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1. Inledning 

1.1.  Allmän bakgrund 

Bostadsköpet, och bostadsförsäljningen, är vanligtvis det största ekonomiska beslutet en 

konsument gör. Därför är det viktigt att det finns trygghet i de möten som uppstår mellan 

säljare, köpare, mäklare och bank. Både mäklare och banker innehar ett 

informationsövertag gentemot konsumenten och skall därför inte bara se till så att affären 

rent praktiskt blir av utan även agera guide på bostadsmarknaden. Denna uppsats kommer 

behandla ovan nämnda dynamik som uppstår vid bostadsaffärer och fokusera på mäklarens 

roll och ansvar vid kontraktsskrivning.  Bostadsaffären innebär ett juridiskt bindande avtal 

som idag genomsyras av de olika parternas krav på effektivitet för lönsamhet, kundnöjdhet 

och konkurrensfördel. I dessa krav på effektivisering och snabba affärer utelämnas ibland 

lånevillkor och försäljningsvillkor i köpekontraktet som skulle kunna omvandla 

konsumentens hus- och bostadsrättdrömmar till dyr mardröm genom skadestånd och långa 

processer. Mellan de konkurrensmässiga krav som ställs på bankerna i form av allt 

snabbare svar om lånelöften och mäklarnas arvoden för antalet sålda objekt, riskerar 

kunden att bli den lidande parten med onödiga avgifter på skuldkontot.  

1.2.  Problemformulering 

Konsumentverket belyste särskilt i sin rapport för 2017 problem som konsumenter 

upplever på bostadsmarknaden och i sin kontakt med fastighetsmäklare. De områden som 

identifierades var okunskapen gällande mäklarens roll, vilka rättigheter och skyldigheter 

som konsumenten innehar, bostadsbristen samt det höga tempot på bostadsmarknaden.1 

Konsumentverket konstaterar att oklarhet gäller var gränserna för konsumenternas och 

mäklarens ansvar ligger och att det råder osäkerhet var man kan vända sig om det uppstår 

något fel i affären.2 Denna uppsats kommer därför att belysa ett av de identifierade 

problemområdena, osäkerheten för köparen och säljaren vid kontraktsskrivningen och 

mäklarens roll i förhållande till båda parter.  

                                                 
1 Konsumentrapporten 2017, s. 34. 
2 Konsumentrapporten 2017, s. 36. 
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Vid köp av bostad finns formella krav gällande vad kontraktet ska innehålla, vilka 

överenskommelser som får och ska tas med och som kan ligga till grund för hävningsrätt 

samt eventuella skadeståndsanspråk och hur det beräknas. Mäklaren har med detta i åtanke 

ålagts en rådgivnings- och informationsplikt generellt och vid kontraktsskrivningen. Detta 

tar sig uttryck i själva författandet av kontraktet, vilket vanligtvis ingår i det avtalade 

mäklaruppdraget, men innefattar även en lagstadgad rådgivnings- och informationsplikt 

om själva innehållet i uppgörelsen, i den grad god mäklarsed kräver det, FML 16 §. 

Ofta uppkommer frågan om försäljning- eller finansieringsklausuler i kontraktet, så kallade 

svävarvillkor, där köparen eller säljaren har till återgång av köpet om köparen inte får sålt 

nuvarande bostad eller banken nekar finansiering. Dessa överenskommelser ger köparen 

eller säljaren rätt att häva köpet om finansiering av köpeskillingen inte kan ordnas.  

Försäljningsklausul ger möjlighet till hävning om försäljningen av köparens nuvarande 

bostad inte sker inom rätt tid eller till tillräckligt pris. En låneklausul ger på samma sätt 

möjlighet till återgång, om köparen inte kan erhålla finansiering från bank eller annat 

kreditinstitut. 

Kan inte nuvarande bostad säljas eller beviljas inte finansiering via bank saknar köparen 

möjlighet att erlägga köpeskillingen vid avtalad tid och utan försäljning- eller låneklausul i 

kontraktet saknas möjlighet till återgång av köpet. Mellan parterna uppstår i sådana fall ett 

kontraktsbrott, med ett eventuellt medföljande skadeståndsanspråk och rättstvist. En 

rättstvist som kan bli både kostsam och tidskrävande för säljaren och köparen, och som 

samtidigt kan förhindra säljaren att gå vidare med annan köpare under tiden för tvisten. 

Detta kan i sin tur leda till att säljaren av bostaden inte i rätt tid har möjlighet att finansiera 

sitt egna bostadsköp, då försäljning av nuvarande boende ofta sammanfaller med köp av ny 

bostad. Risken finns att det, utan väl skrivna och formulerade kontrakt, uppkommer en 

låsning i bostadsförvärvskedjan. 

Frågan om klausuler i kontraktet kompliceras ytterligare genom användandet av och 

uppvisandet av lånelöften, förhandsbesked som bevisar kreditvärdighet från bank, vid 

budgivning. Mäklaren kräver oftast uppvisande av lånelöfte för att deltaga i budgivning för 

bostad samtidigt som skriftligt lånelöfte begränsar enligt gällande praxis mäklarens 

rådgivnings- och informationsplikt vid kontraktsskrivning., oavsett vilka klausuler de 

lånelöftet innehåller, Bankers handläggande av lånelöften har samtidigt förändrats i takt 
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med digitaliseringen och bankkunders mobilitet på marknaden och gällande reglering för 

mäklare är inte helt tillfredsställande.  

Jag anser på grund av det ovanstående att det är av vikt att undersöka, definiera och se över 

mäklarens roll vid kontraktsskrivningen. Mäklaren är den som skall leda och råda köparen 

och säljaren vid bostadsköpet och är den aktör som sitter besitter den kunskap och 

information som behövs för att hitta rätt lösningar för både köpare och säljare.  

1.3.  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och klargöra mäklarens roll och ansvar i förhållande 

till både köparen och säljaren. För att uppsatsen inte skall bli alltför allomfattande och 

översiktligt har genomgången begränsats till att undersöka fastighetsmäklarens rådgivning- 

och informationsplikt vid kontraktsskrivningen och relationen till god fastighetsmäklarsed. 

Preciserat ska uppsatsen besvara frågorna; 

- Hur omfattande är fastighetsmäklarens informations och rådgivningsplikt vid 

kontraktsskrivning? 

- Hur skall mäklaren utforma låne- eller försäljningsvillkor i kontraktet? 

- Bör mäklarens rådgivningsroll omvärderas i och med digitalisering och 

konsumenters mobilitet på finansmarknaden? 

Utgångspunkten är skyddet för säljaren och köparen och fokus kommer läggas på 

betydelsen av låne- och försäljningsklausul vid kontraktsskrivning och god 

fastighetsmäklarsed.  

1.4.  Metod och material 

Jag kommer att använda mig av rättdsdogmatisk metod för att tolka och systematisera 

gällande rätt på uppsatsen aktualiserade område. Tolkningen och sammanställandet av 

gällande rätt sker genom analys av de traditionella rättskällorna, i den vanliga hierarkiska 

ordningen. I den rättsdogmatiska metoden som används i uppsatsen kommer även ett 

kritiskt och självständigt förhållningssätt användas, med stöd egna erfarenheter på bank- 

och bostadsmarknaden. Enligt Hellner ingår även detta i den rättsdogmatiska metoden.3 

                                                 
3 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 24.  
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Det kritiska synsättet används för att ge saklig och underbyggd kritik om gällande rätt, 

vilket senare utmynnar i lösningförslag på områden jag anser kan förbättras.  

Gällande begreppet god mäklarsed kommer tolkning ske av Fastighetsmäklarlagen med 

stöd av de olika propositionerna, de domslut som behandlar begreppet samt 

fastighetsnämndens beslut. Störts vikt har de källor som står högst i normhierarkin i den 

rättsdogmatiska metoden, lagtexten och HD:s avgöranden. Dessa ger dock i många 

hänseenden inte tillräcklig vägledning (och är i många fall något föråldrade). Då det i 

propositionen för Fastighetsmäklarlagen (1984:41), fortsättningsvis FML, uttalas att god 

mäklarsed skall kunna utvecklas och förändras över tid kommer större delen analysen av 

gällande rätt därför behandla Fastighetsmäklarnämndens beslut och uttalanden samt 

domstolarnas avgöranden.4 Frågan om rådgivnings- och informationsplikten har 

diskuterats flitigt i doktrin gällande rent fysiska fel i fastighet och bostadsrätt. Hur 

mäklaren skall agera vid kontraktsskrivningen är dock har inte fått lika stor plats och är 

inte lika diskuterat i doktrin vilket leder till att den större delen av uppsatsen kommer bestå 

av att behandla och systematisera de avgöranden som kommit de senaste åren gällande 

mäklarens rådgivnings- och informationsplikt vid kontraktsskrivning. Doktrin gällande 

fastighetsmäklare kommer på grund av detta, och av utrymmesskäl, i mindre utsträckning 

användas. 

Slutligen kommer ett de lege feranda resonemang föras i analysen gällande hur mäklarens 

roll bör definieras i framtiden. Detta sker för att möjliggöra tillfredsställande svar på 

uppsatsens frågeställning. 

Det material som uppsatsen i huvudsak berör är lagar, propositioner (Prop.), avgöranden 

från Hovrätten, Högsta domstolen och Fastighetsmäklarnämnden samt doktrin på mäklar-, 

bostadsrätt och fastighetsområdet. Till uppsatsen kommer även icke strikt juridiska källor 

användas, som uttalanden från Konsumentombudsmannen samt nyhetsartiklar, som stöd 

till problemformuleringar och för att beskriva den samhälleliga debatten gällande 

bostadsköp. Slutligen används Swedbanks avtalade lånelöfte till underlag under 

diskussionen om villkor vid finansiering och senare hur dessa förhåller sig till villkor i 

köpekontraktet. Villkoren i Swedbanks lånelöften är generella, och gäller därmed alla av 

banken beviljade lånelöften. Någon genomgång av andra bankers och kreditinstituts 

förhandsbesked sker inte av utrymmesskäl. 

                                                 
4 Prop. 1983/84:16 s. 13 f 
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1.5. Avgränsning  

Även om det finns flera aktörer i en bostadsaffär så kommer denna uppsats endast se till 

fastighetsmäklarens och konsumenternas, köparen och säljarens, skyldigheter och 

rättigheter vid bostadsköpet och relationen dem emellan. Avgränsningen har gjorts för att 

texten inte skall bli alltför generell och spretig vilket kan leda till att frågeställningarna 

lämnas obesvarade. Vidare kommer uppsatsen särskilt analysera mäklarens ansvar gällande 

rådgivning och informationsgivande vid själva kontraktsskrivningen, mäklarens 

rådgivande roll och informationsskyldighet gällande andra frågor lämnas därmed utanför 

genomgången. 

Delar av uppsatsen består av genomgångar av formella krav vid köp av bostadsrätter och 

fastigheter, bankernas roll vid finansiering samt jämförbar lagstiftning om 

konsumentrådgivning i ett överblicksperspektiv. Dessa delar av uppsatsen behandlas för att 

sätta mäklarens roll i perspektiv och för att stödja analysen av rådgivnings- och 

informationsplikten.  

Inget komparativt inslag i förhållande till utländsk rätt behandlas, även om det skulle vara 

intressant att jämföra mäklarens roll särskilt i förhållande till exempelvis den danska rätten 

och deras tvåpartssystem med advokat och mäklare. Utrymmesskäl gällande utländsk rätt 

ligger till skäl för att detta inte tas med.    

1.6.  Disposition 

Uppsatsen kommer först ge en kort genomgång av de aktörer som verkar på 

bostadsmarknaden och de interaktioner de har mellan sig. Därefter sker en genomgång av 

de lagregler som finns gällande försäljning av fastigheter och bostadsrätter, den reglering 

som styr mäklares agerande samt en kortare genomgång av reglering gällande 

konsumentskydd vid finansiell rådgivning. 

Vidare sker en genomgång av bankernas roll vid bostadsköp, särskilt gällande lånelöften. 

Efter det undersöks begreppet god mäklarsed vid kontraktsskrivning, genom en 

genomgång av förarbeten till fastighetsmäklarlagen och genom summering av gällande 

rättsfall och beslut av fastighetsmäklarnämnden och domstolarna. 

Därefter sker en sammanfattande analys av gällande rätt tillsammans med en diskussion 

om hur rådgivnings- och informationsplikten vid kontraktsskrivning bör utvecklas i 

framtiden. Uppsatsen avslutas därefter med en sammanfattande slutsats. 
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2. Aktörer på bostadsmarknaden 

På bostadsmarknaden agerar flera olika aktörer. I det här kapitlet kommer en kortare 

genomgång ske av relevanta parter för uppsatsen samt deras incitament, ansvar och 

skyddsbehov. Detta kommer vidare beröras under analysdelen av uppsatsen.5  

Privatpersoner agerar på bostadsmarknaden både som köpare och säljare. Som säljare 

skriver konsumenten avtal med mäklare om uppdrag att sälja fastighet eller bostadsrätt. 

Vid affär skrivs avtal med köparen samt avtal om exempelvis försäkringar relevanta vid 

husköp. I bostadsaffär som inkluderar lån ansöker köparen om lånelöfte, ett så kallat 

förhandsbesked om lån av banken, där det slutgiltiga kreditbeslutet tas vid tillträdet. 

Köparen och säljaren är de mest utsatta parterna, både informationsmässigt och 

ekonomiskt, och har därför det största skyddet genom lagstiftning.6 Även om det finns 

undantag så är det mest grundläggande incitamentet för säljaren att få sin bostad såld till 

högsta möjliga pris, samt, i köparens fall, införskaffa sin bostad till lägsta pris. Något 

regelrätt konsumentförhållande uppkommer vanligtvis inte, då bostadsaffärerna oftast sker 

mellan privatpersoner. Samtidigt kan relationen mellan mäklaren och säljaren samt 

köparen och mäklaren jämföras med en konsumentrelation då mäklaren agerar 

professionellt på en marknad av privatpersoner, som varken inte besitter den kunskap och 

erfarenhet som krävs för att hantera ett bostadsköp. 

Som mellanman mellan köpare och säljare finns mäklarna, vilka omfattas av FML. 

Mäklare arbetar vanligtvis på uppdrag av säljaren och erhåller efter att bostadsköpet är 

klart provision, ibland med så kallad provisionstrappa.7 Mäklaren har därför incitament att 

sälja så många lägenheter och fastigheter till så stora summor som möjligt. Mäklare 

skriver, som tidigare nämnts, avtal med säljare om uppdrag att sälja fastighet eller 

bostadsrätt, vare sig det handlar om byggbolag eller privata konsumenter, och författar 

även vanligtvis köpekontraktet för själva köpet av fastigheten eller bostadsrätten. Mäklare, 

med sin expertkunskap, skall även agera rådgivare åt säljare och köpare, FML 1 kap. 8 §. 

Bankerna är i kontakt med alla aktörer i bostadsköpet. Till konsumenterna utfärdar de först 

lånelöften och vid affär, efter att villkoren uppfylls, finansieras bostadsaffären. I kontakten 

med mäklaren inhämtas köpekontrakt och objektetsbeskrivning samt tillträdet, dagen då 

                                                 
5 Utöver dessa aktörer finns myndigheter som lantmäteriet och besiktningsmän etc. För att begränsa 

omfånget av uppsatsen lämnas de utanför genomgången. 

6 Prop. 1994/95:14 s. 13 

7 http://www.di.se/artiklar/2015/2/19/lockpriser-ger-maklare-superbonus/ Hämtat 2018-01-23 
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betalningen av köpeskillingen skall ske, bokas. Bankerna är också med och finansierar 

byggandet av lägenheter och hus tillsammans byggbolagen, vilka ger mäklarna uppdrag att 

förmedla deras nybyggda fastigheter. Bankernas incitament i bostadsaffären är den ränta de 

får på utlånat kapital, vilket balanseras mot kreditrisken. 

Fastighetsmäklarinspektionen är den myndighet som utövar tillsyn över 

fastighetsmäklarna. Inspektionens disciplinnämnd, Fastighetsmäklarnämnden, prövar 

frågor om mäklare handlat i strid mot FML och har rätt att återkalla registrering för 

mäklare samt meddela varning till mäklare, FML 29 §. Då Fastighetsmäklarnämnden 

prövar om mäklarens handlande är i strid mot de skyldigheter de åläggs enligt FML 

utvecklas god fastighetsmäklarsed genom nämndens beslut. 

3. Lagregler vid bostadsköp 

3.1.  Inledning 

Reglering på bostadsmarknaden är omfattande och innefattar bland annat dispositiva regler 

till skydd för konsumenter, riktlinjer för mäklare och lagkrav gällande formalia vid 

kontraktsskrivning. Detta kapitel kommer att ge en kortare genomgång av regleringen vid 

avtal om överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter. Genomgången sker för att belysa de 

strukturella system som tagits fram för bostadsköp och vilka formella krav som finns för 

att avtal om övergång av bostad och eventuella svävarvillkor, villkor i kontraktet som leder 

till återgång om dessa inte uppfylls. Mäklaren är gällande denna reglering köparens och 

säljarens ledsagare och rådgivare, i den mån rådgivnings- och informationsplikt föreligger, 

och därmed finns det ett behov av förståelse för reglering gällande köp av bostadsrätt och 

fastighet om frågan om informations- och rådgivningsplikt för mäklare skall diskuteras.   

3.2.  Formella krav vid överlåtelse av fastighet 

Jordabalken (1970:994), fortsättningsvis JB reglerar köp av fast egendom. Av intresse för 

uppsatsen är de formella kraven på köpekontraktet vid överlåtelse av fastighet i enlighet 

med 4 kap. 1 § JB. Skriftlig köpekontraktet skall upprättas mellan säljare och köpare och 

skall innehålla uppgift om vilken fastigheten som överlåts, köpeskilling, när överlåtelsen 

sker samt skrivas under av parterna, 4 kap. 1 § st. 1 JB.8 Kontraktet skall vidare innehålla, 

                                                 
8 Att köpeskillingen stadgas i köpekontraktet är nödvändigt i det skatterättsliga hänseendet, detta för att 

beräkna stämpelskatten. 
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utöver de formella kraven, andra svävarvillkor mellan köpare och säljare vilka ger rätt till 

hävning av köpet, 4 kap. 3 § JB.  Köpekontrakt om överlåtelse av fast egendom som inte 

uppnår de formella kraven är ej giltiga, 4 kap. 1 § st. 3 JB. Optionsavtal, ett löfte att 

antingen köpa eller sälja fastighet, inte möjligt vid köp av fastigheter, till skillnad från vid 

andra avtal, där den så kallade löftesprincipen9 gäller.10    

Upprättat köpebrev eller annan sidoöverenskommelse och som avviker från köpekontraktet 

är ej giltiga, 4 kap. 1 § st. 2 samt 2 § JB. Detsamma gäller senare svävarvillkor som 

begränsar köparens möjlighet att söka inteckning eller upplåta rättighet i fastigheten, 4 kap. 

3 § p. 3 JB. Formaliakravet ger vidare att alla bestämmelser om villkor för köpet skall 

stadgas köpekontraktet, 4 kap. 3 § p. 1 JB. Därmed måste eventuell hävningsrätt 

uttryckligen skrivas in i köpekontraktet. Köpeskillingen i vissa situation jämkas om det 

skulle anses oskäligt med hänsyn till innehållet i köpehandlingen, omständigheter vid 

tillkomsten av avtalet, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt, 36 § 

AvtL. 

Vanligtvis används vid fastighetsköp två köpehandlingar, köpekontraktet och ett köpebrev. 

Köpebrevet upprättas och signeras oftast på tillträdesdagen när villkoren i köpehandlingen 

är uppfyllda, och används vid ansökan om lagfart. Köpebrevet kan därmed vanligen ses 

som ett kvitto på att köpet är fullbordat och inskränker säljarens hävningsrätt på grund av 

försening av betalning, jfr 4 kap. 5 § och 4 kap. 25 § JB. Svävarvillkor som inte är 

uppfyllda vid upprättandet av köpebrev kan fortsättningsvis vara giltiga, så länge som de 

även är inskrivna i köpebrevet, 4 kap. 6 § JB. Villkoren får dock inte gälla längre än två år, 

med undantaget för erläggandet av köpeskillingen, 4 kap. 4 § st. 1 och 2 JB.11 

Rätten till ränta på köpeskillingen samt skadestånd för säljaren vid hävning på grund av 

försening vid betalning ges i 4 kap. 25 § st. 2 JB. Till skillnad från vid skadeståndsansvar i 

köplagen finns inget rekvisit gällande väsentligt dröjsmål för rätt till hävning och frågan 

diskuteras inte heller i förarbetena. Rimligen bör säljare ge köparen någon form av kortare 

tilläggsfrist i de fall betalningen försenas, jämför med 25 § KöpL. Den strikta 

skadeståndsskyldigheten som ges i 25 § st. 2 är direkt kopplat till hävning av köpet, och 

                                                 
9 Avtalslagen 5§. Undantag finns även exempelvis i 41§ 3 st. konsumentköplagen och vid bildandet av 

aktiebolag. 
10  NJA 1998:610 
11 Villkoras köpet av att fastighetsbildning sker omfattas dessa villkor ej heller av tidskravet på 2 år, 4 kap. 4 

§ st. 2 JB.  
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den skada kan ersättas är direkta kostnader för exempelvis mäklararvode, 

förvaltningskostnader före ny försäljning samt eventuell prisskillnad vid en senare 

försäljning. Skadeståndsberäkningen regleras även ofta i köpekontraktet och begränsas 

vanligtvis till att säljaren har rätt till handpenningen som betalas in direkt efter att 

handlingarna signerats.12  

3.3.  Formella krav vid överlåtelse av bostadsrätt 

Vid köp och försäljning av bostadsrätt finns ingen samlad reglering. Jordabalken är inte 

tillämplig då en bostadsrätt är lös egendom.13 Istället appliceras Köplagen (1990:31), 

fortsättningsvis KöpL, i frågor gällande undersökningsplikt, avhjälpande av fel, 

friskrivningar och hävning, vid köp av bostadsrätt medan formkravet för övergången 

regleras i bostadsrättslagen (1991:514) fortsättningsvis BRL. 

Precis som vid köp av fastighet finns formkrav gällande köp av bostadsrätt. 

Köpekontraktet skall vara skriftligt, innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts samt 

överenskommet pris, 6 kap. 4 § BRL. Köpekontrakt som inte innehåller föreskrivna 

formkrav är ogiltigt, 6 kap. 5 § st. 3 BRL. Kopia på köpekontraktet skall därefter läggas till 

lägenhetsförteckningen hos bostadsrättsföreningen, 9 kap. 10 § st. 3 BRL. 

Sidoöverenskommelse mellan köparen och säljaren om annat pris än det som är skrivet 

köpekontraktet är ogiltigt, 6 kap. 4 § st. 2 BRL. Priset kan, på samma sätt som i JB, dock 

jämkas om det skulle anses oskäligt med hänsyn till innehållet i köpehandlingen, 

omständigheter vid tillkomsten av avtalet, senare inträffade förhållanden och 

omständigheter i övrigt, 6 kap. 4 § st. 2 BRL. Jämkningsregeln är utformad på samma sätt 

som jämkningsregeln i Avtalslagens (1915:218) 36 §.14 

Något krav att rätten att häva ett bostadsrättsköp uttryckligen ska skrivas in i 

köpekontraktet finns inte, till skillnad från vid köp av fastighet. Bostadsrätten är lös 

egendom enligt KöpL och säljaren har rätt, precis som vid köp av fastighet i JB, att hålla 

fast vid köpet och kräva betalning om betalning inte sker i rätt tid, eller inte alls, så länge 

som förseningen inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida, 51 och 52 § 

st. 1. KöpL. Hävningsrätt uppstår därefter om dröjsmålet med försäljningen utgör ett 

väsentligt avtalsbrott, vilket definieras beroende på köpets karaktär, dröjsmålets längd samt 

                                                 
12 Grauers, Jordabalk (1970:994) 4 kap. 25 §, Lexino 2017-07-06  
13 Negativt definierat från JB 1 kap. 1 §.  
14 Prop. 1992/93:23 s. 21 och 22. 
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om hela eller del av köpeskillingen inte betalts i rätt tid, 54 §. Vad som orsakar dröjsmålet 

saknar betydelse, då hänsyn inte tas till säljarens tillgångar eller möjligheter till lån. 

Prövningen utgår endast från avtalsbrottet och avtalet.15 

Rätten till skadestånd är inte, som i jordabalken, knuten till en hävning av köpet, 57 § 

KöpL. Storleken och vad som ersätts bör beräknas på samma sätt som vid kontraktsbrott 

vid köp av fastighet. 

4. Reglering gällande mäklare 

4.1.  Inledning 

Mäklare som förmedlar fastigheter och bostadsrätter omfattas av FML. FML är semi-

dispositiv där alla avtalsvillkor mellan säljare och mäklare som är till nackdel för en 

konsument vid ett köp är utan verkan, 1 kap. 4 § FML. Den legala benämningen på yrket är 

fastighetsmäklare, 1 § st. 1 FML, och alla som förmedlar fastigheter och bostadsrätter 

yrkesmässigt skall vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMN), 1 kap. 5 § 

FML. Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn och övervakar regelefterlevnaden för 

mäklare, 28 § FML. För att få registreras krävs att man uppfyller formella krav om vilka 

stadgas i 6 § FML. Exempelvis får mäklare ej vara underkastad näringsförbud eller vara 

satt under förvaltarskap, 6 § p. 1 FML. En bedömning görs även om mäklaren har 

tillfredsställande utbildning och är redbar och lämplig för yrket, 6 § p. 3 och p. 5 FML. 

Skulle en mäklare inte anses uppfylla kraven i 6 § FML eller handla i strid med de 

skyldigheter denne har får Fastighetsmäklarinspektionen besluta om varning eller i de 

grövsta fallen avregistrera fastighetsmäklare, FML 29 §. 

Fastighetsmäklare förväntas utföra sina uppdrag omsorgsfullt och iaktta god 

fastighetsmäklarsed, 8 § st. 1 FML. Därutöver skall mäklaren ta till vara på köparens och 

säljarens intresse, 8 § st. 2 FML. Mäklarens rådgivande uppgift. I enlighet med 16 § FML 

ska mäklare ge köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om 

fastigheten (och bostadsrätten) samt om andra förhållanden som har samband med 

överlåtelsen. 

Fastighetsmäklarinspektionen tar emot klagomål av konsumenter, riktade mot mäklare, och 

bedömer hur mäklare skött sin yrkesutövning.16 Fastighetsmäklarnämnden har möjligheten 

                                                 
15 Håstad, s. 163. 
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att varna och dra tillbaka en mäklares licens medan domstolarna kan ålägga mäklare att 

betala skadestånd i de fall de brustit i sitt yrkesutövande, 29 § FML.  

4.2.  Mäklarens rådgivningsroll 

Mäklarens allmänna rådgivandeplikt stadgas uttryckligen, till skillnad från i tidigare 

fastighetsmäklarlag i 1 FML 16 § 1 st.;  

Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god fastighetsmäklarsed 

kräver det, ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som 

de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband 

med överlåtelsen. Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare om 

hur säljaren avser att genomföra försäljning. 

Vidare ska mäklaren verka för att överenskommelse träffas mellan säljare och köpare 

frågor som behöver lösas vid överlåtelsen av bostaden, 21 § FML.  Av vikt är dock att det 

alltid är parternas vilja som ytterst styr vad som skall skrivas in i kontraktet. Mäklarens roll 

är att agera rådgivare och ge information, samt att ta fram förslag om det är denne som 

uppdras upprätta köpekontraktet. Mäklaren ska agera aktivt vid kontraktsskrivningen och, i 

de fall som informations- och rådgivningsplikt föreligger, informera köparen och säljaren 

om de risker och möjligheter som finns. Det som skall uppnås före kontraktsskrivning och 

sedan föras in i kontraktet är den informerade partsviljan.17 Den rådgivningsplikt- och 

informationsplikt som mäklare har i förhållande till säljare och köpare kommer utvecklas 

vidare i genomgången av god fastighetsmäklarsed och i analysen av gällande domar och 

beslut. 

4.3.  Mäklarens skadeståndsskyldighet 

Skulle en fastighetsmäklare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätta sina skyldigheter 

mot säljaren eller köparen kan mäklarens ersättning sättas ned om åsidosättandet inte är att 

ses som ringa, FML 24 §. Vid grövre överträdelser, då en mäklare uppsåtligen eller av 

aktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 8–22§ kan skadestånd utgå, FML 25 §. 

Skadeståndsansvaret i FML formuleras därmed som ett culpaansvar i förhållande till de 

plikter som åläggs mäklare genom lagtexten och god mäklarsed, och presumtionen bör 

                                                                                                                                                    
16 http://www.fmi.se/anmalan 
17 Jingryd, s. 308. 
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därmed vara att om mäklare som inte iakttar eller följer gällande regler och god mäklarsed 

agerar mäklaren vårdslöst. 

Skadeståndet kan jämkas, eller falla bort helt, om det är skäligt, FML 25 §. Då mäklare 

krävs ha en ansvarsförsäkring för skadestånd, FML 6 §, ska möjligheten till jämkning 

tillämpas restriktivt.18 Möjligheten till regresskrav finns gentemot säljaren om fastigheten 

avvikit från vad köparen räknat med i den mån säljaren är ansvarig för skadan och det inte 

är oskäligt att denne får bära skadan ensamt, FML 25§ st. 2. 

4.4.  Annan rådgivning för konsumenter 

För att kunna göra en analys av mäklarens rådgivningsroll till skydd för konsumenter samt 

köpares och säljares ansvar vid förvärv av bostad tas i detta kapitel upp närliggande 

reglering gällande finansiell rådgivning för konsumenter. Detta för att utveckla analysen 

om vilka krav som bör ställas på mäklaren och eventuella förändringar som bör ske 

gällande god mäklarsed.  

4.4.1. Reglering vid finansiell rådgivning 

Mäklaryrket, och den rådgivande roll, kan på visst sätt jämföras med bankernas roll i 

samhället. Som Förtroenderådet uttalat i SOU 2004:47 är finanssektorn en utpräglad 

”förtroendebransch”, med tjänster och ekonomiska relationer som förutsätter ömsesidigt 

förtroende dels mellan de olika finansiella aktörerna på marknaden och dels mellan 

aktörerna och deras kunder. Skulle en sådan ömsesidigt förtroendeskadas skulle 

effektiviteten, enligt Förtroenderådet, sjunka påtaglig och stabiliteten i det finansiella 

systemet riskeras.19 En kortare genomgång kommer därför ske gällande den reglering som 

finns vid finansiell rådgivning, som sedan kommer att användas vid genomgången 

angående gällande och framtida syn på god fastighetsmäklarsed.  

Reglering gällande finansiell rådgivning, där paralleller kan dras till mäklarens 

rådgivningsansvar, återfinns i Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, 

vidare rådgivningslagen. Lagen medför ett ansvar för näringsidkaren inte bara att trygga 

kompetensen på den som utför rådgivningen utan även se till så att dokumentation om 

vilka råd som getts och varför kommer konsumenten tillhanda, rådgivningslagen 4 §. 

Vidare skall näringsidkaren, i enlighet med rådgivningslagens anpassa rådgivningen efter 

konsumentens önskemål och behov och endast rekommendera lösning som anses lämpliga 

                                                 
18 Prop. 1983/84:16 s. 43.  
19 SOU 2004:47 s. 266–277.  
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för konsumenten, samt näringsidkaren avråda från åtgärder som inte anses lämpliga med 

hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter, 

rådgivningslagen 5 § st. 1. Avrådningsplikten innefattar inte en övertalningsplikt, utan det 

räcker att rådgivaren, i en sådan situation, påpekar det för konsumenten och dokumenterar 

detta.20 Rådgivare omfattas god rådgivningssed och en omsorgsplikt gentemot 

konsumenten, 5 § rådgivningslagen.  I förarbetet till lagen uttalades att omsorgsplikten 

innefattar en skyldighet att sätta konsumentens intresse före andra motstridiga intressen 

och att rådgivaren ska ställa all sin kunskap till konsumentens förfogande. Gällande god 

rådgivningssed definieras den, precis som god fastighetsmäklarsed, utifrån branschorgan, 

myndigheter, rättspraxis etc.21  

5. Bankernas roll vid köp av bostad 

5.1.  Inledning 

I detta kapitel kommer en genomgång ske av bankens roll vid finansiering av bostadsköp 

och hur bankernas relation och avtal med köparen fungerar i praktiken. Detta för att ge en 

helhetssyn gällande de risker som köparen, och säljaren, utsätts för när bostaden 

finansieras med lån från bank eller annat kreditinstitut. Av intresse är särskilt de villkor 

som sätts i lånelöftet och som köparen sedan uppvisar för mäklaren för att få delta i 

budgivningen om ett objekt. 

Bankerna finansierar vanligtvis bostadsköpet för köparen. Vissa köp sker givetvis kontant 

men i de flesta fall finansieras köpet med dels lån och dels en mindre egen kontantinsats. 

Gällande fastigheter är kravet att minst 15% av köpeskillingen skall komma av eget 

sparande samt att lagfart och eventuella pantbrev, vid fastighetsköp, finansieras genom 

eget sparande22. Med dagens bostadspriser i storstäderna (Stockholm, Malmö samt 

Göteborg) kommer egen insatsförstagångsköpare i realiteten ofta genom gåva eller 

belåning av föräldrars bostad. 

Vid köp av bostadsrätt finns inga kostnader för lagfart eller pantbrev utan enda kravet är 

från bankernas en egen insats om minst 15% av köpeskillingen. Då budgivningen och 

                                                 
20 Prop. 2002/03:133 s. 25. 
21 Prop. 2002/03:133 s. 25.  

22 https://www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/kopa-bostad/forsta-boendet/ 
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kontraktsskrivningen sker, i de flesta fall, ett par månader före själva tillträdet ansöker 

konsumenten vid sin första kontakt med banken om ett förhandsbesked av banken, ett så 

kallat lånelöfte. 

5.2.  Lånelöftet 

Lånelöften är ett så kallat förhandsbesked från banken, där en konsument får ett löfte om 

hur mycket denna kan låna och med vilka villkor. De vanliga villkoren en konsument får 

med ett lånelöfte är storleken på den egna insatsen, om säljkontrakt på nuvarande boende 

skall finnas för konsumenten om denne vid köpet även säljer en befintlig bostad, samt att 

banken skall kontaktas för att godkänna objektet innan köpekontraktet signeras. 

Lånelöftet används på bostadsmarknaden vid själva budgivningen och visar mäklaren att 

den potentiella köparen har möjlighet att finansiera köpet. Vanligtvis kräver mäklare 

uppvisande av lånelöfte för att part skall få lägga bud. Tidslinjen för köparens kontakt med 

banken och mäklaren brukar vara; 

- Köparen kontaktar banken och ansöker om lånelöfte. 

- Ansökan om lånelöfte beviljas. 

- Köparen besöker visning av objektet. 

- Köparen lägger bud på objektet efter att ha uppvisat lånelöftet. Budet godtas av 

säljaren. 

- Köparen kontaktar banken för godkännande av objektet och får finansieringen av 

objektet godkänd. 

- Köpare och säljare signerar kontraktet och bestämmer tillträdesdag. 

- Vid tillträde signeras vanligtvis ett köpebrev. Banken betalar säljaren å köparens 

vägnar genom utbetalat lån och köparens egna kapital. Vid köp av fastighet 

ansöker banken även om lagfart åt köparen, vid köp av bostadsrätt sker 

denuntation. Köparen får nycklar och tillträder fastigheten eller bostadsrätten. 

 

Löftet från banken är vid de tillfällen köpet finansieras via lån av stor vikt för alla parter i 

bostadsköpet. Vid en ansökan om lånelöfte tas en kreditupplysning och en kostnadskalkyl 

skapas för att beräkna vilket utrymme det finns för konsumenten att låna. Har inte säljaren 

något särskilt objekt i åtanke, eller finns flera intressanta boenden, beräknar banken 

lånelöftet till det belopp konsumenten maximalt kan låna. Detta för att konsumenten själv 

skall kunna bedöma hur mycket som är skäligt att betala för sitt boende och ha möjligheten 

att, om marknaden tillåter det, undersöka flera olika fastigheter eller bostadsrätter.23  

                                                 
23 Maximalt lånebelopp beräknas på kundens inkomster och kostnader efter schablon (förutom gällande 

bostadsrätters månadsavgifter). Något som kan vara intressant ur ett privatekonomiskt perspektiv är om 
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Tidigare innefattade lånelöftesansökan och behandlingen handpåläggning av handläggare 

medan den idag vanligtvis genom helt automatiserade system. Uppsatsen återkommer 

under analysen till detta i de lege feranda resonemanget. 

Lånelöften faller vanligast när tidsbegränsningen på löftet nås. Detta sätts oftast inom sex 

månader för att ge konsumenten möjlighet att ge sig ut på marknaden för att hitta ett 

boende samtidigt som det ger bankerna möjlighet att fortgående kontrollera konsumentens 

kreditvärdighet.24  Bankerna har heller inget intresse av att försätta konsumenten i den 

sitsen att deras ekonomi förändras och trots detta fortfarande tror att det lånelöftet de har är 

giltigt, då villkoren i löftet ger banken möjlighet att neka lån om kundens ekonomiska 

situation förändras. 

En negativ förändring av konsumentens eller konsumenternas ekonomi (ex. en förlust av 

jobb eller sjukskrivning), tillskott i familjen i form av barn (en kostnad i kalkylen) eller att 

kunden förändrat sina utgifter genom att exempelvis ta på sig fler krediter villkoras alltid i 

lånelöftet och ger banken rätt att neka lån. Swedbanks lånelöfte villkorar gällande 

återbetalningsförmåga; 

Lånelöftet grundas på en preliminär bedömning av låntagarens 

återbetalningsförmåga, som är baserade på bl a uppgifter om 

låntagarens ekonomiska förhållanden och familjeförhållanden ställda i 

förhållande till antagna kostnader för krediten och det krediten avser att 

finansiera. Skulle det under lånelöftets angivna giltighetstid inträffa 

förändringar i det underlag lånelöftet baseras på, som innebär att 

låntagaren enligt bankens bedömning inte längre har 

återbetalningsförmåga för lånet, är bankens lånelöfte förfallet och 

upphör således att gälla. Detsamma gäller om låntagaren lämnat 

uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. (Allmänna villkor 

Lånelöfte 2012-09-21) 

I de situationer konsumenten redan äger befintligt boende och banken lånar ut pengar som 

används till egna insatsen, genom så kallad överbryggningskredit och handpenningslån, 

                                                                                                                                                    
konsumenten förstår att det maximala lånebeloppet vid en eventuell återgång till genomsnittsränta (5–5.5%) 

kommer att ta upp stor del av hushållets disponibla inkomst.  
24 Tidsbegränsningen sänker även kostnaderna för bankerna, då de ej behöver binda upp kapital för att täcka 

löftet om lån längre än 6 månader. 
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faller lånelöftet om säljkontrakt inte finns för nuvarande boendet på tillträdesdagen för det 

nya boendet. Detta villkor tas in i löftet i de fall överbryggningskredit och handpenningslån 

beviljas i löftet och kunden löper då risken att inte få lånet beviljar om försäljning inte kan 

ordnas innan tillträdesdagen. 

Om bankens lånelöfte innefattar löfte om överbryggningskredit, (framgår 

av lånelöftets första sida under Övrigt) så krävs att försäljningskontrakt 

avseende befintlig bostad finns tecknat innan tillträde sker av ny 

bostad/fritidshus och att köpeskillingen för den försålda 

bostaden/fritidshuset motsvarar vad som legat till grund för löftets 

överbryggningskredit. Vidare gäller att eventuella villkor i 

försäljningskontraktet angående köpets fullbordan eller bestånd, utöver 

erläggande, måste vara uppfyllda. Krediter avseende den gamla 

bostaden/fritidshuset, inklusive överbryggningskredit, skall inlösas så 

snart försäljningen av den gamla bostaden/fritidshuset avslutats, eller, 

om förfallodagen inträder dessförinnan, på förfallodagen. (Allmänna 

villkor Lånelöfte 2012-09-21) 

Innefattar löftet inte någon överbryggningskredit, om exempelvis ekonomiska 

förutsättningar saknas för att klara nya och befintliga lån samt överbryggningskrediten, 

villkoras lånelöftet istället med att försäljning och betalning skall ske innan kontrakt skrivs 

för ny bostad. 

Om lånelöftet avser finansiering av bostads/fritidshus som skall träda i 

stället för befintligt gäller, om ej annat angetts under rubriken ”Övrigt” 

på Lånelöftets första sida, att befintlig bostad/fritidshus måste försäljas 

innan utbetalning av lån enligt lånelöftet kan ske. Detta innebär att 

bindande försäljningskontrakt avseende den befintliga 

bostaden/fritidshuset måste uppvisas för banken innan köpekontrakt 

avseende ny bostad/fritidshus tecknas. Vidare gäller att försäljningen av 

befintligt bostad/fritidshus måste vara avslutat innan utbetalning av lån 

enligt lånelöftet kan ske. (Allmänna villkor Lånelöfte 2012-09-21) 

Det finns även de situationer där ett löfte från banken inte längre är giltigt, inte på grund av 

förändringar i kundens ekonomi, utan på grund av förändringar hos banken. Detta är oftast 
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inte ett problem för konsumenten då bankerna vanligtvis inte nekar lån på lånelöften inom 

tidsbegränsningen då förändringar sker i bankens egna beräkningssätt. Gällande 

nyproduktioner där tillträdesdagen ibland kan vara mer än två år i framtiden, och lånelöftet 

ej är giltigt på grund av tidsbegränsningen, kan situationen däremot vara en annan.  

De förändringar som skett gällande kalkylen vid konsumenters ansökan om lånelöfte (och 

lån) de senaste tre åren hos Swedbank är en justering av kalkylräntan sommaren 2016 från 

5.22%, med möjligheter till justering uppåt i det fallen handläggare anser det behövs, till 

minimum 7%.25 Amorteringskravet, kravet på minsta amorteringsbelopp och hur det 

beräknades fram, förändrades genom Finansinspektionen föreskrifter från den 1 juni 2016 

för att stävja tillväxten av privatkrediterna för konsumenterna.26, 27 Därefter har ett högre 

amorteringskrav för de konsumenter, eller hushåll om mer än en låntagare, som lånar mer 

än 450% av sin årliga bruttoinkomst i bostadslån införts.28 Låntagare med över 450% av 

sin årsinkomst i bostadslån krävs amortera 1% av kapitalskulden extra per år, utöver det 

tidigare nämnda kravet.29  Slutligen justeras schablonkostnader, de kostnader banken anser 

att ett hushåll i genomsnitt har, justerats fram och tillbaka beroende på den 

marknadsposition och risk banken vill ta. Av vikt är då för konsumenten att banken tagit ut 

tillräckligt stort utrymme i kalkylen för att klara en eventuell ökning av kraven vid 

lånekalkylen. 

Då bankerna, vilket tidigare nämnts, inte nekar lån om förändringar skett hos bankerna 

istället för konsumenten uppkommer vanligtvis inga problem för konsumenten förrän 

lånelöftet faller av andra anledningar, exempelvis på grund av tidsbegränsningen vid 

nyproduktioner. Vidare uppkommer tillfällen då gällande lånelöften är intressanta för 

                                                 
25 Räknat på ett köp på 3mkr av fastighet eller bostadsrätt med en egen insats på 15% krävde banken i 

kostnadskalkylen, efter kalkylräntehöjning, ett påslag på hushållets inkomster på 4539kr / mån efter skatt för 

att lånelöfte skulle beviljas. Banken valde dock att godkänna köp där budgivningen skedde då lånelöftet var 

giltigt, men där lånelöftet på grund av tidsbegränsningen sedan blivit ogiltigt vid själva kontraktsskrivningen 

eller tillträdesdagen. 
26 http://www.fi.se/contentassets/83d0b4e743e8439681e7702f6952e4b0/foreskrifter-amorteringskrav.pdf 

Hämtat 2018-03-12 samt 

http://www.regeringen.se/contentassets/d5ee3d68383c4ed7ac091c7bd7f8c0e4/amorteringskrav.pdf Hämtat 

2018-03-12. 
27 Amorteringsberäkningen gick från att räknas på en 100 årig amortering för alla bostäder med 

belåningsgrad mellan 0–85% (tills konsumenten understigit 70% belåning och själv kunde välja amortering), 

till 1% amortering per år för bostäder belånade upp till 70% av marknadsvärdet och 2% per år för bostäder 

med belåningsgrad mellan 70–85% av marknadsvärdet. Endast i undantagsfall krävde banken före 

finansinspektionens föreskrift amortering på bostäder belånade under 70% av bostadens värde. 
28 https://www.fi.se/sv/finansiell-stabilitet/hushallens-skulder/om-hushallens-skulder/  
29 http://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2017/skarpt-amorteringskrav-for-hushall-med-stora-

skulder Hämtat 2018-03-13. 
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mäklares rådgivnings- och informationsplikt. Om giltigt lånelöfte finns och det är villkorat 

med att försäljning av nuvarande bostad skall ske innan kontraktsskrivning eller tillträdet 

kan det diskuteras hur långt mäklarens rådgivnings- och informationsplikt vid 

kontraktsskrivningen sträcker sig även. Detta kommer att diskuteras vidare i uppsatsen. 

6. God fastighetsmäklarsed 

6.1.  Inledning 

Begreppet god fastighetsmäklarsed, hur en mäklare skall agera i sin yrkesroll, har vuxit 

fram genom dels de ärenden som kommit fastighetsmäklarnämnden tillhanda och de beslut 

som nämnden tagit och dels genom de tvister som tagits till domstolarna, litteratur samt 

branschpraxis. Mäklare skall, vilket tidigare nämnts, följa god mäklarsed i enlighet med 8 

§ FML. Vidare kopplas rådgivningsplikten, genom 16 § FML, ihop med begreppet god 

fastighetsmäklarsed då ”fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god 

fastighetsmäklarsed kräver det, ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar 

som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med 

överlåtelsen”. För att analysera i vilket mån, och i vilka situationer mäklaren ska råda 

parterna i bostadsköpet behövs begreppet god fastighetsmäklarsed klargöras.  

6.2.  God fastighetsmäklarsed i lagtext och förarbeten 

Begreppet god fastighetsmäklarsed kodifierades i och med införandet av FML 1984. Vad 

begreppet innefattar diskuterades i propositionen som föranlett lagen, och de senare nya 

fastighetsmäklarlagarna. Begreppet har vidare preciserats genom fastighetsmäklarnämnden 

och domstolarnas beslut. Med denna uppsats syfte i fokus kommer en redogörelse ske av 

hur god fastighetsmäklarsed diskuterats historiskt av lagstiftaren och hur den utvecklats 

över tid. 

Vid fastighetsmäklarlagens (1984:41) stiftande ställdes mäklarnas registrering och översyn 

under länsstyrelserna. Regeringen uttalade att bara en registrering inte var tillräcklig utan 

förordade även att vissa krav skulle införas, såsom viss utbildning samt lämplighet för 

yrket. Lämplighetsbedömningen skulle dock inte kräva att länsstyrelsen skulle göra någon 

djupare bedömning vid själva ansökningen, utan infördes istället som ett verktyg för att 
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återkalla registreringen om mäklaren missköter sig i sitt yrkesutövande och inte längre kan 

anses lämplig som mäklare.30 

Begreppet god fastighetsmäklarsed, vilket är centralt för denna uppsats, kodifierades i och 

med fastighetsmäklarlagens införande 1984 och återfanns i lagens nionde paragraf; 

Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med 

iakttagande av god fastighetsmäklarsed. Pengar och andra tillgångar 

som mäklaren får hand om för någon annans räkning skall hållas skilda 

från andra tillgångar. 

I förarbetet prop. 1984:83 diskuteras den viktiga principiella frågan om mäklarens roll till 

sin uppdragsgivare säljaren och dennes motpart köparen och hur detta borde kodifieras i 

lagen. Kommittén förordade att lagen borde innefatta en lydelse att mäklaren skall, så långt 

som möjligt, ”inta en alltigenom oberoende och opartisk ställning gentemot båda parterna” 

medan Sveriges advokatsamfund var av inställningen att mäklaren i första hand borde 

bevaka sin uppdragsgivares intressen, detta för att undvika intressekonflikter i de fall 

köpare och säljare har oförenliga intressen. Utredaren uttalade att denne förvisso kunde 

hålla med om att mäklaren bör se till både köpares och säljares intressen, men att det 

vid rena affärsmässiga överväganden är naturligt att mäklaren har ett starkare band till sin 

uppdragsgivare än till köparen. Utredaren förordade därför att någon bestämmelse att 

mäklaren, så långt som möjligt, skall tillgodose båda parternas intressen inte borde 

kodifieras i lagen utan att frågan istället borde hanteras inom ramen för god 

fastighetsmäklarsed, vilken kunde utvecklas och förändras över tid.31 

Grunden för mäklarens handlings och omsorgsplikt vid kontraktsskrivning fick även den 

sin första lydelse i FML (1984:41) 13§; 

Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar 

överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med 

överlåtelsen. om inte annat har överenskommits, skall mäklaren hjälpa 

köparen och säljaren med att upprätta de handlingar som behövs för 

överlåtelsen 

                                                 
30 Prop. 1984:83 s. 10. 
31 Prop. 1983/84:16 s. 13 f. 
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I förarbetena stadgas att ”enligt förevarande paragraf har mäklaren en handlingsplikt vid 

avtalsslutet mellan parterna”.32  Vidare skall ”mäklaren bör vara aktiv och observant på 

frågor som måste lösas, samt bör även lägga fram förslag till överenskommelse som kan 

tillfredsställa båda parterna”.33  Förarbetena ger vidare exempel på situationer där mäklaren 

bör vara uppmärksam och lägga fram förslag på lösningar; i det fall köpet inte skall vara 

bindande förrän köparen fått sin egen bostad såld eller där köpet görs beroende av att 

köparen beviljas lån. I de fallen uttalar utredaren att ”i alla dessa fall åligger det mäklaren 

att klargöra villkorets innebörd och se till att det blir tydligt utformat i köpehandlingen”.34 

Av intresse för denna text diskuterades även begreppet god fastighetsmäklarsed i prop. 

1994/95:14 där det uttalades att; 

Kärnan i fastighetsmäklaren uppdrag ligger i att han skall sammanföra 

parter som har intresse av att sluta avtal med varandra. Som 

remissinstanserna påpekar har fastighetsmäklarens uppdrag med tiden 

vidgats så att han regelmässigt utför en hel del övrigt arbete som syftar 

till att underlätta för parterna att träffa avtal med varandra. Detta kan 

dock inte tas till intäkt för att fastighetsmäklarens traditionella ställning 

som en opartisk mellanman har övergivits och att han istället skall ta 

vara sin huvudmans intresse framför motpartens. Tvärtom stämmer 

denna utveckling väl med det traditionella sättet att se på mäklarens 

uppgift som en sakkunnig som både säljare och köpare kan förlita sig på. 

I denna uppgift ingår nämligen att ge upplysningar om t.ex. allmän 

prisnivå, att förmedla kontakt med kreditgivare och att hjälpa parterna 

att upprätta köpehandlingar som uppfyller lagens krav. När mäklaren 

utför dessa uppgifter är han båda parter till hjälp och han bör därvid 

vara skyldig att beakta båda parters intresse.  

Regeringen uttalade även att det i rent affärsmässiga överväganden, exempelvis vid 

prissättning, är naturligt att mäklaren står närmare sin uppdragsgivare och stöder denne. I 

mäklarens uppdrag ingår dock att ge köparen råd och stöd i olika hänseenden, så länge det 

sker utan att skada uppdragsgivarens intressen. Slutligen uttalade regeringen att mäklare 

                                                 
32 Prop. 1983/84:16 s. 41. 
33 Prop. 1983/84:16 s. 41. 
34 Prop. 1983/85:16 s. 41. 
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vid utförandet av sitt uppdrag aldrig får frångå god mäklarsed för att främja sin 

uppdragsgivare.35  

I förarbetet till den senaste fastighetsmäklarlagen, prop. 2010/11:15, behandlas även frågan 

om hur mäklaren skall ta tillvara båda köparens och säljarens intresse, då det vid 

undersökning av Riksrevisionen visat sig att en stor del av den kritik som finns handlar om 

bristande information till köpare och säljare om dennes rättigheter och skyldigheter36.   

Att mäklaren skall verka, så långt som det är möjligt, som en opartisk mellanman som 

förmedlar kontakten mellan köparna och säljarna upprepas, men någon diskussion förs inte 

om vad som bör omfattas i begreppet god fastighetsmäklarsed.37  

6.3.  Fastighetsmäklarinspektionen 

1994 lade regeringen fram ett nytt förslag på fastighetsmäklarlag (prop. 1994:45). En av de 

centrala frågorna som diskuterades vid införandet av lagen var frågan om vem som skall 

utöva tillsyn över fastighetsmäklarna. Mäklarnas branschorganisationer var positiva till 

regeringens förslag att dessa, för sina medlemmar, fick utöva tillsynen internt för sina 

medlemmar medan de mäklare som valde att endast registrera sig hos länsstyrelsen föll 

under länsstyrelsens kontroll. Två olika system för övervakning skulle därmed användas 

parallellt, där dock högre krav skulle ställas på de mäklare som anslutit sig och blivit 

medlemmar i branschorganisationerna.38 

Både Konsumentverket och de flesta länsstyrelserna uttalade att de såg risker att 

konsumenterna skulle ”fästa mindre tilltro till ett branschanknutet organ än till ett offentligt 

tillsynsorgan” och att det exempelvis kunde uppstå lojalitetskonflikt vid frågan om 

uteslutning av betalande medlem. Vidare uttalades att länsstyrelsen offentliga beslut i 

disciplinärenden är till fördel för konsumenterna, då de kan undersöka om den mäklare de 

anlitar tilldelats varning. Problematiken med kompetenskonflikter mellan två olika 

tillsynsorgan togs även upp, där frågan om branschorganisationerna borde vara bundna av 

länsstyrelsernas beslut och hur risker borde hanteras för olika praxis dem sinsemellan 

diskuterades.39  

                                                 
35 Prop. 1994:45 s. 42. 
36 Prop. 2010/11:15 s. 17. 
37 Prop. 2010/11:15 s. 23. 
38 Prop. 1994/95:14 s. 21. 
39 Prop. 1994/95:14 s. 22. 
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Regeringen beslutade till sist att, med hänvisning till att många centrala frågor inte lösts 

och att de olika branschorganisationerna inte kunnat enas om en gemensam modell för 

tillsyn, att överge sitt första förslag och istället rekommendera att tillsynen av mäklarna 

skall skötas av en ny särskild centralnämnd, fastighetsmäklarinspektionen. 

Fastighetsmäklarinspektionen fick uppdraget att utöva tillsyn och besluta om återkallelse 

av mäklarlicens samt sköta registret av fastighetsmäklare.40  

6.4.  God fastighetsmäklarsed enligt domstolar och FMN 

6.4.1. Inledning 

Då lagstiftaren uttalat att god mäklarsed skall kunna förändras över tid har utvecklingen 

och preciseringen av begreppet, med stöd av propositionerna, skett till stor del genom 

domstolarnas och fastighetsmäklarnämndens domslut och beslut. En genomgång av 

relevanta rättsfall och nämndens mål, vilka berör god mäklarsed vid kontraktsskrivningen, 

sker därför i detta kapitel och kommer sedan ligga till grund för den analys som utförs.  

Underlaget har valts ut efter relevans till begreppet god mäklarsed och rådgivnings- och 

informationsplikt för mäklare och villkorens utformning och sorteras efter ämne och årtal. 

Viss överlappning gällande frågorna och rådgivningsplikt gällande villkoren och villkorens 

utformning i kontraktet sker i underlaget, och domsluten och besluten kommer därför 

sorteras efter hur stor vikt läggs vid respektive fråga. 

6.4.2.  Avgöranden gällande informations- och rådgivningsplikt 

vid kontraktsskrivning 

 

a) RH 1995:127 

Rättsfallet behandlade frågan om mäklarens ansvar gällande rådgivning vid 

kontraktsskrivning. Köparna av en fastighet stämde mäklare då denne enligt yrkandet 

övertalat käranden att inte villkora köpet med en försäljningsklausul. Skadeståndsbeloppet 

vitsordades av båda parterna. Till stöd för sin talan hävdade köparna att mäklaren försäkrat 

dem att försäljningen av deras nuvarande fastighet inte skulle medföra några problem, att 

mäklaren inte uppfört någon bostadskalkyl samt att mäklaren inte kontrollerat prisbilden på 

deras fastighet. 

                                                 
40 Prop. 1994/95:14 s. 23–25. 
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Mäklaren svarade att köparna, före kontraktsskrivning, var väl medvetna om de risker som 

var förbundna med affären och att mäklaren även informerade om detta. Vidare uttalade 

mäklaren att denne inte gett köparna någon garanti att deras fastighet skulle bli såld före 

tillträdesdagen. Att köparna uttryckte att de ville ha med ett försäljningsvillkor i kontraktet 

visar, enligt mäklaren, att de var medvetna om riskerna vid köpet. 

Köparna genmälde att mäklaren inte upplyst dem att skadeståndsskyldighet kunde uppstå 

och ej heller informerat dem om riskerna med att inte villkora köpet. Vidare skulle 

mäklaren, om denne gjort en bostadskalkyl, förstått att köparna som sjukpensionärer inte 

skulle ha ekonomi att äga två fastigheter. 

Tingsrätten fann att mäklaren varit oaktsam och därmed åsidosatt sina förpliktelser som 

mäklare. Mäklaren skall därför ersätta den skada köparen tillfogats. 

Hovrätten uttalade, med hänvisning till 9 § FML och god mäklarsed, att när en köpare vill 

få ett försäljningsvillkor infört i köpekontraktet bör en mäklare informera parterna av 

innebörden av klausulen och de negativa konsekvenser det kan ha för parterna. Hovrätten 

uttalade vidare att det var utrett att mäklaren genom aktiv övertalning förmått köparna att 

inte begära försäljningsvillkor i kontraktet, genom att lova att deras fastighet skulle säljas i 

god tid före tillträdet. Mäklarens agerande var därför ett klart avsteg från god mäklarsed 

tingsrättens domslut fastställdes. 

Analys: I detta tidiga rättsfall påtalade köparna att de önskade en återgångsklausul i 

köpekontraktet. Avgörandet gäller därför inte mäklarens plikt att påtala att en 

återgångsklausul skulle vara i köparens, och möjligen säljarens, intresse. Att mäklaren 

aktivt övertalade köparna att inte ta med en sådan i kontraktet ansågs vara ett avsteg från 

god fastighetsmäklarsed.  

 

b) RH 1996:136 

Köparna lämnade till tingsrätten in en stämning mot mäklarna där de yrkade skadestånd för 

tillfogad ekonomisk skada vid köp av och utebliven försäljning av jordbruksfastighet.41 

Den centrala frågan för rättsfallet gällde försäljningsklausul vid köpet av en 

                                                 
41 Köparna visade intresse för två olika fastigheter och de två mäklarna var med och rådgjorde i olika delarna 

av affären. Redogörelse för detaljerna av fallet lämnas dock utanför denna text. 
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jordbruksfastighet och mäklarnas informations och rådgivningsplikt vid 

kontraktsskrivningen. Enligt köparna var det uppenbart att de inte ekonomiskt kunde klara 

två jordbruksfastigheter och att köpet därför bör ha villkorats med en försäljningsklausul. 

Både köpare och mäklare vitsordade skadeståndsanspråket som rimligt. 

Tingsrätten lämnade köparnas talan utan bifall med grund av att informationen köparna 

givit mäklarna om att det inte var något problem med finansieringen gjort att mäklarna inte 

varit skyldiga att självmant ta upp frågan om återgångsklausul eller att råda köparna att ta 

med detta i kontraktet. Köparna överklagade tingsrättens domslut till hovrätten. 

Hovrätten stadgade först med hänvisning prop. 1983:84:16 och mäklares rådgivningsplikt 

att 

Uttalandet i förarbetet angående mäklarens ansvar då frågor om 

villkorade köp aktualiseras, innebär givetvis inte att det generellt finns 

anledning att ta upp fråga om ett villkor av ovan angiven art skall 

skrivas in eller inte. Understundom kan dock omständigheterna vara 

sådana att villkoret ter sig som en mer eller mindre nödvändig 

förutsättning för att ett köp skall kunna genomföras. Om så är fallet 

ligger det normalt i både köparens och säljarens intresse att saken förs 

på tal för att de skall kunna bedöma konsekvenserna av att villkoret tas 

med respektive utelämnas. Skrivs villkoret in i avtalet står säljaren hela 

den ekonomiska risken för att köpet inte kommer till stånd. Han har inte 

rätt till någon ersättning för den eventuella skada han lider om köpet 

inte blir av och samtidigt är han bunden av avtalet och kan missa andra 

presumtiva köpare till fastigheten under tiden som hans avtalspart 

försöker sälja sin egen fastighet. Om sedan avtalet inte fullföljs är 

kanske dessa spekulanter inte längre intresserade till begärt pris, vilket 

kan leda till att säljaren får sänka sina anspråk. – Om å andra sidan 

villkoret inte skrivs in läggs risken huvudsakligen på köparen som får stå 

för egna onyttiga kostnader i anledning av avtalet och dessutom riskera 

att handpenningen går förlorad för att täcka säljarens skada. Viss risk 

står naturligtvis fortfarande säljaren. Han kan visserligen räkna med att 

få ersättning för skada upp till handpenningens belopp, men risken att ett 

antal köpare av olika anledningar försvinner under tiden står ju kvar. 
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Även motsatsen kan naturligtvis inträffa, i vilket fall det kan visa sig vara 

en fördel för säljaren att köpet inte blivit av. 

Vidare uttalade hovrätten mäklaren, å sin sida, har ett egenintresse av att villkoret inte tas 

med i kontraktet. Om köpet inte fullföljs och det inte är villkorat har mäklaren normalt rätt 

till provision och denne har även möjlighet, om uppdraget går till samma mäklare, att få 

provision en andra gång. 

På grund av dessa motstridiga intressen, och då mäklarna är de som besitter de största 

sakkunskaperna, bör det åligga mäklare att vara de som klargör konsekvenserna av de olika 

alternativen för parterna i fråga om villkor i köpekontraktet samt även få en uppfattning om 

köparens ekonomi och prisbilden av dennes bostad. Mäklare bör enligt hovrätten göra detta 

i både säljare och köpares intresse. 

Hovrätten beslutade därför, då det borde ha stått klart för mäklarna att en försäljning 

krävdes för att köpet skulle fullbordas, att mäklarna brustit i sin rådgivningsplikt och skulle 

utge skadestånd till köparna, av det belopp som vitsordats av båda parter. 

Analys: Året efter avgörandet RH 1995:127 behandlades frågan om mäklarens 

rådgivningsplikt när det borde stått klart att köpet inte skulle kunna fullföljas om köparens 

nuvarande boende inte kunnat säljas. Hovrätten uttalade att det stod i både säljaren och 

köparens intresse att en återgångsklausul skulle tas med, med hänvisning till att säljaren 

snabbt skulle kunna gå vidare till nästa köpare. Vidare uttalade Hovrätten att mäklaren 

har ett egenintresse av att återgångsklausul inte tas med, då provisionen inte betalas ut 

innan alla villkor är uppfyllda. Hovrätten ansåg därför att då mäklaren inte klargjort 

konsekvenserna samt ej lagt fram lösningsförslag hade denne brustit i sin rådgivningsplikt. 

c) NJA 1997 s. 127 I 

Köparen av en bostadsrätt stämde mäklaren och yrkade att denne skulle utge 55 800: - plus 

ränta i skadestånd. Köparen av bostadsrätten hade hävt köpet och stämdes senare av 

säljaren för kontraktsbrott. Målet mellan köpare och säljare slutade i förlikning där köparen 

betalade 55 000: - genom förlikningsavtal. 

Till grund för sin stämning av mäklaren anförde köparen att mäklaren vid 

kontraktsskrivningen kommit till mötet med ett färdigskrivet kontrakt och att denne vid 

köparens ifrågasättande angående lånevillkor invänt med att köparen redan beviljats lån 
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och att ett sådant villkor var onödigt. Därmed hade mäklaren, enligt köparen, brustit i sitt 

försäljningsuppdrag och orsakat köparen skada. 

Mäklaren invände med att denne informerat köparen att säljaren inte godtog låneklausul 

och att mäklaren upprättat en boendekostnadskalkyl med köparens uppgifter och 

vidarebefordrat den till banktjänsteman vilket muntligen godkänt lån, efter att 

kreditupplysning tagits. Köparen signerade därefter kontraktet utan påverkan från 

mäklarens sida. Anledningen till att banken efter detta nekade till lån var att köparen ändrat 

sina uppgifter angående inkomst vid den skriftliga låneansökan till banken. 

Tingsrätten dömde till köparens fördel och förpliktade mäklaren att utge 20 000: - till 

säljaren. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. 

Högsta domsluten uttalade att köpet av en bostadsrätt, eller liknande egendom, vanligtvis 

innebär upptagande av lån från köparens sida. Prövningen av lån tar i sin tur viss tid, och 

det slutgiltiga beslutet om beviljning ges i allmänhet inte före tillträdesdagen. Sett 

tillsammans med de stora skadestånd en köpare kan bli skyldig till uttalade HD att det är av 

väsentligt intresse för köparen att köpeavtalet villkoras med en låneklausul. 

HD uttalade vidare att i de fall ett köp faller på grund av att något lån inte beviljats och 

låneklausul saknas skadas även säljaren. Dels måste säljaren processa mot köparen för att 

få rätt till skadestånd, vilket i sig kan vara kostsamt och ta lång tid, dels måste säljaren 

även om inte någon försäljning av bostaden kommit till stånd betala mäklaren sin 

provision. Innefattar köpekontraktet istället en låneklausul blir det tidigt klart att köpet inte 

blir av och säljaren kan söka ny köpare. I de fall köparen beviljats lån går köpet igenom 

som vanligt och någon skada tillförs varken säljare eller köpare. 

En fastighetsmäklare är därför, enligt HD, i princip skyldig att upplysa köparen om 

konsekvenserna av att köpet inte fullföljs och samt råda denne att begära att låneklausul tas 

med i kontraktet. Endast i fall då det är praktiskt taget uteslutet att lån inte kommer beviljas 

bör mäklaren inte förpliktas att informera och råda gällande låneklausul. Att säljaren 

informerat mäklaren att denne inte skulle godta en sådan klausul befriar inte mäklaren från 

sin rådgivningsplikt. Vidare uttalade HD att klausulen skall utformas på ett sådant sätt att 

köparen inte skall kunna dra sig ur ett köp av andra anledningar med hänvisning till 

låneklausulen. 
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I detta fall ansåg HD det inte visat att köparen säkert skulle beviljas lån. Det muntliga 

samtalet med banken borde mäklaren ha förstått var ett preliminärt besked och faller inte 

under en sådan undantagssituation där det ses praktiskt taget uteslutet att lån skulle 

beviljas. Då mäklaren inte informerat köparen om följderna av att lån inte beviljats, samt 

att mäklaren inte föreslagit till köparen att låneklausul skulle tas in i köpekontraktet, hade 

mäklaren åsidosatt sina plikter som fastighetsmäklare och skulle till köparen utge 

skadestånd. Att köparen lämnat olika uppgifter om dennes inkomster i den muntliga och 

skriftliga ansökan om lån ansåg HD inte var klarlagt. Stöd fanns dock inte för att 

uppgifterna i den skriftliga ansökan var oriktiga och skulle användas av köparen för att 

kunna dra sig ur affären. HD fastställde därmed hovrättens domslut. 

Justitierådet Thorsson var skiljaktig och uttalade att mäklaren borde haft fog för sin 

inställning att lånet skulle beviljats genom det muntliga godkännandet från banken och för 

att något villkor därför inte behövdes tas med i kontraktet. Att köparen sedan ändrat sina 

uppgifter om inkomst och lån nekades bör därför inte leda till att mäklaren anses åsidosatt 

sin plikt som fastighetsmäklare. Köparens talan skall därför ogillas. 

Analys: Rättsfallen, NJA 1997 s. 127 I och II, behandlade mäklarens rådgivningsplikt när 

muntligt löfte om lån givits av banken och upprepade i avgörandet Hovrättens uttalande 

att det var både i köparen och säljarens intresse att återgångsklausul tas med i kontraktet.  

I avgörandet uttalade Högsta domstolen vidare att det är ett väsentligt intresse för köparen 

att återgångsklausul, som villkoras med att köparen får begära återgång av köpet om lån 

inte beviljas, skrivs in i kontraktet. Kravet på när mäklaren skulle råda köparen, och 

säljaren, att ta med återgångsklausul skärptes då domstolen uttalade att undantag från 

rådgivnings- och informationsplikten skall föreligga om det ”med hänsyn till erhållna 

upplysningar och andra omständigheter framstår som praktiskt taget uteslutet att köparen 

inte skall erhålla lån eller få överta tidigare lån”. Denna del av avgörandet kommer att 

behandlas senare i uppsatsen. 

d) NJA 1997 s 127 II 

Rättsfallet behandlade i stort sett samma problematik som NJA 1997 s 127 I. Utöver frågan 

om rådgivningsplikten där köparen uttalat att finansieringen var klar, behandlades även 

frågan om mäklarens roll när säljaren uttalat att något villkor inte godtas. Mäklaren yttrade 

i fallet att det saknades kausalitet mellan försumligheten från mäklaren och den 
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ekonomiska skada som köparen lidit. Då säljaren informerat mäklaren att några villkor i 

kontraktet inte skulle godkännas ansåg mäklaren att någon möjlighet för denne att råda 

köparen inte fanns och ej heller borde krävas. 

Högsta domstolen uttalade att säljarens inställning till lånevillkor inte befriar mäklaren för 

att fullfölja sin rådgivningsplikt, vare sig mot köparen eller säljaren. Säljarens uttalade vilja 

var därmed inte tillräcklig för mäklaren inte skulle krävas råda köparen att ta med villkoret. 

Vidare uttalade HD att ett villkor i sammanhanget även skulle ha gynnat säljaren. 

Analys: Rättsfallet behandlade ett liknande ärende som i NJA 1997 s 127 I. Samma 

bedömning som i ovanstående fall gjordes med tillägget att mäklarens rådgivningsplikt 

inte förändras oavsett om någon av parterna uttalat att återgångsklausul inte godtas. 

e) RH 2012:69 

Mäklaren fick i uppdrag av säljaren av en fastighet att förmedla en fastighet under våren 

2009. Efter visning skrevs kontrakt mellan köpare och säljare om en köpeskilling på 

2.650mkr. Kontraktet innehöll villkor om lån, i 3 § vilken stadgade att ”köparens 

upptagande av nya lån utgör inte något särskilt villkor för detta köp, då köparen har fått 

lånelöfte från Sparbanken Tanum”, samt reglering om kontraktsbrott i 9§, vilken stadgade 

att motpart till köpare eller säljare som inte fullgör sina skyldigheter har rätt till ersättning 

och ”vid kontraktsbrott som är av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att 

häva köpet”.  

Efter att köparen några dagar efter kontraktsskrivning meddelat mäklaren att denne nekats 

lån hävde säljaren, med hänvisning till att varken handpenning eller köpeskilling erlagts, 

köpet. Fastigheten såldes därefter till annan köpare för 2.350mkr. 

Säljaren yrkade vid tingsrätten att köparen skulle ersätta denne 217 835: -. Köparen 

motsatte sig yrkandet men yrkade å sin sida att mäklaren skulle ersätta denne vad hon 

kunde komma vara skyldig säljaren. 

Köparen åberopade att denne aldrig erhållit lånelöfte och att mäklaren, genom den 

information denne lämnat mäklaren, borde ha förstår att köparen inte haft ekonomiska 

medel att fullfölja köpet. Därmed ansåg köparen att mäklaren brustit i sina åliggande som 

mäklare och ej tillhandahållit de råd och upplysningar som krävts för att bevaka båda 

parters intressen. Vidare uttalade köparen att mäklaren inte informerat denne om 
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betydelsen av lånelöfte, eller kontrollerat att köparen kände till termen, och ej heller begärt 

att köparen skulle uppvisa bindande lånelöfte. Slutligen hade mäklaren, enligt köparen, 

forcerat fram köpet genom att uppgiva att annan köpare stod redo att skriva kontrakt.42 

Mäklaren svarade att köparen redogjort för sin goda ekonomi och att denne muntligen 

uppgivit att lånelöfte beviljats och att löftet getts från Sparbanken Tarnum. Vidare uppgav 

mäklaren att någon forcering av affären inte skett från dennes sida. Mäklaren hade istället 

kontaktas av köparen och insisterade att framtida visningar skulle ställas in. Vid 

kontraktsskrivningen presenterade mäklaren ett färdigskrivet kontrakt som gicks igenom i 

sin helhet. Både köpares och säljares frågor besvarades vid kontraktsskrivningen av 

mäklaren. 

Tingsrätten uttalade att mäklaren vanligtvis, med hänvisning till NJA 1997 s. 127, skall 

verka för en korrekt utformad låneklausul om köpet kräver att lån beviljats av bank och att 

det inte framstår som praktiskt taget uteslutet att köparen ej skall beviljas lån. Då köparen 

uttalat att finansieringen var ordnad, att köpet skedde före visning samt att köparen krävde 

att framtida visningar ställdes beslutade tingsrätten att undantag skulle föreligga från 

mäklarens principiella rådgivnings- och informationsplikt och avslog köparens talan. 

HovR uttalade att en köparens muntligen hävdat att lånelöfte finns inte vanligtvis leder till 

att det anses praktiskt taget uteslutet att köparen inte skulle beviljas lån. Något undantag 

från rådgivning- och informationsplikten för mäklaren på grund av endast uttalandet om 

lånelöfte fanns i det här fallet inte. Men då köparen ville köpa fastigheten före visning och 

då de framtida visningarna skulle ställas in uttalade HovR att det därmed borde ha varit 

klargjort för köparen att finansieringen skulle vara klar samt att något villkor, vilket också 

kontraktet visade, om lån inte skulle vara aktuellt.  På grund av detta ansåg HovR att 

undantag från mäklarens rådgivningsplikt fanns. HovR uttalade vidare att mäklarens 

informationsplikt var uppfylld genom klausulerna i kontraktet och genomgången av 

detsamma. HovR avslog därmed köparens yrkanden. 

Analys: Köparen uppgav muntligen att lånelöfte getts från en specifik bank och redogjorde 

för mäklaren om sin ekonomi. Köpet skedde före visning och ett av säljarens krav var att 

alla planerade visningar skulle ställas in. Hovrätten uttalade att det därmed borde stått 

                                                 
42 Köparen lade uttalade även som grund till sitt yrkande bristen på upprättad bostadskalkyl från mäklaren 

och att mäklaren genomdrivit bud från köparen genom att uppge att annat bud fanns. Dessa grunder lämnas 

dock utanför denna framställning. 
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klart för köparen att finansieringen skulle vara ordnad samt att något lånevillkor inte var 

aktuellt. Därmed fanns inte något krav på mäklaren att råda köparen att ta med 

lånevillkor. Rättsfallet kan möjligen ses som en försvagning av Högsta domstolens strikta 

krav på rådgivningsplikt för mäklare, då det inte var klargjort att det var praktiskt taget 

uteslutet att lån inte skulle beviljas. Någon långtgående slutsats bör dock inte dras, då det 

gäller den särskilda situationen med kravet på inställda visningar. Något som är intressant 

i sammanhanget, och som rättsfallet inte redogör för, är de råd mäklaren gav säljaren 

angående de inställda visningarna till och lånevillkor. Ser man till avgörandet i NJA 1997 

s. 127 där Högsta domstolen uttalade att lånevillkor i kontraktet skulle vara gynnsamt 

även försäljaren, med möjlighet att gå vidare med annan köpare fanns, kan det diskuteras 

om mäklaren bör ha upplyst säljaren om risken med inställandet av visningarna och 

saknade villkor i kontraktet. 

f) Fastighetsmäklarnämnden 2012-11-21:6 

Köparen anmälde mäklare till fastighetsinspektionen för att denne inte verkat för en 

låneklausul i köpekontraktet vid en försäljning av en fastighet.  Köparen hade ett bindande 

lånelöfte från sin bank, med klausulen att banken skulle bevilja slutlikvid om säljaren fått 

sitt nuvarande boende sålt. Någon försäljning av köparens nuvarande boende skedde ej och 

säljarna hävde köpet, med hänvisning till kontraktsbrott, då köpeskillingen inte betalades i 

tid. Köparen bestred kontraktsbrott och krävde handpenningen på 93 500: - åter. 

Fastigheten såldes senare till en lägre köpeskilling. 

Mäklaren uttalade att köparen inte informerat denne om att lånelöftet var villkorat och att 

denne hade klart med finansieringen av köpet. Vidare uppgav mäklaren att denne inte 

personligen skött tillträdet, en kollega skötte det, och ej heller inte haft någon kontakt med 

köparna efter tillträdesdagen. Mäklaren hade heller inte haft något att göra med själva 

hävningen och ej hävdat att köparna begått ett kontraktsbrott. 

I kontraktet fanns tre paragrafer av intresse för frågan. Köpekontraktets 3 § stadgade att 

”köparens upptagande av nya lån utgör inte något särskilt villkor för detta köp, då köparen 

har bindande lånelöfte och har erforderlig finansiering för köpet” medan 9 § stadgade ”Om 

köparen eller säljaren inte fullgör sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt 

till ersättning. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt 
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att häva köpet”. Slutligen stadgas i 14 § att ”detta köp har inte gjorts beroende av att 

köparen ska sälja sin nuvarande bostad”. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade (med hänvisning till då gällande fastighetsmäklarlagen 

1995:400) att mäklare enligt 12 § skall iaktta god mäklarsed samt utföra sitt uppdrag 

omsorgsfullt. Vidare skall mäklare, då både säljarens och köparens intresse skall tas om 

hand, ge parterna de råd och upplysningar de behöver för att genomföra fastighetsaffären, 

både gällande fastigheten i sig samt andra förhållanden i samband med överlåtelsen. 

Med hänvisning till prop. 1984/84 s. 41, uttalade fastighetsmäklarinspektionen vidare att 

mäklaren ”bör vara aktiv och observant på frågor som måste lösas och bör lägga fram 

förslag till en överenskommelse som kan tillfredsställa båda parterna” och att det därmed 

”åligger en mäklare att verka för en låneklausul i de fall köparens förvärv är beroende av 

lån”. Detta i linje med HD:s uttalanden i NJA 1997 s 127 I och II där mäklare i princip 

måste ”råda köparen att begära” låneklausul utom i de fall en sådan klausul inte skulle 

tjäna något syfte. Skulle återgångsklausul inte läggas till i avtalet har mäklaren en 

skyldighet att informera köparen om de konsekvenser som kan uppkomma om köpet inte 

kan genomföras och ge råd till köparen om hur denne skall handla. 

Fastighetsinspektionen konstaterade slutligen att, då paragraferna 3 och 9§§ uttryckligen 

stadgar att lån inte är något särskilt villkor för köpet samt att följderna av kontraktsbrott 

kan bli hävning och skadestånd måste kontraktet ses spegla partsviljan. 

Fastighetsmäklarnämnden gjorde därför bedömningen att mäklare inte har underlåtit att 

verka för införandet av återgångsklausul och hade givit den informationen som krävs om 

de konsekvenser som kan uppkomma för köparna. Ärendet avskrevs. 

Analys: Fastighetsmäklarnämnden gjorde i detta ärende, på något oklara grunder, något 

av ett motsatsslut. I och med att kontraktet uttryckligen stadgade att något lånevillkor inte 

fanns i kontraktet och att skadeståndsansvar kunde uppkomma om part inte fullföljde köpet 

ansåg kontraktet spegla partsviljan och någon påföljd gavs inte mäklaren. 

Fastighetsmäklarnämnden valde i avgörandet att inte diskutera frågan om själva 

rådgivningsplikten utan fokuserade istället på det skrivna kontraktet. Jag ser avgörandet 

som ett en eventuell inskränkning, eller i alla fall möjlighet, för mäklaren att undgå 

rådgivningsansvar. Tidpunkten för kontraktsskrivningen sätts av mäklaren, vanligtvis 

direkt efter avslutad budgivning, vilket i många fall kan leda till att köparen känner sig 



32 

 

tvungen att skriva på mäklarens författade kontrakt, så att denne inte går miste om affären 

när andra köpare står på tur. Detta tillsammans med förskrivna kontrakt, vilka inte är 

anpassade till varken säljare och köpare och som stadgar att kontrakten inte innefattar 

något lånevillkor samt informerar om skadestånd, öppnar upp möjligheten för mäklare att 

komma slippa rådgiva både säljaren och köparen. Om mäklaren inte för tillräckliga 

anteckningar gällande rådgivning av både säljare och köpare uppkommer vidare 

problematiken att ord står mot ord, och med fastighetsmäklarnämndens avgörande i detta 

ärende skulle endast skrivna kontraktet, som ligger helt i mäklarens händer, reglera den 

rådgivnings- och informationsplikt mäklaren har.   

Detta avgörande kan jämföras med de strikta krav som sätts vid rådgivning till 

konsumenter för finansiella placeringar, där de givna råden, och de fall en rådgivare 

avråder en konsument, skall skrivas ner och delges konsumenten direkt efter rådgivningen. 

Ett införande av ett sådant system även för mäklare bör göra rådgivningen, bevisföringen 

och problematiken med förskrivna kontrakt och klausuler enklare. 

g) Fastighetsmäklarnämnden 2014-05-14  

Köparen av en fastighet riktade kritik mot två mäklare till fastighetsinspektionen då de 

enligt anmälaren inte bevakat köparens intressen. Efter visning av fastigheten lades ett bud 

vilket godtogs. Vid ett möte på mäklarkontoret informerade köparen mäklaren att denne 

saknad fast anställning och att det fanns risk att banklån inte skulle beviljas. Köparen 

begärde därför att låneklausul infördes i kontraktet. 

Köparen uttalade att denne ansökt om lån den 11 november 2011 och fick avslag. Dagen 

efter kontaktade köparen mäklaren och informerade dennes kollega, då mäklaren var på 

semester, om avslaget från banken. Mäklarens kollega informerade köparen att denne inte 

kunde göra något förrän mäklaren återkom till arbetet. Köparen mailade därför mäklaren 

den 14 november om bankens nekande av lån och krävde handpenningen åter. Den 17 

november besökte köparen kontoret och fick besked att handpenningen hade deponerats. 

Mäklaren meddelade köparen, en vecka senare, att denne den 17 november betalat 

handpenningen till säljaren. 

Mäklaren anförde att denne kallade till kontraktsskrivning 29 augusti 2008. Anmälaren 

hade vid mötet inte beviljats lån och därför tog mäklaren fram nya kontrakt där låneklausul 

infördes. Ett depositionsavtal signerades även på grund av lånevillkoren. Mäklaren 
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kontaktades sedan i mitten av september av anmälaren vilken uppgav att finansieringen var 

klar. Därefter kontaktade köparen mäklaren, först genom telefonsamtal och sedan via mail, 

och informerade mäklaren att låneansökan avslagits och att denne begärde återgång av 

köpet. 

Mäklaren uppgav vidare att köparen inte hade informerat denne att det fanns risk att lån 

inte skulle beviljas utan istället uppgav denne att han hade god ekonomi och att 

beviljningen var en ren formalitet. Av kontraktet framgick att ”en förutsättning för denna 

överlåtelse är att köparen erhåller erforderliga lån på köpeskillingen, minus kontantinsats 

om 10%. Köparen förbinder sig att omgående ombesörja att ansöka om lån. I det fall 

köparna ej erhåller lånet skall denna överlåtelse återgå utan att något skadeståndsanspråk 

kan ställas av någon part, och eventuell erlagd handpenning skall återbetalas till köparna”. 

Mäklaren såg inte tidsfristen som något nödvändigt då köparen förband sig att omgående 

söka lån och att kreditprövningen inte skulle dra ut på tiden. 

Med hänvisning till domskälen i NJA 1997 s. 127 yttrade mäklaren att HD:s uppfattning 

verkar vara att fristen för låneklausulen bör gälla ända fram till besked getts från banken. 

Detta synsätt skulle dock, enligt mäklaren, leda till en obalans mellan parterna varför 

denne vanligtvis verkar för att en tidsfrist införs i kontraktet. På grund av vad mäklaren 

framfört tidigare skedde detta dock inte. 

Fastighetsinspektionen yttrade att bristen på tidsfrist i låneklausul gör att överlåtelsen 

lämnas svävande ändå till tillträdesdagen. Detta har enligt fastighetsmäklarnämnden lett till 

att det skapats en obalans mellan parterna, och vid de tillfällen låneklausul tas med i 

kontraktet bör det utformas som ett åtagande att köpare förbinder sig att söka banklån och 

att denne vid nekande inom en tidsfrist får frånträda köpet. På grund av som framgick av 

ärendet valde fastighetsinspektionen att inte varna mäklaren utan stannade vid sina 

yttrande. 

Köparen av en bostadsrättslägenhet anmälde till fastighetsmäklarnämnden en mäklare för 

dennes handlande vid köpet och kontraktsskrivningen.43 Anmälaren lämnade ett bud på 

                                                 
43 Anmälan gällde även undersökningsplikten av bostadsrätten samt utlämnandet av köpekontraktet. Frågan 

om undersökningsplikt uppstod då mäklaren, enligt anmälaren, informerat köparen att det inte var nödvändigt 

att undersöka lägenheten då denne litade på säljaren och då objektet var en bostadsrätt. Då ord stod mot ord 

lämnades ingen varning. Gällande utlämnandet av köpekontraktet signerades kontraktet vid två olika 

tillfällen av först köparna och sedan säljarna. Därefter nekades anmälaren kopia av kontraktet vid kontakt 

med mäklarens kollega, då denne var bortrest. Detta ansåg fastighetsmäklarnämnden strida mot god 

mäklarsed och tilldelade därför mäklaren varning. Detta lämnas utanför uppsatsen. 
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bostadsrätten efter visning och kontraktet signerades samma kväll den 20 december 2013. 

Vid kontraktsskrivningen informerade köparen, enligt anmälan, mäklaren att denne hade 

ett ungefärligt lånelöfte då de inte, vid besök på banken, hade kommit in med 

lönespecifikationer eller årsredovisning för företaget. Enligt anmälaren uttryckte mäklaren 

att det inte behövdes något lånelöfte och kontraktet signerades. 

Dagen därefter, den 21 december 2013, upptäckte anmälaren att inkomstuppgifterna de 

uppgivit till banken var felaktiga. Vid kontakt med mäklaren uppgav denne att 

handpenningen ändå behövde betalas och att anmälarna fick ansöka om lån hos annan 

bank. Anmälarna uppgav vidare att mäklaren kontaktade dem samma dag och informerade 

att köpet kunde hävas utan konsekvenser. Anmälaren valde att inte häva köpet då denne 

skulle träffa sin bankkontakt 23 december 2013. Vid detta möte fick anmälaren veta att 

något lån inte skulle beviljas. 

Mäklaren uppgav att denne vid visningen frågade köparna om deras lånelöfte räckte för det 

bud de gav och att köparna svarat jakande. Att mäklaren uttalat till köparna att de var 

tvungna att byta bank, när deras bank nekade lån, har enligt mäklaren aldrig skett. Vidare 

uppgav mäklaren att då köparna kontaktade mäklaren dagen efter kontraktsskrivningen och 

ville dra sig ur köpet ville denne inte lämna ut kontraktet tills frågan om återgång var 

utredd. Det hela slutade med att köparna och säljarna signerade återgångsavtal. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade att köpeavtalet stadgade att köpet inte villkorades med 

en låneklausul. Detta med hänvisning till att köparna innehade lånelöfte från sin bank. 

Vidare hänvisade inspektionen dels till köparnas uttalande att de hade skriftligt lånelöfte 

och dels till hur kontraktet var skrivet, vilket verkade spegla detta. I frågan om det 

muntliga beskedet till mäklaren att lånelöftet var ”ungefärligt” står ord mot ord och då 

köparna signerade kontraktet, där det uttryckligen stod att köpet inte villkorats med 

låneklausul, ansåg fastighetsmäklarnämnden att det inte var visat att mäklaren brustit i sin 

skyldighet att verka för ett lånevillkor. Ej heller hade mäklaren brustit i sin 

informationsplikt, gällande konsekvenserna för köparna av att lån inte beviljats. 

Mer ingående yttrade fastighetsmäklarnämnden att mäklare normalt har skyldighet att 

verka för att låneklausul införs i kontraktet då köpet är beroende av finansiering från bank. 

Om sådant är fallet, och låneklausul ändå inte införs, har mäklaren skyldighet att informera 
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om konsekvensen av att lån inte beviljas. Det undantag som finns från denna skyldighet är 

då det framstår ”som praktiskt taget uteslutet att köparen inte kommer få ett lån”.  

Analys: I detta avgörande tolkar och preciserar Fastighetsmäklarnämnden HD:s uttalande 

i NJA 1997 s 127. Muntliga besked att finansiering är ordnad av bank räcker inte för att 

det skall vara praktiskt taget uteslutet att lån inte kommer beviljas. Uppvisandet av ett 

skriftligt lånelöfte, vilket vi kommer återkomma till senare, räcker dock enligt 

Fastighetsmäklarnämnden för att mäklaren inte skall omfattas av informations- och 

rådgivningsplikten. Avgörandet tar inte upp frågan om hur informations- och 

rådgivningsplikten förändras genom ett uppvisande av ett skriftligt lånelöfte som i sin tur 

innehåller villkor. 

h) Fastighetsmäklarnämnden 2015-08-26 

Ärendet gällde återgångsvillkor vid köp av BR. Klagande var tre systrar vilka köpte BR 

genom förmedling av mäklare för 3.7mkr innan offentlig visning, utgångspris 3.5mkr. 

Mäklaren kontaktades i första hand av en av systrarnas pojkvän vilken garanterade 

finansieringen och lade det slutgiltiga budet. Efter kontraktsskrivning visade det sig att de 

ej kunde finansiera köpet då något lån ej beviljades och lägenheten såldes senare till andra 

köpare för 3.5mkr. Säljarna har därefter köparna på 328 153: - i skadestånd för att köpet ej 

genomfördes. Klagande anmälde därefter mäklaren dels för att denne inte verkat för en 

återgångsklausul i kontraktet och dels för att de anser att mäklaren borde insett att de inte 

hade inkomster för att finansiera köpet och därmed inte verkat professionellt när köpet 

genomfördes. 

Mäklaren bestred att denne handlat i strid med god mäklarsed och uppgav att mannen som 

var med vid visningen förklarat att denne skulle se till att finansieringen löstes och att 

något annat ej framgick av deras kontakt. Något förbehåll i kontraktet för lån behövdes 

därmed inte. Vidare uppgav denne att vid kontraktsskrivningen informerades systrarna om 

att skadeståndsskyldighet skulle kunna uppkomma om köpet ej genomfördes. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade, precis som i ärendet 2012-11-21:6, att en 

fastighetsmäklare skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed 

(reglering som återfinns i 8§ fastighetsmäklarlagen).  Vidare uttalade inspektionen att 

mäklare har skyldighet att informera köpare av vikten att ta med ett återgångsvillkor, även 

om säljarna informerat att mäklarna att denne inte kommer godta ett sådant upplägg. 
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Slutligen yttrade inspektionen att ansvaret för att avtalet fullföljs vilar på parterna och att 

en mäklare som inte tagit med ett återgångsvillkor i köpekontraktet inte alltid döms till 

skadestånd, med hänvisning till hovrättsdomen RH 2012:69. 

Då mäklaren informerat köparna att skadeståndsskyldighet kunde uppstå om köpet ej 

genomfördes och vikten av en återgångsklausul samt att mäklaren, efter vad som framgått 

av ärendet, inte haft anledning att ifrågasätta mannens uppgifter om att denne skulle 

finansiera köpet fann inspektionen att mäklaren handlat med god mäklarsed och uppfyllt 

sina skyldigheter.44 

En av ledamöterna var skiljaktig och uttalade, med hänvisning till prop. 1983/84:16 s.41, 

att mäklaren bör lägga fram förslag till en överenskommelse som tillfredsställer både 

säljarna och köparna. Ett exempel på ett sådant förslag skulle vara en låneklausul där det är 

mäklarens ansvar att det utformas tydligt i kontraktet. Vidare preciserade den skiljaktige att 

mäklaren har, förutom upplysningsplikt om vilka konsekvenser ett handlande från part har, 

även har en skyldighet att råda en köpare att ta med en låneklausul, med undantag i de 

situationer där nekande av lån är praktiskt taget uteslutet (i enlighet med NJA 1997 s 127). 

Med detta som utgångspunkt var därför frågan om mäklaren brustit i sin omsorgsplikt 

genom att inte råda köparna att ta med återgångsklausulen i kontraktet.  

Precis som majoriteten hänvisade den skiljaktiga till hovrättens dom RH 2012:69 där 

mäklaren undgick skadestånd för att kontraktet inte villkorats med en återgångsklausul. I 

rättsfallet uttryckte säljaren att lånelöfte fanns, namngav vilken banken som beviljat 

lånelöftet, informerade inte mäklaren vidare om sin finansiella situation samt uttryckte att 

”finansieringen var klar”. I jämförelse till detta fall, uttryckte den skiljaktige vidare, att då 

mäklaren hade information om köparnas ekonomi och att det inte fanns något som visade 

att det var ”praktiskt tagit uteslutet” att lån skulle beviljas ställdes större krav på mäklarens 

handlande. Den muntliga garantin från mannen (som ej var identitetskontrollerad) gick 

enligt den skiljaktiga inte heller att likställas med de precisa uttalandena om lånelöfte 

vilket köpare uttryckte i RH 2012:69. Slutligen ställdes inte heller de planerade 

visningarna in för att finansiering var klar, vilket skedde i RH 2012:69, utan visningarna 

ställdes på grund av det bud som lades över utgångspriset. 

                                                 
44 Mäklaren tilldelades dock varning för att denne inte hade tillräcklig kundkännedom gällande mannen. 
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Allt detta borde, enligt den skiljaktiga, ha lett mäklaren att råda köparna att ta med ett 

förbehåll, inte bara informera att möjligheten fanns. Att mäklaren även uttalade att ett 

förbehåll ”skulle behöva godkännas av säljarna” gjorde inte bedömningen annorlunda. 

Därmed hade mäklaren, enligt den skiljaktiga, ej iakttagit den omsorgsplikt som krävdes i 

sammanhanget och borde tilldelas en varning. 

Analys: Avgörandet och den skiljaktiges uttalande belyser en intressant del av mäklarens 

rådgivningsplikt och vad den innefattar. Fastighetsmäklarnämnden uttalade, med 

hänvisning till RH 2012:69, att mäklaren har skyldighet att informera köparen om vikten 

av låneklausul samt den skadeståndsskyldighet som kan uppstå om någon av parterna inte 

fullföljer köpet. Då mäklaren inte hade anledning att ifrågasätta att köparen, egentligen 

köparens respektives, uttalande att finansieringen var ordnad samt informerade om vikten 

av låneklausul och skadeståndsskyldighet ansåg Fastighetsmäklarnämnden att mäklaren 

handlat med god fastighetsmäklarsed och uppfyllt sina skyldigheter. 

Fastighetsmäklarnämndens uttalande att mäklaren inte haft anledning att ifrågasätta 

köparens uttalande att finansieringen var ordnad var tillräckligt, tillsammans med 

informationen om skadeståndsansvar och återgångsklausul, för att mäklaren inte skall 

behöva uppfylla sin rådgivningsplikt är något svårförstådd i ljuset av NJA 1997 s 127. 

HD:s uttalande att mäklaren har rådgivningsplikt om det inte är praktiskt taget uteslutet 

att lån kommer beviljas verkar inte överensstämma med avgörandet i detta beslut. 

Den skiljaktige hänvisade till samma rättsfall som majoriteten, med en annan bedömning. 

Enligt denne fanns inget som borde fått mäklaren att tro att det var praktiskt taget uteslutet 

att lån inte skulle beviljas och köparen hade ej heller som krav att framtida visningar 

skulle ställas in. Detta borde, enligt den skiljaktige, lett till att mäklaren rådde köparna att 

ta med ett förbehåll, inte bara informerat att möjligheten fanns. 

Majoriteten verkar se rådgivningsplikten mer som en informationsplikt än en 

handlingsplikt medan den skiljaktige, uttryckligen, ansåg att mäklaren bör ha gett rådet att 

ta med en låneklausul. Då mäklaren är den som skriver kontraktet, och är den som besitter 

informationen och kunskapen av parterna, anser jag att rådgivningsplikten bör innefatta 

mer än bara information. En jämförelse kan göras med rådgivningsplikten vid finansiella 

placeringar där strikta regler både för när och hur råd får ges och hur dessa skall 

antecknas. Om mäklaren inte tar fram ett förslag på ett kontrakt som innehåller vad denne 
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anser vara i båda parternas intresse bör denne, enligt min mening, inte ha uppfyllt sin 

rådgivningsplikt. 

6.4.3. Avgöranden gällande villkorens utformning i kontraktet 

a) Fastighetsmäklarnämnden 2009-05-27:7  

Köparen av en fastighet riktade kritik mot två mäklare till fastighetsmäklarnämnden då de 

enligt anmälaren inte bevakat köparens intressen. Efter visning av fastigheten lades ett bud 

vilket godtogs. Vid ett möte på mäklarkontoret informerade köparen mäklaren att denne 

saknad fast anställning och att det fanns risk att banklån inte skulle beviljas. Köparen 

begärde därför att låneklausul infördes i kontraktet. 

Köparen uttalade att denne ansökt om lån den 11 november 2011 och fick avslag. Dagen 

efter kontaktade köparen mäklaren och informerade dennes kollega, då mäklaren var på 

semester, om avslaget från banken. Mäklarens kollega informerade köparen att denne inte 

kunde göra något förrän mäklaren återkom till arbetet. Köparen mailade därför mäklaren 

den 14 november om bankens nekande av lån och krävde handpenningen åter. Den 17 

november besökte köparen kontoret och fick besked att handpenningen hade deponerats. 

Mäklaren meddelade köparen, en vecka senare, att denne den 17 november betalat 

handpenningen till säljaren. 

Mäklaren anförde att denne kallade till kontraktsskrivning 29 augusti 2008. Anmälaren 

hade vid mötet inte beviljats lån och därför tog mäklaren fram nya kontrakt där låneklausul 

infördes. Ett depositionsavtal signerades även på grund av lånevillkoren. Mäklaren 

kontaktades sedan i mitten av september av anmälaren vilken uppgav att finansieringen var 

klar. Därefter kontaktade köparen mäklaren, först genom telefonsamtal och sedan via mail, 

och informerade mäklaren att låneansökan avslagits och att denne begärde återgång av 

köpet. 

Mäklaren uppgav vidare att köparen inte hade informerat denne att det fanns risk att lån 

inte skulle beviljas utan istället uppgav denne att han hade god ekonomi och att 

beviljningen var en ren formalitet. Av kontraktet framgick att ”en förutsättning för denna 

överlåtelse är att köparen erhåller erforderliga lån på köpeskillingen, minus kontantinsats 

om 10%. Köparen förbinder sig att omgående ombesörja att ansöka om lån. I det fall 

köparna ej erhåller lånet skall denna överlåtelse återgå utan att något skadeståndsanspråk 

kan ställas av någon part, och eventuell erlagd handpenning skall återbetalas till köparna”. 
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Mäklaren såg inte tidsfristen som något nödvändigt då köparen förband sig att omgående 

söka lån och att kreditprövningen inte skulle dra ut på tiden. 

Med hänvisning till domskälen i NJA 1997 s. 127 yttrade mäklaren att HD:s uppfattning 

verkar vara att fristen för låneklausulen bör gälla ända fram till besked getts från banken. 

Detta synsätt skulle dock, enligt mäklaren, leda till en obalans mellan parterna varför 

denne vanligtvis verkar för att en tidsfrist införs i kontraktet. På grund av vad mäklaren 

framfört tidigare skedde detta dock inte. 

Fastighetsmäklarnämnden yttrade att bristen på tidsfrist i låneklausul gör att överlåtelsen 

lämnas svävande ändå till tillträdesdagen. Detta har enligt fastighetsmäklarnämnden lett till 

att det skapats en obalans mellan parterna, och vid de tillfällen låneklausul tas med i 

kontraktet bör det utformas som ett åtagande att köpare förbinder sig att söka banklån och 

att denne vid nekande inom en tidsfrist får frånträda köpet. På grund av som framgick av 

ärendet valde fastighetsinspektionen att inte varna mäklaren utan stannade vid sina 

yttrande. 

Analys: Fastighetsmäklarnämnden uttalade i ärendet att en tidsfrist bör skrivas in i 

kontraktet om en återgångsklausul används, då bristen på en tidsfrist skapar en obalans 

mellan parterna till säljarens nackdel. Enligt Fastighetsmäklarnämnden bör klausulen 

utformas som att köparen förbinder sig att söka lån snarast och att en tidsfrist skrivs in i 

kontraktet gällande själva möjligheten till frånträde.  

Hur detta skall fungera i realiteten med bankers hantering och beviljning av lån är något 

oklart. Beslutet om beviljning av lån av banken sätts tillträdesdagen, dagen då köpet 

slutförs. Vanligtvis, med eller utan lånelöfte, villkoras lånet med att köparen om denne 

äger sin nuvarande bostad skall uppvisa ett säljkontrakt innan tillträdet. I dessa 

situationer hamnar köparen i en något speciell situation. Tidsfristen i köpekontraktet, och 

möjligheten till frånträde, kan hinna försvinna innan försäljning av nuvarande bostad 

blivit såld. Banken kan i dessa lägen dra tillbaka sitt beviljade lån och köparen saknar 

möjlighet att slutföra köpet eller att frånträda. 

Det är förståeligt att säljaren uppfattar det som problematiskt att köpet lämnas ovisst ända 

fram till tillträdesdagen. Samtidigt hamnar säljaren i samma situation om möjlighet finns 

till frånträde i kontraktet eller ej frånsett möjligheten för säljaren att begära skadestånd. 

En rättstvist om skadestånd hämmar dock möjligheten för säljaren att hitta ny köpare för 
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sin bostad tills tvisten är löst. En möjlighet till lösning är att mäklaren utformar kontraktet 

så att tidsfristen överensstämmer med de villkor banken satt i löftet eller lånet. För att inte 

obalansen skall bli för stor mellan köparen och säljaren bör dock villkoren i bankernas 

lånelöften justeras, då dessa vanligtvis utformas så att kunden skall uppvisa säljkontrakt 

tre veckor innan tillträdesdagen. 

b) Fastighetsmäklarnämnden 2010-03-25:3 

Ärendet gällde anmälan av mäklare till fastighetsinspektionen för att denne, enligt 

anmälaren, medverkat till att en låneklausul upprättades som ej fungerade i praktiken samt 

att han på förhand kryssat i rutan för avstående av boendekalkyl. Låneklausulen som 

återfanns i kontraktet stadgade ”köparens upptagande av nya lån utgör villkor för detta 

köp, sista dag fr hävning p g a upptagande av lån är 2008-05-16. Därefter gäller avtalet i 

sin helhet”. 

Mäklaren yttrade att köparna vid visning 14 maj 2008 visat intresse för att köpa lägenheten 

och informerade mäklaren att denne skulle sälja sin nästan obelånade fastighet. 

 Kontraktsskrivningen skedde samma dag. Vidare informerade mäklaren köparen att en 

boendekalkyl kunde upprättas före kontraktsskrivningen vilket köparen avstod, detta 

dokumenterades skriftligen. Köparen informerade även mäklaren att de inte skulle behöva 

ta ett banklån för att köpa lägenheten men mäklaren rekommenderade ändå att låneklausul 

skulle stå med i kontraktet. Enligt mäklaren var två dagar rimligt och det var ”olyckligt” att 

det i klausulen inte framgick till vem begäran om återgång skulle ske. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade att mäklaren upprättat en bristfällig låneklausul där det 

inte framgick vem som kunde begära återgång samt till vem begäran skulle framställas. 

Tidsfristen på två dagar ansågs även för kort. Enligt fastighetsinspektionen bör klausulen 

utformas som ”åtagande för köparen att ansöka om lån och att köparen fram till en viss 

bestämd tidpunkt får frånträda köpet om han får skriftligt avslag på sin låneansökan”. Då 

köparen uttryckt att något lån inte behövdes och mäklaren därefter rekommenderat en 

låneklausul som inte var rätt utformad ansåg fastighetsmäklarnämnden att mäklaren brustit 

i rådgivningsplikt. För detta tilldelades mäklaren en varning. 

Analys: Ärendet gällde utformningen av låneklausul. Mäklaren hade i ärendet 

rekommenderat parterna att ta med låneklausul, trots att köparen informerat att denne inte 

skulle behöva ta ett banklån för att finansiera köpet. Mäklaren varnades för att denne inte i 
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klausulen skrivit vem som fick begära återgång, att tidsfristen endast var två dagar samt 

att någon hänvisning saknades till vem och hur begäran om återgång skulle ske. 

Fastighetsmäklarnämnden verkar vara striktare gällande innehållet i eventuell klausul än i 

vilka situationer mäklaren skall föreslå låne- eller försäljningsvillkor. 

c) Fastighetsmäklarnämnden 2011-10-26:2 

Köparen (anmälaren) av en bostadsrättslägenhet anmälde en mäklare för dennes handlande 

vid ett köp av en bostadsrättslägenhet. Köpeavtal signerades 30 september 2008. 

Anmälaren hade ett preliminärt lånelöfte från bank och innehade även en bostadsrätt som 

skulle säljas. Då anmälaren inte lyckades få sin nuvarande bostad såld nekade banken 

lån.45 

Köparen anförde att denne kontaktat mäklaren 7 oktober 2008 och informerat denne att lån 

inte beviljats på grund av att någon försäljning inte kommit till stånd av dennes nuvarande 

bostad och att hon därmed inte hade någon möjlighet att erlägga handpenning. Mäklaren 

skall då ha uppmanat köparen att fortsätta försöka sälja sin bostadsrätt och även informerat 

köparen att någon handpenning inte behövdes betalas in förrän försäljningen var klar. Två 

veckor efter kontakten med mäklaren kontaktade säljaren köparen och frågade varför 

handpenning inte var erlagd. Köparen informerade säljaren i samtalet om vad som sagts 

mellan mäklaren och denne den 7 oktober 2008. Säljaren uttryckte att denne skulle 

kontakta mäklaren och återkom inte till köparen. Visningarna på köparens bostadsrätt gav 

inte något resultat och den 10 november 2008 faxade köparen mäklaren och meddelade 

önskan om återgång. Mäklaren hörde då av sig och begärde skriftligt besked från banken 

om nekande av lån, vilket köparen faxade över omgående. Någon annan motreaktion på 

hävning hade köparen inte tagit emot. 

Hösten 2008 mottog köparen en stämningsansökan för skadestånd och fick veta att 

bostadsrätten sålts vidare, dock till ett lägre pris. Vid mottagandet av stämningsansökan 

blev köparen informerad om att säljaren ansåg att någon korrekt hävningsförklaring inte 

mottagits samt att denne inte fått faxet skickat till sig. På fråga om faxad 

hävningsförklaring vidarebefordrats till säljaren har inget tydligt svar getts av mäklaren. 

                                                 
45 Frågan gällde även omförsäljning av objektet vilket lämnas utanför denna redogörelse. 
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Stämningen ledde till förlikning, under 2010, där köparen ersatte säljaren med 55 000 kr 

och båda parterna stod för egna rättegångskostnader. 

Av intresse för frågan ingav köparen två överlåtelseavtal, samtalslista, hävningsförklaring, 

meddelanden samt intyg från köparens bank och skriftväxling med mäklarens ombud. Av 

överlåtelseavtalets 17§ framgick 

Detta avtal gäller under förutsättning att köparen beviljas kredit för 

fullgörande av detta köp. I det fall så ej sker äger köparen rätt att 

omedelbart låta köpet gå åter och återfå erlagd handpenning. Besked 

angående eventuellt avslag skall ges av kreditgivaren skriftligt senast 

2008-10-07, efter detta datum äger köparen ej längre rätt att låta köpet 

gå åter. 

Gällande samtalslistan noterades samtal till mäklaren den 7 oktober 2008 kl. 12.47 vilket 

varade i 1 minut och 3 sekunder. Faxet om hävning, vilket skickades efter samtalet, löd 

Refererar till samtal första veckan av oktober 2008 dvs före den 7/10. Då 

upplyste jag dig om att jag inte fick lån till handpenningen samt att jag 

inte lyckats få min lägenhet såld. Jag ville avsluta affären men du ansåg 

att det vara en bra idé för det skulle dyrt för mig. Vidare uppmanade du 

mig att ha is i magen och vänta samt att det inte var nödvändigt att 

betala in handpenningen. Enligt paragraf 17§ i köpeavtalet framgår att 

köpet gäller under förutsättning att köparen beviljats kredit. Eftersom 

banken ej beviljat handpenning[slån] borde köpet återgått omedelbart. 

Härmed vill jag skriftligen påtala att överlåtelseavtalet hävts från min 

sida. Vilket datum bakåt i tiden för hävning som skall gälla får bedömas 

av andra. Tilläggas kan ang. handpenningen att jag fick ett samtal från 

säljaren som undrade varför hon inte fått handpenningen. S den 10 

november NN. 

Anmälaren uppgav vidare att mäklare, vid skriftväxling med köparens ombud under 2009, 

hävdat att låneklausulen krävde avslag från tre olika banker samt att det skriftliga avslaget 

från banken borde ha skickats både till säljaren och mäklaren. 
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Mäklaren uppgav att denne noggrant och tydligt informerat köparen att bankens nekande 

om lån var tvunget att inkomma skriftligt vid kontraktsskrivningen samt vid samtalet den 7 

oktober 2008. Vidare uppgav mäklaren att denne inte rekommenderat att köparen skulle 

fortsätta försäljningen av sin egen bostad. Då någon vidare kontakt inte sökts av säljaren 

förutsatte mäklaren att köpare och säljare skulle ha kontakt sinsemellan. 

Anmälaren ingav protokoll från tingsrättens muntliga förberedelse där det framgick att 

säljaren skulle höras i frågan om att något meddelande om hävning ej mottagits, varken 

från köparen eller mäklaren.  I den muntliga förberedelsen framkom även att säljaren, efter 

samtalet med köparen angående handpenningen, besökt mäklaren vilken gav rådet att 

”avvakta”. Någon hävningsförklaring har ej heller getts från säljaren, då mäklaren 

informerat denne att en sådan skulle kunna ses som ett accepterande av kontraktsbrott från 

köparens sida. 

Mäklaren kompletterade ärendet och uppgav att denne, i samtalet den 7 oktober 2008, 

informerade köparen ”att ett skriftlig negativt lånebesked kunde uppvisas senast samma 

dag samt att om så inte gjordes” kunde köparen ej åberopa sin rätt till återgång. Faxet om 

hävningen mottogs av mäklaren efter den 7 oktober och mäklaren vidarebefordrade det till 

säljaren ”så snart det gått”, månaden efter i november 2008.  

Fastighetsmäklarnämnden uttalade, med hänvisning till 2009-05-27:7 i FMN:s årsbok, att 

mäklaren har ett ansvar vid införandet av en låneklausul i köpekontraktet. Villkoret bör 

utformas som dels ett åtagande för köparen att söka lån hos bank och dels ge anvisning om 

en bestämd tidpunkt när begäran om återgång senast skall ges. Vidare skall klausulen 

innehålla tydliga anvisningar till vem begäran om återgång skall framställas och på vilket 

sätt begäran skall framställas, muntligen alternativt skriftligen. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade vidare att det i det här fallet inte framgick någon 

anvisning i låneklausulen om hur återgång skulle ske och att mäklarens yttrande i ärendet 

har varit motstridig. Mäklaren har i olika uttalanden uppgivit att det var tillräckligt att 

meddela mäklaren med skriftligt nekande från banken alternativt att det var tillräckligt att 

det negativa beskedet från banken skulle ”uppvisas”. Säljaren har även uppgivit i 

bevisuppgift till tingsrätten att formkravet för återgång var att köparen meddelade säljaren 

skriftligt handling från banken att köparen nekats lån.  På grund av bristande anvisning och 
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formkrav i låneklausulen, samt att det var oklart vad köparen och säljaren avtalat i 

överlåtelsen, meddelades mäklaren varning. 

Gällande återgångssituationen uttalade fastighetsmäklarnämnden att, då låneklausulen varit 

bristfällig, det ålagt mäklaren att kontrollera att denne uppfattat köparens besked om 

hävning samt att skyndsamt vidarebefordra beskedet till säljaren.  Då mäklaren underlåtit 

att göra detta har denne brutit mot god fastighetsmäklarsed och tilldelades varning. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade även att det är anmärkningsvärt att ett samtal angående 

köpets giltighet endast tog en minut. 

Slutligen uttalade fastighetsmäklarnämnden att då mäklaren, efter att begäran om hävning 

mottogs via fax, inte säkerställt att köpare och säljare haft kontakt sinsemellan och ej heller 

verkat för att överenskommelse nåtts brutit mot sin omsorgsplikt om både säljare och 

köpare. För detta tilldelades mäklaren varning. 

Analys: Fastighetsmäklarnämnden uttalade i ärendet återigen att klausulens utformning 

och formkravet på återgång skall vara klar för både köparen och säljaren. Mäklaren 

tilldelades varning då det inte i klausulen fanns någon anvisning om hur och till vem 

återgång. Mäklarens motstridiga uppgifter att det räckte med att köparen uppvisade avslag 

från banken i ärendet hos Fastighetsmäklarnämnden, medan denne i tvisten mellan köpare 

och säljare i tingsrätten uttalade att det krävdes skriftlig handling från banken som visade 

att lån inte beviljats gjorde inte situationen enklare att hantera. 

Intressant för ärendet är Fastighetsmäklarnämndens uttalande att mäklaren, då 

låneklausulen varit bristfällig, åläggs att kontrollera om denne uppfattat köparens hävning 

korrekt och skyndsamt meddela säljaren. God fastighetsmäklarsed bör därmed innefatta 

att mäklare, som begår misstag i sitt yrkesutövande, skall i den mån det är möjligt se till 

att skyndsamt rätta till dem. 

d) Fastighetsmäklarnämnden 2012-10-24:6  

Anmälan riktades mot mäklaren vid ett köp av bostadsrätt. Anmälaren var köparen vilken 

riktade kritik mot mäklaren dels för att låneklausulen var felaktig utformad dels för att 

mäklaren inte verkat för en försäljningsklausul i kontraktet. 

Bostadsrätten förvärvades den 14 juli 2011. Då köparna inte fick sin nuvarande bostad såld 

kunde köpeskillingen ej betalas den 1 augusti 2011. Tillträdet flyttades därför fram en 



45 

 

månad innan det återgick den 20 december 2011. Köparen erlade endast halva 

handpenningen. Säljarna stämde därefter köparna och yrkade på 156 657 kr i skadestånd 

samt ersättning för dubbelt boende om 65 095 kr. 

För att köpet skulle gå igenom fanns två olika förutsättningar, antingen skulle köparen få 

lån beviljat eller så krävdes ett säljkontrakt på nuvarande bostad. Enligt köparen tog 

mäklaren aldrig upp frågan om försäljningsklausul och den låneklausul som infördes 

stadgade en alltför kort återgångstid, då köparen skulle meddela säljaren skriftligen senast 

en dag efter kontraktsskrivning. Att mäklaren var den som skulle sköta försäljningen av 

köparnas nuvarande bostad ansåg klagande särskilt försvårande. Köparna nekades lån 

dagen efter och kontaktade enligt uppgift mäklaren samma dag. Därefter sköts tillträdet 

upp ett flertal gånger. 

I kontraktet stadgades, angående försäljning av nuvarande bostad, i 16§ att köparen var 

införstådd med att det inte fanns något villkor om försäljning av köparens nuvarande 

bostad för köpets fullbordan. Gällande låneklausul stadgade kontraktet i 17§ att köparen 

hade rätt att begära köpets återgång om lån inte beviljats och att denne begäran senast skall 

ske skriftligen till säljaren senast den 15 juli 2011, en dag efter kontraktsskrivningen. 

Mäklaren anförde att denne informerats av köparna att det inte var något problem med 

finansieringen och att köparna var införstådda med att någon försäljning inte skulle komma 

till stånd innan tillträdesdagen. Den första visningen av köparens boende skedde den 2 

augusti 2011. Mäklaren frågade köparna inför kontraktsskrivning om dessa hade lånelöfte 

och fick ett nekande svar. Köparna uppgav dock att banken inte skulle neka dem att köpa 

en billigare bostad. Vid kontraktsskrivningen uppgav mäklaren vidare att denne extra 

tydligt förklarade låneklausulens innebörd och att det var möjligt för köparna att begära 

återgång genom låneklausulen, oavsett orsaken till bankens nekande. Detta, enligt 

mäklaren, särskilt för den eventualitet att banken skulle neka lån på grund av att nuvarande 

bostad ej sålts. 

Enligt mäklaren kontaktade köparna denne den 15 juli 2011 och informerade att det gått 

bra hos banken. Några dagar senare kontaktades mäklaren igen och säljarna uppgav att 

banken ändrat sig och att de inte kunde betala handpenningen. De ville dock, enligt 

uppgift, fortfarande fullfölja köpet. Köparna godkändes senare av föreningen och erlade 
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handpenning på 80 000kr, dock fyra månader försent. Köpet återgick den 20 december 

2011. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade, precis som i föregående fall, att mäklaren skall utföra 

sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god mäklarsed. Fastighetsmäklarinspektion yttrade 

vidare, med hänvisning till prop. 1983/84:16 s.  41, att mäklare har en handlingsplikt vid 

kontraktsskrivning och att denne skall vara observant och aktiv på de frågor som behöver 

lösas. 

I fråga om försäljningsklausulen uttalade Fastighetsmäklarnämnden att då tillträdesdagen 

var en halv månad efter att överlåtelseavtalet undertecknats och försäljningen av köparnas 

boende påbörjades efter kontraktsskrivningen bör det stått klart för alla parter att enda 

möjligheten att köpet skulle fullföljas var att banken beviljat lån utan att köparnas bostad 

blivit såld. Därmed finns ingen grund att tilldela någon påföljd för mäklaren på grund av 

att försäljningsklausul saknades. 

Gällande låneklausulen och tidsfristen uttalade Fastighetsmäklarnämnden att mäklaren 

insett att köpet skulle finansieras via lån och att den korta tidsfristen på en dag inte gett 

köparna möjlighet att ta ett informerat beslut efter bankens besked. Då mäklaren, enligt 

egna uppgifter, inte verkat för en längre tidsfrist har denne därmed åsidosatt sin 

omsorgsplikt och varnades. 

Analys: Ärendet behandlar dels utformningen av en återgångsklausulen och dels 

mäklarens handlingsplikt gällande vad som skall finnas med i kontraktet. 

Fastighetsmäklarnämnden uttalade att en tidsfrist på en dag, i den låneklausul som togs 

med, från kontraktsskrivningen inte gett köparna möjlighet att ta ett informerat beslut efter 

att banken nekat lån. Gällande mäklarens handlingsplikt uttalade 

Fastighetsmäklarnämnden att parterna borde ha förstått att någon låneklausul inte skulle 

vara aktuellt då tillträdesdagen var satt en och en halv månad efter kontraktsskrivningen 

och någon försäljning inte hade påbörjats. Om mäklaren har någon handlingsplikt vid 

bestämmandet av tillträdesdagen belyses inte. Då mäklaren har en generell 

rådgivningsplikt är det en intressant fråga om även detta omfattas. Om försäljning krävs, 

exempelvis om köpet skall finansieras endast med pengar från nuvarande boende, kan 

parterna undvika osäkerheten i en försäljningsklausul genom att lägga tillträdet, efter 
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konsultation med mäklaren och dennes kunskap om marknaden, så långt fram att riskerna 

för att köparen inte skall kunna slutföra köpet minimeras.  

7. Sammanfattning och diskussion 

7.1.  Inledning 

I denna analys skall de tre frågorna som ställdes i början av uppsatsen besvaras. 

Diskussionen kommer först behandla rådgivnings- och informationsplikten i gällande rätt, 

där en huvudregel skall klargöras och eventuella undantag redovisas. Därefter kommer en 

kortare del som behandlar utformningen av själva villkoren och eventuella komplikationer 

i förhållandet mellan villkor i kontraktet och villkor i det lånelöfte köparen getts från 

banken. Slutligen sker en diskussion om hur god fastighetsmäklarsed vid 

kontraktsskrivningen samt villkorens utformning bör regleras i framtiden. 

7.2.  Hur omfattande är fastighetsmäklarens informations och 

rådgivningsplikt vid kontraktsskrivning? 

Begreppet god mäklarsed lämnades, vilket tidigare nämnts, vid kodifieringen i 1984 års 

fastighetsmäklarlag vag för att kunna utvecklas och förändras över tid genom domstolarnas 

och fastighetsmäklarnämndens beslut.46 För att analysera god fastighetsmäklarsed, 

mäklarens roll vid kontraktsskrivning och dess utveckling, måste begreppen ses 

tillsammans med frågan om mäklarens opartiskhet, hur mäklaren skall bevaka 

uppdragsgivarens och motpartens intressen samt om rådgivning till köparen kan anses 

skada säljaren ekonomiskt. Huvudfrågan blir därmed vad som omfattas i rekvisitet ”i den 

utsträckning god fastighetsmäklarsed kräver det” i FML 16 § st. 1. 

Om god mäklarsed innefattar att säljaren skall bevaka endast uppdragsgivarens intressen 

vid kontraktsskrivningen, eller om mäklaren skulle anses skada säljaren ekonomiskt genom 

att råda parterna att ta med klausuler i kontraktet bör kravet på rådgivning endast riktas 

mot uppdragsgivaren. Därmed måste opartiskheten och frågan om ekonomisk skada vid 

kontraktsskrivning först analyseras. Som tidigare nämnts bestämmer säljaren och köparen 

ytterst vad som skall stå med i kontraktet. Analysen behandlar om hur och om mäklaren 

skall förpliktas att råda parterna, sen om de råd som ges följs av säljare och köpare är 

ovidkommande.  

                                                 
46 Prop. 1983/84:16 s. 13 f. 
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Huruvida en mäklare skall vara helt opartisk i sitt förhållningssätt till köpare och säljare 

diskuterades vid införandet av fastighetsmäklarlagen 1984 och vidare i förarbetena i 1995 

års upplaga av lagen. Utredaren i prop. 1983/84:16 uttalade, i frågan om det skulle införas 

en bestämmelse att mäklaren så långt som skulle söka tillgodose både säljares och köpares 

intressen, att ”mäklarens roll i förhållande till parterna bör istället bedömas mot bakgrund 

av den allmänna bestämmelsen om god mäklarsed […].”47 Frågan diskuterades vidare i 

prop.  1995:45 där utredaren uttalade ”regeringen anser att det ligger ett värde i att 

mäklarna så långt som möjligt intar en neutral roll som opartisk mellanman […]. Förutom 

när det gäller den rent affärsmässiga delen av mäklarens uppdrag synes remissinstanserna 

inte heller ha någon invändning mot det.”48 

Domslut och Fastighetsmäklarnämndens beslut har därefter speglat denna syn och 

någorlunda enighet har nåtts. Mäklaren skall i sitt yrkesutövande verka opartiskt i alla 

frågor som inte rör rent ekonomiska intresse för säljaren. Vid sådana tillfällen skall 

mäklaren stå, åtminstone till största grad, på säljarens sida.49 

I och med detta måste fastställas ifall rådgivande och informerande om låneklausul eller 

försäljningsklausul ses som en fråga av rent ekonomiskt intresse för säljaren. Sett till NJA 

1997 s 127 I bör svaret bli nekande. Högsta domstolen uttalade att köparen har ett 

väsentligt intresse, på grund av de stora skadestånd köparen kan tvingas betala, att 

kontraktet innehåller en låneklausul om så behövs och mäklaren bör därför, vid vissa 

situationer, råda köparen. Vidare uttalade HD även att en eventuell låne- eller 

försäljningsklausul bör vara i säljarens intresse, då säljaren slipper en lång process mot 

köparen på grund av kontraktsbrott och någon provision inte behövs betalas till mäklaren 

om köpet inte slutförs. Om klausul inte finns blir säljaren även vid en senare försäljning 

skyldig att betala provision, något som kan bli kostsamt. Något hinder för mäklaren att 

råda parterna, med grund av att en låneklausul eller försäljningsklausul ses som en rent 

ekonomisk fråga för säljaren bör därmed inte anses finnas. 

Samma slutsats bör nås gällande huruvida mäklaren genom att råda köparen, att ta med 

låne- och försäljningsklausul skadar säljaren ekonomiskt. Säljaren riskerar vid bristfällig, 

eller saknad, låne- eller försäljningsklausul både långa processer och kostnader samt även 

                                                 
47 Prop. 1984/84:16 s. 13. 
48 Prop. 1994/95:14 s. 41.  
49 Prop. 1994:45 s. 42 samt prop. 1983/84:16 s. 13. 
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risken att potentiella köpare inte finns kvar om bostaden senare säljs. Tas låne- eller 

försäljningsklausul med och köparen löser finansieringen, eller försäljningen, går köpet 

igenom och säljaren får fullt betalt för sin bostad. Hävs köpet genom en, i kontraktet 

inskriven, klausul har säljaren möjlighet att direkt genom mäklarens hjälp gå vidare med 

nästa köpare. Säljaren kan därmed, om kontraktet inte innefattar någon klausul och 

köparen inte kan fullfölja köpet, lida ekonomisk skada.  Något hinder för att mäklaren skall 

råda köparen att ta med låne- eller försäljningsklausul på grund av att det skadar säljaren 

ekonomiskt bör därför inte heller finnas. 

Då något hinder på grund av ovanstående grunder inte finns och mäklaren därmed skall 

agera opartiskt och ge parterna all den information och råd de behöver för att slutföra köpet 

måste en analys vidare ske om hur och när mäklare förpliktas att råda och informera 

parterna vid kontraktsskrivningen. Eventuella undantagssituationer där mäklaren inte 

behöver råda och vilka råd som godtas vid rådgivning behöver även undersökas.  

HD beskrev i NJA 1997 s. 127 I och II huvudregeln gällande rådgivningsrätten för mäklare 

Mot bakgrund härav måste fastighetsmäklare, i fall då en köpare är 

beroende av att beviljas lån eller få överta lån för att kunna betala 

köpeskillingen, i princip anses skyldig att upplysa köparen om följderna 

av att han inte fullgör sin betalningsskyldighet enligt köpeavtalet på 

grund av att lån eller övertagande lån inte kunnat ordnas samt råda 

köparen till att begära att beviljande eller övertagande av lån tas in som 

ett villkor för köpets giltighet. 

HD uttalade vidare att endast när det ses som ”praktiskt taget uteslutet att köparen inte 

kommer beviljas att lån” behöver mäklaren ej råda parterna.50 Huvudregeln har senare 

upprepats av HovR och Fastighetsmäklarnämnden i senare rättsfall och beslut.51 HD 

uttalade även, i NJA 1997 s 127 II, att mäklaren inte undantas från sin rådgivnings- och 

informationsplikt om säljaren uttryckligen informerat mäklaren att något sådant villkor inte 

godtas. Mäklaren har därmed en rådgivningsplikt mot köparen även i dessa situationer. 

Huvudregeln kan därmed kortfattat beskrivas som att mäklaren alltid skall råda och 

informera om klausulerna om mäklaren fått information att köpet finansierats genom lån, 

                                                 
50 NJA 1997 s 127 I. 
51 NIA 1997 s 127 I. 
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eller om köparen har ett nuvarande boende som måste säljas för att köpet skall finansieras. 

Vilka situationer där det anses praktiskt taget uteslutet möjligt att lån inte beviljas bör 

därför preciseras. Tingsrätten uttalade i RH 1996:136 att köparens uttalande att 

”finansieringen var ordnad” räckte för att det inte krävdes att mäklaren skulle behöva råda 

köparen att ta med låneklausul, något som HovR vid överklaganden inte höll med om. 

HovR uttalade att det i frågan fanns motstridiga intressen gällande klausuler i kontraktet, 

då mäklaren säkrar sin provision om köpet inte lämnas svävande. Därför bör mäklaren, då 

köparen endast uttalat att ”finansiering var ordnad”, enligt HovR åläggas att informera 

både köparen och säljaren om möjligheten till låne- och försäljningsklausuler samt 

klargöra de konsekvenser som kan uppkomma om så inte sker. Ett svävande uttalande från 

köparen att finansiering är ordnad gav därmed ej utrymme för mäklaren att åsidosätta sin 

informations- och rådgivningsplikt gällande låne- och försäljningsklausul.52  

Frågan om undantag prövades även i NJA 1997 s 127 I där köparen över telefon fick 

muntligt besked av banken att lån skulle beviljas. Mäklaren var den som förmedlade 

kontakten och tog även del av samtalet och besked. Köparen nekades senare lån då denne 

uppgav andra uppgifter om inkomst vid sin skriftliga ansökan till banken. HD uttalade trots 

detta att mäklaren brustit i sin informations och rådgivningsplikt, då denne inte informerat 

köparen om vilka konsekvenser som skulle drabba köparen om lån inte beviljades, med 

hänvisning till att beslut om finansiering inte fastställs förrän tillträdesdagen. Vidare 

uttalade HD att plikten att informera och råda köpare att ta med låneklausul inte förändras 

av att mäklaren vet att säljaren inte skulle godta en sådan klausul. Justitierådet Thorsson 

var skiljaktig och uttalade att mäklaren genom det muntliga godkännandet från banken har 

haft fog för att finansieringen var ordnad och att frågan om låneklausul inte behövde lyftas.  

Köparens uppgifter och muntliga besked från bank frigjorde därför, enligt HovR och HD, 

ej mäklaren från sin informations- och rådgivningsplikt om försäljning av nuvarande 

boende eller lån är en grundförutsättning för köpet. Rådgivningsplikten för mäklare kan 

därför anses vara strikt enligt domstolarna om muntligt besked getts av köparen och 

banken, med undantag för de speciella omständigheterna som fanns i RH 2012:69 där 

HovR fäste särskilt hänseende till att budet på bostaden lades före visning och ett villkor 

för affären, från köparens sida, var att alla visningar ställdes in. Det muntliga yttrandet från 
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köparen var även preciserat då köparen förutom att informera mäklaren att finansieringen 

var ordnad även nämnde vilken bank som gett löftet. Mäklaren ansågs vid en sådan 

särskild situation inte behöva råda parterna att ta med låneklausul.  

Avgörandet i RH 2012:69 bör inte tolkas som en förändring av HD:s uttalade strikta 

rådgivningsplikt, vilken endast faller bort om det är praktiskt tagit omöjligt att lån inte 

kommer beviljas. Avgörandet bör istället ses som ett särskilt undantag från huvudregeln då 

de inställda visningarna leder till att säljaren saknar möjlighet att enkelt gå vidare med 

annan köpare och att mäklaren därför, för att balansen mellan säljare och köpare inte skall 

rubbas, inte åläggs att påtala och informera om vikten av återgångsklausul. 

Fastighetsmäklarnämnden har senare kompletterat, och i vissa fall öppnat upp, situationer 

där mäklaren inte anses behöva råda och informera vid kontraktsskrivningen då besked om 

finansiering getts från banken. I FMN 2012-11-21:6 uttalade fastighetsmäklarnämnden att 

då köpekontraktet specifikt stadgade att lån inte var något särskilt villkor ansågs kontraktet 

spegla partsviljan och mäklaren hade därför inte underlåtit att informera och råda att låne- 

och försäljningsklausul infördes i kontraktet. Kontraktets lydelse räckte där, något oklart, 

till att mäklaren ansågs ha uppfyllt sin rådgivningsplikt. 

Även i FMN 2015-08-26 ansågs en mäklare handlat med god mäklarsed då denne 

informerat köparna om eventuell skadeståndsskyldighet samt informerat om möjligheten 

till låneklausul. Att mäklaren inte gett köparna rådet att inkludera låneklausul i 

köpekontraktet ansåg fastighetsmäklarnämnden i linje med god mäklarsed, då köparna 

muntligen informerat mäklaren om att lån var garanterat samt även nämnt vilken bank 

som, enligt uppgift, stått bakom denna garanti. I detta ärende var en av ledamöterna 

skiljaktig och anförde att en muntlig garanti från köparen inte kunde likställas med de 

precisa uttalanden om lånelöfte vilket gavs i RH 2012:69. Detta, tillsammans med att 

framtida visningar inte ställdes in, borde enligt skiljaktiga ha förpliktigat mäklaren att råda 

köparna att ta med återgångsklausul. 

Fastighetsmäklarnämnden, i jämförelse med domstolarna, ser därmed fler situationer där 

muntliga besked från köpare leder till undantag från domstolarnas strikta tolkning av god 

mäklarsed vid kontraktsskrivning. Vad som slutligen måste undersökas är därefter om 

skriftliga lånelöften gör att mäklaren helt kan bortse från rådgivnings- och 

informationsplikten. 
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Frågan har inte prövats av domstol men Fastighetsmäklarnämnden har uttalat att skriftligt 

lånelöfte är tillräckligt för att det anses ”som praktiskt taget uteslutet att köparen ej 

kommer beviljas ett lån”. Mäklaren ansågs i ärendet ha handlat enligt god mäklarsed då 

köparen uttryckt att skriftligt lånelöfte fanns samt att kontraktet uttryckligen stadgade att 

köpet inte villkorades med låneklausul. I denna situation ansåg fastighetsmäklarnämnden 

att mäklaren ej heller skulle vara förpliktigad att informera köparen om de konsekvenser 

köparna kunde få om inte köpet fullbordats. Av ärendet framgår att ord stod mot ord i 

frågan om köparen uttalat att ett skriftligt lånelöfte fanns, och det kan antas att detta, 

tillsammans med den uttryckliga klausulen frigjorde mäklaren från rådgivningsplikten. Hur 

denna regel kan användas i framtiden är något oklart, då det bevisningen i dessa situationer 

oftast är bristfällig.53 

Ett skriftligt uppvisande av lånelöfte bör därför enligt gällande rätt leda till att det ses som 

praktiskt taget uteslutet att köparen inte kommer beviljas lån. I dessa fall bör det därmed 

inte krävas att mäklaren råder köpare, eller säljare, att ta med låne- eller försäljningsklausul 

i kontraktet. Då finansieringen anses säker bör mäklaren ej heller behöva informera 

parterna om de eventuella konsekvenser som kan uppkomma om köpet inte genomförs. 

Mäklarens rådgivningsplikt i de situationer där det skriftliga lånelöftet är villkorat har ej 

berörts av Fastighetsmäklarnämnden eller domstolarna.   

Sammanfattningsvis bör huvudregeln anses vara att mäklaren alltid skall råda parterna att 

ta med låne- eller försäljningsklausul om lånet finansieras genom lån eller försäljning av 

nuvarande bostad. Endast då det anses som praktiskt taget uteslutet att lån inte kommer 

beviljas undantas mäklaren från denna rådgivningsplikt. I de situationer där köparen 

muntligen informerar mäklaren att finansiering är ordnad och ger specifik hänvisning till 

vilken bank som gett löfte om finansieringen kan undantag anses finnas, särskilt om 

visningar ställs in eller, alternativt, att kontraktet uttryckligen stadgar att köpet inte 

villkoras med låneklausul. Detta bör även gälla försäljningsklausuler. Slutligen undantas 

mäklaren från rådgivningsplikten om köparen uppvisar skriftligt lånelöfte från bank. 

Fastighetsmäklaren informations och rådgivningsplikt måste anses vara omfattande. 

Högsta domstolen har fastställt en huvudregel där mäklaren, i de flesta av de 

bostadsaffären som sker idag, skall råda och informera både köpare och säljare om hur 
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kontraktet bör utformas och vilka möjligheter till återgångsklausuler som finns. Då 

mäklaren är den som författar kontraktet ställs vidare höga krav på mäklaren gällande 

förståelse för partsviljan och den information som skall förmedlas till köpare och säljare. 

De många undantag från huvudregeln som öppnats upp, dels genom avgöranden i 

Fastighetsmäklarnämnden och dels i domstolarna, gör dock att mäklarens rådgivning- och 

informationsplikt är något urholkad och svåröverblickbar. Ser man detta tillsammans med 

de svårigheter i bevisningen som finns gällande de tillfällen där mäklare bryter mot god 

fastighetsmäklarsed, där det ofta uppkommer situationer där ord står mot ord och mäklaren 

är den som för anteckningar, finns det rikligt med möjligheter för mäklare att undkomma 

dels den förpliktade rådgivande funktionen i sin yrkesroll och dels repressalier för felaktigt 

handlande. 

Rimligheten att mäklare undantas från rådgivningsplikten då skriftligt lånelöfte uppvisas 

kommer att diskuteras vidare nedan. Vidare kommer analysen beröra situationen där 

lånelöfte villkorats av banken och hur mäklaren skall förhålla och utforma klausuler i 

köpekontraktet skydda båda köparen, och säljaren, med detta i åtanke. 

7.3.  Hur skall mäklaren utforma låne- eller försäljningsvillkor i 

kontraktet? 

Hur försäljnings- eller låneklausul skall utformas i kontraktet av mäklare har även tagits 

upp av Fastighetsmäklarnämnden. I FMN 2012-10-24:6 uttalade fastighetsmäklarnämnden 

att låneklausulens tidsfrist på en dag inte gav köparna tillräcklig möjlighet att ta ett 

informerat beslut. Nämnden ansåg därför att mäklaren brustit i sin omsorgsplikt och 

tilldelade mäklaren en varning. Vidare uttalade fastighetsmäklarnämnden i 2010-03-25:3, 

där tidsfristen sattes till två dagar, att klausulen bör utformas som ett ”åtagande för köparen 

att ansöka om lån och att köparen fram till en viss bestämd tidpunkt får frånträda köpet om 

han får skriftligt avslag på sin låneansökan. Även här ansågs mäklaren brustit i sin 

omsorgsplikt och varnades. 

Slutligen uttalade fastighetsmäklarnämnden i 2011-10-26:2 att det i låneklausulen skall 

framgå tydlig anvisning och eventuellt formkrav på hur köparen skall, till mäklaren, begära 

hävning av köpet54. Då mäklaren brustit i utformningen av klausulen, samt inte följt upp 
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med köpare och säljare efter att köparen kontaktat denne och velat häva köpet, tilldelades 

mäklaren varning.  

Av intresse är även vilka råd som godtas från mäklare till parterna. Att genom aktiv 

övertalning förmå köpare att ej ta med försäljningsklausul med löfte om att dennes bostad 

skulle säljas innan tillträde ansågs av HovR i RH 1995:127 vara ett klart avsteg från god 

mäklarsed. Samma sak bör gälla om mäklare förmår köpare att ej begära låneklausul i det 

fall köparen, eller säljaren, känner sig osäker på finansieringen. Det som mäklaren istället 

skall informera om, enligt HovR i RH 1996:136, är konsekvenserna av de olika 

alternativen för parterna, att ta med eller inte ta med klausuler, och råda köparen och 

säljaren efter mäklarens uppfattning om parternas ekonomiska situation.55 Sammanfattat 

får mäklaren, enligt god fastighetsmäklarsed, därmed ej försöka övertyga varken säljare 

eller köpare att inte ta med någon av klausulerna.  

Generellt sett skall mäklaren utforma låne- och försäljningsvillkor på sådant sätt att det är 

enkelt för både köpare och säljare att förstå i vilka situationer en begäran om återgång kan 

ske och på vilka grunder. Vidare skall utformade klausuler innefatta tidsfrister, som inte är 

alltför snäva, och ge instruktion gällande till vem och i vilken form återgångsbegäran skall 

ske. 

Gällande utformandet av villkoren på köpekontraktet och eventuella villkor i lånelöftet 

uppkommer dock en något obekväm situation. Fastighetsmäklarnämnden har uttalat att en 

låneklausul som saknar tidsfrist leder till en obalans mellan parterna till säljarens nackdel, 

då köpet lämnas svävande fram till tillträdet. Enligt Fastighetsmäklarnämnden bör därför 

”villkoret utformas som ett åtagande för köparen att ansöka om lån och att köparen fram 

till en viss bestämd tidpunkt får frånträda köpet om han får skriftligt avslag på sin 

låneansökan”.56 Villkoren i lånelöften som ges ut av bankerna innefattar vanligtvis, då 

köparna för att finansiera köpet skall sälja nuvarande bostad, ett villkor som kräver att 

köparna skall uppvisa signerat köpekontrakt tre veckor innan tillträdesdagen. Ett villkor 

från mäklarna med en snävare tidsfrist än lånelöftet bör därför sätta köparna, och säljarna, i 

en ekonomiskt riskabel situation då köpet inte kan hävas på grund av bankens nekande om 

lån. Problemet med en obalans till nackdel för säljarna bör vid sådana situationer 
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fortfarande uppkomma om villkoret läggs så långt fram som tre veckor före tillträdet. 

Problematiken har inte hittills utretts i ärende hos fastighetsmäklarnämnden eller domstol. 

 

7.4.  Bör mäklarens rådgivningsroll omvärderas i och med digitalisering 

och konsumenters mobilitet på finansmarknaden? 

Att mäklaren vid osäkerhet om köparens finansiering, eller om genomförande av köpet 

krävde försäljning av köparens nuvarande bostad, skall råda och informera parterna om 

möjlighet till låne- och försäljningsklausul har konstaterats tidigare, och likaså undantagen 

från huvudregeln. Denna del av uppsatsen kommer behandla om denna lösning fungerar i 

dagens bostadsmarknad och om någon förändring bör ske gällande antingen huvudregeln 

eller undantagen. Vidare kommer analysen behandla om någon förändring bör ske gällande 

utformningen av villkoren i köpekontraktet. Analysen avslutas med allmänna reflektioner 

om mäklares roll i förhållande till konsumenter och bankerna. 

Som tidigare nämnts har situationen där skriftligt lånelöfte uppvisas prövats av 

Fastighetsmäklarnämnden. Uppvisandet av ett skriftligt lånelöfte gör att finansieringen 

anses ordnad, enligt Fastighetsmäklarnämnden, och undantag från rådgivnings- och 

informationsplikt föreligger.57 Tanken är troligen, enligt Fastighetsmäklarnämnden, att 

risken, för både säljare och köpare, att köpet inte kan fullföljas är liten, då banken skall ha 

gjort kreditupplysning, räknat igenom köpet och villkorat lånelöftet om behov funnits. 

Sett i ett historiskt perspektiv bör denna ordning fungerat väl. Tidigare besökte köparen ett 

lokalt bankkontor där handläggare i person gick igenom de möjligheter köparna hade att 

beviljas lån. Möjligen kände handläggaren även till den lokala bostadsmarknaden och det 

objekt, eller flertalet objekt, köparen var intresserad av och kunde ge råd även om själva 

bostaden direkt vid ansökan om lånelöfte. Bostadsformen bostadsrätt var ej heller en lika 

stor del av bostadsmarknaden, då antalet bostadsrätter ökat med ca 51% från 1990 fram till 

2009.58 Köpet av en bostadsrätt och medlemskapet i tillhörande bostadsrättsföreningen 

särskilda svårigheter vid kontrollen av objektet då även föreningens finansiering, plan för 
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58  http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/vozvp/superprutaren-erik-sa-fick-jag-ner-min-ranta. Hämtat 

2018-03-05. 
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underhåll samt eventuella renoveringsbehov måste tas med i beräkningarna.59 

Bostadsrättsförenings årsredovisning granskas efter budgivningen, men före själva 

kontraktsskrivningen, och kan i många fall leda till att banken nekar köp då  utrymme 

måste finnas för eventuella räntehöjningar även för föreningens lån. 

Bostadsrättsföreningarnas kostnader betalas genom den månadsavgift som tas ut av 

medlemmarna.  

Till förändringen gällande bostadsrätter kan tilläggas att rådgivningen och behandlingen av 

lånelöften, samt alla andra bankärenden, har idag av effektivitets- och kostnadsskäl gått 

från personligt möte med bankman till att i stora delar skötas digitalt av kunden själv. 

Denna utveckling har skett dels genom bankernas digitaliseringsarbete, mestadels av 

kostnadsskäl, men även dels på grund av kunders ökade benägenhet att byta bank om 

bättre villkor erbjuds, på exempelvis bolåneräntan, av annan aktör. Ränta på bolån och 

ränteförhandlingar har under de senaste år har diskuterats flitigt i media vilket lett till att 

bankkunder blivit mer medvetna om deras förhandlingspositioner och deras möjligheter att 

ställa krav på bankerna. Detta har exempelvis tagit sig uttryck genom publiceringen av 

bankernas snittränta på bolån.60 

Då lånelöfte i många fall söks hos flera olika banker samtidigt, både för att kunna jämföra 

räntor och för att se varifrån det högsta beloppet går att lånas, har ett bankerna sett ett 

behov av att effektivisera handläggandet av lånelöfte.61 Detta leder till att arbetet och 

handläggningen för varje enskilt lånelöfte minskar men får även följden att fler lånelöften 

villkoras.62  Exempelvis villkoras ofta att sökande skall uppvisa anställningsavtal och 

lönespecifikationer vid nyttjandet av löftet, detta utöver de vanliga försäljningsvillkoren. 

Utvecklingen med mindre handpåläggning vid beviljandet av lånelöften kommer mest 

troligt fortsätta63. Frågan blir därmed hur mäklarens, och bankernas, uppdrag skall 

                                                 
59 Bostadsrättsföreningarnas kan vara alltifrån obelånade till att ha lån per kvadratmeter på upp emot 17 

000:-/kvm. https://mitti.se/nyheter/bostad/bostad-dold-skuldbomb/ 
60 En siffra som i mångt och mycket måste anses vara utan relevans för en konsument, då ränterabatten i 

första hand baseras på marknadsvärde och volymen på lånen något som varierar stort från kund till kund. 
61 Ett beviljat lånelöfte som sen inte används är i sig en förlustaffär för banken och det är därmed inte i 

bankernas intresse att lägga ner alltför mycket tid och beredning av dessa ärenden. 
62 I början av 2018 behandlas alla lånelöftens ansökningar som kommer digitalt helt av ett automatiserat 

system. Lånelöftet räknas igenom på slutbelåningen och endast om vissa parametrar inte uppfylls, 

exempelvis att lönen inte överensstämmer med föregående års deklaration, kontrolleras ärendet av en 

banktjänsteman. 
63  En av storbankerna har vid nyår infört ett helt automatiskt system vilket beviljar lånelöften utan att någon 

handläggare ens ser ärendet. Kontroll av inkomst sker mot UC och så länge uppgiven inkomst är inom 25% 
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utformas i framtiden. Sett till ovanstående förändringar på de finansiella marknaderna ser 

jag ingen anledning att mäklaren inte skall informera och råda parterna att ta med ett 

villkor gällande godkännande av objekt innan kontraktsskrivning, om så inte skett, oavsett 

om köparen uppvisar skriftligt lånelöfte eller inte. Då alla lånelöften villkoras med att 

banken skall godkänna objektet och göra en slutgiltig prövning inför kontraktsskrivning, 

vilket vanligtvis sker inom en dag, ger villkoret möjlighet för köpare att dra sig ur affären. 

Säljaren kan, om köparen inte får finansiering ordnat, enkelt gå vidare med nästa köpare 

inom rimlig tid. Villkor om bankens godkännande av objektet kan tidsbestämmas till ett 

par dagars tid och bör därför inte leda till att risken läggs över på säljaren i någon större 

grad. Mäklaren är även den som bokar kontraktsskrivningen och har därmed möjlighet att 

antingen avvakta en eller två bankdagar, eller alternativt ta med en återgångsklausul och på 

så sätt skydda både sin uppdragsgivare och uppfylla sin omsorgsplikt. 

Vidare bör Fastighetsmäklarnämnden, och eventuellt domstolarna, fundera över om det är 

praktiskt taget uteslutet att lån inte kommer beviljas om köparen uppvisar ett lånelöfte. Sett 

till utvecklingen hos bankerna gällande hanteringen av lånelöften bör endast löften som 

inte villkoras ses som säkra. I alla andra situationer bör mäklaren råda parterna att ta med 

låneklausul. Då den stora massan av lånelöftena är villkorad kommer detta leda till mer 

arbete för mäklaren, men sett i jämförelse till den nya lagstiftningen gällande finansiell 

rådgivning till konsumenter, där ett långtgående synsätt tagits att skydda konsumenten, bör 

detta krävas dels för att förtroendet för mäklarkåren skall upprätthållas och dels för att 

undvika framtida problematik på bostadsmarknaden. 

Sett till bostadsmarknaden i stort har någon större problematik inte funnits under de 

senaste åren gällande försäljning av nuvarande boende innan tillträdet till den nya bostaden 

för köparen. De ärenden och domslut som finns på området har troligen bestått av 

undantagssituationer med särskilda bostäder och bostäder som inte finns i storstäderna. 

Den generella prisuppgången, särskilt centrerad i storstäderna, och köptrycket har lett till 

att några större problem med köp som inte går igenom på grund av att någon försäljning av 

köparens nuvarande bostad inte kommit till stånd och problematiken med bristen på låne- 

och försäljningsklausuler har därför inte uppkommit. Den generella prisnedgången och 

                                                                                                                                                    
från deklarerad inkomst året före beviljas lånelöftet. Någon kontroll om egen insats finns, eventuellt 

överskott från försäljning av nuvarande bostad eller andra utgifter som hushållet har, sker inte.  
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svårigheten att få sin bostad såld sedan november 2017,64 till viss del kopplad till det nya 

amorteringskravet, gör att jag ser vissa risker gällande fler tvister mellan köpare och säljare 

i framtiden. Detta kan i sin tur leda till kedjeeffekter där flera köp faller, om exempelvis 

säljaren även behöver få sin bostad såld för att fullfölja sitt köp av sin framtida bostad. Ett 

större tryck på domstolarna samt en ännu lägre tilltro till mäklarkåren kan följa. Jag anser 

därför att det är tid att Fastighetsmäklarnämnden, domstolen och, om det behövs, 

lagstiftaren ser över vad mäklarens ansvar är vid kontraktsskrivningen och den rådgivning- 

och informationsplikt som innefattas av god mäklarsed. 

Gällande låneklausuler i lånelöftet och låneklausul i köpekontraktet uppkommer även ett 

problem, där flera olika parter omfattas. Då ett säljkontrakt, vanligtvis, skall uppvisas tre 

veckor innan tillträdet lämnas säljaren utan trygghet om köpet kommer gå igenom nästan 

hela vägen fram till tillträdesdagen, vilket vanligtvis sätts minst tre månader efter 

kontraktsskrivningen. En eventuell lösning kunde vara att tidsbegränsa hur länge bankerna 

har möjlighet att kliva av en affär där lånelöfte beviljats. Hur en sådan begränsning kan 

utformas är dock osäkert och kan även leda till att större kreditrisker tas på 

finansmarknaden, om bankerna tvingas finansiera mer osäkra krediter. Möjligen löses detta 

problem genom självreglering om bankens renommé försämras om tillräckligt många köp 

inte finansieras och konsumenternas frustration om vad som egentligen gäller ökar. Detta 

skulle kunna leda till hårdare villkor i lånelöftet, exempelvis att visning av nuvarande 

bostad måste ha skett innan köpekontrakt för framtida bostad signeras. 

7.5.  Avslutning  

 

1. Hur omfattande är fastighetsmäklarens informations och rådgivningsplikt vid 

kontraktsskrivning? 

Fastighetsmäklaren informations och rådgivningsplikt måste anses vara 

omfattande. Högsta domstolen har fastställt en huvudregel där mäklaren, i de flesta 

av de bostadsaffären som sker idag, skall råda och informera både köpare och 

säljare om hur kontraktet bör utformas och vilka möjligheter till 

återgångsklausuler som finns. Då mäklaren är den som författar kontraktet ställs 

vidare höga krav på mäklaren gällande förståelse för partsviljan och den 

                                                 
64 https://mitti.se/nyheter/bostad/svarsalt-innerstan-visningarna/ 
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information som skall förmedlas till köpare och säljare. De många undantag från 

huvudregeln som öppnats upp, dels genom avgöranden i Fastighetsmäklarnämnden 

och dels i domstolarna, gör dock att mäklarens rådgivning- och informationsplikt 

är något urholkad och svåröverblickbar. Ser man detta tillsammans med de 

svårigheter i bevisningen som finns gällande de tillfällen där mäklare bryter mot 

god fastighetsmäklarsed, där det ofta uppkommer situationer där ord står mot ord 

och mäklaren är den som för anteckningar, finns det rikligt med möjligheter för 

mäklare att undkomma dels den förpliktade rådgivande funktionen i sin yrkesroll 

och dels repressalier för felaktigt handlande. 

2. Hur skall mäklaren utforma låne- eller försäljningsvillkor i kontraktet? 

Generellt sett skall mäklaren utforma låne- och försäljningsvillkor på sådant sätt 

att det är enkelt för både köpare och säljare att förstå i vilka situationer en 

begäran om återgång kan ske och på vilka grunder. Vidare skall utformade 

klausuler innefatta tidsfrister, som inte är alltför snäva, och ge instruktion gällande 

till vem och i vilken form återgångsbegäran skall ske. 

3. Bör mäklarens rådgivningsroll omvärderas i och med digitalisering och 

konsumenters mobilitet på finansmarknaden? 

Ja, lånelöftet är inte av samma värde som det var tidigare och uppvisandet av 

skriftligt lånelöfte bör inte anses uppfylla Högsta domstolens rekvisit att det skall 

vara praktiskt taget uteslutet att lån inte kommer beviljas. Möjligtvis bör detta 

kunna vara tillräckligt om lånelöftet inte innehåller något villkor, vilket är mycket 

ovanligt. Då konsumentens mobilitet på finansmarknaden, tillsammans med 

digitaliseringen, ökat kommer mindre och mindre arbete läggas på varje enskilt 

lånelöfte vilket gör att mäklaren inte i samma grad kan förlita sig på bankernas 

bedömning. I detta läge bör större ansvar läggas på mäklaren att ta tillvara både 

på sin uppdragsgivares intresse och köparen 
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