mäklaren ska så att säga vara neutral och ska också ge 
de råd eller upplysningar som köparen eller säljaren ber om för iaktta god fastighetsmäklarsed 
och fullgöra upplysningsplikten.28  
  Detta innebär att praxis och normer inom branschen blivit lag. Vad gäller omsorgsplikten 
förutsätts det att mäklaren visar den omsorg och utför sitt uppdrag på samma sätt som seriösa 
fastighetsmäklare gör. Detta innebär bland annat att mäklaren ska upplysa uppdragsgivaren 
om samtliga spekulanter på fastigheten. Det finns fall där mäklaren underlåtit att upplysa 
uppdragsgivaren om en köpare till förmån för en annan köpare som velat sälja sin nuvarande 
bostad, där då mäklaren sett sin chans till ytterligare ett förmedlingsuppdrag. Det är inte 
mäklarens uppgift att bedöma om en köpare är intressant eller inte , det ska säljaren själv 
avgöra.29 
Säljaren skall fullgöra sin upplysningsplikt när det gäller dolda fel som säljaren känner till, 
och eventuellt också för fel som är svåra att upptäcka30 
Upplysningsskyldigheter kan medföra ett skadeståndsansvar. Om mäklaren inte 
vidareförmedlar en uppgift om fel i fastigheten, som denne fått av säljaren, till köparen eller 
om mäklaren misstänker att en uppgift som säljaren givit är felaktig men vidareförmedlar den 
till köparen utan att kontrollera om uppgiften är riktig, kan mäklaren bli skadeståndskyldig. 
Detsamma gäller om mäklaren har vetskap om ett fel i fastigheten som denne inte upplyser 
köparen om. Säljaren har ingen generell upplysningsplikt men mäklaren har det, och därför är 
det viktigt att mäklaren informerar säljaren om varför det är en fördel att denne informerar om 
fel i fastigheten som säljaren har vetskap om. Informerar säljaren om fel som denne vet om så 
går ju denne fri från ansvar eftersom det då inte är ett dolt fel utan ett fel som går att upptäcka 
och därmed blir köparen ansvarig. Mäklaren ska också, enligt 16§2p FML, se till att köparen 
fullgör sin undersökningsplikt, det vill säga mäklaren ska informera köparen om 
bestämmelserna i jordabalken, och vilka konsekvenser köpet kan få. Det är viktigt att köparen 
får veta hur viktigt det är att denne själv undersöker fastigheten. Om mäklaren inte informerar 
köparen om dennes undersökningsplikt eller inte bryr sig om vilket ansvar köparen har så kan 
mäklaren bli skadeståndskyldig om köparen lider skada på grund av att mäklaren varit 
vårdslös.31 
  När mäklaren sedan fullgjort sitt uppdrag så får mäklaren enligt handelsvana, branschpraxis 
och sedvänja ersättning i form av provision. Denna provision är en del av fastighetens 
köpeskilling. Denna provision utfås endast om mäklaren och säljaren hade ett avtal. Det finns 
i svensk lag inget som reglerar en mäklares rätt till provision. Men sedvanan är numera att 
mäklare får provision för sitt utförda uppdrag. De flesta rättsfall om mäklare handlar om 
mäklaren har rätt till sin provision eller ej. Denna rätt är grundad på att vissa förutsättningar är 
uppfyllda.32 
  Enligt 7 § 2 st. är en mäklare skyldig att låta tillsynsmyndigheten granska akter, bokföring 
och övriga handlingar som har med verksamheten att göra. Vägrar man att låta sig granskas 
riskerar mäklaren att avregistreras, eftersom det då strider mot god fastighetsmäklarsed. Att 
tillsynsmyndigheten tar till sådana drastiska åtgärder har till syfte att skapa respekt för 
tillsynsmyndigheten.  

                                                           
27 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning  s 170 ff 
28 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning  s 118 ff 
29 Zacharias; C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning s 118 ff 
30 Grauers, F:    Fastighetsköp                                                    s 232 
31 Stiegler, A:    Fel vid villaköp                                                  s 61 
32 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp              s 113 
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  I ett fall från slutet av 1980-talet fick en mäklare en varning för att denne underlåtit att iaktta 
handlingsplikt och god fastighetsmäklarsed. Fallet gällde ett kontrakt där mäklaren på begäran 
av köparen sett till att detta kontrakt innehöll ett villkor om servitut där köparen hade rätt att 
ta väg i anspråk på grannfastigheten. Detta förbehåll fanns dock inte med när 
köpehandlingarna undertecknades. Mäklaren har i det här fallet åsidosatt sina åligganden 
genom att se till att köpet blev genomfört utan att ha löst problemet med servitutet. Samma 
mäklare hade också varit med i ett fall där pantbrev försvunnit. Dessa ärenden ansågs så 
allvarliga att registreringen återkallades. Det är dock inte alltid en mäklare bli avregistrerad 
trots upprepade förseelser men mäklaren ska inte räkna med att slippa undan med en 
varning.33 
  I 12 § 2 st. föreskrivs det att pengar och andra tillgångar som en mäklare har hand om för en 
annan persons räkning skall hållas skilda från andra tillgångar. I denna paragraf kan man 
också tillskriva reglerna i 12 § 1 st. som handlar om omsorgstagande. Med detta torde också 
menas att hålla anförtrodda medel räntebärande, om det inte rör sig som ett tillfälligt 
omhändertagande.34 
  Enligt 13 § får en mäklare inte själv köpa en fastighet som denne har i uppdrag att förmedla. 
Denna paragraf kom 1995. Tidigare var detta tillåtet, men mäklaren fick inte ta provision. 
Man har infört detta förbud för att spekulanterna ska ha en opartisk förmedlare. En mäklare 
får inte heller förmedla fastigheter till närstående. Med närstående menas maka/make, syskon 
eller släkting i rakt upp/nedstigande led, svåger/svägerska eller någon som på annat sätt står 
mäklaren nära35Det finns ett rättsfall om just detta som handlar om en mäklare som hade fått i 
uppdrag att förmedla en fastighet med så stor tomt att den gick att avstycka. Detta 
informerade mäklaren inte till säljaren. Mäklarens maka köpte fastigheten och drygt en vecka 
senare ansökte mäklaren och dennes maka om avstyckning av fastigheten. Mäklaren fick sin 
registrering återkallad av länsstyrelsen. Mäklaren vände sig till Kammarrätten som ändrade 
återkallelsen till en varning. Mäklaren ansåg att det faktum att denne varit verksam i 14 år, att 
en spekulant från en byggnadsfirma undersökt avstyckningsmöjligheterna och konstaterat att 
det var möjligt om byggnaden på fastigheten revs, att rivning hade diskuterats mellan säljaren 
och byggnadsfirman, att makan bjöd högst, makan erbjöd säljarna att friskriva sig från 
eventuella dolda fel, att beslutet om avstyckning kom ett och ett halvt år efter att köpet 
fullbordats, vara förmildrande omständigheter. Säljarna hade också godtagit att mäklaren 
informerade andra spekulanter om vad högsta budet var utan att informera om att det var 
mäklarens hustru som lagt det. Detta hände när den gamla lagen från 1984 ännu gällde, hade 
det skett idag så hade något annat än avregistrering inte varit aktuellt eftersom det enligt lagen 
från 1995 är förbjudet med självinträde.36 
  Vad har mäklaren för ansvar när det gäller klausuler? 
  Det är vanligt att mäklaren ser till att t.ex. en återgångsklausul skrivs med i kontraktet. Det är 
vanligare att klausuler tas med än att de utelämnas. Mäklaren ska vara säker på att köparen 
har ekonomiska möjligheter att genomföra köpet. Underlåter mäklaren detta har denne inte 
uppfyllt sin omsorgsplikt gentemot sin uppdragsgivare. Mäklaren ska alltså vara säker på att 
köparen t.ex. beviljats lån om lån var en förutsättning för köpets genomförande. Mäklaren ska 
vidare förklara innebörden av en friskrivningsklausul. Att ha en friskrivningsklausul i ett 
kontrakt är inte så lämpligt eftersom detta kan försvåra försäljning av fastigheten. En 
friskrivningsklausul ska helst inte vara alltför generell utan gärna detaljerad. En utförlig 
beskrivning över vad för slags fel friskrivningen avser. Är friskrivningen för generell riskeras 
att en domstol inte tar hänsyn till denna vid en eventuell tvist. Mäklaren ska helst inte själv 

                                                           
33 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning  s 63 ff 
34 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp              s 121 
35 Mäklarsamfundet: Handbok för fastighetsmäklare 1995 
36 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning  s 66 ff 
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skriva klausulerna utan anlita en juridisk kunnig person om mäklaren själv inte är kunnig och 
erfaren på området. Om mäklaren själv skriver klausulerna kan denne riskera att bli 
skadeståndsskyldig om tvist skulle uppstå och klausulerna är bristfälligt formulerade.37 En 
mäklare ska också se till att en köpare får en objektsbeskrivning på fastigheten eftersom ett 
fastighetsköp får stora ekonomiska konsekvenser för köparen både vid köpet och senare. 
Objektsbeskrivningen ska hjälpa köparen att få en uppfattning om fastigheten som köparen är 
spekulant på. Objektsbeskrivning skall lämnas till alla spekulanter som visar verkligt intresse 
för fastigheten. Precis innan köpet är för sent att lämna den. När det handlar om en bostadsrätt 
så skall mäklaren se till att spekulanten får ta del av föreningens två senaste årsredovisningar 
och stadgar. Detta eftersom köparen köper nyttjanderätt och en andel i föreningen.  
  Det skall också göras en boendekostandskalkyl. Det är en skriftlig kalkyl över den blivande 
köparens genomsnittsliga boendekostad. Denna görs för att köparen skall få en uppfattning 
om hur ekonomin kommer att se ut efter köpet. Köparen ges då en chans att fundera på om 
denne har råd att köpa fastigheten. I denna kalkyl skall fasta kapitalkostnader såsom 
övertagbara lån finnas med. Om det redan finns lån i fastigheten skall dess löptid och 
räntesats anges. Skattekonsekvenser skall också tas med och driftskostander. Med 
driftskostnader menas vatten, el, sophämtning, avlopp, sotning och försäkring. Mäklaren skall 
också ta med i beräkningen att kostnadskalkylen kan förändras men det räcker att mäklaren 
informerar köparen om det.38  
  Mäklaren har ingen skyldighet att undersöka rådighetsinskränkningar som kan komma fram 
genom en kontroll av plan- och byggnadsbestämmelser. Mäklaren ska klargöra för köpare och 
säljare vad som gäller enligt JB och andra bestämmelser och se till att det inte finns några 
missförstånd och oklarheter mellan parterna beträffande fastigheten.39 
  Enligt 17 § ska en fastighetsmäklare kontrollera vem som har rätt att förfoga över en 
fastighet och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. För att denna 
uppgift ska anses vara uppfylld så ska mäklaren, enligt motiven, vända sig till 
inskrivningsmyndigheten för att få information om lagfart och inteckningar (gravationsbevis). 
I enstaka fall kan mäklaren bli tvungen att utreda fastigheter som inte blivit lagfarna. 
Uppgiften är i de fall att kontrollera om fastigheten belastas med oinskrivna servitut, t.ex. 
sådana som kom till när fastigheten bildades. Det är då säljarens uppgift att överlämna 
förrättningskarta och andra förrättningshandlingar som säljaren har. Finns det inga sådana 
handlingar att tillgå så ska mäklaren istället kontakta den myndighet som har hand om 
fastighetsregistreringen. Detta kan man också tvingas göra om man blir misstänksam på 
säljarens uppgifter som strider mot de rättigheter som står i förrättningshandlingarna. Om 
skyldigheten i 11 § har lagrådet sagt att den ofta är omöjlig att fullgöra eftersom det i många 
fall är så att det finns oinskrivna rättigheter på fastigheten eller att fastigheten ligger i 
landsdelar där fastighetsägare saknar lagfart. Därför sträcker denna skyldighet sig så långt det 
rimligen är möjligt att undersöka dessa rättigheter.40 
  I 16 § står det att "Mäklaren före överlåtelsen skall verka för att säljaren före överlåtelsen 
lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att 
denne före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten." 
Mäklaren har ingen skyldighet att undersöka fastighetens storlek eller skick och mäklaren har 
heller ingen generell undersökningsplikt. Det är därför naturligt att man i första hand vänder 
sig till säljaren eftersom denne är den som har mest kunskap om fastigheten. Köparen behöver 

                                                           
37 Zacharias, C: Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning    s 195 ff 
38 Broström, M: Fastighetsmäklare                                              s  55 
39 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp               s 135 
40 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp               s 136 
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inte själv undersöka fastigheten utan kan anlita en besiktningsman som undersöker fastigheten 
för köparens räkning. Det kan vara bättre att anlita en som är sakkunnig.41 

God fastighetsmäklarsed 
   
  När det ska bedömas vad som är god fastighetsmäklarsed utgås det ifrån vad som allmänt 
menas med begreppet och vad mäklarsamfundet har föreskrivit. 
  När Mäklarlagen kom 1984 tillsattes också en Ansvarsnämnd. Denna nämnd ska avge 
yttranden om vad god mäklarsed är och om praxis i fastighetsmäklarfrågor. Denna nämnd 
består av 6 ledamöter av dessa är 3 jurister och 3 är ledamöter. Om nämnden anser att ett 
ärende stridit mot god fastighetsmäklarsed så kan ärendet lämnas över till Mäklarsamfundets 
diciplinnämnd, för eventuella åtgärder. Denna diciplinnämnd kan också besluta om 
uteslutning eller varning. Det är länsstyrelsen som meddelar dessa beslut.42 I svensk rätt har 
det inte funnits några lagregler om speciella skyldigheter som anses ligga på 
fastighetsmäklaren när denne utför uppdraget. I mäklarorganisationerna har det dock 
upprättats åtgärdslistor där det anges vad som ligger på fastighetsmäklaren. Dessa kan ses 
som uttryck för vad det är som tillämpas och det är detta som kallas god fastighetsmäklarsed. 
Enligt god fastighetsmäklarsed ska en mäklare ge information till uppdragsgivaren, utreda, ge 
information till köparen i samband med visning och annonsering, informera och ge råd vid 
avtalsslutet.43 
   

Faktiska fel 
 
  I motiven i propositionen har det redogjorts utförligt för hur långt mäklaren ska sträcka sig 
när det gäller att göra efterforskningar på faktiska fel i fastigheten och upplysa köparen om 
dessa. 
Mäklaren är inte skyldig att göra någon ingående undersökning om fastighetens faktiska fel. 
Detta för att det redan finns skyldigheter för säljaren och köparen i 4 kap JB. Mäklaren är 
dock skyldig att upplysa köparen om fel som denne vet om och även för sådana fel som är 
uppenbara vid en ytlig besiktning. Mäklaren har också en skyldighet att upplysa om fel som 
han kan misstänka, fel som är vanligt förekommande som han upptäckt vid tidigare 
försäljning av liknande fastigheter. Köparen skall enbart kunna vända sig till säljaren om 
köparen upptäcker fel på fastigheten och det är då mäklarens uppgift att se till att säljaren 
lämnar nödvändiga uppgifter om försäljningsobjektet och också upplysa köparen om hur 
viktigt det är att denne själv undersöker fastigheten. 
  Andra fel som är av sådan art att mäklaren inte känner till dem eller de går att upptäcka vid 
en ytlig undersökning av fastigheten har mäklaren inget ansvar för. Undantag görs endast om 
byggnaden hade sådant fel som mäklaren visste om och som brukar vara typiskt på sådana 
byggnader.44 Det har alltså ingen betydelse om det är ett dolt fel eller ett fel som går att 
upptäcka.45 Mäklaren kan bli ersättningsskyldig för bägge feltyper. Vad gäller fel som man 
kan upptäcka kan köparen inte vända sig till säljaren utan får då i vissa fall lägga ansvaret på 
mäklaren. När det gäller dolda fel kan köparen välja vem denne vill vända sig mot, antingen 
mäklaren eller säljaren. Med anledning av detta har rättsregeln i 20 § 2 st. om regressrätt 
införts. Mäklaren kan kräva att säljaren betalar tillbaka ett skadestånd som ålagts mäklaren, 
                                                           
41 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp               s 137 
42 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp  s 120 
43 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp  s 111 
44 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp  s 130 
45 Stiegler, A :                Fel vid villaköp                         s  58 
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förutsatt att också säljaren har ansvar för felet, och om det inte är oskäligt att det är säljaren 
som ska ansvara för felet. Regressrätten gäller inte om säljaren skyddat sig med en 
friskrivningsklausul enligt JB. 
  Vad gäller uppgifter om fastigheten som kommer direkt från säljaren där mäklaren bara 
vidarebefordrar så bli säljaren ansvarig för denna uppgift som lämnats. Säljaren ska inte 
kunna bli fri från ansvar genom att lämna över uppgiften till mäklaren som sedan förmedlar 
denna uppgift till köparen. 
Om mäklaren blivit instruerad av säljaren att inte uppe några bindande uppgifter om 
fastigheten, kan köparen ändå åberopa sådana uppgifter eftersom denne inte har någon 
anledning att misstänka att mäklaren överskrider sina befogenheter, detta enligt  
11 § 1 st AvtL.  
Om mäklaren själv har givit uppgifter om fastigheten och det senare visar sig att fastigheten 
avviker ifrån vad mäklaren utfäst, då kan mäklaren bli skadeståndsskyldig eftersom denne då 
har överskridit sin befogenhet. Därför kan köparen åberopa detta om denne inte haft 
anledning att misstänka att uppgiften var felaktig. Uppgifter som givits av mäklaren, men som 
inte lämnats av säljaren, är inte bindande för säljaren. Säljaren kan dock bli bunden om denne 
får reda på att mäklaren lämnat en felaktig uppgift men inte dementerar den.46 Säljaren kan 
göras ansvarig för uppgifter som denne vetat om men inte lämnat. Skulle det visa sig vara ett 
dolt fel kan säljaren göras ansvarig.47 Innan mäklarlagen kom finns det inget som tyder på att 
mäklaren hade ansvaret att upplysa köparen om fastighetens brister i förhållande till normal 
standard. Mäklaren kunde möjligen bli ansvarig för att ha underlåtit att upplysa om ett dolt fel 
som denne vetat om. Om också säljaren visste om det dolda felet kan mäklaren och säljaren 
bli solidariskt skadeståndsansvariga. Man vet inte om en mäklare blev skyldig för ett dolt fel 
som han inte vetat om men som han borde ha känt till. Det finns ingen praxis som tyder på 
det.48 
Vad för slags fel det är på fastigheten har betydelse när man vill veta vem det är man ska 
vända sig till med skadeståndsanspråk. Har man anlitat en besiktningsman kan denne anses 
ansvarig för upptäckbara fel, det beror på vilken bedömning man gör. I normalfallet är det 
köparen själv som ansvarar för fel man kan upptäcka vid en undersökning av fastigheten och 
säljaren ansvarar då för dolda fel.   

När blir fastighetsmäklaren skadeståndsskyldig? 
 
   En mäklare kan gå miste om sin provision om tvång, svek eller annan ogiltighetsgrund mot 
denne kan åberopas. Anses det att mäklaren har rätt till provision trots sin försumlighet så kan 
skadeståndet avräknas mot provisionen så långt detta är möjligt. Skulle skadan vara större än 
provisionen så kan även ersättning krävas enligt skadeståndsrättsliga principer. Det är dock 
möjligt att det vid skadeståndsansvar krävs att försumligheten ska ha varit grövre än vid 
provisionsbortfall. Enligt svensk praxis kan inte en mäklares provision minskas för 
försumlighet gentemot uppdragsgivarens motpart. Eftersom motparten inte är 
betalningsskyldig så fyller bortfallet av provision ingen funktion.49 
  Enligt 20 § FML så kan mäklaren blir skadeståndskyldig om denne åsidosatt sina åligganden 
enligt 11-19 §§. Åsidosättande kan ske genom aktivt handlande eller underlåtenhet att handla. 
Mäklaren blir skadeståndskyldig om denne lämnar en oriktig uppgift eller ett felaktigt råd om 
realisationsbeskattning eller något annat som handlar om skattefrågor.  

                                                           
46 Grauers, F:                   Fastighetsköp                          s 230 ff 
47 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp  s 131 
48 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp  s 131 
49 Iggstrand-Larsson, C: Felansvaret vid fastighetsköp  s 108 
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  Flera av de köpare som vänder sig till en advokat för att få hjälp i tvister som handlar om fel 
i fastighet har synpunkter på hur mäklaren har skött sitt uppdrag. Man undrar varför mäklaren 
inte upplyste dem om fel som köparen senare upptäckt. Köparna har trott att mäklaren varit 
sakkunnig på byggnadstekniska områden och utgått ifrån att denne undersökt fastigheten.50 
 För att en mäklare ska kunna bli skadeståndsskyldig så ska tre förutsättningar vara uppfyllda. 
1. Den skadelidande skall ha drabbats av en skada, 
2. mäklaren ska ha agerat vårdslöst eller uppsåtligt och  
3. det skall finnas adekvat kausalitet mellan handling och skada.51 
 20 § reglerar också fall där säljaren normalt kan göras ansvarig för felet men där mäklaren 
genom sitt handlande kan lastas för felet, antingen ensam eller tillsammans med säljaren. När 
det handlar om mäklarens ansvar, handlar det oftast om dennes upplysningsplikt. Mäklaren 
kanske inte har upplyst köparen om ett fel som mäklaren känt till, det ska då handla om ett 
dolt fel eller ett fel som köparen inte har upptäckt. Går felet att upptäcka ansvarar köparen för 
detta och kan då inte vända sig till säljaren, men kan kräva mäklaren på ersättning. Om det är 
ett dolt fel ansvarar säljaren, om denne inte har friskrivit sig och är i god tro. Har säljaren 
friskrivit sig blir mäklaren ansvarig. Finns det ingen friskrivning har säljaren och mäklaren ett 
solidariskt ansvar. 
  Formuleringen "fastigheten avviker från vad köparen haft anledning att räkna med" i 20 § 2 
st FML syftar på att mäklaren har en regressrätt, gentemot säljaren, inte enbart för faktiska fel, 
utan det handlar om säljarens felansvar. Det skall dock inte vara oskäligt att man lastar 
säljaren för felet. 
  En mäklare och en köpare kan bli solidariskt ansvariga genom att köparen inte har fullgjort 
sin undersökningsplikt och mäklaren inte har upplyst köparen om fel som mäklaren känt till. 
Det är dock köparen som har det slutliga ansvaret i det fallet och skadeståndet kan därför 
komma att jämkas, 20 § 1 st sista punkten FML. 52 

                                                           
50 Elfström, J: Fel i fastighet       s 291 
51 Stiegler, A: Fel vid villaköp    s 56 
52 Grauers. F: Fastighetsköp       s 234 
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Rättsfall anknutna till fastighetsmäklarlagen 1995:400 
 
12 § 
 "Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse. 
Handpenning som mäklaren tagit emot skall utan dröjsmål överlämnas till säljaren, om inte 
annat har överenskommits i särskild ordning. 
Pengar och andra tillgångar om mäklaren får hand om för någon annans räkning skall hållas 
särskilda från egna tillgångar" 
 

NJA 2001 s 291 
  Eva-Lena E stämde Jan M  
  Bakgrunden till stämningen var att Jan M, som är fastighetsmäklare, fått i uppdrag att sälja Stig 
F:s villa. Eva-Lena och Stig hade skrivit under ett köpekontrakt. I kontraktet, som utformats av 
Jan, stod att en del av köpeskillingen skulle betalas i handpenning och resten skulle betalas vid 
tillträdesdagen sedan Eva-Lena fått hypotekslån. I kontraktet stod också att köparen hade rätt att 
häva köpet utan att bli skadeståndskyldig och hade också rätt att få tillbaka handpenningen om 
inte lånet beviljades. Hävning skulle ske skriftligen. Eva-Lena hade ett lån i Stadshypotek där 
hennes bostadsrätt utgjorde säkerhet. Eva-Lena beviljades inget lån och hon skrev då till Stig och 
hävde köpet. Handpenningen fanns deponerat hos Jan för att utbetalas till säljaren vid 
tillträdesdagen. Efter hävning gjorde både Eva-Lena och Stig anspråk på handpenningen. Ett 
halvår senare betalade Jan ut handpenningen till Stig. 
  Eva-Lena yrkade på att Jan skulle betala till henne, det belopp hon erlagt i handpenning och Jan 
bestred.  
  Eva-Lenas grund för talan var att hon ansåg att Jan uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt 
sina skyldigheter enligt Fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed. Jan hade inte infört i 
avtalet att kontraktet var beroende av att Eva-Lenas bostadsrätt såldes. Eva-Lena hade därför 
lidit ekonomisk skada. Jan hade också i strid mot avtalet utbetalat den deponerade 
handpenningen till Stig. 
  Jans grund för bestridande var att han ansåg att han inte hade åsidosatt sina skyldigheter som 
mäklare. Jan hade handlat i enlighet med avtalet. Eva-Lena hade gjort en korrekt hävning och 
kunde därför ha vänt sig direkt till säljaren. Utbetalningen av handpenningen är därför inte orsak 
till Eva-Lenas förlust. 
  Eva-Lena utvecklade sin talan. Eva-Lena hade minst två gånger sagt till Jan att hennes 
bostadsrätt måste säljas för att hon skulle kunna fullfölja köpet. Han tog dock inte upp det med 
Stig och skrev inte heller in det i köpekontraktet. Eva-Lena såg inte att förbehållet saknades när 
hon skrev under köpekontraktet. När Eva-Lena hävde köpet ville Stig ha en skriftlig bekräftelse 
från banken att lån inte beviljats, så detta sändes till honom. Men Stig ansåg inte att Eva-Lena 
hade rätt till handpenning. Stig fick hävningsförklaringen i tid. Det är Jan som åsidosatt sina 
skyldigheter och därför har Eva-Lena lidit ekonomisk skada. 
  Jan betalade sedan ut handpenningen till Stig trots avtalet om att Stig inte skulle få denna förrän 
tillträdesdagen och tillträde har ju aldrig skett. 
  Jans utveckling av sitt bestridande: Han minns inte att han hört något om en bostadsrätt och 
hade ju därför inte kunnat upplysa Stig om den eftersom han helt enkelt inte vetat om att den 
fanns. Det fanns en klausul i kontraktet som gav Eva-Lena rätt att häva om ej lån beviljades. 
Hade Eva-Lena utnyttjat denna rätt och krävt Stig på betalning hade hon inte förlorat något. 
  Tingsrättens domskäl: Eva-Lena hade genom klausulen tillförsäkrats hävningsrätt och att hon 
då får tillbaka handpenningen. Detta hade inte försvagat hennes ekonomiska ställning. Att Jan 
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inte skrivit i kontraktet att det var beroende av försäljning av bostadsrätten kunde därför inte 
åberopas. 
  Vad gällde handpenningen hade Jan stridit mot avtalet och felaktigt betalat ut denna till Stig 
och var därför skyldig att ersätta Eva-Lenas skada. Käromålet bifölls och Jan bestred. 
 Hovrätten ansåg det inte bevisat att Eva-Lena lidit skada på grund av det av Jan utformade 
kontraktet. 
  Hovrätten hade när det gäller om Jan varit försumlig genom att inte införa ett villkor gjort 
följande bedömning: Eva-Lena var säker på att hon gjort klart för Jan att en försäljning av 
bostadsrätten var en förutsättning för köpet. 
  Eva-Lena hade dock inte, trots att hon skrivit under kontraktet och efter det även gått igenom 
det i sitt hem, reagerat på att det saknades ett villkor om bostadsrättsförsäljningen eftersom det 
avgörande var att hon fick avträda om hon inte beviljades lån. Jan sa sig inte veta om att det var 
så viktigt för Eva-Lena att bostadsrätten blev såld och Eva-Lena hade heller inte visat detta, 
varför det inte är styrkt att Jan varit försumlig. Vad gäller handpenningen så hade Eva-Lena 
fortfarande möjlighet att få tillbaka den och hade därför inte lidit någon skada. Hovrätten hävde 
därför tingsrättens domslut. 
  Eva-Lena överklagade. Jan bestred. 
  Högsta domstolen hävde hovrättens domslut och fastställer tingsrättens dom. 

 
 
19 § 
 "Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i 
frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Om inte annat har avtalats, skall 
mäklaren hjälpa köparen och säljaren med att upprätta de handlingar som behövs för 
överlåtelsen" 

 

NJA 1997 s 127 (I av II) 
 
  Lennart H, som var mäklare, fick i uppdrag av Per B att sälja dennes bostadsrättslägenhet. 
Lennart anvisade köparen Eva A, som köpte bostadsrätten. Eva hävde dock senare köpet 
eftersom banken inte hade beviljat henne det lån som var en förutsättning för köpet. Per 
väckte sedan talan mot Eva och krävde att hon skulle betala ersättning för den skada han lidit 
på grund av hennes kontraktsbrott. 
  Eva stämde Lennart H och yrkade på att han skulle betala ersättning till henne, vilket 
Lennart bestred.  
  Han yrkade på att skadeståndet skulle jämkas på grund av att hon varit medvållande. 
  Eva anförde: Hon fick kontakt med Lennart genom en annons om en ledig lägenhet. Lennart 
hade visat lägenheten två gånger och vid andra visningen hade han ringt till Nordbanken. 
Lennart hade sedan sagt till Eva att hennes lån beviljades. Lennart kom med ett kontrakt som 
han ville att Eva skulle skriva under. Eva hade då frågat om de inte skulle skriva in en klausul 
i kontraktet om att avtalet var beroende av beviljande av lån. Lennart hade då sagt att en sådan 
klausul var onödig eftersom banken hade beviljat lånet. Eva skrev då under och banken avslog 
senare hennes låneansökan. Eva anser därför att Lennart varit försumlig genom att trots att 
han borde ha insett att lånet inte hade beviljats ändå fick Eva att skriva under. 
  Lennart hade anfört att Per ville sälja lägenheten utan beroende av några villkor. Detta 
förklarade han för Eva. Lennart gjorde en boendekostandskalkyl som han vidarebefordrade 
till banken. Den han pratade med i telefon, Therese Thalin sa då att banken beviljade lånet. 
Han fyllde i en låneansökan och en revers skickades till Eva som banken aldrig fick tillbaka. 



 17

Istället hade Eva själv varit på banken med nya uppgifter om sin ekonomi vilket gjorde att 
lånet inte beviljades. 
  Tingsrättens domskäl: Man har efter banktjänstemannen Therese Thalins vittnesmål 
konstaterat att ett jakande svar per telefon inte är ett definitivt lånebeslut utan ett preliminärt 
besked eftersom bankens lånerutiner är sådana att de vill ha in en låneansökan från kunden, 
vilket annars hade varit överflödigt. Detta borde Lennart ha insett.  
  Han borde ha förstått att Eva inte kunde fullfölja köpet utan lån och hjälpt henne att skriva in 
en klausul i kontraktet om beroende av lån. Därför är Lennart skadeståndansvarig. Eva har 
genom Lennarts försumlighet lidit ekonomisk skada. 
  Eva har dock genom att uppge felaktiga uppgifter om sin ekonomi och sedan ändra dessa, 
vilket gjort att banken avslog lånet, varit medvållande. Skadeståndsskyldigheten skall därför 
jämkas. 
  Lennart fullföljde talan till hovrätten och yrkade på ogillande av Evas talan och Eva bestred 
ändring.  
  Hovrätten ansåg att Lennart varit oaktsam och fastställer tingsrättens domslut, Lennart 
överklagade detta beslut och Eva bestred.  
  Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. 
 
Del II 
 
  Kith som är fastighetsmäklare fick i uppdrag av Kim och Susanne att sälja deras fastighet.  
Makarna Jeanette och Per blev intresserade av fastigheten. Köpebrev undertecknades. 
Betalning skulle ske genom dels handpenning, dels övertagning av lån samt ett kontantbelopp. 
I boendekostnadskalkylen som gjordes förutsattes det att lånen skulle få övertagas. Vid 
förhandlingarna nämnde Jeanette för Kith att hon hade en betalningsanmärkning. Köpet var 
inte villkorat av makarna L att de skulle få överta lånet. Makarna flyttade in och fick en tid 
senare veta att ansökan om att få överta lån hade avslagits p.g.a. Jeanettes 
betalningsanmärkning. Makarna L skrev då till Kim och Susanne och meddelade att de ville 
häva köpet. Kim och Susanne godtog inte hävningen. Makarna L flyttade från fastigheten ett 
halvår senare och fastigheten såldes på exekutiv auktion 2 år därefter. Under dessa två år stod 
fastigheten tom. 
  Jeanette och Per stämde Kith och yrkade på ersättning för skada p.g.a. Kiths försumlighet i 
egenskap av mäklare och Kith bestred. 
   Tingsrätten anförde: 
   Jeanette och Per har utvecklat sin talan: 
  Vid de förhandlingar som föregick undertecknandet av köpebrevet gjordes en genomgång av 
villkoren för köpet. Bland annat villkoret om övertagande av lån. Jeanette har redogjort för 
deras ekonomi för Kith. Jeanette hade frågat om betalningsanmärkningen skulle ställa till 
problem. Kith hade då svarat att betalningsanmärkningen inte skulle ha någon betydelse. En 
månad efter att de flyttat in i fastigheten fick de av Kith veta att ansökan om övertagandet av 
lånet hade avslagits p.g.a. betalningsanmärkningen. Makarna L hade nu ingen möjlighet att 
finansiera köpet eftersom förutsättningen för det var att de fick överta lån. Både Kith och 
makarna L hade haft klart för sig att lånen skulle få övertagas eftersom dessa hade tagits med i 
boendekostnadskalkylen. 
  Jeanette och Per grundar sin talan på att Kith har varit oaktsam vid mäklaruppdraget och ska 
därför ersätta dem den ekonomiska skada de lidit p.g.a. Kiths försummelse med hänvisning 
till 9,10 och 14 §§ mäklarlagen. 
Kith har viftat bort informationen om betalningsanmärkningen och uppgivit att det nog skulle 
gå bra, istället för att ta reda på hur det ligger till när det gäller övertagande av lån vid 
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betalningsanmärkning. Kith har också varit oaktsam genom att inte se till att det togs med i 
kontraktet att köpet var beroende av övertagande av lån. 
Kith har till utveckling av sin talan anfört. När Kim och Susanne gav mäklaruppdraget till 
Kith hade de redan ett icke villkorat avtal om köp av en annan fastighet, därför ville de ha ett 
bindande avtal på den fastighet de skulle sälja för att inte riskera att stå med dubbla boenden. 
Vid en visning förklarade makarna L att de var intresserade av att köpa fastigheten. Jeanette 
hade då berättat att hennes mor, Wallis, var kamrer på SE-banken och att hon skulle hjälpa 
makarna att få det lån som behövdes. Jeanette hade också berättat att hon hade en 
betalningsanmärkning, som Jeanette själv hade viftat bort genom att säga att det gällde en 
mindre sak och att Wallis sagt att denna anmärkning inte skulle vara ett hinder för att få lån. 
Kith hade trots detta upplyst makarna om att betalningsanmärkningar kan ha en negativ 
inverkan men att det görs en individuell bedömning. Finansiering var enligt makarna L inget 
problem och skulle skötas av Wallis. När Kith visade fastigheten för makarna L erbjöd Kith 
sig att göra en boendekostnadskalkyl, men de avböjde erbjudandet eftersom Wallis skulle 
sköta om det, vilket hon också gjorde. Wallis ringde till Kith och ville ha en oberoende 
värdering av fastigheten som hon behövde vid finansieringen av köpet. Wallis bekräftade 
också att hon skulle göra en personlig boendekostnadskalkyl för makarna L. Därför har Kith 
haft anledning att tro att de själva skulle ta reda på hur betalningsanmärkningen kunde komma 
att inverka på köpet. Detta kunde inte Kith göra eftersom hon inte fick reda på makarnas 
ekonomiska förhållande och inte heller fick veta vad betalningsanmärkningen avsåg och 
vilket belopp det gällde. Kith kunde därför inte höra sig för om möjligheterna att överta lånet. 
Kith har inte heller haft anledning att misstänka att betalningsanmärkningen skulle ha någon 
betydelse eftersom Jeanette uppgivit att Wallis sagt att det inte skulle vara något problem. 
Kith hade meddelat makarna att säljarna inte var intresserade av ett villkorat avtal, trots det 
ville makarna L införa ett återgångsvillkor i kontraktet. Susanne sa till makarna L att de ville 
ha ett bindande avtal och det gick makarna L med på eftersom de inte var oroliga över 
finansieringen. Hade inte makarna L gått med på detta hade Susanne och Kim sålt till någon 
annan. Kith hade läst upp kontraktet högt för Susanne och makarna L innan de skrev under 
kontraktet. Några månader senare fick Kith besked om att makarna L hade nekats att överta 
lånet. Kith ringde till Wallis och informerade henne om beslutet. Wallis hade då tyckt att detta 
var en struntsak eftersom det gällde en så liten summa och säkerheten var god samt att 
betalningsanmärkningen inte utgjorde något problem. Wallis åtog sig att lösa problemet och 
det kom då som en överraskning för Kith att makarna L ville häva köpet. Kith hade inte 
informerats innan hävningen begärdes. Kith har inte kunnat ta reda på om det var möjligt att 
överta lånet eftersom hon fråntagits denna uppgift. 
  Kiths grunder för bestridande var att hon varken uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt 
sina förpliktelser enligt mäklarlagen. Hon ansåg också att kredit hade kunnat sökas någon 
annanstans varför Kith inte varit orsak till skadan.  
  Jeanette och Per bestred att det diskuterades villkor innan de skrev under kontraktet men de 
medgav att Kith hade läst upp innehållet i kontraktet innan de skrev under. Tingsrättens 
domskäl var att en mäklare enligt 10 § mäklarlagen, ska iaktta god fastighetsmäklarsed och ge 
köpare och säljare de råd och upplysningar de behöver. Det är också mäklarens uppgift att se 
till att köpare och säljare är överens innan köpet genomförs. Åsidosätter mäklaren detta ska 
denne ersätta den skada som drabbar köparen eller säljaren. 
  Tingsrätten kunde inte bifalla käromålet med stöd av att Kith inte tog reda på om 
låneansökan skulle godkännas eftersom det inte finns något i lagen som stöder en så 
långtgående skyldighet. Det var då om Kith har åsidosatt sina förpliktelser som mäklare 
genom att inte se till att det skrevs med ett villkor i kontraktet, som tingsrätten skulle ta 
ställning till. Här har Kith hävdat att en mäklare inte har skyldighet att skriva in ett sådant 
villkor i kontraktet och att förutsättningen för försäljning var att säljarna Susanne och Kim 
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inte ville ha ett villkorat kontrakt, då hade de valt en annan köpare. Makarna skötte själva 
finansieringen tillsammans med Jeanettes mor Wallis. 
Enligt 13 § mäklarlagen skall en mäklare verka för att parterna träffar överenskommelser i 
frågor som behöver lösas i samband med köpet. I prop.1983/84:16 s 41 sägs att en mäklare 
bör vara uppmärksam på om någon av parterna bör villkora köpet såsom att köpet görs 
beroende av att köparen erhåller lån på vissa villkor. Därför ansåg tingsrätten att det var Kith 
som ansvarade för att det skrev med ett villkor i kontraktet. Tingsrätten ansåg också att Kith 
inte kunnat bevisa att det var omöjligt att villkora kontraktet, det har inte kunnat styrkas att 
makarna H haft denna inställning. Kith har inte heller haft rätt att förlita sig på att makarna L 
själva tillsammans med Wallis skulle ta reda på vilken betydelse betalningsanmärkningen 
skulle komma att ha i deras möjligheter att överta lån. Kith borde alltså ha sett till att köpet 
villkorades. Tingsrätten ansåg därför att Kith varit oaktsam och därmed åsidosatt sina 
förpliktelser som mäklare. Kith dömdes att ersätta Jeanette och Per deras ekonomiska skada, 
enligt 14 § mäklarlagen. 
  Kith överklagade till hovrätten, makarna Jeanette och Per bestred. 
  Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 
  Kith överklagade till högsta domstolen, makarna Jeanette och Per bestred. 
  Högsta domstolen fastställde hovrättens dom. 
 
 
20 § 
 "Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 
11-19§§, skall han ersätta skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om 
det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. 
Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som köparen 
har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning att räkna 
med kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från säljaren i den mån också säljaren är 
ansvarig för skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvaret 
ensam" 
 

NJA 1991 s.43 
 
  KO-n Företagskonsult Aktiebolag, började förmedla fastigheter i Spanien under bifirma 
Casa del Sol. Bolagets styrelse utgjordes av Kenth O som var registrerad fastighetsmäklare. 
Företagskonsult hade även två anställda, Kenths maka Kerstin O och Kerstin W. Dessa två 
hade, trots att de inte genomgått utbildning, fått tillstånd att verka som fastighetsmäklare.                 
Bolaget hade tecknat en försäkring i försäkringsbolaget Skandia ifall någon av de skulle 
ådraga sig skadeståndsskyldighet.  
  Casa del Sol informerade om sin verksamhet i broschyrer där det också gavs råd till den som 
tänkte köpa en fastighet i Spanien. En annan fastighetsmäklare, Britt J, fick dessa broschyrer 
för att kunna informera sina kunder om dessa fastigheter i Spanien. Birgit E kom i kontakt 
med Casa del Sol via en annons i en dagstidning, införd av Britt J. Birgit fick material och 
blev hänvisad till Casa del Sols kontor, där hon träffade Kerstin O och Kerstin W. Birgit 
följde sedan med på en av Casa del Sol arrangerad resa för att åka till Spanien och titta på 
dessa fastigheter. Kerstin W följde med på denna resa. Birgit och Kerstin tittade på några 
olika fastigheter och Birgit bestämde sig sedan för att köpa en fastighet på vilken det fanns en 
nästan inflyttningsklar bungalow. Pegan SA, som var Casa del Sol:s samarbetspartner i 
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Spanien, upprättade ett försäljningsavtal för nämnda fastighet. Birgit och Pegan SA 
undertecknade avtalet och Birgit erlade köpeskillingen till Casa del Sol. 
Casa del Sol förde då över Birgits betalning till Pegan SA:s konto i Spanien. Senare 
uppdagades att de köpeskillingar som betalats till Pegan SA inte hade vidarebefordrats till 
fastighetsägaren Pedrera. Birgit var en av flera köpare som drabbats. Casa del Sol 
rekommenderade i ett brev som skickades runt till kunderna att åka till Spanien och ta kontakt 
med en namngiven jurist. Birgit reste då till Spanien och kontaktade denna jurist. 
Tillsammans med juristen tog de upp förhandlingar med Pedrera. Pedrera krävde att Birgit 
skulle betala den köpeskilling som de inte fått av Pegan SA. Birgit gick med på detta. 
Köpeavtal skrevs och Birgit fick lagfart på fastigheten hon köpt.  
  Birgit stämde Kerstin O och Kerstin W och yrkade på att de skulle förpliktigas att solidariskt 
utge skadestånd till henne. 
Kerstin O och Kerstin bestred. Grunderna för stämningen var att Birgit ansåg att Kerstin O 
och Kerstin W uppträtt som fastighetsmäklare och gemensamt förmedlat en fastighet till 
henne. De har åsidosatt sina förpliktelser och ska därför anses vara skadeståndsskyldiga. De 
har inte varit omsorgsfulla och iakttagit god fastighetsmäklarsed, genom att de inte har 
kontrollerat vem som var ägare till fastigheten, de har inte hjälpt Birgit med att upprätta de 
handlingar som behövdes för köpet och har överfört hela köpeskillingen till Pegan SA innan 
Birgit varit försäkrad om att hon var ägare till fastigheten. Om tingsrätten anser att 
mäklarlagen inte är tillämplig ska denna tillämpas analogt.  
  Birgit utvecklade sin talan enligt följande. Birgit hade fått en flersidig broschyr från Casa del 
Sol. I denna broschyr framhölls hur viktigt det var att handla av en godkänd mäklare, att 
denne mäklare samarbetar med en i Spanien godkänd mäklare och att den svenska mäklaren 
har arbetstillstånd i Spanien. I broschyren utlovas det att Casa del Sol hjälper till med alla 
nödvändiga handlingar. Birgit fick uppfattningen att Pegan SA var ägare till fastigheten. När 
hon betalt en del av köpeskillingen fick hon veta att det var bråttom att betala resten. Kerstin 
O åtog sig att ordna lagfart åt Birgit. Birgit hörde aldrig från mäklarna och ringde då själv till 
dem och fick då lugnande besked. Sedan kom ett brev från Företagskonsult, som förklarade 
att husbyggen blivit försenade eftersom Pegan SA inte hade betalt till markägaren. Det var 
först efter detta som Birgit fick veta att det inte var Pegan SA som ägde fastigheten hon köpt. 
Birgits ombud skrev till juristen i Spanien och fick till svar att Kenth O borde ha förvissat sig 
om förhållandet mellan Pegan SA och byggarna i varje enskilt fall.  
  Kerstin O har som grund för bestridande åberopat följande: 
1. Mäklarlagen är varken direkt eller analogt tillämplig., eftersom hon inte agerade i 

egenskap av mäklare i sitt arbete för Casa del Sol. Casa del Sol var agent för Pegan SA. 
2. Kerstin O har inte varit vårdslös. Pegan SA hade vad hon kände till rätt att sälja 

fastigheter för markägarens räkning. Pegan SA har upprättat ett avtal med Birgit. Birgit 
har betalt enligt avtalet i eget intresse. 

3. Eftersom sammanförandet har skett i Spanien är mäklarlagen inte tillämplig. 
4. Skadeståndstalan skall inte riktas mot Kerstin utan mot fastighetsmäklaren Britt J, som 

fått provision för försäljningen till Birgit. 
Kerstin utvecklade sitt bestridande enligt följande: Företagskonsult fick beskedet av 
markägaren att Pegan SA hade rätt att sälja för dennes räkning. Pegan SA hade optionsrätt 
för vissa fastigheter, bland annat den som Birgit bestämt sig för att köpa. Enligt avtal skulle 
affären göras upp i Pegans namn. Birgit fick broschyrer där det framgick vem som ägde 
marken. Kerstin W upplyste henne också om vem som var markägare. Kerstin O hade hand 
om överföringen av Birgits betalningar till Pegan SA. När den sista betalningen gjordes så 
berättade Kerstin för Birgit att det var nödvändigt att åka ner till Spanien för att fullborda 
köpet inför en notarius publicus där. Detta rådet följde inte Birgit. 
  Kerstin W hade följande grunder för sitt bestridande:  
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1. Företagskonsult har varit agent för Pegan SA . Mäklarlagen är därför varken direkt eller 
analogt tillämplig. 

2. Förmedlingen har skett i Spanien. Mäklarlagen är därför inte tillämplig. 
3. Om förmedlingen anses skett i Sverige så är fastighetsmäklaren Britt J rätt part att rikta 

en skadeståndstalan mot. Britt J fick provision för försäljningen till Birgit. 
  Kerstin W utvecklade sin talan enligt följande: Det var fastighetsmäklaren Britt J som gav 
broschyrer till Birgit. Birgit har sedan av okänd anledning hänvisats till Casa del Sol. Den 
första kontakten mellan Kerstin W och Birgit skedde i Spanien. Kerstin W skulle visa de 
olika fastigheterna som fanns till salu. Mötet slutade på Pegan SA:s kontor där Birgit skrev 
under försäljningsavtalet. Efter detta har Kerstin W inte haft något att göra med Birgits 
fastighetsköp. Kerstin W var anställd som kontorist hos Företagskonsult. 
  Tingsrätten ansåg att Kerstin O och Kerstin W skulle ersätta Birgit dennes skada. Som 
stöd för detta anförde tingsrätten att Kerstin O och Kerstin W yrkesmässigt förmedlat 
fastigheten till Birgit. De ska därför anses vara fastighetsmäklare i detta fall. Samtliga 
parter är svenskar och förmedlingen har påbörjats i Sverige och köpeskillingen har betalats 
här. Mäklarlagen var därför tillämplig även om fastigheten är belägen i Spanien. Att 
Kerstin O och Kerstin W varit anställda på Företagskonsult är inget skäl att fria dem från 
ansvar. 
Kerstin O och Kerstin W visste om att Pegan SA inte var fastighetsägare. De har trots detta 
inte informerat Birgit om att det faktum att hon skrivit under försäljningsavtalet inte har 
givit henne rätt till fastigheten gentemot fastighetsägaren. Kerstin O och Kerstin W har 
därför varit oaktsamma. Kerstin O och Kerstin W skulle därför solidariskt ersätta Birgit för 
den skada hon lidit. 
  Kerstin O och Kerstin W fullföljde talan , Birgit bestred. 
  Hovrätten var av samma åsikt som tingsrätten och ansåg att Kerstin O och                
Kerstin W åsidosatt sina förpliktelser enligt fastighetsmäklarlagens 11 § och 13 §. 
Fastighetsmäklarlagen är inte begränsad till att gälla enbart fastigheter i Sverige. 
  Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. 
  Fallet gick vidare till Högsta domstolen som fastställde hovrättens domslut. 

 

NJA 1991 s 625 
 
  Marie-Louise J. väckte talan mot fastighetsmäklare Roger D och yrkade på skadestånd. 
Marie-Louise J hade köpt en fastighet 1986 och ville nu sälja denna och istället köpa faderns 
fastighet. De vände sig till Roger D. Det skulle bli en realisationsvinst om Marie-Louise sålde 
sin fastighet och köpte faderns och efter att de frågat Roger D om detta hade han sagt att det 
inte var några problem. Marie-Louise skulle få uppskov på beskattningen för vinsten i all 
evighet enligt Roger D. Affären genomfördes och i försäljningskontraktet stod att eventuell 
reavinstskatt skulle betalas av Marie-Louise föräldrar. Senare kom det fram att Marie-Louise 
inte alls var berättigad till uppskov med realisationsvinsten eftersom hon varit mantalsskriven 
på fastigheten kortare tid än tre år.  
  Marie-Louise hade till stöd för sitt käromål att Roger D med uppsåt eller av oaktsamhet 
åsidosatt sina skyldigheter som fastighetsmäklare och inte har fullgjort sin omsorgsplikt och 
inte iakttagit god fastighetsmäklarsed. Roger lämnade oriktiga uppgifter angående 
realisationsvinsten och Marie-Louise litade på dessa uppgifter. Om hon hade vetat hur det 
egentligen låg till hade hon aldrig sålt fastigheten.  
  Rogers grund för bestridandet var att Marie-Louise inte har lidit någon ersättningsgill 
ekonomisk skada. Marie-Louise skulle ha sålt även om hon vetat om att hon inte fick 
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uppskov. Enligt avtal så drabbas inte heller Marie-Louise av realisationsvinsten eftersom 
denna skulle betalas av hennes far. 
  Tingsrätten konstaterade följande: Parterna var ense om att Roger D gjort sig 
skadeståndsskyldig på grund av försummelse. Frågan var om Marie-Louise lidit någon 
ekonomisk skada på grund av denna försummelse. Här hävdar Marie-Louise att hon aldrig 
skulle ha sålt om hon vetat om skatten på realisationsvinsten så skadan är skatten jämte 
restavgift. 
  Att inte Marie-Louise är berättigad till uppskov är ingen grund för ersättning. Att Roger D i 
detta fall lämnat en felaktig uppgift innebär alltså inte automatiskt att en ekonomisk skada har 
uppkommit. Men de kan i vissa fall ha sådan betydelse att försäljning aldrig skulle ha gjorts 
om säljaren fått denna information. Om skatten gör det omöjligt att köpa en ny fastighet och 
mäklaren varit försumlig genom att inte upplysa säljaren/köparen om detta kan man anse det 
uppkommit en ersättningsgill ekonomisk skada. Tingsrätten gick här på omständigheten att 
det inte var en förutsättning att slippa skatten för att kunna köpa en annan fastighet och därför 
kan det inte anses att Marie-Louise lidit en ekonomisk skada. Man kunde därför inte bifalla 
hennes talan.  
  Marie-Louise fullföljde talan.  
  Hovrätten ansåg att Roger D gjort sig skadeståndsskyldig på grund av oaktsamhet. Hovrätten 
styrkte också sin dom på Marie-Louise uppgifter om att hon aldrig skulle ha sålt om hon vetat 
om skatten. Därför anser hovrätten att Marie-Louise på grund av uppgifter från Roger D 
åsamkats en förmögenhetsminskning på grund av realisationsvinstbeskattningen som hon 
annars inte skulle ha haft. Hon har därför lidit en ekonomisk skada.  
  Marie-Louise talan skall därför bifallas.  
  Roger D fullföljde talan.  
  Högsta domstolen ansåg också att Roger D gjort sig skadeståndsskyldig genom att lämna 
oriktiga uppgifter. Högsta domstolen ansåg också att beviskravet att Marie-Louise aldrig 
skulle ha sålt om hon vetat om beskattningen hade uppfyllts.  
  Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. 
 

NJA 1991 s 725 
   
  Tord N väckte talan mot fastighetsmäklaren Emil O och yrkade att denne skulle förpliktigas 
att utge skadestånd.  
  Grunden till detta var att Emil O hade varit oaktsam i sitt uppdrag som mäklare när han sålt 
en bostadsrätt till Tord, genom att inte kontrollera lägenhetsytan eller låta Tord själv göra det.  
  Emil bestred bifall till Tords talan. Emil medgav viss oaktsamhet men att det inte förelåg 
adekvat kausalitet mellan handling och skada. 
  Tord har anfört följande: Han var intresserad av att köpa en lägenhet. Från början ville han 
ha en lägenhet på ca 60 kvadratmeter men ansåg att priserna var alldeles för höga och ansåg 
sig då nöja sig med 50 kvadratmeter. Tord såg en annons om en lägenhet på 48 kvadratmeter 
som intresserade denne. Lägenheten förmedlades av det bolag där Emil arbetade. När Emil 
visade lägenheten för Tord var dennes föräldrar med. Emil lämnade över en 
lägenhetsbeskrivning där 48 kvadratmeter angavs som en faktauppgift. Ett kontrakt skrevs. 
Innan kontraktet skrev så träffades parterna ännu en gång, även den gången var Tords 
föräldrar med samt makarna Lisa och Kent H. Då diskuterades aldrig någon osäkerhet 
beträffande ytan på lägenheten. Lägenheten hade sedan mätts upp och då var ytan 42,6 
kvadratmeter. När Tord bestämde sig för att köpa lägenheten räknade han med ett 
kvadratmeterpris och eftersom ytan är mindre än vad som angavs har Tord betalat för mycket. 
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Emil har brustit i sin kontrollplikt och har heller inte vidarebefordrat uppgifterna som kom 
från säljaren om att denne var osäker på lägenhetsytan. 
  Emil O vitsordade att han fick i uppdrag av Lisa H att sälja bostadsrätten. Han tog då reda på 
uppgifter om lägenheten och fick uppfattningen att den var 48 kvadratmeter. Han gjorde en 
objektsbeskrivning av lägenheten som han fick tillbaka av säljaren med uppgift att det rådde 
osäkerhet om ytan som var mellan 46-48 kvadratmeter. Detta talade Emil om för 
spekulanterna under visningen, dock inte till varje spekulant muntligen, dessa hade då istället 
fått en skriftlig beskrivning. Kent H tog upp detta när de skulle skriva kontrakt och också Lisa 
uttalade sig om det. Osäkerheten bekymrade inte Tord och denne hade skrivit på kontraktet i 
alla fall. Emil vitsordade att ytan inte var större än 42,6 kvadratmeter. Emil sa att han givetvis 
borde ha undersökt hur stor lägenheten egentligen var men att underlåtenheten inte är av så 
allvarlig art att Tord har rätt till skadestånd eftersom Emil inte haft anledning att tro att ytan 
skulle vara mindre än 46 kvadratmeter. Emil ansåg också att det inte förelåg någon adekvat 
kausalitet mellan oaktsamheten och skadan eftersom Tord skrivit på kontraktet fast denne 
visste att Emil inte hade kontrollerat storleken på lägenheten. 
  Tord yttrade följande: Vid visningen förekom ingen diskussion om ytan. Hade Tord vetat att 
ytan var 43 kvadratmeter hade han aldrig gått på en visning av lägenheten. Emil har inte 
klargjort att det fanns osäkerhet om lägenhetens yta. 
  Emil O: Emil fick uppdraget från VD.n på det företag där Emil arbetade. Lägenheten 
besöktes och en beskrivning upprättades. 
  Tords mamma Gudrun N gav samma uppgifter som sin son och sa sig ha en stark minnesbild 
av hur Lisa beskrivit att ytstorleken beräknats efter grannlägenheten och att denna var ett par 
meter mindre. Dessa uppgifter har också bekräftats av Tord pappa, Per N. 
  Kent H yttrade följande: Kent och makan Lisa bestämde att lägenheten skulle säljas utan 
prutmån. Kent fick då en beskrivning över lägenheten och gick igenom den. Några fel 
upptäcktes som att hyran var angiven i kvartal istället för per månad. Ytan angavs till 48 
kvadratmeter. Någon i föreningen hade upplyst Lisa om att detta var fel och detta angavs i det 
brev som Kent sände tillbaka till Emil. Kent sa också att han tagit upp frågan vid 
kontraktsskrivningen. Kent sa även att storleken inte påverkade priset. Kent hade uppfattat det 
som att storleken inte var avgörande. 
  Tingsrättens bedömning: Redan det sätt Emil fått uppdraget på (från VD) har gett honom 
anledning att tro att säljarens uppgifter om lägenheten var att lita på. Det är därför inte så 
konstigt att Emil inte kontrollerade om uppgifterna var korrekta innan lägenheten 
annonserades ut. Emil har också vidarebefordrat de uppgifter han fått om säkerheten om 
lägenhetsytan. Han har också frågat säljaren om lägenhetsytan vid kontraktsskrivningen och 
Emil har då ansetts ha fullgjort sin upplysningsplikt. Om ytan verkligen var avgörande hade 
köparen själv kunnat vända sig till bostadsrättsföreningen för att få reda på de korrekta 
uppgifterna. Tingsrätten drog slutsatsen att läget, skicket, planlösningen och antalet rum på 
lägenheten varit mer avgörande för Tord. Tingsrätten ansåg därför att Emil fullgjort sin 
undersöknings-och upplysningsplikt och var därför inte skadeståndsskyldig mot Tord. 
  Käromålet ogillades 
  Tord överklagade till hovrätten, Emil bestred. 
  Emil har i hovrätten bestridit att Tord inte lidit någon skada som uppgår till mer än 20 000 
kronor. Anser hovrätten ändå att Tord har rätt till skadestånd, skall detta jämkas eftersom          
Tord varit medvållande. Tord bestred jämkning. 
 Hovrättens bedömning: Eftersom Emil inte själv informerat samtliga spekulanter om att det 
rådde osäkerhet om ytan gör att köpare riskerar att bli felinformerade och detta inte bara 
marginellt , eftersom Emil inte visste att lägenheten var mer än 2 kvadratmeter mindre än det 
angivna. Även om köpare själva måste ta risken att bli felinformerade så har Emils 
underlåtenhet att upplysa spekulanterna grundat skadeståndsansvar. Att fråga säljaren vid 
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kontraktstillfället om lägenhetens yta är försent eftersom köparen då redan bestämt sig och om 
köparen skulle dra sig ur i det läget innebär en försening av försäljningen. 
  Emil har också själv sagt att han ansåg att säljaren begärt ett för högt pris för lägenheten och 
då ligger det nära till hands att anta att Emil visste om att Tord skulle få betala ett överpris för 
lägenheten eftersom osäkerhet om ytan rådde. Emil har inte visat fog för att skadeståndet skall 
jämkas.  
  Hovrätten biföll Tords talan. 
  Hovrätten upphävde tingsrättens domslut och förpliktigade Emil att utge skadestånd till 
Tord. 
  Fallet gick vidare till Högsta domstolen som fastställde hovrättens dom. 

 NJA 1997 s 127 (se ovan) 

NJA 1997 s 667 
  Makarna Karina och Gunnar R förde talan mot Yuri G.  
  Yuri G är fastighetsmäklare. Hon fick uppdraget att sälja en lägenhet. Lägenheten 
utannonserades där man uppgav att lägenheten hade en yta om 125 kvm. Karina och Gunnar 
köpte lägenheten. I ett protokoll utfärdat av besiktningsman stod det angivet att lägenhetsytan 
uppgick till "ca" 125 kvm. Man hade betalt lägenheten utefter storlek, 16 000 kronor per kvm.      
  Makarna Karina och Gunnar värderade några år senare lägenheten och i samband med detta 
upptäcktes att lägenhetsytan enligt bostadsföreningens lägenhetsförteckning endast uppgick 
till 110 kvm. En byggnadsingenjör mätte och beräknade storleken till 115 kvm där han 
tillämpat mätnormen fastighetsnomenklaturen och till 118 kvm när han tillämpade Svensk 
Standard.  
  Makarna yrkade på att Yuri skulle förpliktigas att utge 160 000 kronor jämte ränta.  
  Yuri G bestred och yrkade på att om makarna skulle vinna bifall för sin talan så skulle 
ersättningen jämkas på grund av medvållande.  
  Makarna ansåg att Yuri varit oaktsam genom att inte kontrollera lägenhetens yta och därmed 
har makarna betalt 160 000 kronor för mycket. Denna oaktsamhet är av ett sådant slag att 
skadestånd skall utgå till makarna. Yuri borde ha kontrollerat eftersom priset baseras på ytan 
och att det står i besiktningsprotokollet ca 125 kvm. Yuris handlande stämmer inte överens 
med god fastighetsmäklarsed.  
  Yuri hävdade att hon inte varit oaktsam. Kvadratmeteruppgifterna har hon fått från säljaren 
som utgått ifrån värdeutlåtandet och från uppgifterna i värdeutlåtandet och hon har inte haft 
någon anledning att kontrollera dessa uppgifter. Hon hade heller inte haft anledning att utgå 
från att antalet kvm var så viktigt för makarna. Dessa hade också själva fått tillgång till 
värdeutlåtandet där kvm stod angivet med cirkatecken. Att de då inte blev misstänksamma är 
att anse att de varit medvållande. 
  Domskäl: Tingsrätten tog först ställning till om Yuri varit oaktsam. En mäklare skall utföra 
sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed. Eftersom ytan i detta fall hade 
stor betydelse både för säljare och köpare eftersom priset baserades på storlek och storlek 
angavs med cirkatecken så borde Yuri ha tagit reda på stor lägenheten egentligen var. I detta 
fall ansåg Tingsrätten att Yuri var skadeståndsskyldig.  
  Hovrätten ansåg inte att Yuri var skadeståndskyldig eftersom makarna inte särskilt har tagit 
upp ytans betydelse och därför har Yuri inte heller haft anledning att tro att det skulle ha 
någon större betydelse eftersom detta handlade om en ganska stor lägenhet. Hovrätten anser 
därför inte att Yuri varit oaktsam.  
  HD fastställde hovrättens dom, eftersom det är fråga om en äldre fastighet där det inte är 
ovanligt att det saknas exakta uppgifter om ytan. Därför är det inte så underligt att det lämnats 
en cirkauppgift. Yuri har inte enbart litat på säljaren utan har också haft stöd av en 
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värdeutlåtelse som makarna fick ta del av. Uppgiften om ytan har lämnats av ordföranden i 
föreningen. Detta gör att Yuri inte haft någon anledningen att betvivla att uppgiften var riktig. 
 
21 § 
 "Om inte annat har avtalats skall fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent 
på köpeskillingen. Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har 
träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som anvisats 
mäklaren. Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans förmedling avtal 
om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om 
avtalet förmedlats av honom" 
 

NJA 1985  s.219 
 
  Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå AB (Spafab) stämde Lars J. Grunden till detta var att 
Spafab fått i uppdrag att sälja Lars J:s fastighet, och affären skulle gå fort. När bolaget 
värderat fastigheten, gjordes en överenskommelse om att fastigheten skulle säljas för 360 000. 
Bolaget annonserade sedan ut fastigheten i tidningen två gånger. Efter visning var det en 
spekulant som var mest intresserad, Lars G. Lars G bjöd 330 000 vilket Lars J inte 
accepterade. Bolaget fortsatte förhandlingarna med Lars G och Lars J. 1 ½ månad senare 
ringde Lars J till den mäklare ( Eriksson) som hade hand om försäljningen och meddelade att 
denne tyckte att affären inte hade genomförts så snabbt som han velat och att Lars J därför 
ville återkalla uppdraget om att sälja fastigheten. Efter diskussion gick Lars J med på att 
bolaget skulle få ha kvar uppdraget ytterligare en vecka. Under den veckan sänkte Lars J 
köpeskillingen till 350 000 och Lars G bjöd 340 000. I Lars G:s bud ingick att Lars J skulle 
utfärda en s.k. säljrevers med villkor som utformats tillsammans med Eriksson. Ungefär en 
vecka senare förkastade Lars J, Lars G:s nya bud och återkallade försäljningsuppdraget. 
Sedan lämnade Lars J uppdraget till AB Bertil Wigertz. Fastigheten såldes någon månad 
senare genom Wigertz` förmedling till Lars G för 340 000 kronor med samma villkor som 
ingick i det bud som Lars J tidigare förkastat. 
  Spafab yrkade på att utfå provision, detta eftersom det var de som sammanförde Lars J och 
Lars G och att Lars G sedan köpte fastigheten med samma villkor som upprättats av Spafab, 
och därför är Lars G trots att denne anlitat en annan mäklare, skyldig att betala provision. 
  Lars J bestred och sa att försäljningen ägde rum efter det att denne återkallat 
försäljningsuppdraget och att Lars J ansåg att bolaget inte sålt fastigheten fort nog och att Lars 
J därför var tvungen att sälja fastigheten genom ett annat bolag. 
  Tingsrätten ansåg att bolaget hade rätt till provision och det grundade de på att det är Spafab 
som anvisat Lars J köparen Lars G och fastigheten såldes senare till denne. Denna försäljning 
var en följd av bolagets mäklarverksamhet. Lars J skulle betala provision. 
  Lars J fullföljde talan och Spafab bestred. 
  Hovrätten ansåg inte att bolaget hade rätt till provision vilket grundades på att Lars J anlitade 
ett annat bolag för att få ett bättre anbud. Det finns inget som tyder på att detta inte var 
allvarligt menat. Att Lars J på nytt fick kontakt med Lars G beror på att det nya bolaget 
utannonserade fastigheten till försäljning. Att Lars J då accepterade ett anbud som denne 
tidigare förkastat är inte så underligt eftersom det visat sig att det inte gick att få ett bättre 
anbud och att Lars J var i tidsnöd.  
  Hovrätten upphävde därför tingsrättens domslut. 
  Spafab sökte revision och yrkade på att högsta domstolen skulle fastställa tingsrättens 
domslut och Lars J bestred. 
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  Högsta domstolen stödde sitt domslut på 15 § mäklarlagen, som handlar om att det ska 
finnas ett samband mellan mäklarens verksamhet och det ingångna köpeavtalet för att en 
mäklare skall ha rätt till provision. I det här fallet när det gäller två mäklare måste det 
värderas vilken betydelse dessa båda mäklare var och en har haft för att köpet skulle komma 
till stånd. 
  Högsta domstolen menade att Spafab hade rätt till provision. Grunden till det är att det var 
Spafab som anvisade Lars G som köpare. Spafab hjälpte till att förhandla mellan Lars J och 
Lars G och Lars G erbjöd sedan det pris som sedan antogs genom en annan mäklare. 
Köpevillkoren var desamma som de Spafab hade förhandlat fram. Det gick bara en kort tid 
fram till köpeavtalets ingående. Högsta domstolen ansåg därför att det föreligger ett sådant 
samband som menas i 15 § mäklarlagen och Spafab hade därför rätt till provision. 
  Högsta domstolen ändrade hovrättens domslut och fastställde tingsrättens domslut. 
 

NJA 1986  s.146 
 
  Eric E som är mäklare fick i uppdrag av Alice E att sälja hennes fritidsfastighet. Eric E 
anvisade Ingemar S, som han kände sedan tidigare, som köpare och de upprättade ett 
köpekontrakt. Parterna avtalade om köpeskilling och skrev med i köpekontraktet att denna 
skulle erläggas dels genom att Ingemar skulle betala handpenning, dels genom att han skulle 
ta över Alice E:s lån. Köpebrev skulle upprättas när Ingemar betalat köpeskillingen. Ingemar 
fullföljde dock aldrig köpet.  
  Eric E stämde Alice E och yrkade på att få ut sin mäklarprovision.  
  Tingsrätten: Eric hade som utveckling för sin talan anfört att parterna träffat giltigt avtal om 
köp. Det saknade betydelse att köpets fullbordande gjorts beroende av att Ingemar betalade 
köpeskillingen. Han känner Ingemar sedan innan och vet att denne driver en guldsmedsaffär 
och har därför inte haft någon anledning att tvivla på att Ingemar skulle ha ekonomiska 
möjligheter att genomföra köpet. 
  Alice E bestred Erics talan och grunden för detta ansåg hon vara att mäklarprovisionen inte 
skulle utgå eftersom köpet aldrig fullföljdes och också för att Eric varit försumlig genom att 
anvisa Ingemar som köpare trots att Eric haft anledning att tvivla på Ingemars ekonomiska 
möjligheter. Eric har övertalat Ingemar att köpa Alice fastighet och lovat att sälja Ingemars 
torp som ju var en förutsättning för att kunna genomföra köpet av Alice fastighet. Eric har inte 
lyckats sälja Ingemars torp vilket gjorde att denne inte kunna fullfölja affären med Alice 
fastighet. 
  Tingsrätten gjorde följande bedömning: 
   Eric hade för tingsrätten uppgivit att han tidigare haft att göra med Ingemar i 
fastighetsaffärer. Denna affär sköttes klanderfritt av Ingemar. Eric visste att Ingemar har en 
egen guldsmedsfirma och att denne reser mycket, bland annat till Thailand. Eric hade därför 
inte haft någon anledning att misstänka att Ingemar inte skulle ha några ekonomiska 
möjligheter att genomföra affären. Det var varken lätt eller svårt att sälja Alice fastighet till 
Ingemar. Eric åtog sig att sälja Ingemars torp, men försäljningen av torpet var inte en 
förutsättning för att kunna fullfölja affären med Alice. 
  Alice har uppgivit: Eric anvisade Ingemar som köpare. Alice hade själv köpt en annan 
fastighet som var dyr och det var därför en förutsättning att den aktuella fastigheten såldes. 
Eric och Ingemar kom och tittade på fastigheten. Ingemar verkade inte så intresserad men 
bestämde sig dock för att köpa fastigheten och köpekontrakt skrevs. Ingemar sa åtminstone 
två gånger till Eric att torpet måste säljas men Alice visste inte om försäljningen av torpet var 
en förutsättning för att Ingemar skulle kunna köpa hennes fastighet. Två månader senare 
ringde Eric till Alice och sa att Ingemar skulle få överta hennes lån. Några dagar senare ringde 
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Eric igen och sa att Ingemar ville lämna en revers istället för att betala den överenskomna 
summan vid tillträdesdagen. Detta ville inte Alice gå med på om hon inte fick en bankgaranti 
samtidigt. 
  Vittnet Björn Werner har hörts och denne uppgav att denne fått i uppdrag att hjälpa Eric att 
få ut sin mäklarprovision. Werner ringde och pratade med både Alice och med Ingemar. 
Ingemar verkade inte så intresserad av affären och Werner fick uppfattningen att försäljning 
av Ingemars torp var en förutsättning för att Ingemar skulle kunna köpa Alice´ fastighet. 
Werner avsade sig uppdraget eftersom köpet inte var fullbordat. 
  Ingemar uppgav: Han hade pengar kontant och det hade inte varit något problem för honom 
att genomföra köpet även om inte torpet sålts. Ingemar hade med en kamrer på banken 
diskuterat övertagande av Alice lån. Kamrern hade avrått Ingemar från att köpa fastigheten. 
Det var enligt Ingemars mening för mycket "snack" i den här affären och p.g.a. detta och att 
torpet inte blev sålt var han inte intresserad av att fullfölja köpet.  
  I köpekontraktet har föreskrivits att köpebrev skall upprättas mot att köparen betalar 
köpeskillingen. Köpet är därför beroende av köpeskillingen. Denna har ej erlagts och köpet 
kan därför ej anses fullbordat. Därför hade Eric inte rätt till provision.  
  Käromålet ogillades. 
  Eric fullföljde talan och Alice bestred ändring. 
  Hovrätten: Alice och Ingemar hade skrivit ett köpekontrakt vilket då är ett bindande avtal. 
Det går ej att bevisa att köpet ej fullbordats genom att Eric varit försumlig. Hovrätten ändrade 
därför tingsrättens beslut och ansåg att Eric hade rätt till provision. 
  Fallet gick vidare till Högsta domstolen som gjorde följande bedömning: 
  I det här fallet fanns det ett köpekontrakt som gjorts beroende av köpeskillingens erläggande. 
Säljaren hade därför med stöd av 4 kap. 5 § JB kunnat häva köpet om köparen inte betalade. 
Men kontraktet var underskrivet och då bindande mot bägge parter. I normala fall har en 
mäklare rätt till provision så snart ett bindande avtal förmedlats av mäklaren. Men i det här 
fallet borde Eric sett till att hans rätt till provision skrevs in i avtalet så att Alice var medveten 
om att denna skulle utgå oberoende av erläggandet av köpeskillingen. 
  Högsta domstolen ansåg därför att Eric inte hade rätt till provision och talan ogillades. 

NJA 1997 s 347 
   
  Mathias H bedriver fastighetsmäklarrörelse. Mathias H och Karl-Erik F som innehade en 
bostadsrätt av ett radhus, träffade ett avtal om förmedlingsuppdrag med ensamrätt rörande 
bostadsrätten. 
  Mathias H annonserade ut denna bostadsrätt i två dagstidningar.  
  Mathias H genomförde tre visningar av huset och en spekulant, Mats Weiland dök upp.  
  Mats Weiland lade ett bud på huset, i detta bud ingick att Karl-Erik F skulle få överta 
Weilands lägenhet. Detta bud avvisades av Karl-Erik F. 
  Karl-Erik visade sedan vid ett tillfälle själv huset för Mats Weiland och skickade en skrift till 
Mathias där han meddelade att det gått skälig tid från det att deras kontrakt gått ut och att han 
då såg sig fri att välja en annan mäklare. 
  Efter att Mathias fått detta meddelande så tillhandahöll han en spekulantlista åt Karl-Erik. 
Mats Weiland fanns med på denna lista tillsammans med några andra och det stod angivet i 
listan att Mathias ville ha provision om någon av dessa spekulanter köpte objektet. Senare, när 
Mats Weiland skaffat sig en större lägenhet så ingick de avtal om att Mats Weiland skulle 
köpa huset och det ingick också att Karl-Erik skulle överta dennes lägenhet.  
  Mathias H stämde Karl-Erik F och yrkade på att utfå sin provision.  
  Karl-Erik bestred. Om tingsrätten skulle anse att Mathias hade rätt till provision yrkade Karl-
Erik på att denna skulle nedsättas enligt 21§.  
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  Mathias bestred att provisionen skulle nedsättas.  
  Tingsrätten domskäl: Weiland hade anvisats till Karl-Erik F under den tid som avtalet var 
gällande med ensamrätt. Kontakterna hade avbrutits när Karl-Erik avvisade Weilands bud. 
Ensamrätten för Mathias hade upphört att gälla. Karl-Erik hade skriftligen sagt upp 
förmedlingsavtalet. Mats Weiland hade senare tagit kontakt med Karl-Erik och erbjudit 
honom en annan lägenhet i byte, vilket för Karl-Erik var ett lämpligare erbjudande. Kontakten 
bröts igen och det var inte förrän flera månader senare som avtal träffades om köp. Weiland 
hade tagit kontakt på eget initiativ och han hade även på egen hand bytt till sig en lägenhet., 
och detta har gjort att Karl-Erik F blivit intresserad av att genomföra affär med Weiland. 
Köpevillkoren hade därmed haft ett annat innehåll än det som innefattades i ett slutbud som 
kom från Mathias H. Det hade gått lång tid från Mathias H:s anvisning och köpeavtalet 
mellan Karl-Erik och Weiland. I utredningen hade det inte hittats något som tyder på att Karl-
Erik varit illojal mot Mathias H och på sätt försökt undandra sig att betala provision och något 
sådant hade heller inte hävdats av Mathias H. 
  Domslut: Tingsrätten ansåg därför inte att det förekom något orsakssamband mellan Mathias 
H:s åtgöranden och köpeavtalet. Käromålet ogillades och Mathias H var därmed inte 
berättigad till provision.  
  Mathias H överklagade och yrkade på bifall till sin talan vid tingsrätten. 
  Karl-Erik bestred. 
  Hovrätten 
  Domskäl: För att en mäklare ska ha rätt till provision krävs att det föreligger ett samband 
mellan Mathias H:s anvisning av Mats Weiland som spekulant och dennes köp samt att 
förmedlingsuppdraget fortfarande är gällande eller , om så inte är fallet , att det inte förflutit 
alltför lång tid mellan anvisningen och köpet. Det är också av vikt om och i så fall när 
uppdraget har upphört. 
  Hovrätten fann med hänsyn till det som kommit fram i målet att det fanns ett uppenbart 
orsakssamband mellan anvisningarna och köpet. Hovrätten ansåg inte att den tid som förflöt 
från anvisningen till köpet var så lång så att Mathias H inte hade rätt till provision. 
  Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom. 
  Karl-Erik F överklagade domen och yrkade att Högsta domstolen skulle fastställa 
tingsrättens dom. Karl-Erik yrkade också på att provisionen skulle sättas ned om Högsta 
domstolen kom fram till att Mathias hade rätt till provision.  
  Domskäl: För att en mäklare ska ha rätt till provision gäller att överlåtelsen ska ha skett 
genom mäklarens förmedling. Det ska alltså finnas ett samband mellan mäklarens verksamhet 
och det avtal som träffats. Detta samband kan presumeras om avtal slutits med en av mäklaren 
anvisad spekulant. 
  Däremot kan det t.ex. på grund av den tid som förflutit mellan anvisningen och avtalet göra 
att ingen provision skall utgå. I detta fallet hade det gått 10 månader från det att spekulanten 
anvisades av Mathias och Karl-Erik och Mats Weiland återupptog kontakten.  
  Då hade det gått 8 månader från det att Karl-Erik sa upp förmedlingsuppdraget. 
Högsta domstolen ansåg inte att Mathias hade någon rätt till provision och ogillade därför 
Mathias´ talan. 
Högsta domstolen fastställde tingsrättens dom. 
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23 § 
"Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid uppdragets utförande har 
åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte om 
åsidosättandet är av ringa betydelse" 
 

NJA 2000 s 629 
 
  Britt-Louise Fastighetsbyrå AB stämde O B Byggnads AB. 
  Tingsrätten anförde: Britt-Louise A-F hade företrätt Britt-Louise Fastighetsbyrå och ingått 
ett avtal med Olle B som företrädde O B byggnads AB. Britt-Louise var dock inte registrerad 
som mäklare hos LSt:n. Avtalet innebar att Britt-Louise fick i uppdrag att sälja en av bolagets 
fastigheter. Britt-Louise hade sammanfört bolaget och Fredrik B, som för köparen ingått avtal 
om köp. Köpet fullföljdes och rätten till provision övergick från Britt-Louise till hennes 
fastighetsbyrå. Bolaget hade vägrat att betala den avtalade provisionen. 
  Fastighetsbyrån yrkade på att utfå sin provision.  
  Bolaget bestred. 
  Grunden till bestridandet var att Britt-Louise svikligt förlett bolaget att överlämna 
förmedlingsuppdraget till henne, därför har uppdraget återkallats, därför ska provision inte 
utgå.  
  Bolaget yrkade bland annat på att provisionen skulle jämkas enligt 18 § 
fastighetsmäklarlagen, eftersom Britt-Louise A-F allvarligt hade åsidosatt sina åligganden 
mot säljaren och köparen. 
  Som utveckling av talan  anförde bolaget att efter det att Britt-Louise haft en del kontakt 
med Olle B fick hon det aktuella försäljningsuppdraget.  
  Efter att hon annonserat ut fastigheten till försäljning kom hon i kontakt med ett antal 
spekulanter. Hon visade fastigheten för bland annat Fredrik B och denne var efter visningen 
villig att köpa fastigheten. Han ville dock först göra en besiktning. Överenskommelse gjordes 
om en handpenning som skulle betalas samma dag, denna blev han upplyst av Britt-Louise 
skulle betalas till SE-banken. Ännu senare på dagen träffades Fredrik B, Olle B och Britt-
Louise. Britt-Louise hade då med sig ett utkast till kontrakt. Parterna undertecknade och 
Fredrik betalade handpenning direkt till Olle. Man kom överens om att man efter besiktningen 
skulle träffas och underteckna ett nytt kontrakt. Detta skulle Britt-Louise förbereda till dess. 
När de träffades fick hon ett väldigt tråkigt bemötande av Olle som bad henne sitta ner och 
vara tyst. Parterna valde sedan att använda ett annat kontrakt än det Britt-Louise hade 
förberett. Detta undertecknades och Britt-Louise fick bevittna det. Även en likvidavräkning 
gicks igenom som Britt-Louise hade gjort. Olle påstod då att denna var felaktig. Men den var 
bara något ofullständig eftersom Olle B inte lämnat henne alla uppgifter som fordrades för att 
göra en sådan avräkning. Britt-Louise förvägrades att närvara vid tillträdet men infann sig 
ändå. Olle B hade inte återkallat uppdraget utan att han hade sagt till henne att fakturera 
provisionen. 
  Britt-Louise hade aldrig utgivit sig för att vara registrerad fastighetsmäklare. 
  Olle B anförde: Vid sammanträdet hade Britt-Louise haft med sig ett kontrakt med räknefel 
och diverse slarvfel. Köparen Fredrik B hade tydligen redan då tappat förtroendet för Britt-
Louise eftersom han valde att betala till Olle direkt. Han fick senare ett telefonsamtal från 
Fredrik där denne talade om att Britt-Louise inte fanns registrerad hos LSt:n. Detta tyckte Olle 
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B var mycket genant eftersom han har stor erfarenhet av fastighetsaffärer och bara anlitar 
mäklare som är registrerade eftersom detta är en förutsättning för att få förmedla fastigheter. 
De kom överens om att de skulle sköta affären utan inblandning av mäklaren. När de senare 
träffades som överenskommet med Britt-Louise så lade hon fram en felaktig likvidavräkning. 
Olle sa då att han inte längre ville ha med henne att göra. De skulle höras om provisionen 
senare. Trots att Britt-Louise fick veta att uppdraget var återkallat så infann hon sig vid 
tillträdet. Fredrik B hade också sagt till Olle B att Britt-Louise i samband med visningen av 
fastigheten utgett sig för att vara registrerad mäklare. Britt-Louise hade svikligen uppgivit att 
hon var registrerad eller svikligt förtigit att hon inte var det. Hade Olle vetat detta hade han 
inte anlitat henne. Han hade därför rätt att återkalla uppdraget och också rätt att inte utge 
provision.  
  Fredrik B hade uppgivit att han blev förvånad när Britt-Louise anlände till visningen på 
cykel iklädd overall. Fredrik frågade henne om hon var inregistrerad mäklare. Då hade hon 
svarat att det var hon. Hon hade inte med sig en objektsbeskrivning. Däremot hade hon med 
sig vissa andra handlingar som han fick skriva av. När de senare träffades hade Britt-Louise 
med sig ett felaktigt kontrakt, och Fredrik ville då inte längre betala till henne utan valde att 
betala direkt till säljaren. Han tog senare kontakt med LSt:n där han fick veta att Britt-Louise 
inte var inregistrerad och att det inte var tillåtet att förmedla fastigheter om man inte var 
inregistrerad.  
   Domskäl: Tingsrätten Britt-Louise som samarbetade med en registrerad mäklare och en 
advokat verkade övertygad om att detta gett henne rätt att förmedla fastigheter. Eftersom inte 
registrering kom på tal när hon fick uppdraget av Olle så kunde det inte åberopas att hon 
agerat svikligt genom att inte säga att hon inte var registrerad. Däremot hade hon lämnat 
svikliga uppgifter till Fredrik genom att säga att hon var registrerad. Detta påverkade dock 
inte avtalets giltighet. Bolaget skulle alltså betala provision.  Ersättningen skulle sättas ned 
eftersom Britt-Louise allvarligt hade åsidosatt sina åligganden mot säljaren och köparen. 
Hovrätten och högsta domstolen fastställde tingsrättens dom. 
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 Kommentarer till rättsfallen 
  
NJA 2001 s 291 
 
Här anser jag precis som tingsrätten och högsta domstolen, att Eva-Lena varit medvållande till 
skadan. Om det var så viktigt att hon skulle få sålt sin bostadsrätt borde hon kontrollerat att 
detta förbehåll stod med i kontraktet. Man ska inte skriva på något som man inte vet vad det 
är man skriver på eftersom det då, som vi sett i det här fallet, får konsekvenser som man 
kanske inte räknat med. Jag anser också att det var fel av Jan att betala ut handpenningen till 
Stig eftersom det står klart och tydligt i kontraktet att denna endast ska betalas ut vid tillträde 
vilket ju aldrig skedde. Eva-Lena har uppenbarligen inte vetat om att hon kunde vända sig till 
säljaren direkt och då borde Jan ha informerat henne om detta, då hade de förmodligen sluppit  
tvisten. 
 
NJA 1997 s 127 
 
Lennart har i detta fall, enligt min mening, varit försumlig. Han borde, som yrkesman, känna 
till bankers lånerutiner. När Eva påpekat om det inte ska skrivas in att avtalet var beroende av 
lån, och Lennart då svarat att han ansåg detta onödigt, har Lennart agerat oaktsamt. Lennart 
har inte uppfyllt sin omsorgsplikt gentemot sin uppdragsgivare eftersom han uppenbarligen 
inte varit säker på att Eva skulle kunna fullfölja köpet. Han visste ju inte om Eva skulle 
komma att beviljas lån eller ej. Däremot anser jag att det i det här fallet har Eva varit 
medvållande varför mäklaren och Eva  bör ha ett solidariskt ansvar. 
 
Del II 
 
Jag anser precis som domstolarna att Kith varit oaktsam. Det är en mäklares ansvar att sköta 
förmedlingen. Att tillåta att en utomstående, i det här fallet köparens mor, sköta 
finansieringen anser jag vara oaktsamt eftersom Kith då inte kunde ha någon kontroll på 
förmedlingen och inte kunde vara säker på att paret skulle kunna fullfölja köpet. Kith skulle 
t.ex inte kunna ge några råd när det gäller ekonomin eftersom hon inte hade någon insyn i 
denna och eftersom det åligger på mäklaren att ge råd även i sådana frågor. Kith har inte varit 
tillräckligt omsorgsfull eftersom hon inte undersökt parets ekonomiska möjligheter själv utan 
har förlitat sig på någon annans uppgifter. 
 
NJA 1991 s 43 
 
Här anser jag det vara Kenth som har huvudansvaret. Här har Kenth anlitat medhjälpare och 
då är det Kenth, som är registrerad mäklare som har ansvaret. Kerstin O och Kerstin W har i 
dessa fall agerat självständigt och därför skall de dömas enligt mäklarlagen. Kerstin W som 
visade fastigheten för Birgit borde ha informerat Birgit om varför denne var där eftersom hon 
uppenbarligen inte anser sig vara mäklare eftersom hon inte tycker att mäklarlagen är 
tillämplig. Kerstin O och Kerstin W har agerat självständigt och har därför uppfattats som 
fastighetsmäklare av Birgit. Kerstin O och Kerstin W hade visserligen fått tillstånd att verka 
som fastighetsmäklare men hade de uppgivit för Birgit att de egentligen inte var mäklare hade 
Kenth blivit ansvarig. Nu agerade de självständigt och uppfattades därför som registrerade 
mäklare och skall därför anses vara solidariskt ansvariga för skada, vilket jag anser vara helt 
riktigt. 
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NJA 1991 s 625 
 
Roger D har varit oaktsam genom att lämna felaktiga uppgifter. Han har brustit i sin 
omsorgsplikt, har inte iakttagit god fastighetsmäklarsed genom att inte ta reda på hur det 
egentligen låg till med realisationsvinsten. Roger har också lugnat Marie-Louise J med sina 
uppgifter vilket fick till följd att Marie-Louise sålde fastigheten, vilket hon inte skulle ha gjort 
om hon fick reda på de rätta uppgifterna. Roger D har därför varit oaktsam eftersom han 
borde ha insett att uppgifterna var viktiga och avgörande för Marie-Louise. Marie-Louise 
skall kunna lita på att de uppgifter som Roger lämnar är riktiga. 
 
NJA 1991 s 725 
 
Här anser jag att Emil borde ha tagit reda på hur stor ytan egentligen var eftersom säljarna 
uppgav att det rådde osäkerhet om lägenhetsstorleken. Emil har ju därför haft skäl att 
misstänka att Tord skulle kunna komma att betala ett överpris. 
 
NJA 1997 s 667 
 
Här anser jag det vara helt korrekt att inte lasta Yuri för skadan. En fastighetsmäklare har 
ingen undersökningsplikt när det gäller uppgifter som kommer från säljaren. Dessa uppgifter 
kommer direkt från säljaren och har inte på något sätt ändrats av Yuri utan har bara 
vidareförmedlats, varför säljaren har ansvar för dessa uppgifter om lägenhetsytan. Köparna 
hade ju också, eftersom storleken på lägenheten var viktig för dem, kunnat låta Yuri förstå att 
den hade stor betydelse. De reagerade ju inte när ytan stod inom cirkatecken på 
lägenhetsbekrivningen och därför har ju inte heller Yuri haft någon anledning att ta reda på 
om uppgiften var riktig. 
 
 
NJA 1985 s.219 
 
Här anser jag precis som högsta domstolen att Lars J är skyldig att betala provision till Spafab 
eftersom villkoren utformats av Spafab och det faktum att en mycket kort tid förflöt från det 
att Lars J sa upp uppdraget och försäljningen av fastigheten genomfördes. Fastigheten köptes 
dessutom av en köpare som anvisats av Spafab. 
 
NJA 1986 s.146 
 
Här håller jag med tingsrätten i deras bedömning att Eric inte har rätt till provision. De har 
skrivit ett kontrakt som gjorts beroende av att Ingemar erlade köpeskillingen. Ingemar 
ändrade sig och ville inte köpa huset. Ingemar har ju därför inte erlagt någon köpeskilling, 
köpet kan därför inte anses fullbordat varför Eric inte kan anses vara berättigad till provision 
 
NJA 1997 s 347 
 
Här håller jag med tingsrätten och högsta domstolen. Det har förflutit så lång tid från det Karl-
Erik sa upp uppdraget tills Mats Weiland köpte Karl-Eriks fastighet. Mats Weiland anvisades 
visserligen av Mathias men det slutgiltiga köpet förmedlades inte av Mathias och hade andra 
förutsättningar än de villkor som utformats av Mathias. Därför anser jag domarna vara helt 
riktiga. 
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NJA 2000 s. 629 
 
Domarna är helt riktiga. Man måste vara registrerad för att få förmedla fastigheter. Bolaget 
har anlitat en medhjälpare och det har varit bolaget som haft huvudansvaret om inte Britt-
Louise uppgett för köparen att hon var registrerad mäklare. Hon har då agerat självständigt 
eftersom köparen uppfattat henne som mäklare, och ska därför dömas enligt 
fastighetsmäklarlagen. 
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Sammanfattning 
 
Fastighetsmäklare är ett gammalt yrke där bestämmelser kom redan på 1600-1700 talet. 
Fastighetsmäklarelagen stiftades 1984 och fick sin nuvarande lydelse 1995. Bestämmelserna 
för fastighetsmäklare har efter hand förändrats, där de numera har fått andra skyldigheter än 
tidigare. En fastighetsmäklare förmedlar alla typer av fastigheter. En registrerad mäklare kan 
få registreringen återkallad om det anses att denne inte skött sig. Mäklaren har en 
upplysningsplikt och skall upplysa om fel som denne vet om eller har anledning att misstänka 
och skall också se till att köparen fullgör sin undersökningsplikt. När det gäller 
fastighetsmäklaren ansvar för fel så har dess typ ingen större betydelse, mäklaren kan bli 
ansvarig både för dolda fel och fel som går att upptäcka. Vid upptäckbara fel kan köparen inte 
vända sig till säljaren men däremot kan köparen i vissa fall vända sig till mäklaren. Därför har 
det upprättats en bestämmelse om regressrätt i 20 § 2 st. Är också säljaren ansvarig för skadan 
kan mäklaren kräva av säljaren att denne betalar tillbaka det skadestånd som avkrävts av 
mäklaren. Har säljaren friskrivit sig från ansvar gäller dock inte regressrätten. Det ställs 
mycket höga krav på en köpares undersökningsplikt, därför anlitas ofta en besiktningsman. 
Mäklaren får ersättning i form av provision som är en del av fastighetens köpeskilling. En 
mäklare skall vara opartisk och utföra sitt uppdrag med omsorg, s.k god fastighetsmäklarsed. 
Provisionsbortfall kan ske vid svek, tvång eller annan ogiltighetsgrund och mäklaren kan bli 
skadeståndsskyldig om denne åsidosatt sina åligganden enligt 20 § FML. 
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