
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2018

Fastighetsmäklarens 
informationsgivning
Fastighet- och bostadsrättsköp

LISA OLSSON

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



1 
 

Bachelor of Science thesis 
 

  

  Title The real estate realtors information 

Author(s) Lisa Olsson 

Department Real Estate and Construction Management  

TRITA number TRITA-ABE-MBT-18 158 

Supervisor Jonny Flodin 

Keywords Co-operative apartment, condominium, realtors information  

   
 

Abstract 

The realtor’s assignment can be anything from conveying a forest property to a 
condominium. In this report, the work has been limited to three types of 
accommodation: a property with a housing; the co-operative apartment; and 
the relatively newly acquired 3D property condominium. The question is 
whether the requirements for the realtor under the legal text will differ between 
them and if the laws are sufficient for the estate agent to perform a good job. 
 
In this report, Fastighetsmäklarlagen (FML) especially 16-18§§ will be the 
framework. These paragraphs have been changed and adapted to the society 
several times. The last major change was in 2011 and despite this, the conflicts, 
unequal and different discussions remain. An example was found during the 
analysis of real estate brokerage inspections The Swedish Estate Agents 
Inspectorate’s (FMI) trials where various judgments were made regarding the 
disclosure of rights of use. This has arisen because parts of 18§ FML can be 
interpreted in different ways. Notifications are daily made to the FMI, which 
organisation investigates whether the broker has committed any infringement 
during the sale. Two examples where the estate agent failed to accommodate a 
calculation of how much the housing cost will be and load of different forms of 
rights. During the review of FMI's trials, there have been no conclusions that 
the admonition could differ between the types of housing. The legal text differs 
depending on which type the realtor conveys.  
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Sammanfattning 
En mäklares uppdrag kan vara alltifrån att förmedla en skogsfastighet till en 
bostadsrätt. I den här rapporten har arbetet begränsats till tre boendeformer, 
vilket är en villafastighet, bostadsrätt och den relativt nyuppkomna 3D-
fastigheten ägarlägenhet. Frågan är om kraven för mäklaren enligt lagtexten 
kommer att skilja sig mellan dessa boendeformer och om lagarna är tillräckliga 
för att mäklaren ska kunna utföra ett bra jobb. 
 
I rapporten kommer Fastighetsmäklarlagen (FML) vara ramlag och 
framförallt 16–18§§ FML. Dessa paragrafer har ändrats och anpassats efter 
samhället vid ett flertal gånger. Senaste stora förändringen var 2011. Trots detta 
kvarstår konflikterna, osämja och olika diskussioner. Ett exempel 
konstaterades under analysen av fastighetsmäklarinspektionen FMIs 
prövningar där olika domslut tagits angående informationsgivning av 
nyttjanderätter. Detta har uppstått på grund av att delar av 18§ FML kan tolkas 
på olika sätt. Anmälningar görs dagligen till FMI, som sedan prövar om 
mäklaren begått något brott under försäljningarna. Två exempel där mäklarna 
misslyckats är boendekostnadskalkyl och belastning av olika former av 
nyttjanderätter. Under granskningen av prövningarna hos FMI har inga 
slutsatser om att varningarna skulle skilja sig mellan boendeformerna kunnat 
dras. Däremot skiljer sig lagtexten beroende på vilken boendetyp mäklaren 
förmedlar. 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Människan har genom tiderna alltid velat ha tak över huvudet. Att ha en bostad 
påverkar människans hälsa och välmående, men ger även en trygghet. Idag 
handlar boendefrågorna sällan enbart om att få tak över huvudet, utan om 
mycket mer. Faktorerna har blivit fler och människans boende har blivit ett sätt 
att beskriva en livsstil och en personlighet.  
 
Varje år säljs och köps flera hundra tusentals bostäder i Sverige. På grund av 
bostadsbristen, Sveriges konjunktur m.m. har processen för att köpa en 
fastighet eller bostadsrätt snabbats på otroligt mycket under de senaste åren, 
inte minst i större städer. En kombination mellan snabba försäljningar, den 
universellt dåliga insikten i innebörden av vad man i vissa fall investerar i och 
den nya boendeformen, ägarlägenhet, har lett till ett stort problem. Det är inte 
enbart ett problem under investeringen, utan påverkar även omgivningen och 
föreningarna i framtiden också genom att köparen inte vet vilka skyldigheter 
och rättigheter personen har.  
 
Att investera i en bostad kan anses vara positivt på grund av att köpet skulle 
kunna generera mer pengar i framtiden. Det som många anser vara jobbigt är 
att investeringarna ofta innebär mycket pengar. Att i sin tur hålla koll på alla 
lagar, regler och risker vid en försäljning kan anses vara svårt, men inte minst i 
kombination med pengar. Denna kombination kan anses vara negativt, men det 
finns en enkel lösning och det är att anlita en mäklare. Mäklaren tas in under 
en försäljning för att på något sätt underlätta processen. Mäklaren utför vissa 
arbeten åt säljaren och hjälper till att informera köparen om objektet. Arbetet 
kan även underlätta för köpare och säljare som besitter dålig kunskap inom 
området. Dels får de samarbeta med en kunnig person som kan informera mer 
om lagar och regler, dels kan de även få tillgång till alla objekt och all data som 
behövs för att göra en god investering. Främsta syftet är att se till så att 
försäljningen går till på rätt sätt, men även det kan gå fel. Fastighetsmäklaren 
har lagrum som individen måste följa. Lagarna berör både hur mäklaren ska 
informera och administrera. Det är inte enbart mot uppdragsgivaren utan mot 
alla parter som är inblandade i försäljningen. Följer mäklaren inte lagar och 
regler kommer de vid en anmälan bli beprövade av myndigheten.  
 

  



1.2 Problem  

Att vi fått fler alternativ av boendeform har både för- och nackdelar. Det kan 
anses vara positivt eftersom det ger många alternativ och stor frihet. Behoven 
förändras konstant och det är inte enbart att få tak över huvudet som gäller 
längre, utan det är allt från läge och planlösning till vilken boendeform man ska 
köpa. Att svenska folket fått fler valmöjligheter har även lett till problem på 
grund av att vissa människor besitter dålig kunskap av innebörden om objektet 
som personen investerat i. Idag finns det en grupp människor som tror att man 
till exempel har samma rättigheter i en bostadsrätt som i en ägarlägenhet. Ett 
exempel som kan leda till rättsfall är när ägaren av bostadsrätten renoverar 
utan godkännande från styrelsen. Frågan är då vad som ligger till grund för 
detta. Finns det något i lagstiftningen för fastighetsmäklaren som bör göras om 
eller gör inte mäklaren ett tillräckligt bra jobb när det kommer till information 
och rådgivning?  

1.2.1 Frågeställning 

• Skiljer sig kraven på mäklarens informationsgivning mellan 

boendeformerna? 

• Är lagtexten tillräcklig för att mäklaren ska kunna utföra sitt arbete på 

bästa sätt? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera mäklarens informationsgivning vid 
fastighets- och bostadsrättsköp. Arbetet kommer framförallt fördjupas inom 
16–18 paragrafen i fastighetsmäklarlagen. 

1.4 Metod 

I början av arbetet skapades en översiktlig bild om ämnet genom att analysera 
tidigare examensarbeten. Därefter fördjupades kunskaperna genom att hämta 
information från rapporter, exempelvis statens offentliga utredningar (SOU), 
propositioner (PROP) och prövningar av fastighetsmäklarinspektionen (FMI). 
Datainsamlingen har även gjorts genom att använda Karnov, vilket är en 
hemsida med lagtexter, rättsfall, lagkommentarer m.m. Förutom Karnov har 
litteratur som Sveriges Rikeslag och hyresreglering använts.  
 
Prövningarna som jämförts i tredje kapitlet är från år 2000–2018. Från år 
2000 till 2013 har prövningarna hittats i FMI:s årsböcker och efter det finns 
alla prövningar registrerade på FMI:s hemsida. Undersökning av 
prövningarna har gjorts genom att granska årsböckerna. Därefter har 
specifika ämnen valts ut som är relevanta för uppsatsen. För att hitta alla 
prövningar från 2014 och framåt har den digitala databasen använts.   
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1.5 Avgränsningar 

Arbetet har bland annat begränsats till tre boendeformer, vilket är 
villafastighet, bostadsrätt och ägarlägenhet. Anledningen till detta vara för att 
begränsa informationen till en hanterbar nivå.  
 
Det kan finnas avgränsningar när det kommer till FMIs prövningar från 2014-
2018. Detta beror på att databasen behövde rätt detaljer för att hitta rätt fall 
och ibland kunde sökningen ge olika resultat trots att informationen som skrevs 
in var likadan. Resultatet i uppsatsen berör inte tidigare fall än 2000-talet.   
 

1.6 Disposition

Kapitel 2 
 

är den beskrivande delen. Där presenteras fakta om de tre 
boendeformerna, olika lagar och viktiga saker att känna 
till

Kapitel 3  
 

är den del som riktas mot mäklaren. Där presenteras 
bland annat FML, prövningar och SOU 

Kapitel 4  är den del där arbetet från tidigare kapitel analyseras och 
diskuteras

 
Kapitel 5  är den del som redovisar resultatet av arbetet 
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2 Beskrivning 

I detta kapitel kommer tre boendeformer tas upp, bostadsrätt, äganderätt i 
form av villafastighet och ägarlägenhet. Dessutom definieras viktiga begrepp 
och lagar som sedan kommer fördjupas i nästa kapitel.  

2.1 Ansvar och krav 

Ett köp av en fastighet kan gå som fast eller lös egendom. Genom att definiera 
köpet ges bland annat direktiv om vilken lagtext som ska användas. Vid lös 
egendom används köplagen (KöpL), medan fast egendom regleras av 
jordabalken (JB). Första och andra kapitlet i JB definierar och ger exempel på 
vad fast och lös egendom kan innebära.  
 
Att köpa en bostad kan vara en av de största köpen en människa gör i sitt liv. 
Processen kan vara allt från lång och utvecklad, till snabb och enkel, men det 
som är gemensamt för alla köp är att det alltid innefattar två intressenter, 
köpare och säljare. Under många försäljningar väljer säljaren även att ta in en 
fastighetsmäklare för att underlätta försäljningsprocessen av en fastighet eller 
bostadsrätt. Som ramlag använder fastighetsmäklaren sig av fastighetsmäklar-
lagen (FML). FML tar upp allt från mäklarens skyldigheter angående 
rådgivning och upplysning till god sed, vilket kommer diskuteras mer nedan. 

2.2 Bostadsrätt och dess förening 

En bostadsrätt går som lös egendom, eftersom man köper rätten att få 
disponera den. Det är därför inte en äganderätt och köparen blir inte lagfaren 
ägare. Bostadsrätter har reglerats i lagboken under många års tid, men det var 
först under 30-talet som första regleringen om bostadsrättsföreningen 
lanserades. Syftet med att införa lagen var att komplettera lag om ekonomisk 
förening (LEF), men även att få en inblick i föreningens ekonomi, minimera 
bedrägeri samt motverka att upplåtelseformerna skulle bildas på andra sätt än 
det som nämns i lagtexten. Innebörden av en bostadsrätt är att ägaren köper en 
andel i en ekonomisk förening1, mot en ersättning och att föreningens stadgar 
uppfylls 2 . I praktiken är det fel när personer uttrycker att de äger en 
bostadsrättslägenhet 3 .  I själva verket äger personen enbart en andel i 
föreningen och har på så vis en nyttjanderätt till en av föreningens bostäder. 
För den ekonomiska föreningen finns regleringar om vad som måste, bör och 
inte får göras, vilket regleras i LEF.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 1:1 BRL 
2 1:4 BRL 
3 SKÖLD, M. 2011. Ägarlägenheter: en studie av upplåtelseformens aktuella situation på 

bostadsmarknaden. 
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Vid köp av bostadsrätt finns det krav på att köparen måste ansöka om att bli 
medlem i bostadsrättsföreningen. Föreningen får sedan välja om individen ska 
bli godkänd eller inte4. Blir individen inte godkänd kommer köpet att återgå. 
För regleringar kring styrelsens och föreningens krav hänvisas dessa till 
bostadsrättslagen (BRL) och LEF. I andra kapitlet i BRL anges bland annat 
regleringar för föreningens medlemmar. Det är framförallt villkor för om en ny 
medlem ska godkännas. Lagtexten berör även vem som ansvarar för underhåll, 
upplåtelse i andra hand, användningen av bostaden, kostnader, tillträde m.m. 
Nionde kapitlet BRL handlar om föreningens bestämmelser, vilket innefattar 
allt från reglering av stadgar till stämmor och administrativa delar. När det 
dyker upp frågor och konflikter där BRL saknar lagstöd för föreningen hänvisas 
dessa till LEF, eftersom LEF fungerar som ett komplement till BRL.  
 
En bostadsförening kan anges som en äkta eller oäkta förening. För att definiera 
det som en äkta bostadsrättsförening behöver den ekonomiska föreningens 
syfte vara att tillhandahålla utrymme i form av bostäder och gemensamma 
utrymmen åt medlemmarna i föreningen. Med gemensamma utrymmena 
menas utrymmen som krävs för att bostaden ska kunna användas, så som 
trapphus, hissar m.m. Förutom föreningens syfte måste minst 60% av 
föreningens ytor vara bostäder och de gemensamma utrymmena ska vara 
avsedda åt föreningens medlemmar. En förening är oäkta om detta inte 
uppfylls. Anledningen till att man anger om en förening är äkta eller oäkta är 
framförallt av skatteskäl. Både föreningen och bostadsrättsägaren får högre 
skatt om det är en oäkta förening5.  

2.3 Äganderätt i form av villa med gemensamhetsanläggning 

En fastighet kan vara avgränsad horisontellt eller både horisontellt och 
vertikalt. Är fastigheten avgränsad både horisontellt och vertikalt kallas det för 
3D-fastighet.6 Ramlagen för köp av fast egendom finns i fjärde kapitlet JB. Där 
anges intressenternas skyldigheter och rättigheter. Det är allt från vad som 
måste informeras och undersökas till villkor av köp. Köp av fast egendom 
innebär att köparen blir lagfaren ägare7  och att allt i köpet kan ingå.  Vid köp 
av en fastighet med en byggnad kan det ingå både fast och lös egendom i köpet. 
Fast egendom innebär generellt att fastigheten och objektet har ett gemensamt 
syfte. 8  Ett exempel är en fastighet med en byggnad, vilket innebär att 
byggnaden är en fast egendom eftersom fastigheten tappar sitt syfte utan 
byggnaden. Fast egendom kan delas in i fastighets- och byggnadstillbehör.9 För 
fastighetstillbehör bör föremålet och fastigheten i princip vara förankrade. Det 
är oväsentligt och gäller inte för byggnadstillbehör.  
 
 
 
 

                                                   
4 2:1 BRL 
5 Borättsupplysning, 2015  
6 1:1 JB 
7 4:5 JB 
8 1-3§§ 2 kap JB 
9 Fastighetstillbehör finns i 2 kap JB och 2:2 JB anger byggnadstillbehör 
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19§ 4 kap. JB anger att köparen ska undersöka allt som inte medför skada på 
fastigheten. Paragrafen är bred och går inte in på detaljnivå av 
undersökningspliktens innebörd. Därför behövs olika rättsfall, förarbeten och 
tidigare studier för att kunna bilda en uppfattning. Denna rapport täcker inte 
undersökningsplikten på detaljnivå, men Bengtsson et al. (2013) anger vad 
undersökningsplikten innebär. Att undersökningsplikten bland annat 
inkluderar svåråtkomliga ställe och allt som individen kan upptäcka med hjälp 
av sina fem sinnen utan att utföra skadegörelse på fastigheten.  

2.4 Ägarlägenhet 

1 maj 2009 infördes en ny boendeform i Sverige, vilket var ägarlägenhet. 
Ägarlägenhet är en typ av 3D-fastighet.10Det som utgör ägarlägenhet till en 
speciell boendeform jämfört med andra 3D-fastigheter är att det är en byggnad 
med fler fastigheter. Ägaren för ägarlägenheten är lagfaren ägare och har 
genom detta möjlighet att pantsätta sin lägenhet. Denna boendeform regleras i 
jordabalken som bland annat anger att det inte får finnas flera bostäder i en 
fastighet, utan varje ägarlägenhet i byggnaden måste utgöra en egen fastighet.11 
Därutöver finns det villkor för om en ägarlägenhet ska kunna om- eller 
nybildas. Två av dessa villkor är att det måste bildas minst tre lägenheter i 
byggnaden och vid ombildning till ägarlägenheter får fastighetens ändamål inte 
avsetts som boende under de senaste åtta åren. 12  Detta innebär att 
boendeformen endast kan ombildas om byggnadens ändamål varit avsedd för 
industri, affärs- eller kontorslokaler under de senaste åren. Till skillnad från 
bostadsrätter finns det ingen bostadsrättsförening som sköter alla 
gemensamma utrymmen, utan det löses genom samfälligheter och dess 
förening. 13 Eftersom ägarlägenheter oftast behöver gemensamma utrymmen 
leder det till att en samfällighet behöver bildas. Som lagfaren ägare till 
ägarlägenheten har man en andel i samfälligheten som sedan sköts gemensamt 
genom samfällighetsföreningen. Exempel på utrymmen kan vara parkeringar, 
trapphus, hissar, yttertak, fasad och parker.  
  

                                                   
10 1:1a JB 
11 1:1 JB 
12 3:1b FBL 
13 20a § FBL 
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2.5 Samfällighet 

Det uppstår ibland situationer där en fastighet behöver använda anläggningar 
utanför fastighetens tomtgränser för att uppnå ett funktionsdugligt ändamål. 
Detta kan som tidigare nämnts lösas genom en samfällighet. En samfällighet är 
gemensam mark som tillhör alla fastigheter.14 Detta innebär att fastigheterna 
inte besitter någon nyttjanderätt på annan tomt, utan de äger en andel i en 
förening som förvaltar området. En gemensamhetsanläggning bildas genom 
anläggningsförrättningar och regleras av anläggningslagen (AL) eller 
fastighetsbildningslagen (FBL). Enligt lag är andelen i gemensamhets-
anläggningen kopplad till fastigheten och inte till fastighetsägaren. Detta gör 
att gemensamhetsanläggningen ingår i köpet av en fastighet. Marken som 
behövs för gemensamhetsanläggningen överförs när anläggningen bildas och 
kommer sedan ägas gemensamt av alla fastigheter.15 
 
För samfälligheten regleras förvaltning inte i AL, utan i lagen om förvaltning 
av samfälligheter (SFL). Samfällighetsföreningen styrs med hjälp av en styrelse 
och dessa kan exempelvis bestämma ordningsregler för de samfällda 
utrymmena. En samfällighet ska förvaltas genom delägarförvaltning eller 
föreningsförvaltning. 16  Delägarförvaltning innebär att delägarna gemensamt 
sköter om samfälligheten 17 , medan föreningsförvaltning 18  innebär att 
samfällighetsföreningen ansvarar för förvaltningen. För att bestämma 
kostnadsfördelningen av drift- och underhållskostnaderna får varje fastighet 
ett andelstal när anläggningen bildas.  
  

                                                   
14 3:1 FBL 
15 14–15§§ AL 
16 4§ SFL 
17 6 - 16§§ SFL 
18 17-65§§ SFL 
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3 Lagar och prövningar 

I detta kapitel förmedlas mäklarens informationsgivning av de tre olika 
boendeformerna bostadsrätt, ägarlägenhet och villafastighet.  

3.1 Mäklarens krav 

Syftet med FML är att ge fastighetsmäklaren tydliga direktiv och för att skydda 
uppdragsgivaren. Paragraferna i FML anger bland annat att mäklaren ska ha 
god sed och vilka skyldigheter de besitter när det kommer till informering av 
fastigheten. Förutom FML måste fastighetsmäklaren även följa fastighets-
förordningen (FMF). FMF innehåller lagtext om krav på utbildning, olika 
registreringar m.m. I slutet av 2005 drogs en utredning om FML igång i 
uppmaning från regeringen. Därefter var många parter inblandade och 
lämnade sina åsikter som resulterade i Prop 2010/11:15. Lagförslagen 
klubbades igenom och började gälla från 1 juli 2011. Syftet med lagändringen 
var att ge konsumenter ett starkare skydd vid fastighetsaffärer, men även bättre 
förutsättningar åt mäklarna.  

3.1.1 Lagtext 

1–7§ FML anger att mäklaren måste var registrerad hos FMI och definition av 
vissa begrepp samt inledande information för kommande paragrafer. För att en 
mäklare ska kunna bli registrerad behöver personen enligt 6§ FML ha en 
lämplig utbildning, vara över 18, vara yrkesverksam som fastighetsmäklare 
m.m.  Fjärde punkten 6§ FML anger att mäklaren ska vara yrkesverksam och i 
Prop 1983/84:16 (s.28) definieras ordet yrkesmässig. I fall personer utgett sig 
för att vara mäklare utan att vara registrerad hos FMI, kan dessa enligt 31§ FML 
dömas till böter eller i värsta fall fängelse. Fängelsestraffet kan maximalt bli sex 
månader.  
 
I 8§ FML anges att mäklaren ska utföra sitt arbete med god sed. Mäklaren ska 
ta hänsyn till båda aktörernas intresse, men behöver inte vara opartisk när det 
kommer till priset på objektet. Det som tillkommit i denna paragraf efter 1995 
års lag är att mäklaren speciellt ska uppmärksamma uppdragsgivarens intresse. 
Uppdragsgivaren är vanligtvis säljaren, men kan i vissa fall vara köparen. 
Mäklaren ska ge råd till uppdragsgivaren om prissättning och olika villkor. 
Dessutom ska mäklaren informera om hur köpeskillingen ska betalas, hur 
budgivningen ska äga rum samt marknadsföring av objektet.  Det är inte alltid 
som skyldigheterna för att upprätta god sed gynnar uppdragsgivaren. Ibland är 
mäklaren tvungen att informera den andra parten om objektet som riskerar en 
värdesänkning. Från 11–15§§ FML anges några förbud som mäklaren har. 
Mäklaren får bland annat inte köpa en fastighet som personen själv haft i 
uppdrag att förmedla, inte heller sälja till en närstående eller agera ombud för 
säljaren mot köparen och vice versa.19  
  

                                                   
19 PROP 2010/11:15, 49. 
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16§ är en av de paragrafer som ändrats och förtydligats sedan 1995 års lag. 
Motiveringen som de gav i propositionen 2010/11 var att skyldigheterna 
behövde förtydligas. Lagtexten för kraven på mäklarens information behövde 
bli mer detaljerad. 16§ anger att mäklaren ska informera så mycket som krävs 
för att upprätthålla god sed. Köparen ska få information om hur exempelvis 
säljaren tänkt att processen ska gå till, data om fastigheten, andra viktiga 
detaljer och samband. Samma sak gäller att mäklaren ska informera och ge 
rådgivning till säljaren. Exempelvis att säljaren lämnar över all data som kan 
tänkas behövas av köparen innan överlämningen sker. En stor förändring som 
skett är informationen om undersökningsplikten. I propositionerna om detta 
anges jämförelser mellan 4:19 JB och 20§ KöpL. 4:19 JB avser olika avvikelser 
och undersökningsplikt för fast egendom, medan 20§ KöpL anger 
undersökningsplikten för bostadsrätter. Tredje stycket i 16§ FML är helt nytt 
jämfört med 1995 års lag.  Det anger att mäklaren har en skyldighet att 
informera köparen om information som har betydelse för köparen. Det kan vara 
om fastighetens skick eller viktig information som säljaren angett till mäklaren.  
 
17§ FML anger att mäklaren ska ha koll på vem som disponerar fastigheten, 
vilka rättigheter och inteckningar som finns för fastigheten. Två meningar lades 
till år 2011,’’Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller 
flera gemensamhetsanläggningar. Avser förmedlingen en bostadsrätt, ska 
mäklaren kontrollera vem som har rätt att förfoga över bostadsrätten och om 
den är pantsatt.’’, enligt Prop 2010/11:15 lades dessa till för att förtydliga syftet.  
 
18§ FML går sedan vidare in på objektsbeskrivningen och ekonomiska 
skyldigheter. Mäklaren ska tillhandahålla köparen en skriftlig objekts-
beskrivning som ska innehålla allt ifrån driftkostnader till fastighetsbeteckning. 
Tredje stycket ändrades 2011 och berör endast krav och data för bostadsrätter, 
vilket beror på att köpet kräver lite annan information. Stycket innehåller bland 
annat att mäklaren ska informera om föreningen och dess ekonomisk plan. 
Mäklaren är dessutom skyldig att erbjuda en skriftlig boendekostnadskalkyl till 
den potentiella köparen. 
 
Om mäklaren inte uppfyller sina krav enligt 8–22§§ FML kan köparen få 
ersättning av mäklaren. Mäklaren är ersättningsskyldig om hon eller han inte 
fullföljer skyldigheter.20 Är det skador som uppstått på grund av både mäklaren 
och säljaren kan mäklaren efter att ha betalat ersättningen begära skadestånd 
från säljaren, vilket innebär att de får dela på kostnaderna för skadorna.  

3.2 Information 

En mäklare ska enligt kraven ge all data som krävs för att ett köp ska bli bra. 
Därför är det viktigt för mäklaren att kontrollera om köparen besitter bristfällig 
kunskap inom ämnet. I vissa fall behöver mäklaren informera om rätten att 
nyttja bostadsrätten, medan i andra fall är det skyldigheterna som behöver 
förtydligas, exempelvis underhåll och andra avgifter. För att köpa en fastighet 
eller en bostadsrätt behöver många låna pengar. Som säkerhet åt långivaren 
pantsätts ett objekt med värde ifall låntagaren inte kan betala tillbaka. En 
låntagare kan pantsätta både lös och fast egendom, eller ta in en borgenär. Det 
är enklare att få tag på information om en fast egendom än vad det är för en lös 

                                                   
20 25§ FML 
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egendom. För fast egendom finns Sveriges officiella register som kallas 
fastighetsregister. Detta register anger hur Sveriges mark är indelat och vem 
som äger vad. Förutom det innehåller registret även detaljerade saker som 
adress, fastighetstaxering och pantsättning. Registret används som säkerhet vid 
försäljning av fastigheten, kreditgivning men privatpersoner kan även kontakta 
Lantmäteriet för att få information om en fastighet. Exempelvis om vem som 
äger marken, storleken, fastighetsbeteckning m.m. (Lantmäteriet).  
 
År 1996 påbörjades en utredning, SOU 1998-80, om förbättring av 
dokumentering av bostadsrätter. Förslaget var att införa en bostadsrätts-
inteckning och har även tagits upp vid andra tillfällen, exempelvis i 
departementsserien (Ds 2007:12) av Justitiedepartementet. Rapporten tar 
bland annat upp detaljer från två tidigare förslag om bostadsrättsregister, vilket 
är Prop. 1998–80 och ett annat projekt som gjorts av bostadsrättsorganisation 
och Svenska Bankföreningen. Sammanfattningsvis har alla parter kommit fram 
till att ett register borde införas för bostadsrätter, vilket bland annat skulle 
underlätta pantsättningen av bostadsrätterna. Förslaget inkluderar även att 
införa en ny myndighet, Bostadsrättsmyndighet, som skulle ansvara för 
registreringen av inteckningar och överlåtelse, medan Lantmäteriet skulle 
ansvara för personuppgifterna. Registret skulle innehålla information om 
föreningen, bostadsrätten, bostadsrättshavaren, köpeskilling, men skulle 
framförallt vara lättåtkomligt för föreningen, bostadsrättshavaren och mäklare.  
 
Problemet anses inte ligga i överlåtelsen eller oklara ägarförhållanden enligt 
Justitiedepartementet, utan det är systemet för pantsättning som är problemet. 
Det gör att de tidigare fallen som tas upp i Ds 2007:12 är onödigt detaljerat och 
ingripande. Därför har ett tredje alternativ getts i Ds 2007:12. Ett 
bostadsregister behövs för att ge upplysning om bostadsrätten och för 
pantsättning. Kreditgivare, mäklare, förvaltare, förening och andra intressenter 
kan vid olika tillfällen tänkas behöva information som finns i registret. Med det 
tredje alternativet kan dagens system för pantsättning i princip bevaras. 
Ansvaret för registrering av pantsättningen anses i detta fall ligga hos 
kreditinstituten. Bostadsrättsföreningen ska då ansvara för att informationen 
dokumenteras, medan Lantmäteriet ansvar för personuppgifter. 
Finansieringen av registret ska ske genom avgifter från kreditgivare, mäklare 
och andra parter som berörs av processen.  
 
Ämnet om att samhället behöver ett centralt bostadsrättsregister har sedan 
dess återkommit. 2017 lämnades SOU 2017:31 som döptes till Stärkt 
konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. I förslaget anges bland annat att 
föreningen lägenhetsregister borde bli offentliga och hur viktigt det egentligen 
är med ett centralt bostadsrättsregister. Dessutom angav konsumentverket att 
registret borde införas för säkrare pantsättning i sin årliga rapport. Registret 
ska enligt de flesta parter efterlikna fastighetsregistret som finns för vanliga 
fastigheter. Samma år gick Lantmäteriet ut med att de tyckte att ett nationellt 
offentligt bostadsrättsregister borde införas eftersom dagens lägenhetsregister 
inte är tillräckligt i förhållande till bostadsrätternas höga värde. 
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3.3 Mäklarens funktion för en bostadsrätt 

I SOU 2008:6 diskuterades det om att en ny lag borde införas för mäklarens 
informationsgivning vid köp av en bostadsrätt. Detta förblev en diskussion, 
men delar av upplysningsskyldigheter för ett bostadsrättsköp i 18§ FML 
förändrades ett par år senare.21 Paragrafen anger vilken data som ska tas med i 
objektbeskrivningen och vad mäklaren ska förse köparen med. Mäklaren ska 
bland annat förse köparen med information om föreningens ekonomi och 
stadgar. Enligt Riksrevisionens rapport är det vanligaste problemet bristfällig 
information, bland annat när det kommer till omfattningen av undersöknings-
plikten. Det framgår att de tror att detta beror på att mäklaren inte informerar 
tillräckligt eller att köparen missuppfattar informationen. Tiden för många 
fastighetsköp har under senare tid forcerats, vilket kan leda till att all 
information inte nås ut. Ibland går det så pass fort att parterna avstår från 
besiktning och undersökning innan kontraktsskrivningen och istället tar med 
återgångsklausul i kontrakten. Detta gör att processen inte förhalas och köpet 
kan upphävas om besiktningen inte går igenom.   
 
Propositionen anger dessutom mäklarens plikt att informera köparen om 
föreningens ekonomi. Köparen ska få tillgång till föreningens stadgar och 
årsredovisning för att kunna skapa en bild av föreningens ekonomi och villkor 
för medlemmarna. Mäklaren behöver inte ange om bostadsrätten är skuldsatt i 
objektsbeskrivningen. 22  Dock behöver mäklaren informera den potentiella 
köparen om dessa skulder innan avtalet skrivs på.   

3.3.1 SOU 2017:31 

I SOU 2017:31 anges information om utredningen av ett stärkt 
konsumentskydd inom bostadsrättsköp. Detta projekt drogs igång av 
regeringen 2015, som utsåg Michael Koch att vara den särskilda utredaren. 
Utredningen kallas för Utredningen om stärkt konsumentskydd på 
bostadsmarknaden. Enligt rapporten fungerar generellt bostadsrätts-
marknaden väl. De flesta föreningarna har en stabil ekonomi, men trots detta 
riktas kritik mot lagtexten på grund av att den blivit uråldrig och dåligt 
anpassad till samhället. Dessutom riktas kritik mot köparens bristfälliga 
kunskap om bostaden, rättigheterna och att bedöma risker. Detta kopplas 
främst till den ekonomiska planen, årsredovisningar och intygsgivarna.  

3.3.2 Lösning  

Enligt SOU 2017:31 är ett lösningsförslag till problemet nyckeltal och 
kassaflödesanalys. Med hjälp av nyckeltalen skulle det bli lättare att förstå 
årsredovisningar. Intressenter och mäklare skulle lättare kunna följa upp och 
påvisa skillnaderna som gjorts, samt jämföra olika objekt. Förslag till nyckeltal 
som angetts i rapporten är årsavgift/kvm, skuldsättning/kvm och 
räntekänslighet. Med hjälp av en kassaflödesanalys hade köpare lättare kunnat 
uppfatta och förstå föreningens inkomster som används till att betala 
utgifterna. 
 

                                                   
21 Prop 2010/11 
22 Prop 2010/11:15, s 49  
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Även bostadsrättsföreningen saknar ibland vägledning för redovisningen. 
Förslaget är därför att Regeringen borde anlita Bokföringsnämnden till att 
forma en vägledningsguide åt bostadsrättföreningens redovisning. Dessutom 
anger utredningen att den ekonomiska planen borde innehålla en teknisk 
underhållsplan för kommande 50 år. I den tekniska underhållsplanen skulle 
information om fastighetens kommande underhålls- och investeringsbehov 
anges. På så vis hade bostadsrättshavaren fått en bättre insikt i föreningen och 
kan förhålla sig bättre till eventuella hyreshöjningar. Enligt utredningen har 
mycket av mäklarens informationsgivning nyligen ändrats. Det som också 
skulle kunna ändras är skyldigheten att informera om de indirekta 
nettoskulderna. Med detta menas bostadsrättens andel i föreningens lån. På så 
vis skulle köparna kunna jämföra prissättningarna mellan föreningarna.  
Informationen skulle enligt förslag anges i objektbeskrivningen. Det föreslås 
även att lägenhetsföreteckningen skulle finnas tillgänglig för alla för att 
underlätta informationsinhämtningen.  

3.4 Analys av prövningar från FMI från år 2000 och framåt 

FMI står för fastighetsmäklarinspektionen och är en statlig myndighet som 
löser ärenden som gäller registreringar, tillsyn och disciplinära åtgärder 
avseende fastighetsmäklare. FMIs syfte är att pröva fastighetsköp där någon 
part anser att köpet inte gått till på rätt sätt. En stor vision hos FMI är att 
förbättra en god fastighetsmäklarsed.  
 
För bostadsrätt gäller det exempelvis för mäklaren att undersöka vem som har 
rätt att förfoga över lägenheten, medan för en äganderätt behöver mäklaren 
kontrollera vem som har lagfart vid försäljning. Dessutom behöver mäklaren 
kontrollera gemensamhetsanläggningar, inteckningar och andra rättigheter i 
fastigheten enligt 16–18§§ FML. Det är viktigt att köparen får veta all tänkbar 
information som kan tänkas behövas. Allt från juridisk status till vilka 
rättigheter och skyldigheter man har som ägare. Nedan har två kategorier inom 
prövningarna som utfärdats av FMI valts ut. Det är boendekostnadskalkyl och 
belastningar. 

3.4.1 Boendekostnadskalkyl  

Mäklarens skyldighet att tillhandahålla en kalkyl till intressenterna har i 
princip kritiserats och anmälts varje år sedan år 2000. Vid analys av 
prövningarna för boendekostnadskalkyl kan en slutsats dras att mäklaren fått 
en varning för att inte ha tillhandahållit en boendekostnadskalkyl åt köparen. 
Anmälningarna som gjorts har varit försäljningar av alla boendetyper, vilket 
gör att ingen slutsats för en specifik boendetyp kan göras. Vissa mäklare har 
påstått att de lämnat en muntlig kalkyl eller rådgivning, men då har FMI ansett 
att det inte varit tillräckligt på grund av att lagtexten anger att det ska vara 
skriftligt. Andra har påstått att de inte lämnat en boendekostnadskalkyl 
eftersom köparen redan kunnat finansiera köpet och har haft ett beviljat lån. 
Enlig FMI är inte detta en anledning till att inte tillhandahålla en kalkyl. Det 
finns även andra exempel. Ett annat är där mäklaren påstått att köparna nekat 
till kalkylen, medan köparna påstår att mäklaren inte gett något. I det fallet 
hänvisar FMI till 18§ FML som anger att det ska finnas en skriftlig 
boendekostnadskalkyl, vilket gör att mäklaren blir dömd för brott om de inte 
kan påvisa en skriftlig kalkyl. I bedömningarna innan lagförändringen år 2011 
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har FMI även hänvisat till 4 § om undantag att inte ge en kalkyl. 4§ har dock 
förändrats sedan år 1995 och är numera utformad efter konsumenttjänstlagen. 
Istället tar 18§ FML upp skyldigheterna med boendekostnadskalkylen. I de 
flesta fall har mäklaren fått en varning för att inte genomfört sin plikt att 
tillhandahålla en skriftlig kalkyl. Lagen har ändrats under perioden 2000 till år 
2018. 18§ har nämligen fått ett eget stycke för bostadsrätter och 
objektsbeskrivningen ska innehålla information om driftkostnader. Paragrafen 
har med andra ord blivit mer detaljerad och mäklaren ska även informera om 
nya avgifter är på väg att införas enligt 16§. En märkbar förändring i paragrafen 
är sista meningen som anger att mäklarens plikt är att erbjuda en skriftlig 
kalkyl.  
 
Det fanns dock några fall där undantag gjordes. Undantagen har berott på att 
köparen gjort något olagligt eller inte följt sina plikter. Ett exempel var för 
köparen hotat mäklaren och säljaren och att säljaren inte fullföljt försäljningen 
utan avbrutet försäljningen och istället valt andra spekulanter. Där ansåg FMI 
att köparen agerat felaktigt och att mäklaren i det fall inte agerat felaktigt.  

3.4.2 Belastning 

När det kommer till belastning av fastigheten i form av servitut och andra 
nyttjanderätter har lagtexten inte ändrats markant. 17–18§§ FML anger att 
köparen ska informeras om fastigheter i form av en skriftlig objektsbeskrivning. 
Objektsbeskrivningen ska bland annat innehålla information om inteckningar, 
servitut och andra nyttjanderätter. Det räcker inte heller att mäklaren tar någon 
annans, exempelvis lantmäteriets, dokument om en fastighets servitut eller 
annan nyttjanderätt. Utan mäklaren behöver enligt FMI själv sammanställa ett 
eget dokument. Att inte fullfölja sin plikt med att informera om servitut och 
andra nyttjanderätter som mäklare är varningsgrundande. Mäklarens behöver 
sammanställa och kontrollera både oinskrivna och inskrivna nyttjanderätter. I 
de fall som berör servitut som är av större betydelse, exempelvis tillgång till 
vatten, anses dessa enligt 18§ FML tillhöra en av punkterna som ska tillhöra 
objektsbeskrivningen 
 
Det finns även några prövningar som berör gemensamhetsanläggningar. Dessa 
går också under 18§ FML. En slutsats som kan dras efter granskningen är att 
det i vissa fall framgår en intern tvist inom bedömningen från FMI som handlar 
om 18§ FML. Efter bedömningen har ledamöterna nämligen haft en skiljaktig 
mening. Ledamöterna ansåg inte att 18§ FML anger hur detaljerad 
informationen om gemensamhetsanläggningarna ska vara. Enligt vissa räcker 
det inte att nämna att det finns gemensamhetsanläggningar utan de anser att 
mäklaren behöver ge information om dem eller hänvisa till andra källor, 
exempelvis andra webbplatser som innehåller information om gemensamhets-
anläggningar. Andra anser att mäklaren fullföljt sin plikt om han eller hon 
nämnt gemensamhetsanläggningarna i objektsbeskrivningen. Har mäklaren 
nämnt gemensamhetsanläggningarna men inte informerat om dem, anser FMI 
att mäklaren får en erinran eller ingenting alls. Detta gör att liknande fall har 
fått olika domar.  
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2§ FML anger att lagarna i FML om fastigheter även gäller för bostadsrätter. 
När det kommer till om en bostadsrätt är pantsatt eller om fastigheten har 
inteckningar ska även mäklaren informera om detta. Att åsidosätta sin 
skyldighet att informera om pantsättning, servitut, nyttjanderätter och andra 
belastningar är enligt FMI varningsgrundande. I de fall som berör 
samfälligheter och dess förening handlar prövningarna oftast om kostnader i 
olika slag. Det är allt från projekt som ska göras inom samfällighetsföreningen 
tillkommande avgiftshöjningar som inte informerats under köpet.  
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4 Diskussion och resultat  

I prövningarna återkommer FMI ofta till 16–18§§ FML. Det är tre viktiga 

paragraferna som anger vad mäklaren måste informera om och vad de skriftliga 

dokumenten ska innehålla. Den paragraf rapporten återkommit till ofta är 18§ 

FML och är en av de paragraferna som ändrades markant under 2010/11, men 

som inte verkar vara färdigutvecklad eftersom det fortfarande uppstår 

konfunderingar. Som tidigare nämnts i kapitel tre är bristfällig information det 

vanligaste anledningen till att mäklare anmäls till FMI och efter min 

granskning kan jag styrka Riksrevisionen om detta. Det är vanligt att det blivit 

missförstånd mellan parterna, att mäklaren inte gett tillräckligt med 

information eller att köparen uppfattat informationen på ett felaktigt sätt. Det 

kan bero på att delar av lagtexten behöver tolkas för just den situationen, eller 

att mäklaren inte fullföljt sitt arbete på grund av lathet, bristfällig kunskap eller 

dylikt. Vissa paragrafer har under åren blivit mer detaljerade. Detta beror bland 

annat på att samhället förändrats och nya problem uppstått. Det som går att 

diskutera är om kraven är tillräcklig detaljerade för att mäklaren ska kunna 

genomföra sitt arbete på bästa sätt. Vissa paragrafer är lätta att förstå och är 

tillräckligt detaljerade, medan andra inte är det. Eftersom samhället förändras 

konstant gör det att nya saker upptäcks och utvecklas. Lagtexten behöver därför 

anpassas och förändras med jämna mellanrum. Förmodligen kommer FML 

bland annat behöva anpassas mer mot ägarlägenheter i framtiden, men innan 

det kommer hända kommer några konflikter och rättsfall behöva uppstå. Hade 

lagtexten varit tillräckligt bra hade den inte behövt ändras eller utvecklas. 

Enligt SOU 2017:31 besitter gemeneman dålig kunskap inom ämnet att köpa en 

bostad. Det är inte alltid man vet hur man ska tyda alla dokument, eller vilka 

rättigheter man har som medlem i en förening. Framförallt riktas kritiken mot 

bristfällig kunskap om årsredovisning. I SOUn anges även att delar av lagtexten 

är gammal och behöver förnyas, men framförallt anpassas mot samhället.  

4.1 Objektsbeskrivning 

En sak som 18§ FML anger är att gemensamhetsanläggning och samfälligheter 

är av betydelse och därför ska stå med i objektsbeskrivningen. Det har uppstått 

konfunderingar under prövningarna på grund av att lagtexten inte anger hur 

detaljerat det ska vara. Olika personer inom FMI har kommit fram till olika 

resultat i prövningarna, vilket enligt mig är ett problem. Det finns prövningar 

där FMI kommit fram till att ge mäklaren en erinran för att personen gett för 

lite eller ingen information alls om gemensamhetsanläggningar eller servitut. 

Sedan har några ledamöter i vissa prövningar ansett att beslutet är felaktigt i de 

fall då mäklaren informerat köparen men kanske inte tillräckligt, eftersom 

lagtexten inte anger hur detaljerat det ska vara. Att liknande fall får olika beslut 

och att olika ledamöter på FMI bedömer olika är ett problem. En prövning ska 

inte bero på vem som utför bedömningen utan det ska vara styrt efter lagtexten. 

Detta gör att paragrafen borde granskas, alternativt hitta en annan lösning. 

Nedan ges fler förslag på lösningar. 
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Ett exempel kan vara en ny och enskild paragraf för informationsgivning av 

samfälligheter. Det andra alternativ skulle vara att göra 18§ FML mer detaljerad 

genom att informera om vad som ska ingå och vems intresse det ska ligga hos. 

Mäklarens krav är att ange rättigheterna i objektsbeskrivningen. Borde det vara 

mer detaljerat för hur mycket mäklaren måste ange om rättigheterna. Vilken 

rättighet det gäller, vad det innebär och vilka plikter du har som ägare till 

rättigheterna. Ett annat alternativ hade varit att ange i 16§ FML att mäklaren 

ska informera köparen om innebörden av boendeformen som köpet gäller. 

Eftersom paragrafen endast anger att mäklaren ska ange rättigheten kan det 

anses ligga hos köparens intresse att ta reda på mer information efter att 

mäklaren informerat om dess existens. Eftersom köparen då är medveten om 

rättigheterna och borde därför ha ett intresse i att vidga sin kunskap inom det 

som berör fastigheten. En annan situation skulle kunna vara att köparen har ett 

intresse, men inte vet hur eller vart individen ska kunna hämta mer 

information. Därför borde mäklaren ge mer information, eller i alla fall 

tillgodose köparen med länkar eller annan litteratur. Ser man det ur ett tredje 

perspektiv, alltså föreningens, skulle det kunna vara bra om de också hade ett 

ansvar i att informera medlemmarna. En kombination av delat ansvar mellan 

parterna hade varit att föredra. Köparen skulle kunna ha ansvaret att lära sig 

om fastigheten och dess innebörd, medan mäklaren borde se till så att köparen 

kan ta reda på all information och att individen fått tillgång till all fakta. Sedan 

skulle föreningen kunna informera om detta när köparen flyttar in, men det 

ingår inte i denna rapport.  

4.2 Årsredovisning 

En viktig grund för föreningen är dess stadgar och årsredovisning. Mäklaren 

behöver informera köparen om dessa skriftligt enligt 18§ FML. Det som 

upptäckts är att gemeneman är dålig på att tyda dessa, vilket gör att rapporterna 

tappar sitt syfte. Detta kan bero på att det inte finns några krav för hur en 

årsredovisning ska vara utformad. Det som går att diskutera är om detta borde 

förändras och i så fall hur? Vems ansvar är det att förstå och ta reda på 

informationen? Ligger det hos mäklaren eller köparen, eller kanske bådas 

intresse? Borde det ställas högre krav på mäklarens pedagogik? I så fall kanske 

mäklarens pedagogik borde utövas mer under utbildningen. En lösning är att 

mäklaren borde informera och gå igenom sin årsredovisning tydligare med 

köparen. Detta skulle i sin tur leda till att mäklaren behöver lägga ner mer tid i 

försäljningen och som det nämnts tidigare i rapporten är det redan ont om tid 

under många försäljningar av fastigheter. Vissa köpekontrakt skrivs till och 

med under innan besiktningen är gjord, vilket kan ses som en nackdel eftersom 

det dels tar längre tid om ett fel skulle uppstå, dels att det kan vara svårare och 

jobbigare för en köpare att reklamera köpet än om individen hade gjort det 

innan köpet gick igenom. På grund av tidsbristen kanske förslaget är 

ogenomförbart. Istället skulle det kunna räknas in i köparens intresse att vilja 

lära sig mer om föreningen som hon/han snart ska bli medlem i. Är problemet 

att köparen inte förstår årsredovisningen själv skulle personen kunna fråga 

mäklaren om hjälp. En kritisk punkt blir då personen tror att hen förstått, men 

missat viktiga faktorer. En annan lösning skulle vara om regeringen införde 
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ämnet som ett obligatoriskt moment i studieplanen under grundskolan. Det 

hade inneburit att svenska ungdomar lärde sig grunderna av processen av ett 

bostadsköp. Dock kommer denna kurs behöva ersätta något befintligt eftersom 

tiden inte räcker till. Ett alternativ istället för att skapa en egen kurs är att lägga 

in ämnet i en befintlig kurs, exempelvis hemkunskapskursen. Om gemeneman 

får mer grundkunskap inom ämnet och mäklaren blir tydligare genom att 

exempelvis införa en ’standardrapport’, skulle mycket av problemet lösas 

automatisk. Ett annat förslag till hjälpmedel är att införa nyckeltal. 

4.2.1 nyckeltal 

Införs nyckeltal och kassaflödesanalyser, som anges i SOU 2017:31, skulle det 
bli enklare för båda parter. Mäklaren skulle lättare kunna skapa redovisningen, 
för att sedan kunna förstå och förklara dessa för köparen. I vissa fall tror jag att 
mäklaren avstår från att gå igenom årsredovisningen för att de själva inte är 
helt säkra på vad allt innebär. Försäljningar av bostäder innefattar mycket 
pengar, vilket gör att många försöker minimera alla risker som finns. Att 
försöka förklara något som man själv inte kan något om är en stor risk. 
Eftersom det då finns risk att köparen ställer frågor som inte kan besvaras. Om 
nyckeltal införs skulle köparen lättare kunna få en uppfattning och förståelse 
för föreningens ekonomi. För det hade då räckt att gemeneman kände till ett 
format av årsredovisning och dessutom skulle köparen enklare kunna jämföra 
olika objekt. Nyckeltalen hade förmodligen lett till en ekonomiskvinst eftersom 
det är dyrbart att låta en mäklare sitta och göra en egen analys av 
årsredovisningarna. På grund av det ekonomiska, mäklarens och köparens 
perspektiv hade nyckeltalen underlättat tidsmässigt, ekonomiskt, men även vid 
förklaring och förståelse.  

4.2.2 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen skulle i sin tur hjälpa till att förklara hur pengarna flödar 
i föreningen. Det skulle antagligen underlätta för både köparen och många 
andra medlemmars förståelse för vad månadsavgiften investeras i. Det som går 
att diskutera är vilka nyckeltal som borde användas. I SOUn var förslagen 
årsavgift/kvm, skuldsättning/kvm och räntekänslighet. Det är enligt mig 
rimliga nyckeltal för att det är viktiga faktorer som alla föreningar lätt kan ange. 
De tre nyckeltalen inkluderar stora delar, men två till faktorer som kan tänkas 
vara viktiga är energiförbrukning, drift- och underhållskostnader. Idag är 
elkostnaderna ganska låga, vilket gör att det inte är extremt kostsamt att värma 
upp ett hus med el. Skulle elen gå upp skulle detta få andra konsekvenser. 
Mediaförbrukningen kan därför vara avgörande och borde därför tas med i 
beräkningarna. Dessutom är byggnadsmaterialet avgörande. Är byggnaden 
byggd på rätt sätt, med bra material och om förvaltningen sker kontinuerligt 
leder detta till att kostnaderna minimeras. Utför föreningen själva en del av 
förvaltningen kanske drift- och underhållskostnader är lägre än om de hade 
tagit in en extern förvaltare. Med hjälp av dessa nyckeltal skulle högre krav 
ställas på föreningen. Det hade lett till att föreningen skulle vara tvungen att 
uppdatera sin fakta kontinuerligt och se till så att mäklaren lätt skulle kunna få 
tag på relevant data vid försäljning av en bostad. Anser man inte att föreningen 
skulle kunna ansvara för detta hade ett annat alternativ varit att en myndighet 
ansvarar för det. Som det nämns tidigare i rapporten har det tagits upp många 
olika alternativ, men i slutändan handlar lösningen endast om finansiering. 
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4.3 Underhållsplan 

En annan faktor som borde införas i 18§ FML är underhållsplanen, men först 
borde en obligatorisk underhållsplan för bostadsrätts- och 
samfällighetsföreningarna införas. Det förslaget som anges tidigare att inför en 
underhållsplan med ett tidsintervall på 50 år kan anses vara lite lång tid. 
Mycket kan hända under 50år och det kan vara svårt att bedöma investeringar, 
förändringar och hur utvecklingen kommer se ut. Därför kanske ett förslag på 
25 år är mer rimligt. Det kommer hinna ske mycket under den tiden, men det 
är mer troligt att man bor i samma bostad i 25 år än 50 år. Planen ska inte vara 
bindande och ska innehålla framtida investeringar och underhållskostnader. 
Detta skulle leda till att föreningen tvingas planera och undersöka sina 
byggnader oftare, men framförallt ha lite framförhållning gentemot sina 
medlemmar. Risken för plötsliga hyreshöjningar hade förmodligen minskat 
och medlemmarna skulle kunna förbereda sig i god tid inför större 
renoveringar.  

4.4 Boendeformer 

Mäklarens krav skiljer sig beroende på vilken typ av objekt som ska förmedlas. 

Är objektet en ägarlägenhet är inte kraven specifikt detaljerade, utan där 

behöver mäklaren utgå ifrån övrig lagtext för att sedan tolka och få en förståelse 

för vad som krävs. Lagtexten för bostadsfastigheter och bostadsrätter har 

utarbetats under många år. De har specifika paragrafer och det är hyfsat enkelt 

att förstå vad som krävs för en mäklare, köpare, säljare och eventuell förening. 

För ägarlägenheter har paragraferna inte hunnit utarbetats och anpassats på 

samma sätt, utan ägarlägenheter hamnar någon stans i mellan villafastigheten 

och bostadsrätter. Detta gör att det ibland är svårt att komma fram till ett beslut 

vid prövningar av ägarlägenheter. Allt handlar om en tolkningsfråga av 

lagtexten, eftersom den inte är detaljerad och anpassad för ägarlägenheter. En 

ägarlägenhet ingår generellt i en samfällighet, vilket gör att dessa föreningar 

kan efterliknas samfälligheter för villafastigheter, men ännu mer i 

bostadsrättsföreningar när det kommer till gemensamhetsutrymmen i form av 

trapphus och hissar osv. Tidigare i rapporten gjordes granskningar av FMIs 

årsböcker, vilket bland annat inkluderade ägarlägenheter som kategori. Det gav 

dock inte tillräckligt bra resultat, vilket gjorde att det inte togs med i rapporten. 

Anledningarna till det låga resultatet kan vara för att det inte finns tillräckligt 

många ägarlägenheter i drift i Sverige. Eller för att det är alldeles för nytt för att 

det ska hunnit uppstå problem kring det. Att äga en ägarlägenhet blir en 

blandning mellan äga en nyttjanderätt av en bostadsrätt och äga en villa. Vad 

är det då som gör att gemeneman uttrycker sig som anges som citat av Sköld. 

Är det mäklaren som gör något fel, uttrycker sig fel eller missar att informera 

köparen om innebörden av en bostadsrätt. Det som blir spännande att följa upp 

inom de närmaste åren är om dessa fall kommer minimeras nu när 

ägarlägenheter införts. Ägarlägenheter ersätter de som vill äga sin bostad i en 

byggnad med flera fastigheter istället för att behöva ansvara för sin egen tomt. 

Det andra som ska bli spännande att följa upp är om samfällighetsföreningarna 

för ägarlägenheterna kommer beröras av samma problem som i rättsfallen för 

bostadsrätter.  
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Att hitta information om en fastighet och dess ägare är inte särskilt krångligt 
för mäklarna. Lantmäteriet ansvarar bland annat för Sveriges fastighetsregister 
som behövs vid försäljning för att bland annat kontrollera vem som är lagfaren 
ägare. Problemet är ibland att hitta information om bostadsrätter och därför 
har förslag kommit upp om att införa ett bostadsrättsregister. Hade ett register 
för bostadsrätter införts hade detta eventuellt lett till att vissa rättsfall 
minimerats. Det hade även varit tydligare och lättare för mäklaren att hitta 
viktig information om lägenheten. Det är en god idé att införa ett register för 
bostadsrätter eftersom det har efterfrågats under många år. Det är ett bra sätt 
att minimera problem och konflikter, men det minskar även risken för fiffel. 
För vanliga bostadsfastigheter kan mäklarna få tag på information ur 
lantmäteriets fastighetsregister. Detta register inkluderar som sagt även den 
nya boendeformen ägarlägenhet. Med hjälp av ett fastighetsregister för 
bostadsrätter hade det även underlättat vid pantsättning av bostaden.  
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5 Slutsats 

En investering i en fastighet innebär oftast mycket pengar, vilket gör att 

mäklarens informationsgivning behöver gå till på rätt sätt. Frågeställningarna 

i arbetet har varit ’skiljer sig kraven på mäklarens informationsgivning mellan 

boendeformerna?’ och ’är lagtexten tillräcklig för att mäklaren ska kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt?’.  

Efter att ha studerat mäklarens informationsgivning utifrån de tre 

boendeformerna kan en slutsats dras om att den vanligaste anledningen till att 

en mäklare anmäls till FMI är bristfällig information. Dels behöver 18§ FML 

bearbetas och anpassas mer efter samhället. Dels behöver kraven på 

informationsgivningen förändras. En diskussion har förts om att inför nyckeltal 

och kassaflödesanalyser för att underlätta förståelsen av årsredovisningar. 

Detta hade underlättat för både köparen, mäklaren och föreningen. 

Årsredovisningen tappar lätt sitt syfte eftersom många har svårt att tolka den.  

På grund av att 18§ FML inte definierar hur mycket som ska anges om servitut, 

gemensamhetsanläggningar och andra nyttjanderätter uppstår ibland ett 

problem. Ett problem behöver lösas eftersom liknande fall har fått olika 

domslut. Om köparen inte blir informerad om rättigheterna som följer med 

objektet kan det leda till konflikter inom föreningen. Därför krävs ett samarbete 

mellan parterna och ett lagrum som är anpassat efter samhället. Genom att 

införa nyckeltal och kassaflödesanalys i årsredovisningen skulle föreningarna 

och mäklarna få en bättre struktur på dokumentet, vilket i sin tur skulle leda till 

att köparen lättar skulle kunna förstå och jämföra mellan objekten. Föreningen 

borde även ha krav att ha en uppdaterad underhållsplan, för att köparen ska 

kunna få en bättre förståelse för föreningens ekonomi. På så sätt kan köparen 

förbereda sig för framtida hyresförändringar. Många föreningar besitter dålig 

kunskap om redovisningar, vilket gör att Regeringen diskuterar om att anlita 

Bokföringsnämnden för att ta fram en guide åt föreningarna. På så vis skulle 

redovisningarna mellan föreningarna få samma standard.  

Information om fastigheter hittas i Sveriges fastighetsregister. Det som har 

diskuterats under flertal år är att införa ett liknande register för bostadsrätter. 

Syftet med det är främst att få kontroll på pantsättning och för att mäklaren 

lättare ska kunna hitta information om bostaden vid försäljning. Genom att 

ställa krav på ett uppdaterat register skulle styrelsen även tvingas uppdatera sin 

information oftare och kan även ha bättre koll på vad som händer inom 

föreningen.  
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Efter att ha studerat mäklarens informationsgivning utifrån frågeställningarna 

kan en slutsats dras att kraven hos mäklarens informationsgivning skiljer sig. 

Lagtexten behöver anpassas mer efter ägarlägenheter, eftersom mäklaren 

generellt får tolka lagtexten utifrån regelverk för vanliga 3D-fastigheter och 

bostadsrätter. För bostadsrätter behöver mäklaren informera om annat än vad 

individen behöver för 3D-fastigheter. Eftersom det fortfarande uppstår 

konflikter på grund av att 18§ FML är dåligt detaljerade anses lagtexten inte 

vara fullbordad. Regelverket behöver anpassas efter samhället, eftersom 

samhället konstant förändras.  

Rapporten har lett till en fördjupad kunskap inom mäklarens arbete. Det ska 
bli intressant att följa FML inför framtiden och se om paragraferna kommer 
anpassas mer mot ägarlägenheterna.  
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Tabell 1: prövningar från FMIs databas 
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