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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka mäklarnas och besiktningsmännens ansvar 

gentemot en fastighetsköpare. Både frågan om ansvaret för fel i fastigheter och för uppdragets 

utförande har utretts. Utöver det har en redogörelse också gjorts för vilket ansvar som föreligger 

när uppgifter vidarebefordras från en säljare samt för de påföljder som kan aktualiseras vid 

brister i utförandet av uppdraget. Den rättsdogmatiska metoden har använts för att besvara 

syftet. Metoden innebär att studera rättskällorna för att fastställa gällande rätt. Det har 

konstaterats att både mäklare och besiktningsmän har ett professionsansvar. I 

professionsansvaret ingår bland annat en informations- och omsorgsplikt som kan leda till ett 

skadeståndsansvar vid brister i utförandet av uppdraget. Den slutsats som har dragits är dock 

att rättsläget är oklart på grund av att det finns en brist på prejudikat som behandlar mäklarnas 

ansvar samt att det saknas lagreglering för besiktningsmännens uppdrag. 
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1. Inledning 
 

Ett fastighetsköp kan vara den största affären människor gör i sina liv. Under 2017 genomfördes 

55 005 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende enligt SCB.1 Vid en 

fastighetsöverlåtelse är alltid minst två parter involverade, köpare och säljare, och det fokuseras 

ofta på deras respektive ansvar. Nu för tiden är det dock allt vanligare att fler parter kan vara 

inblandade. Mäklare anlitas ofta för att förmedla köpeobjektet och besiktningsmän kan anlitas 

för att synliggöra brister eller fel i en fastighet som kanske annars ansetts som dolda. En annan 

anledning till att anlita en besiktningsman kan vara att köparen vill känna trygghet i att objektet 

är undersökt enligt 4 kap. 19 § 2 st. jordabalken (JB). Köparen av en fastighet har rätt att utkräva 

ansvar av säljaren för dolda fel som upptäcks upp till 10 år efter tillträdet. 

 

Mäklarnas uppdrag regleras i fastighetsmäklarlagen (2011:666), medan det inte finns någon 

specifik lagstiftning för besiktningsmännens uppdrag. Eftersom det är allt vanligare att mäklare 

och besiktningsmän är inblandade vid en fastighetsöverlåtelse är det av vikt att försöka klargöra 

vilket ansvar dessa faktiskt har gentemot köparen, både för eventuella fel som upptäcks i 

fastigheten men även för hur parterna utfört sina uppdrag. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket ansvar mäklarna och besiktningsmännen har 

gentemot köparen vid utövandet av sitt uppdrag samt vid fastighetsköp där det visar sig att det 

föreligger fel i fastigheten enligt 4 kap. JB. Syftet ska besvaras med utgångspunkt i följande 

frågeställningar: 

 

• Vilket ansvar har mäklare för uppgifter som lämnas till köparen av en fastighet? 

• Vilket ansvar har besiktningsmän för uppgifter som lämnas i ett besiktningsutlåtande 

eller muntligt till köparen? 

• Påverkas parternas ansvar om uppgifterna vidarebefordras från säljare till köpare via 

mäklare och besiktningsmän? 

• Vilka påföljder kan bli aktuella för mäklare och besiktningsmän om det visar sig att de 

brustit i sitt ansvar? 

 

1.2 Metod 
 

För att besvara uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod tillämpats. Metoden innebär att 

studera rättskällorna som innefattar lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin för att slutligen 

fastställa gällande rätt.2 Den lagstiftning som huvudsakligen studerats är fastighetsmäklarlagen 

(2011:666). På besiktningsmännens område saknas specifik reglering i lag. Utöver de erkända 

rättskällorna har även beslut från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) och Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) 

använts då det finns få domstolsavgöranden som behandlar mäklarens ansvar. 

 

Uppsatsen behandlar endast överlåtelser av fastigheter. Trots det har beslut och rättsfall där 

mäklaren förmedlat bostadsrätter analyserats eftersom det är mäklarens utförande av uppdraget 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-

bebyggelse/fastighetspriser-och-lagfarter/fastighetspriser-och-lagfarter/pong/statistiknyhet/fastighetspriser-och-

lagfarter-2017/. 
2 Korling och Zamboni (2013), Juridisk metodlära s. 21. 
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som prövats och samma reglering gäller oavsett om överlåtelsen avser bostadsrätt eller 

fastighet. 

 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för de gällande reglerna vid ett fastighetsköp och de fel 

som kan uppstå i fastigheten. Därefter förklaras vilket ansvar köparen och säljaren har gentemot 

varandra vid en fastighetsöverlåtelse. Till sist redogörs för mäklarnas och besiktningsmännens 

ansvar när de utövar sina uppdrag samt vilka påföljder som kan aktualiseras när dessa utför sina 

uppdrag bristfälligt. 
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2. Fastighetsköp  
 

De flesta allmänna avtalsrättsliga principer kan tillämpas när det gäller fastighetsköp, men 

däremot krävs det i vissa hänseenden en särreglering av fastighetsköpet. En av anledningarna 

är att fastigheter traditionellt har ansetts vara särskilt viktiga förmögenhetsobjekt, framförallt i 

familjerättsliga sammanhang. En annan stor skillnad från de allmänna avtalsrättsliga 

principerna är att det vid ett fastighetsköp krävs ett formalavtal. Kravet på formalavtal innebär 

att avtalet ska ha en viss föreskriven form för att vara giltigt, vilket medför att reglerna om 

anbud och accept i avtalslagen (AvtL) inte blir tillämpliga.3  

 

Formkraven för ett fastighetsköp framgår av 4 kap. 1 § 1 st. JB. Köpeavtalet måste vara 

skriftligt, underskrivet av säljare och köpare och köpeskillingen ska anges. Det ska även finnas 

en viljeförklaring från säljaren där det framgår att fastigheten överlåts till köparen. Om något 

av formkraven saknas är köpet ogiltigt.4 Köpet blir inte per automatik ogiltigt om formkraven 

inte uppfylls utan det krävs att antingen säljare eller köpare åberopar att avtalet är behäftat med 

ett formfel. Skulle säljaren och köparen vara överens om att köpet ska bestå kan de därför välja 

att åtgärda formfelet eller upprätta en ny köpehandling som uppfyller formkravet.5 

 

Om köpets fullbordan ska villkoras av någon anledning krävs det att vissa avtalsklausuler tas 

med skriftligt i köpehandlingen. De klausuler som måste tas med skriftligt för att vara giltiga 

är återgångsvillkor, friskrivning från hemulansvar samt klausuler som inskränker köparens rätt 

att förfoga över fastigheten. Finns dessa inte med i köpehandlingen medför det endast att 

klausulen inte är giltig. Avtalet om fastighetsköp förblir dock giltigt om ovan nämnda kriterier 

i 4 kap. 1 § JB är uppfyllda.6 Övriga villkor som inte tas upp i 4 kap. 3 § JB kan avtalas om 

såväl muntligt som skriftligt.7 

 

När köpehandlingarna är upprättade krävs det slutligen att köparen ansöker om lagfart hos 

inskrivningsmyndigheten. Lagfarten är ett bevis på vem som är ägare av fastigheten och 

möjliggör inteckning av fastigheten.8 

  

                                                 
3 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 29–30. 
4 Jordabalk (1970:994) 4 kap. 1 § 3 st. 
5 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 44. 
6 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 60, Jordabalk (1970:994) 4 kap. 3 §. 
7 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 63. 
8 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 77–78, Jordabalk (1970:994) 20 kap. 1 §, Lantmäteriet, 

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtrattsinnehav/. 
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3. Fel i fastighet 
 

4 kap. JB innehåller de regler som gäller vid köp av en fastighet samt vem som bär ansvaret för 

de olika typerna av fel som kan förekomma i en fastighet.9 4 kap. 19 § 1 st. 1 men. JB beskriver 

två typer av fel, dels konkreta fel där fastigheten avviker från vad som avtalats, dels abstrakta 

fel där fastigheten avviker från den standard som köparen kunnat förvänta sig.10 De abstrakta 

felen delas in i faktiska fel, rättsliga fel samt rådighetsfel.11 

 

3.1 Konkreta fel 
 

Om fastighetens egenskaper avviker från vad som framgår av avtalet föreligger ett konkret fel 

enligt 4 kap. 19 § 1 st. JB. Avtalet ska studeras i vid bemärkelse, därför kan både uppgifter som 

framkommer i avtalet men även uppgifter som funnits i exempelvis annonsen och utfästelser 

från säljaren omfattas.12 Felansvaret för konkret standard gäller både för uttryckliga garantier 

och enuntiationer.13 

 

Uttryckliga garantier 

 

En uttrycklig garanti är när säljaren har gjort en klar och tydlig utfästelse till köparen om 

fastighetens skick. Den uttryckliga garantin kan göras antingen skriftligt direkt i avtalet eller 

muntligt, men det viktiga är att säljaren varit klar och tydlig i uppgiften för att det ska ses som 

en uttrycklig garanti. Som exempel på en uttrycklig garanti kan vara att säljaren med tydlighet 

garanterar att byggnaden på fastigheten är ett visst antal kvadratmeter.14 Genom den lämnade 

garantin får säljaren ett ansvar för att uppgiften om fastigheten stämmer och kan därmed sägas 

ha åtagit sig ett skadeståndsansvar, i alla fall underförstått, för uppgiftens riktighet.15 

 

För att bedöma om fastigheten är behäftad med ett konkret fel på grund av att säljaren lämnat 

en uttrycklig garanti görs en jämförelse med fastighetens verkliga egenskaper kontra vad som 

framgår av avtalet. Svårigheten vid felbedömningen kan vara om den uttryckliga garantin varit 

muntlig eftersom det då kan bli svårt för köparen att bevisa att en garanti finns från säljarens 

sida.16 

 

Enuntiationer 

 

Till skillnad från en uttrycklig garanti är enuntiationer också en utfästelse om fastigheten, men 

säljaren behöver inte ha uttryckligt garanterat eller åtagit sig ansvar om att uppgifterna stämmer. 

En enuntiation är en preciserad uppgift om fastigheten som leder till att köparen känner tillit till 

den samt har anledning att i just det konkreta fallet utgå från att fastigheten har eller inte har en 

viss egenskap. En uppgift som säljaren lämnat och som inte påverkat köparen i dennes 

köpbeslut bör inte ses som en enuntiation.17 

 

                                                 
9 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 127, 128. 
10 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 128. 
11 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 155. 
12 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 132, 139. 
13 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 140. 
14 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 140. 
15 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 141. 
16 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 140–141. 
17 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 141–142. 
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Enligt Grauers måste man skilja på en enuntiation och ”allmänt lovprisande”.18 I såväl 

propositionen till jordabalken som i praxis har det visat sig att uppgiften måste vara så pass 

preciserad att den faktiskt säger någonting om fastigheten.19 Exempelvis räknas det som en 

enuntiation om säljaren säger att huset är isolerat med en viss specificerad mängd isolering men 

däremot ses det inte som en enuntiation om säljaren säger att huset är välisolerat.20 

 

3.2 Abstrakta fel 
 

Abstrakta fel föreligger i fastigheten enligt 4 kap. 19 § 1 st. 1 men. JB om ”… den annars 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet…”. Det innebär att om det i 

parternas avtal inte framgår vilken standard fastigheten ska ha, förutsätts det att fastigheten ska 

ha en normal standard. Avviker fastigheten från den normala standard som köparen har 

förväntat sig vid tidpunkten för köpet föreligger ett abstrakt fel.21 Fel som har uppstått i 

fastigheten mellan tidpunkten för köpet och tillträdet omfattas alltså inte av 4 kap. 19 § JB. Vad 

som avses med normal standard enligt lagregeln kan vara svårt att definiera och kan variera 

från fall till fall beroende på fastighetens användningsområde, det handlar om en normal 

köpares förväntningar på den specifika fastighetens standard.22 

 

3.2.1 Faktiska fel 

 

Faktiska fel regleras i 4 kap. 19 § 1 st. 1 men. JB och uttrycks enligt följande: 

 

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

från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet...  

 

Med faktiska fel menas brister eller fel som förelåg vid tidpunkten för köpet, i huvudsak fysiska 

avvikelser i fastigheten.23 Vid bedömningen om ett faktiskt fel föreligger anser Grauers att 

hänsyn måste tas till om avvikelsen har en nämnvärd påverkan på fastighetens 

marknadsvärde.24 

 

3.2.2 Rättsliga fel 

 

I 4 kap. 15–17, 21 och 24 §§ JB regleras de rättsliga fel som kan föreligga vid köp av en 

fastighet. Med rättsligt fel menas att fastigheten är belastad med en rättighet som begränsar 

köparens möjlighet att förfoga över fastigheten. Begränsningar kan exempelvis bestå i att 

fastigheten är belastad med sakrätter som köparen inte hade kunnat förutsätta vid tidpunkten 

för köpet, så som hyresrätt eller panträtt.25 En annan begränsning av köparens förfoganderätt 

kan vara att det finns lagfartshinder på grund av säljaren. Det kan till exempel bero på att 

säljaren inte är rätt ägare till fastigheten.26 

 

Köparen har ingen undersökningsplikt för de rättsliga felen och ska kunna förvänta sig att 

förfoga över fastigheten utan begränsningar. Detta innebär att säljaren bör upplysa köparen om 

                                                 
18 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 142. 
19 Prop. 189/90:77, NJA 1983 s. 858, NJA 1985 s. 871. 
20 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 142. 
21 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 185. 
22 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 127, 189. 
23 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 185. 
24 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 190. 
25 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 156. 
26 Hager och Victorin (2015), Allmän fastighetsrätt s. 119. 
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eventuella avvikelser från den abstrakta standarden som köparen kan förvänta sig. Om säljaren 

har lämnat sådana upplysningar och köparen därför känner till belastningen vid tidpunkten för 

köpet föreligger alltså inget rättsligt fel i fastigheten.27 

 

3.2.3 Rådighetsfel 

 

I 4 kap. 18 § JB regleras de så kallade rådighetsfelen. Rådighetsfel föreligger om det finns ett 

beslut från en offentlig myndighet som leder till en begränsning av köparens möjligheter att 

råda över fastigheten. Säljaren måste för att undgå ansvar, vid köpet, upplysa köparen om 

eventuella föreliggande myndighetsbeslut rörande fastigheten. För att 4 kap. 18 § JB ska bli 

tillämplig krävs det att köparen ska ha varit i god tro samt att myndighetsbeslutet förelåg vid 

köpet. Om myndighetsbeslutet uppkommer efter köpet är det således inte fråga om ett 

rådighetsfel.28 

  

                                                 
27 Hager och Victorin (2015), Allmän fastighetsrätt s. 119. 
28 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 177–179. 
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4. Köparens ansvar 
 

Enligt 4 kap. 19 § 2 st. JB får en köpare inte åberopa ett sådant fel som hen borde ha upptäckt 

vid en undersökning med utgångspunkt i ”… fastighetens skick, den normala beskaffenheten 

hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”. Denna paragraf klargör att 

köparen av en fastighet har en undersökningsplikt och att köparen inte kan kräva ansvar av 

säljaren för fel som borde ha upptäckts vid en sådan undersökning. 

 

Det finns ingenting som säger att köparen är tvungen att undersöka fastigheten utan detta är 

frivilligt.29 Omfattningen av köparens undersökningsplikt kan variera, till exempel med hänsyn 

till uppgifter som säljaren lämnar om fastighetens skick. Det faktum att en köpare av en 

fastighet kan ha speciella yrkeskunskaper på olika relevanta områden tycks däremot enligt 

Ashton och Elfström inte vara något som HD lagt vikt vid när de bedömt omfattningen av 

undersökningsplikten, till skillnad från hovrätten som i ett flertal fall ansett att köparens 

byggnadstekniska kunskaper påverkar omfattningen av undersökningsplikten.30 Köparens 

undersökningsplikt är huvudsakligen tillämplig på faktiska fel.31 

 

4.1 Normal undersökningsplikt 
 

Huvudregeln är att köparen av en fastighet har en normal undersökningsplikt som utgår från 

vad en normalt bevandrad köpare bör förstå och upptäcka vid en undersökning av fastigheten.32 

Det är alltså inte varje enskild köpares kunskap och erfarenhet som beaktas utan ett objektivt 

kunskapsbegrepp används för att definiera undersökningsplikten. Grauers konstaterar med 

vägledning av praxis att undersökningsplikten sträcker sig så långt att köpare måste gå upp på 

tak och in i trånga utrymmen för att fullgöra sitt ansvar.33 I NJA 1980 s. 555 ansåg HD att 

köparna, för att fullgöra sin undersökningsplikt, borde ha utfört en undersökning av 

kryputrymmet under byggnaden. Det faktum att kryputrymmet var svåråtkomligt utgjorde 

enligt HD inget hinder för att en sådan undersökning skulle utföras och köparnas talan om att 

fastigheten var behäftad med dolda fel ogillades. HD menade däremot i NJA 1984 s. 3 att slutna 

och otillgängliga utrymmen är undantagna från undersökningsplikten om det inte finns några 

misstankar om fel. Av småhusköpsutredningens delbetänkande framgår det att 

undersökningsplikten inte ska sträcka sig så långt att en normalt bevandrad köpare behöver 

anlita experter på området för att utföra en tillfredsställande undersökning.34 

 

4.2 Utökad undersökningsplikt 
 

Om köparen vid en normal undersökning av en fastighet uppmärksammar tecken på att 

någonting är fel i fastigheten måste hen utföra en mer omfattande undersökning. Detta behövs 

också i de fall då säljaren lämnar upplysningar till köparen som tyder på att det kan föreligga 

fel.35 Även i det fall då en besiktningsman anlitats för att undersöka en fastighet och i sitt 

protokoll varnat för fel kan köparens undersökningsplikt utökas.36 Vid dessa tillfällen kan det, 

                                                 
29 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 237. 
30 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 254. Se även NJA 1984 s. 3, NJA 1986 s. 670 och NJA 1979 s. 

790. 
31 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren och juridiken s. 128. 
32 Prop. 1989/90:77 s. 41. 
33 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 201. 
34 SOU 1987:30 s. 68. 
35 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 205–206. 
36 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 210. 
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till skillnad från vid den normala undersökningsplikten, krävas att en sakkunnig person anlitas 

för att utföra den utökade undersökningen.37 

 

4.3 Reducerad undersökningsplikt 
 

När säljaren lämnat en sådan uppgift att köparen har skäl att tro att fastigheten eller delar av 

den är i ett visst skick utgör detta en anledning för köparen att inte utföra en lika omfattande 

undersökning som om uppgiften inte lämnats och undersökningsplikten kan därmed reduceras 

eller helt falla bort.38 Det kan handla om allt från en garanti från säljaren, till att hen svarat 

lugnande på frågor om symptom som tyder på att någonting är fel i fastigheten.39 Detta är också 

något som fastslagits av HD i ett antal rättsfall. I NJA 1979 s. 790 hade säljaren av en fastighet 

uppgett att den enda kända bristen i en färskvattenbrunn var att vattnet ibland kunde ta slut. Det 

visade sig senare att vattnet var otjänligt som dricksvatten. På grund av säljarens uttalande ansåg 

HD att köparen inte haft fog för att misstänka att något annat fel förelåg som gett köparen 

anledning att undersöka brunnen. I ett annat fall ansåg HD att säljaren utnyttjat köparens 

okunskap om ett planerat vägarbete och kommit med uttalanden som varit ägnade att minska 

köparens farhågor om att fastigheten skulle påverkas av det kommande arbetet. På grund av 

detta hade köparen ingen anledning att vidare undersöka hur arbetet skulle påverka 

fastigheten.40 Ashton och Elfström menar däremot att det är tveksamt hur köparens 

undersökningsplikt påverkas av en enuntiation från säljaren, men konstaterar samtidigt att 

Lagrådet i sitt yttrande till 1990 års ändringar i jordabalken ansett att undersökningsplikten 

påverkas i olika grad beroende på säkerheten i säljarens uttalanden.41 

  

                                                 
37 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 203. 
38 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 141, 204. 
39 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 204. 
40 NJA 1981 s. 894. 
41 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 237. 
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5. Säljarens ansvar 
 

Säljaren ansvarar gentemot köparen för de fel i fastigheten som räknas som dolda fel. Om 

säljaren har upplyst om något fel avseende fastigheten kan det därför inte anses som dolt för 

köparen och är därmed inte något som omfattas av säljarens ansvar. Köparens 

undersökningsplikt är utgångspunkten för om en säljare anses bära ansvaret för fel i en fastighet. 

Säljaren har således normalt inget ansvar för fel som köparen borde ha upptäckt vid sin 

undersökning av fastigheten.42 

 

5.1 Upplysningsplikt 
 

Någon generell upplysningsplikt föreligger inte för säljare av en fastighet.43 Däremot finns en 

sådan plikt om en fastighet säljs med en generell påföljdsfriskrivning.44 Trots att ingen generell 

upplysningsplikt föreligger kan säljaren bli ansvarig för fel som denne underlåtit att upplysa en 

köpare om. Det kan till exempel ske om säljaren känner till eller misstänker fel i fastigheten 

men låter bli att informera köparen som vid sin undersökning inte upptäcker dessa fel eller 

symptom på fel.45 Grauers menar att det enligt tidigare rättsfall funnits en tendens till att införa 

en upplysningsplikt för säljaren trots att ingen friskrivning gjorts.46 I NJA 1981 s. 894 ansåg 

HD att säljaren utnyttjat köparens okunskap om framtida ombyggnationer av en rondell i 

närheten av fastigheten. Säljaren hade aktivt motarbetat planerna på en utbyggnad av rondellen 

och borde därför enligt domstolen ha insett att den kommande förändringen kunde vara viktig 

för köparen att känna till före överlåtelsen. Av denna anledning borde säljaren ha 

vidarebefordrat de uppgifter som han hade vetskap om till köparen. Även i NJA 2007 s. 86 

menade HD att säljaren ska ha en upplysningsplikt för svårupptäckbara fel trots att någon 

generell påföljdsfriskrivning inte gjorts. 

 

Trots att köparens undersökningsplikt är utgångspunkten för säljarens felansvar finns det de 

facto ett incitament för säljaren att upplysa köparen om fastighetens skick, eftersom det säljaren 

upplyst om inte kan vara dolt för köparen. I det fall säljaren känt till ett fel i fastigheten men 

underlåtit att upplysa köparen och istället agerat svekfullt eller ohederligt vid överlåtelsen bör 

inte säljaren kunna åberopa att köparen brustit i sin undersökningsplikt.47 

 

5.2 Försummelse och utfästelser 
 

Enligt 4 kap. 19 § 1 st. 2 men. JB kan köparen kräva ansvar från säljaren vid ett fel i fastigheten 

om felet eller förlusten beror på försummelse från säljaren eller om denne gjort en utfästelse 

om fastigheten som inte stämmer. Försummelse kan innebära att säljaren lämnar upplysningar 

till köparen med vetskapen om att upplysningarna är oriktiga eller vilseledande, men det kan 

också handla om att säljaren inte upplyser köparen om uppgifter som säljaren borde förstå är 

viktiga för köparen.48 

 

Enligt propositionen till jordabalken bör en uppgift som säljaren lämnat till köparen vara noga 

preciserad för att uppgiften ska kunna ses som en utfästelse som ger säljaren ett ansvar för att 

                                                 
42 Prop. 1989/90:77 s. 61. 
43 Prop. 1989/90:77 s. 61. 
44 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 226. 
45 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 270 och Grauers (2016), Fastighetsköp s. 226. 
46 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 226. 
47 Prop. 1989/90:77 s. 61. 
48 Prop. 1989/90:77 s. 60. 
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uppgiften stämmer.49 Även om säljaren inte lämnat preciserade uppgifter om fastigheten kan 

ansvar uppstå. Om en fastighet väsentligt avviker från den rimliga standard som kan förväntas 

anses fastigheten sakna en ”kärnegenskap”. I det fall denna omständighet inte berörts i 

förhandlingarna mellan parterna kan det ses som en utfästelse i form av en så kallad 

garantifiktion.50 En garantifiktion innebär att en egenskap i fastigheten inte berörts 

överhuvudtaget vilket kan tolkas som att säljaren gjort en utfästelse om egenskapen. Grauers 

hänvisar till NJA 1978 s. 307 där säljaren inte nämnt att ritningarna över en byggnad inte 

överensstämde med den faktiska konstruktionen och att den därmed saknade en kärnegenskap 

vilket gjorde säljaren ansvarig för felet.51 

  

                                                 
49 Prop. 1989/90:77 s. 59. 
50 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 299–300. 
51 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 217. 
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6. Fastighetsmäklare 
 

Mäklare som yrke har en lång historia som sträcker sig så långt tillbaka som till de gamla 

grekerna. Under medeltiden blev behovet av att reglera mäklarnas verksamhet större och 

mäklarna fick bland annat avlägga en ed för att garantera att de var opartiska och inte bedrev 

egen handel. Redan på denna tid fanns ett krav på mäklarna att dokumentera sina affärer. I 

Sverige reglerades mäklaryrket för första gången 1720 i en mäklarordning beslutad av Kongl. 

Maj:t och ett mäklarmonopol skapades. Vid denna tid gällde regleringen för alla typer av 

mäklare. 1853 infördes en ny mäklarordning som bland annat stadgade att mäklarna skulle 

medverka vid upprättandet av avtalshandlingar och köpeavslutet. Den första lagen som 

reglerade fastighetsmäklarnas verksamhet mer specifikt var 1984 års lag om fastighetsmäklare 

(1984:81), men redan 1995 reviderades lagen. Dagens fastighetsmäklarlag (2011:666) trädde i 

kraft 2011, men på grund av lagarnas likheter är tidigare praxis till stora delar fortfarande 

relevant.52 

 

6.1 Allmänt om fastighetsmäklaryrket 
 

I 1 § FML definieras vem som får titulera sig fastighetsmäklare. Av definitionen följer att en 

fastighetsmäklare är en fysisk person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, hyresrätter, 

bostadsrätter, tomträtter, arrenderätter, byggnader på annans mark eller andelsrätter avseende 

lägenhet.  

 

Eftersom fastighetsmäklaren måste vara en fysisk person följer att det endast är mellan en 

enskild fastighetsmäklare och uppdragsgivare som ett avtal om förmedlingsuppdrag kan 

ingås.53 I det fall avtal ingåtts mellan ett mäklarföretag och en uppdragsgivare ska avtalet, enligt 

propositionen, anses innebära att mäklarföretaget har åtagit sig att utse en lämplig 

fastighetsmäklare till förmedlingsuppdraget. Det faktiska avtalet om förmedlingsuppdrag ska 

anses ha ingåtts mellan uppdragsgivaren och den fastighetsmäklare som mäklarföretaget 

anvisat uppdraget till.54 Det är alltså den enskilde fastighetsmäklaren som bär ansvaret för att 

förmedlingsuppdraget utförs korrekt enligt lagen.55 

 

För att FML ska bli tillämplig krävs det vidare att det är ett yrkesmässigt förmedlingsarbete, av 

de i 1 § uppräknade objekten, som fastighetsmäklaren utför. Förmedling innebär att syftet med 

fastighetsmäklarens arbete är att anvisa en motpart till uppdragsgivaren som denne kan sluta 

avtal om upplåtelse eller överlåtelse med. Det är alltså syftet med mäklarens verksamhet som 

är avgörande för om det ska ses som förmedlingsarbete. För att fastighetsmäklarens 

förmedlingsarbete ska bedömas vara yrkesmässigt räcker det inte att hen endast åtar sig något 

enstaka uppdrag.56 I propositionen till 1984 års fastighetsmäklarlag förtydligades att det ska 

röra sig om ”en affärsmässigt organiserad verksamhet i fastighetsförmedlingsbranschen”.57 

 

För att få arbeta som fastighetsmäklare krävs det enligt fastighetsmäklarlagen att mäklaren 

registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Den person som uppfyller de krav som 

                                                 
52 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 19–22, Fastighetsmäklarinspektionen, 

http://www.fmi.se/default.aspx?id=1838. 
53 Melin (2007), Fastighetsmäklarlagen. En kommentar s. 39. 
54 Prop. 1983/84:16 s. 63. 
55 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 20. 
56 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 20. 
57 Prop. 1983/84:16 s. 28. 
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anges i 1 § FML ska alltså registrera sig som fastighetsmäklare.58 Registrering hos FMI krävs 

oavsett om mäklaren driver eget företag eller arbetar som anställd.59 För att bli registrerad 

fastighetsmäklare uppställs vissa krav enligt 6 § FML. Mäklaren ska vara myndig, ha försäkring 

för skadeståndsansvar, ha tillfredsställande utbildning, ha för avsikt att vara yrkesverksam 

fastighetsmäklare samt vara redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare. Mäklaren får 

inte heller vara underkastad näringsförbud eller vara försatt i konkurs.60 För att anses ha 

tillfredsställande utbildning anser FMI att fastighetsmäklaren ska ha både teoretisk, från 

universitet eller högskola, och praktisk utbildning. Den teoretiska utbildningen ska omfatta 

minst 120 högskolepoäng inom vissa kunskapsområden och den praktiska utbildningen ska 

utgöras av tio veckors handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare.61 

 

6.2 Fastighetsmäklarinspektionen 
 

FMI är en statlig myndighet som ansvarar över registrering och tillsyn över fastighetsmäklare 

samt ser till att det finns tillgänglig information om god fastighetsmäklarsed62 för konsumenter 

och mäklare. FMI ansvarar även för att besluta om disciplinära påföljder mot registrerade 

fastighetsmäklare.63 

 

Som tidigare framförts är det endast fysiska personer som kan vara registrerade 

fastighetsmäklare, vilket innebär att FMI:s tillsyn endast omfattar den fysiska mäklaren. 

Branschorganisationer och mäklarföretag omfattas inte av FMI:s tillsyn.64 

 

Ändamålet med FML är att vara en konsumentskyddande lagstiftning för både köpare och 

säljare.65 FMI har därför enligt FML en lagreglerad skyldighet att utöva tillsynen över de 

fastighetsmäklare som är registrerade enligt samma lag.66 De påföljder FMI kan besluta om för 

en mäklare regleras i FML och vid allvarligare fall ska mäklarens registrering återkallas. Vid 

lindrigare fall, där det anses tillräckligt, kan FMI istället meddela mäklaren en varning, en 

erinran eller ett föreläggande om rättelse.67  

 

Om mäklarens registrering återkallas av FMI blir effekten att denne får yrkesförbud. Vanligtvis 

krävs det allvarliga förseelser eller misskötsamhet för att avregistrering ska ske. Det kan 

exempelvis vara vid fall av ekonomisk brottslighet eller bedrägeri.68 I HFD 2013 ref. 47 har det 

även visat sig att upprepad brottslighet kan ligga till grund för återkallelse av en 

fastighetsmäklares registrering. I det aktuella fallet hade FMI beslutat att återkalla mäklarens 

registrering eftersom han hade blivit dömd till fängelse i fem månader på grund av flera fall av 

ofredande. Mäklaren överklagade beslutet vilket ledde till ett slutligt avgörande i HFD. Vid 

tidpunkten för HFD:s prövning hade mäklaren dömts som skyldig för ofredande ytterligare en 

gång. Vid prövningen i HFD yttrade sig FMI och framhöll att det handlade om upprepad 

brottslighet under flera år och att mäklaren därför inte motsvarade de höga krav på redbarhet 

och lämplighet som uppställs enligt FML för att vara registrerad fastighetsmäklare. HFD tog 

                                                 
58 Fastighetsmäklarlag (2011:666) 5 §. 
59 Prop. 1983/84:16 s. 30. 
60 Fastighetsmäklarlag (2011:666) 6 §. 
61 Fastighetsmäklarinspektionen, http://www.fmi.se/utbildning och http://www.fmi.se/praktik. 
62 Se avsnitt 6.3. 
63 Fastighetsmäklarinspektionen, http://www.fmi.se/om.  
64 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 86–87. 
65 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 86. 
66 Fastighetsmäklarlag (2011:666) 28 §. 
67 Fastighetsmäklarlag (2011:666) 29 §. 
68 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 87. 
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vid sitt beslut hänsyn till att mäklaren vid upprepade tillfällen dömts för ofredande och beslöt 

att återkallandet av mäklarens registrering skulle kvarstå.  

 

6.3 God fastighetsmäklarsed 
 

Generalklausulen i 8 § 1 st. FML stadgar att mäklaren har ett ansvar att ”… i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed”. God fastighetsmäklarsed är en uppförandekod som ska genomsyra hela 

mäklarens arbete och inte enbart fastighetsförmedlingen.69 Det kan också ses som en etisk plikt 

som har blivit en rättslig skyldighet för mäklare genom lagregleringen.70  

 

Vad som avses med begreppet god fastighetsmäklarsed är inte närmare specificerat i förarbeten 

eller lagtext utan tanken är att begreppet ska preciseras och utvecklas över tid i andra källor, så 

som rättspraxis, utvecklingen i branschen och organisationernas rekommendationer till sina 

medlemmar.71 Den huvudsakliga källan för utformningen av begreppet är praxis. Till detta 

räknas domar i både förvaltnings- och allmänna domstolar och beslut från FMI. Även beslut 

från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd 

(FRN) samt rättskällor som förarbeten och doktrin är viktiga källor för att ge vägledning till 

innebörden av ”god fastighetsmäklarsed”.72 En vägledning i vad som avses med god 

fastighetsmäklarsed kan vara hur det ser ut i övriga affärsförhållanden och vad som allmänt ses 

som en god sed i dessa.73 

 

FMI menar att god fastighetsmäklarsed bland annat innebär att upprätta korrekta kontrakt, sköta 

budgivningen på rätt sätt, upprätta korrekta objektsbeskrivningar och inte ha något egenintresse 

i de förmedlingar som mäklaren åtar sig.74 Enligt Mäklarsamfundet innebär det också att 

förtydliga vad mäklarens uppdrag är i det uppdragsavtal som upprättas mellan mäklaren och 

säljaren.75 

 

Vid en fastighetsaffär ska mäklaren enligt 8 § 2 st. FML ”… ta till vara både säljarens och 

köparens intresse…” vilket innebär att mäklaren har en plikt att vara lojal mot båda parterna.76  

Detta framkom redan i propositionen till 1995 års fastighetsmäklarlag, där man ville tydliggöra 

att mäklaren har en speciell ställning som mellanman. Ett syfte med 1995 års 

fastighetsmäklarlag var att förtydliga att mäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed både vid 

förmedlingsuppdragen men även i övriga sammanhang i yrkesutövandet, exempelvis vid 

marknadsföring.77 När den tidigare fastighetsmäklarlagen skulle förändras till nu gällande lag 

poängterades särskilt i propositionen att mäklaren har en särskild skyldighet gentemot säljaren 

att beakta dennes ekonomiska intressen.78 Denna skyldighet infördes därefter i 8 § 2 st. 2 men. 

FML:  

 

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

uppdragsgivarens ekonomiska intressen.”  

 

                                                 
69 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 274. 
70 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 81. 
71 Prop. 1983/84:16 s. 36–37. 
72 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 24. 
73 Prop. 1983/84:16 s. 36. 
74 Fastighetsmäklarinspektionen, http://www.fmi.se/default.aspx?id=1928. 
75 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 29. 
76 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 82. 
77 Prop. 1994/95:14 s. 76. 
78 Prop. 2010/11:15 s. 49. 
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Skyldigheten har tolkats som att mäklaren inte behöver vara en strikt neutral mellanman i 

försäljningsprocessen, exempelvis ska mäklaren främst ge råd till säljaren om marknadsföring, 

fastighetens pris men även om en tilltänkt köpare inte har ekonomiska möjligheter att förvärva 

fastigheten. Trots att säljarens ekonomiska intressen särskilt ska beaktas av mäklaren måste 

denne ändå iaktta god fastighetsmäklarsed gentemot köparen även om det kan missgynna 

säljaren ekonomiskt. Tanken med förändringen var alltså att säljarens ekonomiska intressen ska 

beaktas utan att detta strider mot mäklarens grundläggande skyldighet att tillgodose både 

köparens och säljarens intresse.79 

 

Ett annat syfte med 1995 års fastighetsmäklarlag var enligt propositionen att förtydliga att 

mäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed ”… i allt…”. Som tidigare nämnts menade 

lagstiftaren att mäklaren har en skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed vid hela 

yrkesutövandet och inte endast vid förmedlingsuppdragen.80 Detta kommer till uttryck i 

gällande lagstiftning och har även diskuterats i praxis.81 FMI utfärdade en varning till en 

mäklare som åtagit sig ett uppdrag att upprätta köpehandlingar mellan en säljare och en köpare 

som var närstående till mäklaren. Mäklaren överklagade FMI:s beslut och fallet togs slutligen 

upp i HFD. Domstolen påpekade i sin dom att tanken med begreppet god fastighetsmäklarsed 

är att mäklaren ska ha en neutral roll som mellanman så långt det är möjligt. Eftersom det i 

FML regleras att närståendeförmedling inte är tillåtet på grund av att mäklaren ska vara en 

neutral mellanman ansåg domstolen att samma argument bör kunna åberopas när det gäller 

andra uppdrag som en mäklarens närstående har intresse i. Domstolen menade att det var 

tillräckligt att det fanns en risk för att förtroendet för mäklarens opartiskhet skulle rubbas och 

att det därför var olämpligt för mäklaren att ta på sig skrivuppdraget. HFD avslog därför 

mäklarens överklagande.82 

 

Även i RÅ 2008:63 diskuterades mäklarens ställning som en neutral mellanman. I det fallet 

hade FMN utfärdat en varning till en mäklare som förmedlat en bostadsrätt i samma 

bostadsrättsförening som han själv var medlem i. Regeringsrätten ansåg att ett medlemskap i 

en bostadsrättsförening innebär att det automatiskt finns ett egenintresse i föreningen och att 

det typiskt sett finns en risk för att mäklaren befaras ta andra hänsyn än yrkesmässiga. Detta 

riskerar att rubba förtroendet för mäklarens opartiskhet. Därför ansåg regeringsrätten att 

förmedling av en bostadsrätt där mäklaren själv är medlem i bostadsrättsföreningen är i strid 

mot god fastighetsmäklarsed. Regeringsrätten fastställde därför FMN:s beslut. 

 

6.4 Mäklarens uppdrag 
 

Den grundläggande uppgiften för en fastighetsmäklare är att sammanföra säljare och köpare av 

en fastighet så att dessa kan avtala om ett förvärv av fastigheten. Mäklarens roll i affären är att 

vara en opartisk aktör med specialistkunskaper om fastighetsöverlåtelser.83 

 

FML styr den yrkesmässiga förmedlingen av exempelvis fastigheter och bostadsrätter som 

utförs med hjälp av fastighetsmäklare.84 Enligt 8 § 1 st. FML ska mäklaren vara omsorgsfull 

och iaktta god fastighetsmäklarsed i sitt yrkesutövande. Trots att det oftast är säljaren som 

anlitar mäklaren för att hitta en köpare av en fastighet har mäklaren, som tidigare framhållits, 

                                                 
79 Prop. 2010/11:15 s. 49. 
80 Prop. 1994/95:14 s. 76. 
81 Fastighetsmäklarlag (2011:666) 8 § 1 st. 
82 HFD 2018 ref. 57. 
83 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 22. 
84 FML 1 §. 
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en skyldighet att tillvarata både säljarens och köparens intresse, men mäklaren ska också ha 

uppdragsgivarens ekonomiska intresse i tanken.85 Detta innebär exempelvis att försöka sälja 

fastigheten till ett så högt pris som möjligt.86 

 

6.4.1 Undersöknings- och upplysningsskyldighet 

 

Enligt 16 § 3 st. FML har mäklaren en skyldighet att upplysa köpare om eventuella fel och 

brister som hen känner till eller misstänker. Melin menar att upplysningsskyldigheten är 

svårtolkad på grund av de oklara uttalandena som gjorts i förarbetena och att domstolarna lagt 

ner mycket tid på att utreda lagstiftarens avsikt med bestämmelsen.87 De uppgifter som 

mäklaren är skyldig att upplysa om enligt 16 § 2 st. FML är sådana som rör fastighetens skick 

och som kan antas ha betydelse för en köpare. Enligt Melin antyder bestämmelsens utformning, 

samt uttrycket ”fastighetens skick” i paragrafens tredje stycke, indirekt på att 

upplysningsskyldigheten avser även andra förhållanden än fel som regleras i jordabalken och 

köplagen (1990:931). Mäklarens skyldighet att uppmana säljaren att lämna uppgifter till 

köparen bör också innebära att mäklaren själv ska lämna samma typ av uppgifter till köparen 

som hen har kännedom om.88  

 

I propositionen till 1984 års fastighetsmäklarlag yttrade sig Lagrådet om förslaget till lagens 10 

§ om mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Förslaget innebar att mäklaren skulle 

förpliktigas att ge upplysningar och råd om fastigheten och andra förhållanden till både köpare 

och säljare. Lagrådet ansåg att förslaget skulle innebära en alltför vidsträckt rådgivnings- och 

upplysningsskyldighet. Mäklarens ansvar bör enligt Lagrådet vara att informera om faktiska fel 

som mäklaren känner till och som framkommer vid en ytlig undersökning av fastigheten, samt 

fel som mäklaren haft anledning att misstänka på grund av till exempel tidigare försäljningar 

av liknande fastigheter. Någon mer ingående undersökning av fastigheten ansågs inte kunna 

krävas av mäklaren annat än i sådana fall då mäklaren vet om att en viss byggnadstyp brukar 

vara behäftad med fel i visst avseende.89 

 

Melin menar att det faktum att mäklaren har en skyldighet att lämna uppgifter till köparen om 

fel som framgår av en ytlig undersökning antagligen också innebär att mäklaren har en 

begränsad undersökningsplikt.90 Mäklarens undersökning av fastigheten som ska förmedlas 

sker oftast under det så kallade intaget då mäklaren besöker fastigheten och inhämtar 

information om den från säljaren.91 I de fall då mäklaren inte själv har möjlighet att besöka och 

undersöka fastigheten innan försäljningen, exempelvis i de fall då säljaren anlitar en 

nätmäklare, menar FMN att det inte tar bort mäklarens undersökningsskyldighet.92 Mäklaren 

kan däremot överlåta undersökningen på någon annan, men resultatet av undersökningen ska 

förmedlas till köparen.93 

 

Som hjälp för mäklaren att upplysa eventuella köpare om fastighetens skick använder sig 

mäklaren ofta av en frågelista där säljaren får svara på frågor om fastigheten och annat som är 

                                                 
85 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 251, FML 8 § 2 st. 
86 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 274. 
87 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 145. 
88 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 152. 
89 Prop. 1983/84:16 s. 56. 
90 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 150–151. 
91 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 24–25. 
92 FMN 2008-06-18:1. 
93 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 151. 
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viktigt för köparen att veta.94 Om säljaren upplyser mäklaren om fel i fastigheten som mäklaren 

sedan kan förmedla vidare till köparen är hen skyldig att göra så.95 Även andra av mäklaren 

kända omständigheter som kommande ändringar av plan- och byggbestämmelser som påverkar 

fastigheten ingår i mäklarens upplysningsskyldighet.96  

 

Om fastigheten är besiktad och mäklaren har tillgång till protokollet ingår det även i mäklarens 

upplysningsskyldighet att antingen ge köparen tillgång till protokollet eller åtminstone 

informera köparen om protokollets innehåll. Någon upplysning behöver dock inte lämnas om 

det föreligger särskilda skäl och köparen informeras om att en besiktning är gjord och av vem.97 

Före en överlåtelse sker har mäklaren, utöver upplysningsskyldigheten, en skyldighet att 

skriftligt informera köparen om dennes undersökningsplikt enligt 4 kap. 19 § JB.98 Mäklaren 

ska också verka för att köparen faktiskt genomför en sådan undersökning.99 

 

Den information som mäklaren lämnar till köparen ska vara tydlig och lättbegriplig samt lämnas 

över i god tid så att köparen har tid att ta till sig den.100 Detta har visat sig i RÅ 2006 ref. 53 där 

en mäklare varnades på grund av att han dröjt med att informera köparna av en fastighet om en 

kommande byggnation i ett hamnområde nära den aktuella fastigheten. Mäklaren fick av 

säljarna kännedom om byggnationsplanerna i mars och uppgifterna lämnades även i en 

frågelista som säljarna upprättat i samråd med mäklaren. Kontraktet om överlåtelsen skrevs i 

juli och samma dag överlämnade mäklaren frågelistan med informationen om 

byggnationsplanerna till köparna. Regeringsrätten ansåg att den kommande förändringen i 

området var omfattande och att uppgifterna måste antas ha varit av betydelse för en köpare. 

Informationen borde därför ha lämnats till köparna i ett tidigare skede. 

 

När mäklaren bedömer vilken information som ska lämnas till köparen ska hen inte låta sina 

personliga värderingar styra vad som kan antas vara viktigt eller inte för köparen att veta.101 

Även detta diskuterades av regeringsrätten i RÅ 2006 ref. 53 där mäklaren menade att 

uppgifterna om byggnationerna i hamnområdet inte var av vikt för köparna. Regeringsrätten 

ansåg att det måste vara upp till den enskilde spekulanten att avgöra vilken betydelse 

informationen har och att mäklaren inte bör ta ställning till det genom egna subjektiva 

värderingar. 

 

Vid bedömningen om mäklaren har uppfyllt sin upplysningsskyldighet kan mäklarens andra 

utbildningar och arbetslivserfarenheter beaktas. Så var fallet när hovrätten bedömde att en 

mäklare underlåtit att uppfylla sin lagstadgade upplysningsskyldighet gentemot köparna genom 

att inte påtala att vindsutrymmet i ett hus var angripet av svamp och mögel som enligt domstolen 

funnits vid tidpunkten för fastighetsöverlåtelsen. Eftersom mäklaren hade mångårig erfarenhet 

och var utbildad byggnadsingenjör ansåg hovrätten att han vid sin besiktning av fastigheten 

innan försäljningen borde ha upptäckt svamp- och mögelangreppet. Hovrätten ansåg därför att 

mäklaren haft vetskap om felet som fanns i fastigheten men ändå underlåtit att upplysa 

köparna.102 

 

                                                 
94 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 24–25. 
95 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 252. 
96 Prop. 2010/11:15 s. 57. 
97 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 156. 
98 FML 16 § 2 st. 
99 Prop. 2010/11:15 s. 57. 
100 Prop. 2010/11:15 s. 57. 
101 FMN 2010-05-26:7, FMN 2001-12-12:7. 
102 Hovrätten för Övre Norrland, Mål nr T 61/89. 
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6.4.2 Kontrollskyldighet 

 

I mäklarens uppdrag ingår också en kontrollskyldighet enligt 17 § 1 st. FML. Denna skyldighet 

innebär att mäklaren inte endast kan inhämta uppgifter om fastigheten från säljaren utan att hen 

också har ett självständigt ansvar för att exempelvis kontrollera uppgifter i fastighetsregistret.103 

Mäklaren ska kontrollera vem som är lagfaren ägare av fastigheten och således har 

förfoganderätten över den.104 Mäklaren ska också kontrollera och informera köparen om det 

finns eventuella begränsningar i förfoganderätten, så som panträtt eller servitut.105 Enligt god 

fastighetsmäklarsed ska mäklaren utöver den lagstadgade kontrollskyldigheten också ta reda på 

om överlåtelsen kräver ett samtycke från make eller sambo enligt äktenskapsbalken eller 

sambolagen (2003:376). Dessa kontroller görs för att förebygga att det uppkommer rättsliga fel 

i samband med överlåtelsen.106 

 

För rådighetsfel, det vill säga när ett myndighetsbeslut begränsar köparens möjligheter att 

förfoga över en fastighet, har mäklaren normalt inget ansvar trots att det diskuterats under 

utredningen av den tidigare fastighetsmäklarlagen. Om mäklaren däremot har eller får 

kännedom om någonting som påverkar köparens möjlighet att råda över fastigheten ska 

informationen delges köparen.107 

 

6.4.3 Rådgivningsskyldighet 

 

Enligt 16 § 1 st. 1 men. FML har mäklaren en skyldighet att ge tilltänkta köpare och säljare råd 

om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Bestämmelsen 

överensstämmer med 10 § i 1984 års lag om fastighetsmäklare (1984:81) och i propositionen 

till den tidigare lagen angavs att rådgivningen skulle avse frågor av juridisk, ekonomisk eller 

teknisk natur men att en bedömning av vad som omfattas av bestämmelsen fick göras från fall 

till fall utifrån god fastighetsmäklarsed.108 Tegelberg menar att rådgivningsskyldigheten 

innebär att mäklaren måste uppmärksamma parternas önskemål och även ge spontana råd om 

hen tror att det kan behövas.109 

 

6.5 Ansvar och påföljder 
 

Om en mäklare bryter mot de regler som uppställs i 8-22 §§ FML kan säljaren eller köparen 

kräva mäklaren på skadestånd.110 För att mäklaren ska kunna göras skadeståndsskyldig krävs 

att hen agerat vårdslöst eller uppsåtligt och på så sätt orsakat en förmögenhetsskada.111 

Bedömningen ska utgå ifrån hur en normalt aktsam mäklare skulle ha agerat samt utifrån god 

fastighetsmäklarsed.112 I propositionen till 1984 års fastighetsmäklarlag uttalas också att 

”…rent bagatellartade eller ursäktliga misstag från mäklarens sida ofta inte ses som någon 

oaktsamhet över huvud taget.”113 Denna formulering antyder enligt Melin på att mäklarens 

                                                 
103 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 44. 
104 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 28. 
105 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 129, FML 17 §. 
106 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 131. 
107 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 133. 
108 Prop. 1983/84:16 s. 37. 
109 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 65. 
110 FML 25 § 1 st. 
111 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 76. 
112 Prop. 1983/84:16 s. 42, Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 298. 
113 Prop. 1983/84:16 s. 42. 
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oaktsamhet eller vårdslöshet måste överskrida en viss gräns för att skadeståndsansvar ska 

uppkomma.114 

 

För att skadeståndsskyldighet ska föreligga måste det finnas ett adekvat orsakssamband mellan 

hur mäklaren agerat och den skada som uppstått, så som att mäklaren inte fullgjort sin 

kontrollskyldighet enligt 17 § FML.115 Detta kan utläsas av formuleringen ”… som till följd av 

detta drabbar…” i 25 § 1 st. FML. Till exempel ansåg inte Svea hovrätt i mål T 1658–95 att 

något adekvat orsakssamband förelåg då köparen yrkade på ersättning av mäklaren för 

rättegångskostnader som hen haft under en process mot säljaren av en fastighet eftersom de 

kostnaderna inte var en följd av att mäklaren agerat oaktsamt. Köparen hade kunnat väcka talan 

mot mäklaren i första hand och därmed undvikit rättegångskostnaderna i det första målet. Om 

rättegångskostnaderna däremot är en följd av mäklarens oaktsamhet kan ersättning krävas.116 

 

Om mäklaren bryter mot reglerna i FML kan ett felansvar uppstå även om det egentliga ansvaret 

skulle ha legat på säljaren. Det kan också hända att mäklaren får dela ansvaret med säljaren. 

Köparen kan vända sitt krav mot mäklaren om ett fel varit möjligt att upptäcka och mäklaren 

inte upplyst köparen om felet, trots att köparen har en undersökningsplikt. Om mäklaren gett 

felaktiga uppgifter om en fastighet till köparen kan mäklaren ställas till ansvar även för detta.117 

Enligt Mäklarsamfundet kan dock inget ansvar läggas på mäklaren om hen vidarebefordrar 

uppgifter om en fastighets skick som kommit från säljaren och mäklaren inte haft anledning att 

tvivla på dessa.118 

 

Efter ett uttalande av departementschefen i propositionen till 1984 års fastighetsmäklarlag drar 

Melin slutsatsen att mäklarens arbetsgivare inte kan bli skadeståndsskyldig.119 Om mäklaren 

anlitar en medhjälpare vid en försäljning är det sannolikt den ansvarige mäklaren som bär 

ansvaret för ett eventuellt skadestånd oavsett om medhjälparen är en annan registrerad 

fastighetsmäklare eller inte. Denna situation bör dock skiljas från den enligt 9 § FML otillåtna 

situationen att två mäklare tillsammans tar på sig ansvaret för ett uppdrag. Om så ändå sker 

menar Melin att ett solidariskt skadeståndsansvar skulle kunna uppstå.120 

 

Skadeståndets storlek beräknas enligt sedvanliga skadeståndsrättsliga regler och ska sätta den 

som lidit skada i samma ekonomiska situation som om handlingen som orsakat skadan inte 

hade skett. Vid ett faktiskt fel i en fastighet kan skadeståndet beräknas som ett prisavdrag, det 

vill säga skillnaden mellan köpeskillingen som köparen betalat och vad priset skulle varit på 

marknaden om felet varit känt.121 Så skedde när en mäklare i objektsbeskrivningen hade angett 

att innergården på en fastighet var belagd med kullersten. När köparen skulle ta fram 

kullerstenen som vid köpet var täckt med löv och jord upptäcktes att någon kullersten inte fanns. 

Köparen yrkade på skadestånd från mäklaren på grund av dennes oaktsamhet. Mäklaren 

erkände att han inte visste var han fått uppgiften om att innergården var belagd med kullersten 

från och hänvisade till att han tidigare sålt samma fastighet med samma uppgifter. Mäklaren 

menade också att han inte varit oaktsam utan att det var säljarna som var ansvariga gentemot 

köparen för de felaktiga uppgifterna eftersom de tagit del av och godkänt objektsbeskrivningen. 

Bevisning för att säljarna tagit del av objektsbeskrivningen saknades dock. FRN ansåg att de 

                                                 
114 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 274. 
115 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 299. 
116 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 274–275. 
117 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 254–255. 
118 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 136. 
119 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 261. 
120 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 264. 
121 Mäklarsamfundet (2013), Fastighetsmäklaren & juridiken s. 136. 
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av mäklaren lämnade uppgifterna om att innergården var kullerstensbelagd orsakat köparen en 

skada. Vid beräkningen av skadans storlek tog de hänsyn till att köparen inte undersökt 

kullerstenarna innan köpet för att kontrollera dess skick och menade därför att avsaknaden av 

kullerstenarna inte skulle haft sådan påverkan på köpeskillingen som hon påstått. Däremot 

ansåg inte FRN att köparen försummat sin undersökningsplikt när hon inte kontrollerat 

kullerstenarna före köpet eftersom uppgiften om kullerstenen varit preciserad och att hon därför 

inte haft anledning att tvivla på det. FRN avvisade därför mäklarens yrkande om jämkning och 

beräknade det rekommenderade skadeståndet till 100 000 kronor, vilket bedömdes motsvara de 

obefintliga kullerstenarnas påverkan på köpeskillingen.122 

 

Även kostnaden för att avhjälpa felet kan användas vid beräkningen av skadeståndets storlek.123 

Denna beräkning användes av FRN när ett par hade köpt en fastighet som förmedlades av en 

fastighetsmäklare. I objektsbeskrivningen uppgavs det att det fanns ett servitut på båtplats till 

fastigheten. Efter köpet upptäckte köparna att det inte fanns något servitut och att de istället 

fick teckna ett nyttjanderättsavtal med markägaren till en kostnad på 3 500 kronor per år. 

Köparna begärde skadestånd på 100 000 kronor med hänvisning till kostnaden för 

nyttjanderätten samt den risk som finns att nyttjanderätten upphör. Mäklaren medgav att det 

inte kunde uteslutas att han agerat oaktsamt och föreslog en förlikning där köparna skulle 

ersättas med 60 000 kronor eftersom de inte visat fullt ut vilken ekonomisk skada de lidit. FRN 

ansåg det utrett att mäklaren agerat oaktsamt då han lämnat uppgiften om servitut till köparen 

samt att det fanns en skada och ett orsakssamband. Då ingen av parterna bevisat hur stor skadan 

var uppskattade FRN skadans storlek till 100 000 kronor med hänsyn till avgiften för 

nyttjanderätten, att ett servitut gäller utan tidsbegränsning samt påverkan på fastighetens pris. 

De rekommenderade därför att mäklaren skulle betala 100 000 kronor i skadestånd till 

köparna.124 

 

I det fall skadeståndet avser en felaktig boarea beräknas det i stort sett på samma sätt som ett 

faktiskt fel. Storleksavvikelser i små bostäder ges ofta större betydelse än avvikelser i stora 

bostäder, men även andra faktorer kan komma att vägas in i bedömningen. 125 Enligt Melin bör 

det vara möjligt att mäklaren, i de fall då boarean uppges i objektsbeskrivningen, reserverar sig 

för att mätningen kan ha skett enligt gamla mätnormer eftersom dessa ändrats ett flertal gånger 

och uppgifter om boarean därför kan vara felaktig om en ny mätning sker enligt gällande 

mätnorm.126 

 

Vid en överlåtelse av en bostadsrätt i Stockholm hade säljaren gett mäklaren oklara besked om 

bostadsrättens storlek. När köparen kontrollerade storleken efter överlåtelsen visade det sig att 

bostaden var 5 m2 mindre än den angivna storleken. Köparen yrkade därför på skadestånd av 

mäklaren. Hovrätten ansåg att mäklaren agerat oaktsamt genom att inte undersöka bostadens 

storlek mer noggrant när säljaren gav oklara uppgifter om detta, särskilt som det hade varit lätt 

för mäklaren att ta reda på uppgiften själv. Utöver detta ansåg hovrätten också att oaktsamheten 

förstärktes av att köparen inte informerades om den oklara bostadsytan. HD fastställde senare 

hovrättens dom utan några ytterligare kommentarer.127 

 

                                                 
122 FRN Dnr. 17/18. 
123 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 277–278. 
124 FRN Dnr. 23/18. 
125 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 279. 
126 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 273. 
127 NJA 1991 s. 725. 
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I ett liknande mål ansåg HD däremot att ingen oaktsamhet från mäklarens sida förelegat när 

bostadens storlek i efterhand visat sig vara mindre än den angivna. Detta berodde på att 

mäklaren i det fallet fått uppgifterna från säljaren men även från ett värdeutlåtande som 

utfärdats av en besiktningsman där uppgiften om bostadens storlek lämnats av 

bostadsrättsföreningens ordförande. Av den anledningen menade HD att mäklaren inte haft 

anledning att tvivla på uppgiftens riktighet och att utföra någon ytterligare undersökning.128 

 

6.5.1 Ansvarsförsäkring 

 

Mäklaren är enligt 6 § FML skyldig att inneha en ansvarsförsäkring som täcker eventuell 

skadeståndsskyldighet. Försäkringen ska uppgå till minst två miljoner kronor och någon 

självrisk behöver mäklaren inte stå för enligt 20 § FMF. Detta innebär att frågan om mäklaren 

ensam bär skadeståndsansvaret blir av mindre betydelse förutom i det fall då skadeståndet 

överstiger beloppet i försäkringen.129 

 

6.5.2 Jämkning 

 

Skadeståndet kan för mäklarens del reduceras eller helt sättas ned om det är skäligt enligt 25 § 

1 st. 2 men. FML. En reducering aktualiseras framförallt om köparen inte upptäckt fel i 

fastigheten på grund av att hen inte utfört sin undersökningsplikt enligt 4 kap. 19 § 2 st. JB och 

därmed får bära delar av eller hela ansvaret för felet.130 

 

6.5.3 Regressrätt 

 

I 25 § 2 st. FML finns en möjlighet för mäklaren att genom regress mot säljaren få tillbaka ett 

skadestånd som mäklaren betalat till köparen. Regressrätten kan tillämpas på såväl rättsliga fel 

som rådighetsfel och faktiska fel.131 Regressmöjligheten infördes efter att ett antal 

remissinstanser under arbetet med 1984 års fastighetsmäklarlag uttalat farhågor för att säljarens 

köprättsliga ansvar skulle urholkas i och med att mäklaren ålades ett skadeståndsansvar mot 

köparen.132 För att mäklaren ska kunna åberopa regressrätten krävs att säljaren kan hållas 

ansvarig för felet och att det inte är oskäligt att hen får bära hela ansvaret för den uppkomna 

skadan. Om säljaren sålt fastigheten med en friskrivningsklausul finns däremot ingen möjlighet 

för mäklaren att föra någon regresstalan mot säljaren.133 

  

                                                 
128 NJA 1997 s. 667. 
129 Melin (2017), Fastighetsmäklarlagen – en kommentar s. 261. 
130 Prop. 1983/84:16 s. 59, 67. 
131 Prop. 1983/84:16 s. 43. 
132 Prop. 1983/84:16 s. 59. 
133 Grauers, Rosén och Tegelberg (2016), Fastighetsmäklaren – en vägledning s. 78. 
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7. Besiktningsmän 
 

Under 1980-talet var det “säljarens marknad” när det gällde fastighetsaffärer i Sverige. Köparna 

fick alltså ta snabba beslut vilket bidrog till att besiktningar inte alltid utfördes före köpet.134 

Att anlita en besiktningsman för att besikta en fastighet innan en överlåtelse är ett 

tillvägagångssätt som började tillämpas under senare delen av 80-talet på grund av att 

kostsamma tvister om fel i fastigheter blev allt vanligare.135 Överlåtelsebesiktningar blev en 

naturlig del av fastighetsaffärer under 90-talet bland annat med anledning av en förändrad 

fastighetsmarknad där undersökningsplikten blev mer uppmärksammad efter att sjuka hus 

debatterats flitigt. Även lågkonjunkturen bidrog till att fastighetsaffärerna tog längre tid vilket 

gjorde att köparna hade tid att anlita sakkunniga i större utsträckning än tidigare.136 

 

Vikten av att anlita en sakkunnig för att besikta en fastighet innan köp har bland annat 

poängterats i småhusköpsutredningen där ett förslag till en regel i 4 kap. 19 § JB lanserades. 

Förslaget innebar att köparens undersökningsplikt skulle räknas som fullgjord om denne hade 

anlitat en opartisk och byggnadstekniskt sakkunnig person som undersökt och lämnat ett 

skriftligt utlåtande om fastigheten före köpet. Syftet med förslaget var att minska antalet tvister 

på grund av fel i fastigheter.137 Förslaget från småhusköpsutredningen utelämnades dock inför 

förändringen av 4 kap. 19 § JB. I lagrådsremissen ansåg departementschefen bland annat att det 

inte var rationellt att alla köpare av småhus skulle bekosta en besiktning och att den föreslagna 

regeln skulle bli svår att tillämpa för domstolarna. Departementschefen ansåg istället, i likhet 

med juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet, att Konsumentverket och mäklarnas 

organisationer skulle kunna förbättra konsumentskyddet om de i samverkan upprättade 

riktlinjer för att köpare av äldre småhus i de flesta fallen skulle ha tillgång till 

besiktningshandlingar.138 

 

7.1 Allmänt om besiktning av fastigheter 
 

På senare tid har överlåtelsebesiktningar fått större betydelse för både köpare och säljare av 

fastigheter.139 Detta beror bland annat på möjligheten för säljare att teckna så kallade 

överlåtelseförsäkringar.140 Till grund för överlåtelsebesiktningar ligger bland annat SBR:s 

modellavtal som är det mest använda i branschen.141 

 

Idag är det vanligt att köpare av en fastighet anlitar en besiktningsman för att genomföra en 

undersökning av fastigheten och därmed fullgöra sin undersökningsplikt.142 En besiktning kan 

också kännas som en trygghet för köparen då hen förhoppningsvis undviker att otrevliga 

överraskningar uppkommer efter köpet.143 Besiktningen kan ske före köpet, men det kan också 

finnas en möjlighet för köparen att genomföra besiktningen efter köpet genom att i 

köpekontraktet införa en återgångsklausul i överenskommelse med säljaren. En sådan klausul 

                                                 
134 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 258. 
135 Zacharias, SvJT 2007 s. 419, Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 258–259. 
136 Zacharias, SvJT 2007 s. 416, Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 259. 
137 SOU 1987:30 s. 71. 
138 Prop. 1989/90:77 s. 43. 
139 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 7. 
140 Zacharias, SvJT 2007 s. 416. 
141 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 7. 
142 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 20. 
143 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 262–263. 
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kan göra det möjligt för köparen att exempelvis frånträda köpet eller att omförhandla avtalet 

om det vid besiktningen framkommer brister eller fel i fastigheten.144 

 

Om en normalt bevandrad och erfaren köpare undersöker en fastighet utan att finna några 

anmärkningar ska denne som huvudregel anses ha fullgjort sin undersökningsplikt.145 Om 

köparen däremot hittar något som kan tyda på att fel föreligger eller om säljaren lämnar 

varnande information om något förhållande i fastigheten utökas köparens 

undersökningsplikt.146 I detta läge måste köparen ofta anlita expertis i form av en sakkunnig 

besiktningsman för att närmare undersöka fastighetens skick.147 En överlåtelsebesiktning har 

däremot ofta vissa begränsningar och ska därför bara ses som ett hjälpmedel.148 De fel som 

oftast berör besiktningsmännens arbete är de abstrakta felen.149 När det gäller de konkreta felen 

kan, som nämnts i avsnitt 4.3, köparens undersökningsplikt reduceras eller helt falla bort om 

säljaren har lämnat uppgifter om fastighetens skick. 

 

En köpare anlitar normalt en besiktningsman eftersom denne har teknisk sakkunskap som en 

normalt kunnig köpare saknar. Det förväntas att besiktningsmannen, till skillnad från den 

normalkunnige köparen, ska ha kunskap om risker och en bättre slutledningsförmåga vid 

komplicerade tekniska förhållanden som kan finnas i olika byggnadskonstruktioner och 

hustyper.150  

 

Ashton och Elfström ser vissa risker med att köparen anlitar en besiktningsman eftersom 

besiktningsmannen vanligtvis är mer tekniskt sakkunnig än den normalkunnige köparen. En 

sådan risk kan vara att gränsen för vad som anses vara ett upptäckbart eller ett dolt fel förskjuts 

eftersom besiktningsmannen ska använda sina specialistkunskaper för att upplysa köparen om 

eventuella fel och risker.151 Detta visade sig i rättsfallet NJA 1998 s. 407 där HD ansåg att 

köparna inte kunde anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Köparna hade anlitat två 

besiktningsmän som gett ett utlåtande om fastigheten. I utlåtandet från besiktningsmännen 

framfördes bland annat att något höga fuktvärden erhållits vid fuktmätning. HD ansåg att 

innehållet i besiktningsutlåtandet inte kunde styrka att köparna uppfyllt sin undersökningsplikt 

utan ansåg att uttalandet om att det fanns något höga fuktvärden istället utökat 

undersökningsplikten. Köparna skulle därför ha genomfört en utökad undersökning för att 

klargöra vad orsaken till de höga värdena var. 

 

Även advokaten Claude Zacharias tar i en artikel i Svensk Juristtidning upp risken för att 

köparens undersökningsplikt utökas om en besiktningsman anlitas för att undersöka 

fastigheten. Han menar att kraven för vad som är upptäckbart för besiktningsmannen indirekt 

överförs till köparen och att det kan leda till en strängare undersökningsplikt än vad som avsågs 

när regeln i jordabalken infördes. Denna konsekvens är enligt Zacharias inte orimlig eftersom 

köparen genom att anlita en besiktningsman har avstått från möjligheten att endast utföra en 

lekmannamässig undersökning av fastigheten och därmed är det också naturligt att kraven på 

undersökningens utförande förstärks. Ytterligare ett argument är att besiktningsmannens 

innehav av ansvarsförsäkring152 innebär att köparen inte lider någon ekonomisk förlust eftersom 

                                                 
144 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 239, 242–243. 
145 Prop. 1989/90:77 s. 41. 
146 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 207. 
147 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 203, Prop. 1989/90:77 s. 41. 
148 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 20–22. 
149 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 18. 
150 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 261–262. 
151 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 263. 
152 Se avsnitt 7.4.2. 
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möjligheten att rikta anspråk mot besiktningsmannen finns om denne genom vårdslöshet eller 

oaktsamhet orsakat skada för köparen.153 

 

Grauers anser till skillnad från Zacharias, Ashton och Elfström att anlitandet av en 

besiktningsman inte kan innebära att gränsen för vad som anses vara ett dolt fel förskjuts till 

nackdel för köparen.154 

 

I det fall en köpare vill utföra en besiktning på fastigheten med hjälp av en besiktningsman och 

säljaren inte godkänner det kan det istället leda till en positiv effekt för köparen. Om säljaren 

nekar till att en besiktning sker bör det enligt småhusköpsutredningen inte ställas lika höga krav 

på köparen eftersom säljaren inte tillåter att någon sakkunnig undersöker fastigheten.155 

 

En besiktningsman kan ibland också anlitas av säljaren för att om möjligt upptäcka fel som 

annars ansetts som dolda. Detta innebär en säkerhet för säljaren då felet om det upptäcks och 

noteras i besiktningsutlåtandet inte längre kan anses dolt, vilket gör att köparen inte kan göra 

säljaren ansvarig för det.156 

 

7.2 Besiktningsmannen 
 

Besiktningsmannens uppdrag är en immateriell tjänst eftersom det innebär att undersöka 

fastigheter och inte omfattar tillverkning eller på annat sätt har anknytning till fysiska 

föremål.157 Det finns idag ingen lagstiftning som reglerar vilka krav som ställs på 

besiktningsmän, vilket också innebär att titeln inte kan brukas obehörigt. Däremot finns det 

organisationer som Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund (SBR) och Swedish Institute 

for Technical Approval in Construction (SITAC) som certifierar besiktningsmän och därmed 

också ställer krav på utbildning, erfarenhet och innehav av ansvarsförsäkring.158 

 

Trots att ingen specifik lagstiftning reglerar besiktningsmannens arbete kan analogier, med viss 

försiktighet, göras till bland annat konsumenttjänstlagen (1985:716) eftersom lagen syftar till 

att tillvarata konsumenternas intressen.159 I dessa situationer är besiktningsmannen den starkare 

parten i och med sin kunskap och erfarenhet i jämförelse med uppdragsgivaren.160  

 

I rättsfallet RH 1998:60 ansåg hovrätten att en analogisk tillämpning även kunde göras till FML. 

Hovrätten ansåg i fallet att FML skulle tillämpas vid bedömningen om besiktningsmannen 

fullgjort sin omsorgsplikt och om han handlat fackmässigt. 

 

7.2.1 Professionsansvaret 

 

Besiktningsmannens ansvar har i litteraturen benämnts som ett professionsansvar.161 Begreppet 

”normalt erfaren och på området normalt bevandrad husköpare” ligger till grund för kravet på 

besiktningsmannens juridiska och tekniska sakkunskaper. En köpare av en fastighet ska normalt 

                                                 
153 Zacharias, SvJT 2007 s. 418–419. 
154 Grauers (2016), Fastighetsköp s. 210. 
155 SOU 1987:30 s. 97. 
156 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 21. 
157 Elfström (2003), Rådgivarens professionsansvar s. 16. 
158 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 18–21. 
159 Elfström (2003), Rådgivarens professionsansvar s. 16, Prop. 1984/85:110 s. 33, Stiegler (2000), Fel vid 

villaköp s. 41. 
160 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 41. 
161 Se Elfström (2003) och Zacharias (2003). 
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ha kunskap om den undersökningsplikt som krävs enligt 4 kap. 19 § JB och relevant rättspraxis. 

Professionsansvaret kräver att besiktningsmannen är både tekniskt och juridiskt sakkunnig för 

att kunna utföra besiktningsuppdraget på ett professionellt sätt. Det kan förväntas att hen 

exempelvis har kännedom om den relevanta tidpunkten när säljarens ansvar för fastigheten 

upphör och övergår till köparens ansvar.162 

 

I professionsansvaret ingår ett metodansvar, en omsorgsplikt, en informationsplikt samt att 

besiktningsmannen ska utfärda en riskanalys.163 

 

Metodansvar 

 

Besiktningsmannen har vid utförandet av sitt uppdrag ett så kallat metodansvar som framgår av 

4 § KtjL. Av proposition 1984/85:110 framgår att tanken med metodansvaret är att 

näringsidkaren vid arbetet ska visa en allmän omsorg för att tillvarata uppdragsgivarens 

intressen. Det krävs att besiktningsmannen vid sitt uppdrag är lojal mot uppdragsgivaren samt 

nyttjar sin sakkunskap och yrkeserfarenhet. 164  I ansvaret ingår också en plikt att vid utförandet 

av uppdraget på ett fackmässigt sätt eftersträva att uppnå bästa möjliga resultat och att följa 

etiska normer. Besiktningsmannen ska vid besiktningen använda sig av de traditioner och den 

metod som är allmänt vedertagen inom branschen.165 

 

I det fall besiktningsmannen inte kan uppfylla metodansvaret bör hen informera 

uppdragsgivaren om detta i samband med upprättandet av avtalet.166 

 

Omsorgsplikt 

 

Besiktningsmannen har i sitt arbete en skyldighet att iaktta en omsorgsplikt gentemot sin 

uppdragsgivare. Omsorgsplikten framgår av en allmän rättsprincip och kommer bland annat till 

uttryck i 4 § KtjL. Plikten innebär att besiktningsmannen främst ska ta hänsyn till 

uppdragsgivarens ekonomiska intresse. Den innebär även att besiktningsmannen ska agera 

lojalt gentemot uppdragsgivaren. Till det lojala agerandet hör att vara oberoende i sitt uppdrag 

samt att nyttja sin tid effektivt.167 

 

I vissa fall kan det krävas en skärpt omsorgsplikt, till exempel i de fall besiktningsmannen 

använt sig av en för uppdragsgivaren svårförståelig metod. Vid skärpt omsorgsplikt ställs det 

högre krav på att besiktningsmannen ger tydligare information och vägledning. Skärpt 

omsorgsplikt kan aktualiseras i de fall det krävs en komplicerad teknisk analys.168 Detta 

framkom bland annat i NJA 1994 s. 532 där ett företag gett Statens provningsanstalt i uppdrag 

att testa ett tygs ljushärdighet. Testet utfördes och tyget klassificerades som 3–4 på en åttagradig 

skala. Skalan som resultatet redovisades i skulle inte tolkas linjärt, utan varje steg på skalan 

innebar en fördubbling av ljushärdigheten. Denna information framkom inte i redovisningen av 

resultatet. Företaget fick tillgång till resultatet vilket ledde till att de köpte in tyget i fråga då de 

tidigare använt sig av ett annat tyg som fått klassificeringen 4. Det visade sig sedan att tygets 

                                                 
162 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 262. 
163 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 31, 45, Elfström (2003), 

Rådgivarens professionsansvar s. 73. 
164 Prop. 1984/85:110 s. 159. 
165 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 31, Elfström (2003), Rådgivarens 

professionsansvar s. 70, 73. 
166 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 31. 
167 Elfström (2003), Rådgivarens professionsansvar s. 74. 
168 Elfström (2003), Rådgivarens professionsansvar s. 75. 
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ljushärdighet var bristfällig och att tyget blektes i solen. HD ansåg att provningsanstalten borde 

ha förstått att företaget saknade den sakkunnighet som krävdes för att tolka resultatet korrekt 

och att missförstånd därför kunde uppstå om hur väl tyget uppfyllde företagets krav i fråga om 

ljushärdigheten. På grund av detta samt att ingen information lämnats om testresultatets 

osäkerhet ansåg HD att provningsanstalten genom sin oaktsamhet orsakat skada för företaget. 

 

Den skärpta omsorgsplikten tydliggjordes även av hovrätten i rättsfallet RH 1996:47. I målet 

hade köparna till en fastighet anlitat en besiktningsman och uttryckt sin oro över fukt på grund 

av att de känt en unken lukt från fastigheten. Besiktningsmannen genomförde en fuktmätning i 

fastigheten och meddelade köparna både muntligt och skriftligt att fuktmätningen inte 

indikerade någon fukt samt att den dåliga lukten kunde bero på att fastigheten stått obebodd 

under en längre tid. Köparna anlitade ytterligare en besiktningsman efter köpet när den dåliga 

lukten inte försvann och en ny fuktmätning genomfördes där det visade sig att fastigheten hade 

stora fuktproblem. Köparna stämde därför den första besiktningsmannen då de ansåg att han 

varit oaktsam vid redovisandet av resultatet i besiktningen. Hovrätten ansåg att det inte var 

styrkt att besiktningsmannen agerat oaktsamt vid undersökningen av fastigheten. Däremot hade 

han agerat oaktsamt vid redovisningen av resultatet. Besiktningsmannen redovisade resultatet 

av besiktningen på ett sådant sätt att köparna hade fog för att uppfatta det som att fastigheten 

inte hade några fuktproblem och tydliggjorde inte mätmetodens begränsningar. Hovrätten 

dömde därför att besiktningsmannen skulle ersätta köparnas skada med yrkat belopp. 

 

Informationsplikt 

 

Efter en utförd besiktning har besiktningsmannen en skyldighet att informera köparen om 

resultatet av undersökningen på ett sätt så att denne förstår resultatet och kan dra korrekta 

slutsatser av det.169 I NJA 1994 s. 532 uttalade HD att:  

”[d]et måste anses åligga den uppdragstagare som mot betalning åtar sig att utföra en tekniskt 

komplicerad analys att redovisa resultaten av denna analys på ett sätt som tillåter 

uppdragsgivaren att dra rimliga och korrekta slutsatser av dess resultat. Av särskild vikt är att 

analysresultaten inte framläggs på ett sätt som är ägnat att skapa missförstånd om deras 

innebörd. Behovet av klarläggande uttalanden kan dock variera beroende på 

omständigheterna, varvid särskild den kunskap som kan antas föreligga hos uppdragsgivaren 

framstår som betydelsefull.”  

Enligt juristen Anders Stiegler fastställde HD i ovanstående rättsfall en allmän kontraktsrättslig 

princip om att en informationsplikt som kan tillämpas på besiktningsmän föreligger, trots att 

rättsfallet handlade om tekniska konsulter.170  

I informationsplikten ingår många olika uppgifter, så som att redovisa resultatet av 

undersökningen inklusive de fel och brister som framkommit och att varna för de följdfel som 

kan uppstå. Det ingår också att rekommendera en fortsatt undersökning om det uppstått 

misstankar om ytterligare fel samt att redogöra för osäkerheter i resultatet.171 Även upprättandet 

av en riskanalys172 får enligt Stiegler anses ingå.173 Informationsplikten är hårdare för 

                                                 
169 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 31, 33, Stiegler (2000), Fel vid 

villaköp s. 27. 
170 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 27. 
171 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 28, Elfström (2003), Rådgivarens professionsansvar s. 89. 
172 Se s. 26. 
173 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 28. 
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besiktningsmannen när uppdragstagaren är en vanlig konsument eftersom det inte går att räkna 

med att de har någon större byggnadskunskap.174 

 

Kleineman menar att HD:s prejudicerande avgörande i NJA 1997 s. 65 innebär att 

besiktningsmän dels har ett ansvar att se till att kunden förstår de råd som lämnas, dels ska hen 

kunna bevisa detta.175 I rättsfallet ansågs en besiktningsman ha brustit i sin informations- och 

omsorgsplikt gentemot köparna av en fastighet. Besiktningsmannen hade visserligen noterat i 

sitt utlåtande att en byggnad saknade ventilationsöppningar för ventilation av takkonstruktionen 

men däremot underlåtit att informera köparna om vilka risker den bristande ventilationen 

medförde. Några år efter förvärvet upptäcktes att taket var rötskadat och behövde åtgärdas. På 

grund av detta ansåg HD att köparna lidit skada vilken besiktningsmannen ålades att ersätta. 

 

Zacharias ställer sig frågande till varför ingen av de dömande instanserna i ovanstående fall 

diskuterade köparnas eventuella medvållande till skadan. Han anser att besiktningsmannens 

notering om att ”… ventilationen anses undermålig i hela fastigheten inkl. torpargrund och 

vindsutrymme” utgjort en varningssignal för köparna som åtminstone borde föranlett ytterligare 

frågor om fastighetens skick till besiktningsmannen.176  

 

Kleineman förklarar att de tekniska konsulternas, däribland besiktningsmännens, pedagogiska 

plikt innebär att ge uppdragsgivaren den information som krävs för att en korrekt utvärdering 

av konsultens slutsatser ska kunna göras. Däremot anser han, till skillnad från Stiegler, efter en 

analys av rättsfallet NJA 1997 s. 65 att den pedagogiska plikten i sig inte kan innebära någon 

allmän skyldighet för besiktningsmannen att upprätta en riskanalys.177 

 

Riskanalys 

 

I besiktningsmannens uppdrag ingår, om inte annat framgår av avtalet, upprättandet av en 

riskanalys där såväl befintliga fel som risken för framtida fel bör påpekas. Det kan exempelvis 

handla om skador som vanligtvis uppstår i en viss konstruktionstyp, även om 

besiktningsmannen vid sin undersökning inte hittar några tecken på fel.178 För att lägga ansvaret 

på besiktningsmannen att informera om risker krävs det enligt hovrätten i NJA 1997 s. 65 att 

det finns en uppenbar risk för fel som allvarligt kan påverka husets funktion och att en 

reparation för att åtgärda felet är kostsam. 

 

Zacharias konstaterar utifrån ett fall som avgjorts i hovrätten att besiktningsmannens uppdrag 

ska utföras seriöst och fackmässigt och utan att ta hänsyn till möjligheterna för en köpare att 

med framgång åberopa fel i en fastighet mot säljaren. I det aktuella fallet hade 

besiktningsmannen underlåtit att upprätta en riskanalys med motiveringen att köparnas 

möjligheter att ersättas av säljarna för eventuella framtida dolda fel inte skulle försämras.179 

 

Om en riskanalys saknas i besiktningsutlåtandet trots att det förekommer risker med exempelvis 

byggnadens konstruktion kan detta leda till att besiktningsmannen anses ha agerat oaktsamt och 

därmed anses skadeståndsskyldig mot köparna.180 

                                                 
174 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 33–34, NJA 1994 s. 532. 
175 Kleineman, SvJT 1998 s. 191. 
176 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 52. 
177 Kleineman, JT Nr. 4 1996/97 s. 997. 
178 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 28–29. 
179 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 46–48, Hovrätten för Västra 

Sveriges dom 2002-03-06 mål nr T 4963–00. 
180 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 50–51. 
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7.3 Besiktningsmannens uppdrag 
 

Utöver branschorganisationen SBR finns det ett stort antal andra företag som utför 

överlåtelsebesiktningar och därför kan olika typer av avtal förekomma. Avtalen behöver inte 

heller vara skriftliga utan muntliga avtal är också bindande om än inte att föredra.181  

 

Vanligtvis är besiktningsuppdraget mer begränsat än köparens undersökningsplikt som regleras 

i 4 kap. 19 § JB. Detta beror på att köparens undersökningsplikt påverkas av alla omständigheter 

som föreligger vid köpet, exempelvis uppgifter från mäklaren och säljaren som finns i 

objektsbeskrivningen. Besiktningsmannen har vanligtvis inte tillgång till alla de uppgifter som 

köparen har och därför brukar uppdragsgivaren och besiktningsmannen sluta ett skriftligt 

uppdragsavtal där det framgår vad besiktningen omfattar eftersom det är avtalet som är 

avgörande för besiktningens omfattning.182 

 

7.3.1 Besiktningen 

 

Vid besiktning av en fastighet är det upp till uppdragsgivaren och besiktningsmannen att avtala 

om vad besiktningen ska avse samt hur den ska utföras.183 SBR har utformat ett standardavtal 

som ska följas av de besiktningsmän som certifierats av dem. Samma avtal ska även följas av 

SITAC:s besiktningsmän, vilket följer av deras anvisningar. Av avtalet följer bland annat att 

undersökning endast görs av synliga utrymmen, fasad och tak. En fortsatt teknisk utredning kan 

utföras men är inte standard. Eftersom certifierade besiktningsmän har ett bestämt avtal att följa 

kan köparen inte påverka hur uppdraget utförs eller vad som ingår i undersökningen. Detta är 

dock möjligt om köparen anlitar en besiktningsman som använder sig av ett uppdragsavtal som 

hen själv kan styra över.184 

 

Besiktningen är oftast okulär och innefattar även en genomgång av handlingar över fastigheten 

så som ritningar med mera.185 En okulär besiktning är en undersökning utan några förstörande 

ingrepp på fastigheten, det görs till exempel inte några håltagningar för att undersöka 

byggnadens konstruktion. Vid besiktningen ska besiktningsmannen använda alla sina sinnen 

för att undersöka fastighetens skick.186 Efter besiktningen är det vanligaste att 

besiktningsmannen upprättar ett utlåtande om fastigheten med noteringar om vad som upptäckts 

under undersökningen. Till utlåtandet bör också en riskanalys187 bifogas. En besiktningsman 

måste alltså inte endast ta hänsyn till det hen kan se vid den okulära besiktningen utan även till 

de handlingar som uppvisats av uppdragsgivaren samt erfarenheter från liknande fastigheter 

och andra omständigheter som kan vara viktiga att tillkännage för uppdragsgivaren.188 

 

I det fall besiktningsmannen erhåller uppgifter från säljaren eller någon annan kan detta påverka 

omfattningen av besiktningen. Det innebär att besiktningsmannen ska ha ett kritiskt 

förhållningssätt till uppgifter som hen erhåller från säljaren. Om säljaren uppger att ett fel har 

                                                 
181 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 59. 
182 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 260–261. 
183 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 5. 
184 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 19–20. 
185 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 34. 
186 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 261. 
187 Se avsnitt 7.2.1. 
188 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 34. 
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åtgärdats men felsymptom kvarstår måste besiktningsmannen ställa relevanta frågor om hur 

felet har åtgärdats.189 

 

Zacharias kritiserar det faktum att besiktningsmännen inte tycks ha något ansvar för att gå 

igenom besiktningsutlåtandet med de inblandade parterna. Han menar att uppdragsgivarens 

förståelse inte säkerställs endast genom att upplysa denne om att noga läsa utlåtandet och 

poängterar vikten av att informationsplikten190 uppfylls.191 

 

7.4 Ansvar och påföljder 
 

Besiktningsmannens ovan nämnda professionsansvar inkluderar ett skadeståndsansvar.192 

Skadeståndsansvaret kan vara antingen utom- eller inomobligatoriskt. En skada som uppstår på 

grund av en brist vid besiktningen är en ren förmögenhetsskada.193  

 

Rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska förhållanden ersätts som huvudregel endast om 

skadan orsakats på grund av brott.194 Det har dock i både lagstiftning och praxis vuxit fram en 

möjlighet att få skadan ersatt även om den inte orsakats av ett brott.195 Ett inomobligatoriskt 

ansvar blir aktuellt mellan besiktningsmannen och den part denne slutit avtal om besiktningen 

med, vilket innebär att skadeståndsansvaret kan regleras i parternas avtal.196 Om inget är avtalat 

mellan parterna är det skadeståndslagens regler som tillämpas.197 

 

Som tidigare redovisats kan en besiktningsman anlitas även av säljaren vid försäljning av en 

fastighet. I ett sådant fall är det säljaren som har en avtalsrelation med besiktningsmannen, och 

inte köparen. Kan besiktningsmannen trots det bli skadeståndsansvarig gentemot köparen på 

utomobligatoriska grunder?198 Huvudregeln är att skadeståndsansvar endast kan uppstå mot den 

part som avtalet är skrivet med.199 Köparen har i detta fall ingen motpart och den skada som 

hen orsakats är en ren förmögenhetsskada som enligt 2 kap. 2 § SkadestL endast ersätts om den 

skadegrundande handlingen är brottslig. Som nämnts tidigare har dock HD frångått denna 

huvudregel och utdömt skadestånd för en ren förmögenhetsskada utan att brottsrekvisitet 

uppfyllts. Om besiktningsmannen ska kunna göras skadeståndsskyldig gentemot köparen när 

avtalet om besiktning är ingånget med säljaren krävs att en avtalsrelation skapas mellan köparen 

och besiktningsmannen genom en extensiv tolkning av avtalet. Det skulle också vara möjligt 

att utdöma skadestånd till köparen genom ett vårdslöst utförande av uppdraget, som i sin tur 

orsakat skada för någon annan än uppdragsgivaren.200 Enligt Hellner och Radetzki är rättsläget 

fortfarande oklart även om såväl nyare lagstiftning som praxis inte hållit fast vid huvudregeln 

lika hårt. De ser däremot en möjlighet att ett förstärkt utomobligatoriskt ansvar kan aktualiseras 

i framtiden eller att vissa utomobligatoriska förhållanden kan likställas med inomobligatoriska 

                                                 
189 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 261. 
190 Se avsnitt 7.2.1. 
191 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 40. 
192 Ashton och Elfström (2016), Fel i fastighet s. 262. 
193 Elfström (2003), Rådgivarens professionsansvar s. 141–142. 
194 Zacharias (2003), Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar s. 69, 2 kap. 2 § skadeståndslag 

(1972:207). 
195 Hellner och Radetzki (2018), Skadeståndsrätt s. 90. 
196 Hellner och Radetzki (2018), Skadeståndsrätt s. 23. 
197 1 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207). 
198 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 43. 
199 Hager, Hellner och Persson (2016), Speciell avtalsrätt II kontraktsrätt s. 131. 
200 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 43. 
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förhållanden, vilket skulle innebära att ovan nämnda avtalsrelationer mellan köpare och 

besiktningsmän inte behöver konstrueras.201 

 

Kleineman anser att HD i rättsfallet NJA 1987 s. 692, som handlade om att ett felaktigt 

värderingsintyg upprättats, skapat en princip för skadeståndsansvar även i utomobligatoriska 

relationer genom att anse att tredje man som haft fog för att lita på en rådgivares utlåtanden inte 

ska lida skada om rådgivaren varit vårdslös och samtidigt insett eller borde ha insett att en skada 

kunnat uppstå.202 Stiegler är dock tveksam till om principen är tillämpbar på besiktningsfallet 

när säljaren är uppdragsgivare då besiktningsmannen inte undersöker alla delar av fastigheten 

och köparen därmed inte borde haft fog för att lita på utlåtandet. Enligt Stiegler är det oklart 

om besiktningsmannen verkligen kan anses inse att det utlåtande som utfärdas kan orsaka en 

skada för köparen. Han tycker inte heller att besiktningsmannen ska behöva räkna med att 

dennes utlåtande ligger till grund för köparens beslut att köpa fastigheten. En annan svårighet 

med att tillämpa den aktuella principen på besiktningsfallen är att en besiktning kan påverkas 

av vem som är uppdragsgivare, då säljarens och köparens krav på undersökningen kan skilja 

sig åt. Säljarens önskemål kan vara att få ett allmänt utlåtande om fastighetens skick medan 

köparen är intresserad av alla fel och brister som går att upptäcka.203 Om det är säljaren som är 

uppdragsgivare kan besiktningsmannen enligt Stiegler alltså inte bli skadeståndsansvarig mot 

köparen.204 Om däremot besiktningen utförs oberoende av uppdragsgivare anser han att 

besiktningsmannen ansvarar mot både säljare och köpare, ett ansvar som dock kan undvikas 

genom att upprätta en friskrivning för ansvar mot tredje man.205 

 

Det ovan nämnda dilemmat att skadeståndsansvaret kan bero på vem som är uppdragsgivare 

aktualiserades i fallet NJA 2017 s. 113 där köparna hade övertagit ett besiktningsutlåtande som 

senare visade sig sakna noteringar om ett flertal allvarliga fel. HD menade att en omständighet 

som talade emot att jämka ett avtalsvillkor om ansvarsbegränsning var just det faktum att 

besiktningen var utförd på uppdrag av säljaren och därmed var inte utgångspunkten köparens 

risk utan säljarens situation. Utöver detta lade HD också vikt vid att besiktningsmannen och 

säljaren kan ha haft en dialog vid besiktningen, där även en person som utfört slutbesiktningen 

av byggnaden när den uppfördes några år tidigare deltog, vilket kan ha påverkat både utförandet 

av besiktningen samt innehållet i besiktningsutlåtandet. Även att säljaren hade kunskap om 

fastigheten gjorde att besiktningsmannen inte kunde klandras lika hårt. På grund av att 

besiktningen var utförd på uppdrag av säljaren ansågs inte köparna kunnat sätta samma tillit till 

utlåtandet som om det varit de själva som anlitat besiktningsmannen och HD ansåg därför inte 

att köparna gjort tillräckligt för att undvika eller minska sitt riskansvar enligt 4 kap. 19 § JB. 

 

En besiktningsmans skadeståndsgrundande vårdslöshet kan uppstå på flera olika sätt. Dels kan 

hen utföra sitt uppdrag vårdslöst, dels kan brister i resultatbeskrivningen vara ett vårdslöst 

vilseledande som orsakar skada för uppdragsgivaren. Frågan om skadeståndsansvaret blir i det 

senare fallet komplicerad på grund av vad uppdragstagaren vetat, eller borde ha förstått, om 

uppdragsgivarens ekonomiska syfte med uppdraget.206 Ett exempel på när besiktningsmannen 

varit vårdslös i sitt utförande av uppdraget är när hen använder sig av föråldrad utrustning eller 

väljer en sämre undersökningsmetod när det finns en bättre, allmänt känd metod. Om det 

däremot bara finns en undersökningsmetod, men den är osäker, föreligger vårdslöshet på grund 

                                                 
201 Hellner och Radetzki (2018), Skadeståndsrätt s. 90. 
202 Kleineman, SvJT 1998 s. 202. 
203 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 45. 
204 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 49. 
205 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 45. 
206 Kleineman, JT Nr. 4 1994/95 s. 702.  
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av bristande information om besiktningsmannen inte informerat uppdragsgivaren om metodens 

brister.207 

 

När besiktningsmannen utför sitt uppdrag är det ansvar hen tar på sig antingen ett culpaansvar 

eller ett rent strikt ansvar. Ett strikt ansvar kan föreligga om besiktningsmannen lämnat en 

garanti för att någonting i fastigheten saknar fel. För att utfästelsen ska ses som en garanti som 

föranleder ett strikt ansvar krävs att utfästelsen avser något specifikt och är tillräckligt klar.208 

 

För att bedöma om vårdslöshet förelegat vid utförandet av en immateriell tjänst, som en 

besiktning tidigare konstaterats vara, krävs att man först fastställer vad besiktningsmannen 

förväntas att göra. Detta framgår av avtalet, men innebär i huvudsak att undersöka en fastighet 

för att finna eventuella fel. Undersökningar som inte följer av avtalet kan inte ingå i en 

culpabedömning. Stiegler menar att utgångspunkten för bedömningen om vad som ska ingå i 

besiktningsmannens uppdrag måste vara köparens undersökningsplikt, även om det i 

uppdragsavtalen oftast framgår att undersökningsplikten inte övertas av besiktningsföretaget. 

Stiegler motiverar sitt ställningstagande med att det inte kan förutsättas att besiktningsmannen 

ska hitta dolda fel, att det inte finns någon alternativ utgångspunkt samt att det för köparens 

undersökningsplikt finns klara regler och praxis, men han poängterar också att 

undersökningsplikten endast är en utgångspunkt och att även andra omständigheter måste 

beaktas.209 

 

Först när det är klarlagt vad som omfattas av uppdraget kan man övergå till själva 

culpabedömningen, vilket innebär att en handlingsnorm först måste fastställas för att därefter 

bedöma om normen uppfyllts eller ej.210 Handlingsnormen beskrivs av Kleineman som olika 

typer av yrkesprinciper, till exempel god advokatsed och god revisorssed.211 Eftersom det inte 

finns några etiska normer för besiktningsmän att förhålla sig till får utgångspunkten vara vad 

en normalt aktsam besiktningsman hade upptäckt.212 I denna bedömning bör hänsyn tas till 

felets art och, om än i mindre utsträckning, den enskilda besiktningsmannens erfarenhet. Det 

kan handla om att en besiktningsman med särskild kompetens anses vara kapabel att hitta ett 

svårupptäckt fel och om så inte sker så kan ett skadeståndsansvar aktualiseras.213 

 

Enligt Kleineman kan inte enbart ett åsidosättande av etiska normer inom en bransch leda till 

skadeståndsansvar utan detta bör endast användas som utgångspunkt vid bedömningen om 

vårdslöshet förelegat. Om uppdragsgivaren får information om att uppdraget av någon 

anledning inte kan utföras enligt de gällande etiska normerna har denne möjlighet att överväga 

riskerna och bör då också ta ansvar för eventuella följder.214 

 

I NJA 2001 s. 269 hade HD att ta ställning till om en besiktningsman varit vårdslös genom att 

inte ha rekommenderat en fortsatt teknisk utredning trots att han i sin riskanalys noterat att det 

förelåg risk för mögel i golvet på grund av dess konstruktion, samt att markens lutning utgjorde 

en risk för fuktskador i en källarvägg. I avtalet mellan besiktningsmannen och köparna angavs 

det att ingen fortsatt teknisk utredning föreslås för väsentliga fel som upptas i riskanalysen. 

                                                 
207 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 32. 
208 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 32–33, Hager, Hellner och Persson (2016), Speciell avtalsrätt II 

Kontraktsrätt 2:a häftet s. 209. 
209 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 33–34. 
210 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 34–35. 
211 Kleineman, SvJT 1998 s. 189. 
212 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 35. 
213 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 39–40. 
214 Kleineman, JT Nr. 4 1994/95 s. 703. 
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Riskanalysen används för att indikera fel på delar som inte kunnat undersökas genom de 

åtgärder som vidtagits eller som inte ingår i det avtalade uppdraget. Under rubriken ”Fortsatt 

teknisk utredning” hade besiktningsmannen noterat ”Bedöms f.n. inte erforderlig”. HD 

konstaterade att det visserligen inte förelåg någon allmän skyldighet att rekommendera en 

fortsatt teknisk undersökning på grund av avtalets utformning. Däremot ansåg de att 

besiktningsmannen i det aktuella fallet gett köparna fog för att tro att risken att drabbas av 

fuktproblem var så liten att inga ytterligare undersökningar behövdes. Enligt bolaget som 

besiktningsmannen arbetade åt skulle han inte alls ha gjort något uttalande om en fortsatt 

teknisk utredning. HD ansåg därför att besiktningsmannen agerat vårdslöst. 

 

7.4.1 Ansvarsbegränsning 

 

Kleineman menar att det finns ett stort behov av att kunna begränsa ansvaret för uppdrag som 

ligger till grund för kostsamma beslut för uppdragsgivaren, men att det är märkligt att frågan 

om huruvida friskrivningsklausuler kan tillämpas inte utretts mer. Själv är han tveksam till 

möjligheten att genom allmänna friskrivningsklausuler kunna begränsa skadeståndsansvaret 

eftersom vissa yrken styrs av etiska koder och det vore enligt honom oskäligt att friskriva sig 

från de förpliktelser som dessa medför.215 Dessutom riskerar friskrivningsklausuler att bli en 

falsk trygghet eftersom det finns en risk att klausulen underkänns enligt 36 § AvtL. Därför anser 

Kleineman att försäkringar är ett bättre sätt att skydda sig mot krav på skadestånd.216 

 

I det ovan nämnda rättsfallet NJA 2017 s. 113 prövade HD ett avtalsvillkor där 

besiktningsmannens ekonomiska ansvar var begränsat till maximalt 15 prisbasbelopp. HD 

menade att eftersom besiktningstjänster är immateriella och inte omfattas av KtjL är det således 

allmänna kontraktsrättsliga principer som tillämpas på sådana tjänster och därmed finns inte 

heller något som hindrar en ansvarsbegränsning i avtalet mellan uppdragsgivaren och 

besiktningsmannen. Prövningen om ansvarsbegränsningens giltighet görs därför enligt 36 § 

AvtL, men de tvingande konsumentskyddande reglerna kan ha viss påverkan vid bedömningen. 

Utöver detta finns enligt HD:s uttalanden en, förvisso okodifierad, rättslig princip som innebär 

att en ansvarsfriskrivning inte kan göras gällande när skada orsakats på grund av grov 

vårdslöshet. Vid prövningen måste alla omständigheter i det aktuella fallet beaktas och inte 

enbart exempelvis besiktningsmannens vårdslöshet utan även faktorer som parternas möjlighet 

till ekonomiskt skydd genom försäkringar. HD menade att det fanns vissa omständigheter i 

fallet som var för sig kunde motivera en jämkning av det aktuella villkoret, så som att 

besiktningsmannen förbisett många allvarliga fel som borde varit lätta att upptäcka och att 

köparens kostnad för att åtgärda felen översteg den enligt avtalet möjliga ersättningen med 1,2 

miljoner kronor. Däremot ansåg domstolen också att det fanns omständigheter som talade emot 

jämkning och menade bland annat att besiktningen var gjord på uppdrag av säljaren vilket gjort 

att köparna inte kunnat sätta samma tillit till besiktningsutlåtandet som om de själva anlitat 

besiktningsmannen. Vid sin helhetsbedömning konstaterade HD att det inte fanns tillräckliga 

skäl för jämkning av det aktuella villkoret. 

 

Enligt 4 kap. 19 b § JB kan en köpare kräva säljaren på ansvar för fel i en fastighet i 10 år från 

det att hen tillträdde fastigheten. Enligt Stiegler som undersökt ett antal besiktningsavtal är det 

vanligt att reklamationstiden mot besiktningsmannen endast är två år, något som han anser vara 

en kort tid med tanke på felen som kan framkomma.217 HD har däremot i NJA 2007 s. 962 

uttalat att två års reklamationstid på besiktningsuppdrag inte är oskäligt mot uppdragsgivaren. 

                                                 
215 Kleineman, JT Nr. 4 1994/95 s. 702–703. 
216 Kleineman, SvJT 1998 s. 206. 
217 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 22. 
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Domstolen menade att besiktningsmannen vanligtvis inte tar på sig något ansvar för att 

upptäcka dolda fel och att köpare relativt snabbt bör upptäcka sådana fel som omfattas av 

besiktningsmannens uppdrag. Med tiden blir det också svårare för köparen att bevisa att fel som 

upptäcks fanns redan vid besiktningen av fastigheten. 

 

7.4.2 Ansvarsförsäkring 

 

Som tidigare nämnts ställer både SBR och SITAC krav på att besiktningsmän som certifieras 

av dem ska inneha en ansvarsförsäkring. Även bland ocertifierade besiktningsmän är det vanligt 

att teckna sådana försäkringar eftersom det skyddar besiktningsmännen mot den ekonomiska 

risk som de annars utsätter sig för.218 Syftet med försäkringen är att täcka besiktningsmannens 

skadeståndsansvar. Försäkringen skyddar dels besiktningsmannen från en potentiellt svår 

ekonomisk smäll som skulle kunna leda till personlig konkurs, dels den skadelidande genom 

att ersättning betalas ut genom försäkringen.219 En ansvarsförsäkring kan ha vissa 

begränsningar, exempelvis är skador som uppstår på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt 

undantaget från den försäkring som SBR erbjuder sina medlemmar.220 

 

7.4.3 Jämkning 

 

Jämkning av skadestånd regleras genom en allmän jämkningsregel i 6 kap. 2 § SkadestL där 

hänsyn ska tas till den skadeståndsskyldiges ekonomiska situation, motpartens behov av 

skadeståndet samt övriga förhållanden. Utöver den allmänna regeln kan jämkning också 

aktualiseras genom den speciella jämkningsregeln i 6 kap. 1 § 2–3 st. SkadestL där bland annat 

parternas vållande ska beaktas. 

Enligt Kleineman bör domstolen vid bedömningen om jämkning ska ske utgå från att 

professionsansvaret inte ska ha någon negativ påverkan på besiktningsmannens ekonomi vilket 

kan försvåra dennes sociala ställning och den fortsatta yrkesverksamheten. 

Besiktningsmannens eget ansvar ligger i att motverka de nämnda riskerna genom att teckna en 

ansvarsförsäkring som täcker eventuella skadeståndsanspråk.221 Om en sådan försäkring finns, 

eller borde ha funnits, är skadestånd inte att anse som oskäligt mot den skadeståndsskyldige.222 

Det är endast om besiktningsmannen har begått misstag som kan ursäkta att en 

ansvarsförsäkring saknas som det skulle kunna ses som oskäligt att inte jämka skadeståndet.223 

  

                                                 
218 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 20. 
219 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 50. 
220 Stiegler (2000), Fel vid villaköp s. 51, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, https://www.xn--

sbrfrmnsfrskringar-vtbo86ag.se/Filer/Villkor%20SBR%201-8%202016-04-01.pdf. 
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8. Diskussion 
 

Vilket ansvar har mäklare för uppgifter som lämnas till köparen av en fastighet? 

 

Mäklare har i sitt arbete en skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed. I uppdraget ingår 

bland annat att ge köparen råd och upplysningar om fastigheten som kan antas vara av vikt för 

denne. Lagstiftningen betonar att mäklaren ska upplysa köparen om förhållanden i fastigheten 

som hen känner till eller har anledning att misstänka. Mäklaren är ansvarig för att de uppgifter 

om fastigheten som lämnas är korrekta samt att de lämnas i god tid så att köparen hinner ta till 

sig informationen och ta ställning till den. Såväl muntliga som skriftliga uppgifter omfattas av 

mäklarens ansvar, inklusive uppgifter i objektsbeskrivningen som brukar upprättas vid 

fastighetsförsäljningar. Enligt lagstiftningen har mäklaren en skyldighet att särskilt beakta det 

ekonomiska intresset hos uppdragsgivaren, som vanligtvis är säljaren. Trots det kan hen inte 

bortse från att iaktta god fastighetsmäklarsed gentemot köparen. Detta kan innebära att 

information som kan påverka säljaren negativt, exempelvis i form av lägre försäljningspris, 

ändå måste lämnas. 

 

Det tycks enligt Melin vara möjligt för mäklaren att reservera sig för att uppgifter som lämnas 

eventuellt är felaktiga på grund av exempelvis föråldrade mätnormer och på sätt kunna undgå 

ansvar för de uppgifter som omfattas av reservationen. 

 

I rättsutredningen har det inte framkommit att mäklarens ansvar bedöms utifrån förutbestämda, 

objektiva kriterier. Vid bedömningen om mäklaren fullgjort sin upplysningsskyldighet har 

hovrätten i ett fall tagit hänsyn till den enskilde mäklarens tidigare utbildningar och 

arbetslivserfarenheter. Detta talar för att en individuell prövning om mäklaren har uppfyllt sitt 

ansvar gentemot köparen får göras vid varje enskilt fall.  

 

Vilket ansvar har besiktningsmän för uppgifter som lämnas i ett besiktningsutlåtande eller 

muntligt till köparen? 

 

Eftersom specifik lagstiftning saknas för besiktningsmän styrs uppdraget i huvudsak av 

allmänna rättsprinciper och det avtal som ingås med uppdragsgivaren, men i rättsfall och 

doktrin har analogitolkningar gjorts av bland annat konsumenttjänstlagen och 

fastighetsmäklarlagen. 

 

I besiktningsmannens professionsansvar ingår en informationsplikt. Informationsplikten 

innebär att besiktningsmannen ska redovisa eventuella fel och brister i fastigheten samt varna 

för följdfel som kan uppstå på ett så tydligt sätt att köparen kan dra korrekta slutsatser. 

Ytterligare en del i besiktningsmannens professionsansvar är upprättandet av en riskanalys. 

Syftet med analysen är att upplysa köparen om både befintliga fel och risker för framtida fel, 

så som brister i vissa typer av konstruktioner. Om besiktningsmannen underlåter att upprätta en 

riskanalys trots att det förekommer risker med fastigheten kan besiktningsmannen hållas 

ansvarig för detta. I de fall då köparen övertar ett besiktningsutlåtande från säljaren kan 

besiktningsmannens ansvar begränsas eftersom den övertagande parten inte kan sätta samma 

tillit till utlåtandet som uppdragsgivaren. 

 

Besiktningsmannen är inte enbart ansvarig för uppgifter som lämnas skriftligt i 

besiktningsutlåtandet utan ansvarar även för att de muntliga utlåtanden som görs är korrekta. 
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Påverkas parternas ansvar om uppgifterna vidarebefordras från säljare till köpare via mäklare 

och besiktningsmän? 

 

Om säljaren lämnar uppgifter till mäklaren om en fastighet och det inte finns någon anledning 

att tvivla på uppgifterna ska mäklaren generellt sett kunna lämna vidare uppgifterna till köparen 

utan att bli ansvarig för dem. Mäklarens ansvar för uppgifter som lämnats av säljaren har 

prövats av Högsta domstolen vid åtminstone två tillfällen med olika utfall. Det kan konstateras 

att vad som varit avgörande vid bedömningen om mäklaren har ansvar för de vidarebefordrade 

uppgifterna är huruvida mäklaren ansetts ha fog för att lita på att uppgifterna stämmer. För att 

mäklaren inte ska hållas ansvarig för oklara uppgifter krävs det enligt domstolen att tillräckliga 

åtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna är korrekta innan de vidarebefordras. Att 

endast utgå från säljarens ospecificerade uppgifter har inte ansetts tillräckligt för att undgå 

ansvar. 

 

Besiktningsmannen ska på grund av sitt professionsansvar förhålla sig kritisk till uppgifter om 

fastighetens skick som lämnas av säljaren. Hen bör därför inte kunna befrias från ansvar för 

vidarebefordrade uppgifter som inte kontrollerats, i synnerhet inte om säljaren lämnar uppgifter 

om att tidigare brister i fastigheten åtgärdats trots att besiktningsmannen noterar att det finns 

symptom på att felet fortfarande kvarstår. Hovrätten har i ett fall i fråga om besiktningsmannens 

omsorgsplikt och fackmässiga yrkesutövande ansett att FML kunnat tillämpas analogiskt, vilket 

skulle kunna innebära att besiktningsmannen också har samma ansvar för vidarebefordrade 

uppgifter som mäklaren. 

 

Vilka påföljder kan bli aktuella för mäklare och besiktningsmän om det visar sig att de brustit 

i sitt ansvar? 

 

Om en mäklare brister i sitt ansvar kan ett flertal påföljder bli aktuella. Skadestånd kan utdömas 

av domstol när mäklaren har orsakat en förmögenhetsskada genom att agera uppsåtligt eller 

vårdslöst. För att skadestånd ska bli aktuellt krävs det att det finns adekvat kausalitet mellan 

mäklarens agerande och den skada som orsakats. Från domstolarna, och framförallt de högre 

instanserna, finns dock ett begränsat antal avgöranden. Även FRN som är en nämnd för 

alternativ tvistlösning kan rekommendera en mäklare att betala skadestånd för en skada som 

denne orsakat. Till skillnad från en domstols avgörande finns det dock inget krav på att 

mäklaren följer FRN:s rekommendation. Ytterligare påföljder som mäklare kan drabbas av är 

när FMI beslutar att utdela en erinran, en varning, ett föreläggande om rättelse eller en 

återkallelse av mäklarens registrering. 

 

En skada som orsakas på grund av en besiktningsmans uppsåt eller vårdslöshet är en ren 

förmögenhetsskada. Sådana skador ersätts i utomobligatoriska förhållanden enligt 

skadeståndslagen normalt endast om de orsakats på grund av brott, men i lagstiftning och praxis 

har det visat sig att domstolen kan utdöma skadestånd även då skadan inte beror på ett brott. 

Vid inomobligatoriska förhållanden kan skadeståndsansvaret regleras i parternas avtal och om 

inget avtalats är det skadeståndslagens regler som tillämpas. En besiktningsman som orsakar 

en ren förmögenhetsskada kan därför dömas att betala skadestånd på grund av brister vid 

besiktningen, vilket har bekräftats i rättsutredningen. 

 

Den lagstadgade skyldigheten för mäklare att teckna ansvarsförsäkringar samt att det också är 

vanligt bland besiktningsmän att inneha sådana begränsar de negativa ekonomiska effekterna 

för mäklare och besiktningsmän som privatpersoner. Däremot kan det finnas begränsningar i 
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ansvarsförsäkringarna, till exempel om skadan orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt, vilket 

i sådana fall skulle leda till ett personligt ansvar för den skadeståndsskyldige. 

 

Avslutande reflektioner 

 

I rättsutredningen har mäklare och besiktningsmäns ansvar vid fastighetsöverlåtelser 

undersökts. Rättsläget när det gäller mäklarens ansvar är dock något oklart eftersom det finns 

få prejudicerande domar. En anledning till detta kan vara att mäklarna saknar incitament att 

överklaga lägre instansers domar på grund av att de innehar ansvarsförsäkringar som kan täcka 

de skadestånd som utdömts. En annan orsak till bristen på prejudikat kan vara att mäklarna i 

stor utsträckning följer FRN:s rekommendationer och därmed hamnar få tvister i allmän 

domstol.  

 

Det kan noteras att mäklaren, som ju inte har någon lagstadgad undersökningsplikt, trots allt 

kan åläggas en förstärkt upplysningsplikt baserat på tidigare erfarenheter. Även en köpares 

undersökningsplikt kan förstärkas vid anlitandet av en besiktningsman, däremot ligger inte 

köparens egna kunskaper till grund för någon förstärkt undersökningsplikt. Anledningen till att 

hänsyn tas till mäklares och besiktningsmäns erfarenheter kan möjligtvis förklaras med att de 

har ett professionsansvar och att konsumenten är den svagare parten i förhållandet. 

 

Även när det gäller besiktningsmännens ansvar kan rättsläget anses oklart. På detta område 

finns förvisso prejudikat, men i ett antal domar från Högsta domstolen har det funnits skiljaktiga 

vilket gör att rättsläget hade kunnat tydliggöras ytterligare. I nuläget finns ingen lagreglering 

för besiktningsmännens uppdrag. Eftersom det blivit allt vanligare att anlita besiktningsmän 

vid fastighetsöverlåtelser hade det kanske inte varit fel att utreda om en sådan reglering skulle 

införas för att förtydliga vad uppdraget innebär samt vilket ansvar som åligger 

besiktningsmännen, istället för att förlita sig på analogisk tillämpning av andra lagar och 

rättsprinciper. 
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