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Abstract 

 

The real estate agent's activities are mainly regulated in the Real Estate Agents Act. The purpose 

of the act is, inter alia, to specify the agent's obligations towards the principal and its counter-

party and to allow for the supervision of registered real estate agents. The act has a pronounced 

consumer protection purpose. Regarding the compensation for the real estate agent, the act sets 

a presumption that it will be commission-based, meaning that it will be calculated on a certain 

percentage of the purchase price. In order for the right to commission to exist, a number of 

prerequisites are required. The requirements are slightly altered in cases where a real estate 

agent holds an exclusive commission. 

 

The commission-based compensation scheme may cause conflicts between real estate agents 

and their principals, as well as between agents themselves. There are also some problems 

regarding the fact that the agent receives commission from the principal while at the same time, 

he or she must safeguard the interests that the principal’s counterparty may have as well. The 

risk of conflicts of interest is inevitable and raises the question of whether commission is an 

appropriate compensation form for real estate agents. 

 

Regarding the consumer protection that the Real Estate Agents Act aims to achieve, it can be 

noted that this is generally strong in commission law issues. There is a reluctance to forcing 

consumers to pay commission to two agents for the same sale, even though both agents can in 

principle be entitled to commission in a specific case. Furthermore, it is not considered 

reasonable that a principal who is a consumer should have to pay a commission without the 

buyer paying the purchase price, unless the agent has agreed otherwise with the principal. On a 

more comprehensive level, where the commission institute itself is put against the agent's role 

as an impartial intermediary, consumer protection is more debatable. The fact that the agent has 

his or her own interest in the sale, which is to receive as high a commission as possible, may 

have a detrimental impact on the maintenance of consumer protection as the agent receives an 

incentive to only highlight information that has an increasing effect on the purchase price. 

 

The conclusion is that the regulation regarding a real estate broker’s right to commission works 

relatively well. However, there are problems and shortcomings that need to be noted, where an 

important issue is whether it is generally appropriate for real estate agents to be paid in the form 

of commission. 



   

Sammanfattning 

 

Fastighetsmäklarens verksamhet regleras främst i FML. Syftet med lagen är bland annat att 

specificera mäklarens skyldigheter gentemot uppdragsgivaren och dennes motpart och att 

möjliggöra en tillsyn av registrerade fastighetsmäklare. Lagen har ett utpräglat 

konsumentskyddssyfte. Beträffande mäklarens ersättning ställer FML upp en presumtion för 

att denna ska vara provisionsbaserad, det vill säga beräknad efter en viss procent på 

köpeskillingen. För att rätt till provision ska föreligga krävs att ett antal rekvisit är uppfyllda. 

Kravet altereras något i de fall en mäklare innehar ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt. 

 

Ordningen med provisionsbaserad ersättning kan ge upphov till konflikter mellan såväl mäklare 

och uppdragsgivare som mäklare emellan. Det finns också vissa problem med att mäklarens 

provision betalas av uppdragsgivaren samtidigt som mäklaren inom ramen för förmedlingen 

ska tillvarata även de intressen som uppdragsgivarens motpart kan ha. Risken för 

intressekonflikter är oundviklig och ger upphov till frågan om provision är en lämplig 

ersättningsform för fastighetsmäklare. 

 

Gällande det konsumentskydd FML syftar till att åstadkomma kan konstateras att detta generellt 

är starkt i provisionsrättsliga frågor. Det finns en obenägenhet att tvinga konsumenter att betala 

provision till två mäklare för samma förmedling, även om båda mäklare principiellt kan vara 

provisionsberättigade i ett specifikt fall. Vidare har det inte ansetts rimligt att en uppdragsgivare 

som är konsument ska behöva betala provision utan att köparen betalar köpeskillingen, om inte 

mäklaren avtalat om annat med uppdragsgivaren. På ett mer övergripande plan, där 

provisionsinstitutet i sig ställs mot mäklarens roll som opartisk mellanman, ter sig 

konsumentskyddet mer diskutabelt. Det faktum att mäklaren har ett eget intresse i 

förmedlingen, att erhålla så stor provision som möjligt, kan inverka menligt på 

konsumentskyddet då mäklaren får incitament att endast lyfta fram information som har en 

förhöjande effekt på köpeskillingen.   

 

Slutsatsen blir att även om den provisionsrättsliga regleringen tycks fungera relativt bra, finns 

vissa problem och brister som förtjänar att uppmärksammas. En viktig fråga är om det över 

huvud taget är lämpligt att fastighetsmäklare får betalt i form av provision.  
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1. Inledning 

 

1.1 Ämne och problemformulering 

På såväl den privata som den kommersiella bostadsmarknaden tar många hjälp av mäklare vid 

en fastighetsförsäljning. För framför allt privatpersoner har en bostadsaffär ofta stora 

ekonomiska konsekvenser. Det är därför av betydelse för både köpare och säljare att mäklaren 

uppfyller sina lagstadgade skyldigheter och att konsumentskyddet upprätthålls.1 De senaste 

åren har det kommit rapporter om att förtroendet för yrkesgruppen är lågt och att det från främst 

köpares sida av olika anledningar finns visst missnöje med mäklarens utförande av sitt 

uppdrag.2 Något som inte sällan ger upphov till konflikt är fastighetsmäklarens rätt till 

ersättning för sitt arbete, vilken i praktiken ofta är, och i lagen förutsätts vara, 

provisionsbaserad.3 Det går inte att komma ifrån att det faktum att mäklare som regel får 

ersättning i form av provision även kan ha inverkan på allmänhetens förtroende för 

mäklarkåren.4 Exempel på konflikter som kan uppkomma är de konkurrerande anspråk på 

ersättning som kan uppstå när två mäklare bidragit till en överlåtelse, eller när samma mäklare, 

efter att ett köp hävts, förmedlar samma fastighet igen. En annan fråga är hur mäklarens rätt till 

provision påverkas av reglerna om fastighetsköp i JB, till exempel vad som gäller då parterna 

undertecknat ett överlåtelseavtal, men köparen sedan inte betalar köpeskillingen. Inom ramen 

för dessa frågor spelar faktorer såsom konsumentskydd, förutsägbarhet och intresseavvägningar 

in i bedömningarna. Kärnan i uppsatsen är förhållandet mellan mäklaren och dennes 

uppdragsgivare. Uppsatsen belyser de rättsliga problem som kan göra sig påminda då en eller 

flera mäklare framställer provisionsanspråk, samt de problem provisionsinstitutet i sig kan 

medföra med beaktande av mäklarens ställning som opartisk mellanman.5 I belysande syfte 

görs även jämförelser med andra yrkesgrupper där provisioner ansetts medföra problem med 

intressekonflikter. 

 

                                                      
1 Prop. 2010/11:15, s. 17 och 20. 
2 Se t.ex. RiR 2007:7, s. 21 ff., 2016/17:RFR2, s. 50 ff. och https://maklarvarlden.se/fortroendet-maklare-har-gatt-

ner/. 
3 SOU 2008:6, s. 229 f. och prop. 2010/11:15, s. 37. 
4 Se vidare i kapitel 5. 
5 Se avsnitt 2.1 och 2.3 nedan för diskussion kring mäklarens ställning och mellanmansbegreppet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att identifiera och analysera rättsliga problem och konflikter som kan 

uppkomma vid en eller flera mäklares anspråk på provision i anslutning till ett 

förmedlingsuppdrag inom ramen för FML. Uppsatsen syftar vidare till att ställa 

provisionsinstitutet mot mäklarens opartiskhet och analysera eventuella motsättningar. För att 

uppnå syftet kommer följande frågeställningar att behandlas i uppsatsen: 

 

• Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att rätt till provision ska föreligga? 

• Vilka är de huvudsakliga rättsliga problem och konflikter som kan uppkomma när en 

eller flera mäklare gör anspråk på provision? 

• Hur väl överensstämmer reglerna om och förutsättningarna för provision med lagens 

konsumentskydd och med de förändringar mäklarrollen med tiden varit föremål för? 

• Vilka motsättningar finns mellan det faktum att mäklarens ersättning som huvudregel 

utgår i form av provision, och mäklarens ställning som opartisk mellanman? 

 

1.3 Metod och material 

För att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara de uppställda frågeställningarna har den 

rättsdogmatiska metoden använts. Metoden går i korthet ut på att fastställa gällande rätt utifrån 

de traditionella rättskällorna.6 Dessa är lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin.7 

Rättsdogmatik innefattar även möjligheten att dra slutsatser utifrån den gällande rätten och 

genom ändamålsöverväganden kritisera denna. Det är då fråga om så kallad kritisk 

rättsdogmatisk metod.8 Således har i uppsatsen, efter fastställandet av gällande rätt, denna 

använts som ett verktyg för att analysera valda frågeställningar och problem vilket lett fram till 

de redovisade slutsatserna. Analysen har till stor del gjorts i form av ändamålsöverväganden, 

vilket innebär att en prövning görs av syftet och ändamålet med en bestämmelse. Mer specifikt 

för uppsatsen innebär det att ändamålet med och lämpligheten av provisionsinstitutet 

diskuterats, samtidigt som det i analysen av konfliktområden gjorts olika typer av 

intresseavvägningar.9 Typiskt för ändamålsöverväganden är att de får en rättspolitisk prägel.10 

För att fastställa syftet med en bestämmelse används teleologisk, eller ändamålsinriktad, 

                                                      
6 Kleineman (2013), s. 21. 
7 Enligt Ramberg är lagstiftning allmänt accepterad såsom överordnad rättskälla, medan ingen enhetlig 

rangordning finns avseende resterande rättskällor, se Ramberg (2018), s. 13. 
8 Kleineman (2013), s. 39. Se även Jareborg (2004), s. 4. 
9 Se vidare Hellner (2001), s. 207 ff. och Krzymowska (2018), s. 24. 
10 Ramberg (2018), s. 84 f. 
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lagtolkning.11 Vidare har, som ett resultat av vad som framkommit i analysen av valda 

frågeställningar, i viss utsträckning resonemang förts de lege ferenda. Med detta menas i korthet 

att förslag till alternativa rättsliga lösningar och tillvägagångssätt framförs, det vill säga förslag 

på hur en viss rättsregel borde se ut.12 De lege ferenda-resonemang kan även innefatta en 

prognos av hur en domstol skulle döma i en given fråga.13 Resonemang de lege ferenda faller 

principiellt sett utanför ramen för den traditionella rättsdogmatiken, men studerandet av 

gällande rätt utifrån en rättsdogmatisk metod öppnar upp för en analys de lege ferenda.14 

 

I lagstiftningen regleras fastighetsmäklaren och dennes verksamhet främst i FML. Den 

lagreglerade fastighetsmäklarrätten är till stora delar, särskilt avseende de civilrättsliga 

bestämmelserna, en kodifiering av vad som ansågs vara gällande rätt redan innan föregångarna 

till FML trädde i kraft. Därför är även äldre material i stora delar relevant.15 Den nu gällande 

FML trädde i kraft år 2011 och föregicks av gFML från 1995 som i sin tur trädde i kraft när 

lagen från 1984 upphörde att gälla.16 Trots det faktum att den moderna fastighetsmäklarrätten 

är ett relativt nytt rättsområde finns det god tillgång på rättsligt material.  

 

För att närmare förstå orsakerna bakom bestämmelserna i lagen har förarbetena varit till stor 

nytta, särskilt i fråga om ändamålsöverväganden då förarbeten avslöjar syftet med en 

bestämmelse. Även om förarbetena inför såväl nuvarande FML som de två föregångarna är 

belysande, behöver det faktum att fastighetsmäklarrätten är ett område där utvecklingen gått 

snabbt tas i beaktande. En kritisk granskning behöver därför göras vid studerandet av uttalanden 

i förarbetena, för att säkerställa att de alltjämt ger uttryck för gällande rätt. Bestämmelsen om 

mäklarens rätt till ersättning i 23 § FML, och särskilt avseende kriterierna för provisionsrätt i 

andra stycket, är i sak oförändrad sedan 1984 års lag om fastighetsmäklare. Denna bestämmelse 

är ett exempel på att också de äldsta förarbetena kan ha fortsatt relevans, dock som nämnt med 

beaktande av den senare rättsutvecklingen. 

 

Vid den kritiska granskningen av förarbeten kan ledning hämtas från rättspraxis, som varit en 

viktig källa för att undersöka hur utvecklingen sett ut på rättsområdet. Då flera nya avgöranden 

                                                      
11 Ramberg (2018), s. 29 f. 
12 Kleineman (2013), s. 36. Se även Hellner (1975), s. 401 ff.  
13 Jfr Ramberg (2018) s. 85. 
14 Olsen (2004), s. 116. 
15 Prop. 1983/84:16, s. 7. 
16 Lag (1984:81) om fastighetsmäklare. 
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hänvisar tillbaka till äldre rättsfall och till principer som synes ha fastställts för många decennier 

sedan, såsom alltjämt speglande av gällande rätt, har såväl äldre som nyare rättspraxis varit av 

relevans.17 Något som behöver tas i beaktande är att HD fick sin funktion som prejudikatinstans 

först år 1971. Innan dess gjorde HD bedömningar från fall till fall utan något uttalat syfte att 

skapa prejudicerande domar. Viss försiktighet behöver därför iakttas med att behandla äldre 

rättsfall som rättskälla, även om ingenting hindrar att ett visst rättsfall ännu ger uttryck för 

gällande rätt.18 De rättsfall som har betydelse för uppsatsens huvudfrågor är till största delen 

från tiden efter 1971. Vid användandet av äldre rättsfall har hänsyn tagits till det ovan sagda, 

och av de äldre rättsfall som förekommer ligger fokus på sådana som nyare avgöranden, och 

andra nyare rättskällor, hänvisar tillbaka till. Till viss del har nämnd- och tillsynspraxis använts 

i uppsatsen. Inom ramen för FMI:s tillsynsärenden har en mängd beslut fattats vilka har stor 

betydelse för mäklarrätten såväl civilrättsligt som offentligrättsligt. Särskilt vad avser begreppet 

god fastighetsmäklarsed är inspektionens praxis betydelsefull. Vidare har beslut från 

branschorganisationerna varit belysande för de frågor uppsatsen behandlar.19 Denna nämnd- 

och tillsynspraxis har inte status som prejudikat, varför försiktighet behöver iakttas med att dra 

slutsatser från besluten. Syftet med dessa beslut är att göra bedömningar i enskilda fall och inte 

sällan saknas motiveringar med den fullständighet som krävs för att besluten ska kunna ges 

någon större tyngd. Då avgörandena ändå får anses spegla rättsläget på området är det motiverat 

att beakta dem i en uppsats med mäklarrättslig inriktning, dock framför allt i belysande syfte. I 

några fall förekommer hänvisningar till underrättspraxis från tingsrätt och hovrätt. Inte heller 

dessa avgöranden har samma tyngd som ett prejudikat, men har ändå viss betydelse.20 

 

Den doktrin uppsatsen hänvisar till utgörs av såväl böcker som juridiska artiklar. Från artiklarna 

har viss inspiration hämtats till analysen av uppsatsens frågeställningar. Dessa har varit 

belysande för problematiseringen av mäklarens provisionsrätt. Både nyare och äldre doktrin 

har haft betydelse för uppsatsen. Äldre doktrin har delvis använts för att jämföra den äldre 

mäklarrätten med den moderna. Många nu gällande mäklarrättsliga principer kan dock härledas 

                                                      
17 Se till exempel NJA 2015 s. 918 som hänvisar till NJA 1981 s. 259 och NJA 1997 s. 347, och NJA 2010 s. 58 

som hänvisar till NJA 1916 s. 378 och NJA 1986 s. 146. 
18 Ramberg (2017), s. 307 ff. Enligt Ramberg kan avgöranden före 1971 ges status som prejudikat endast under 

förutsättning att allmänheten påverkats av och anpassat sig efter dem. 
19 Se Jingryd & Segergren (2018), s. 41, för detaljer avseende tidigare och nuvarande fördelning av tvistlösning 

mellan branschorganisationer och tillsynsmyndighet. 
20 Ytterligare en källa som endast använts i begränsad omfattning är tillsynsrapporter och uttalanden från FI. Dessa 

har använts framför allt i syfte att jämföra intressekonflikter i fastighetsmäklarsammanhang med liknande 

intressekonflikter i andra branscher. 
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långt tillbaka i tiden, varför viss äldre doktrin har haft betydelse även för analysen av dagens 

mäklarrättsliga problem. Av denna äldre litteratur behandlar två verk norsk respektive finsk 

mäklarrätt. Dessa har endast använts i begränsad omfattning men förtjänar att uppmärksammas 

då de är betydelsefulla på det aktuella rättsområdet, vilket speglas i de många hänvisningar som 

gjorts till och fortfarande görs till verken.21 Att äldre doktrin alltjämt är betydelsefull får stöd 

av det faktum att nyare rättsfall hänvisar till denna i sina domskäl.22 Liksom avseende äldre 

förarbeten, har den senare rättsutvecklingen tagits i beaktande vid användandet av äldre 

litteratur.  

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns olika typer av mäklare, bland dessa fastighetsmäklare, företagsmäklare, 

skeppsmäklare och försäkringsförmedlare. Den här uppsatsen behandlar fastighetsmäklare, det 

vill säga den kategori av mäklare som lyder under FML och förmedlar de i 1 § FML angivna 

objekten. Detta hindrar inte att jämförelser med andra kategorier av mäklare förekommer i viss 

utsträckning. Uppsatsen tar dessutom sikte på fastighetsförmedling där privatpersoner, 

konsumenter, är köpare respektive säljare. I vissa fall görs kopplingar till situationer som avser 

kommersiella aktörer och då framför allt i jämförande syfte. Trots inriktningen mot 

konsumentfall kommer två rättsfall som avsåg kommersiell fastighetsförmedling, NJA 2010 s. 

58 och NJA 2015 s. 918, att användas i den mån de ger uttryck för mäklarrättsliga principer 

som gäller för konsumentfall. I de aktuella fallen tillämpade HD sådana principer i relativt stor 

utsträckning, varför jämförelser kan göras.  

 

I en uppsats som behandlar fastighetsmäklare och rätten till ersättning blir det nödvändigt att i 

viss mån även behandla mäklarens lagstadgade skyldigheter som inte har en direkt koppling till 

provisionsrätten. Uppsatsen gör dock inte anspråk på att tillhandahålla en heltäckande 

redogörelse för samtliga dessa skyldigheter, utan fokus kommer att ligga på vad mäklaren i 

strikt mening behöver iaktta för att rätt till provision ska föreligga, samt på de skyldigheter som 

är nödvändiga att behandla för besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 

 

Vidare behandlar denna framställning svensk fastighetsmäklarrätt. I ett fåtal fall kommer dock 

mindre jämförelser att göras med norsk och dansk rätt i belysande syfte. Som nämnts har även 

                                                      
21 Brækhus (1946) och Wilhelmsson (1979). Av den nyare litteratur som frekvent hänvisar till dessa verk kan 

nämnas Melin (2017) och Krzymowska (2018). 
22 Se till exempel NJA 2010 s. 58, p. 9, där HD hänvisar till ett flertal äldre verk på det mäklarrättsliga området. 
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äldre norsk och finsk doktrin använts i begränsad omfattning. En komparativ studie ligger dock 

utanför ramen för denna uppsats. 

 

I samband med provisionsrelaterade konflikter uppstår ofta även skadeståndsrättsliga frågor. 

Där det varit nödvändigt för att ge en helhetsbild av ett visst problemområde har 

skadeståndsfrågor beaktats, men fokus för uppsatsen är provisionsrättsliga frågor. 

 

Såväl en säljare som en köpare kan vara uppdragsgivare i FML:s mening. Det allra vanligaste 

är att en säljare uppdrar åt mäklaren att hitta en köpare till säljarens fastighet.23 Det är också 

från det perspektivet denna uppsats kommer att utgå, vilket innebär att de analyser och 

ställningstaganden som görs utgår från antagandet att säljaren är uppdragsgivare. De 

undantagsfall där en köpare är uppdragsgivare behandlas endast om det särskilt anges.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Den har vidare delats in i en deskriptiv del och en mer 

analyserande och problematiserande del. I kapitel 2 ges inledningsvis en översiktlig beskrivning 

av gällande rätt på det fastighetsmäklarrättsliga området med tyngdpunkt på mäklarens roll, 

uppdrag och opartiskhet. Vidare redogörs för syftet med FML och då särskilt hur 

skyddsändamålet med lagen avspeglar sig i framför allt de tvingande reglerna. Efter den 

inledande beskrivningen redogörs i kapitel 3 för mäklarens rätt till ersättning. Syftet med denna 

del är att provisionsförutsättningarna senare ska kunna appliceras på de särskilda situationer 

där konflikt typiskt sett uppkommer. I kapitel 4 och 5 övergår framställningen till ett 

analysperspektiv, där i kapitel 4 olika aspekter av och konfliktområden med koppling till 

provisionsfrågan behandlas. Frågorna analyseras och problematiseras utifrån gällande rätt och 

i viss mån utifrån ett de lege ferenda-perspektiv. Därefter belyses i kapitel 5 de motsättningar 

provisionsinstitutet kan medföra med tanke på mäklarens krav på opartiskhet. I uppsatsens 

sjätte och sista kapitel ges några avslutande reflektioner och slutsatser. 

 

1.6 Terminologi 

I 1 § 1 st. FML anges de förmedlingsobjekt som omfattas av lagen. Vidare anges i 2 § 1 st. 

FML att begreppet ”fastighet” används som samlingsnamn även för den övriga egendom som 

omfattas av lagen. Detta tillvägagångssätt kommer att användas även i uppsatsen. Således kan, 

                                                      
23 Se t.ex. Grauers, Rosén & Tegelberg (2016), s. 24. 
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där det i uppsatsen talas om ”fastighet”, även övrig egendom som omnämns i 1 § 1 st. FML 

avses om inte annat särskilt anges eller framgår av sammanhanget. Såväl överlåtelse- som 

upplåtelseavtal kan träffas genom mäklares förmedling enligt 1 § 2 st. FML. I uppsatsen 

kommer begreppet överlåtelseavtal att användas då de rättsfall och det övriga material som 

använts behandlar just överlåtelsesituationer och då dessa torde vara vanligast förekommande. 

Som framgått i avsnitt 1.4 ovan tar uppsatsen sikte på de fall där en säljare är uppdragsgivare. 

Begreppen säljare och uppdragsgivare kommer att användas omväxlande och om inget annat 

framgår avses säljare även där begreppet uppdragsgivare används. Även begreppen mäklare 

och fastighetsmäklare kommer att användas omväxlande. Med mäklare avses i denna 

framställning fastighetsmäklare. När jämförelser görs med andra kategorier av mäklare 

kommer det att klargöras vilken typ av mäklare som avses. Definitionen av konsument i 

uppsatsen är densamma som i 4 § FML, där en konsument definieras som en fysisk person som 

handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Denna definition 

stämmer överens med annan konsumentskyddslagstiftning.24 Av det sagda följer att fastigheten 

ska användas av ägaren eller någon som är honom eller henne närstående huvudsakligen för 

bostadsändamål.25 

  

                                                      
24 Prop. 2010/11:15, s. 47. 
25 Prop. 1983/84:16, s. 29. Se vidare Herre & Ramberg (2014), s. 51 ff., för närmare om konsumentbegreppet. 
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2. Fastighetsmäklarens ställning och den rättsliga regleringen 
 

2.1 Fastighetsmäklarens roll och funktion 

En fastighetsmäklares förmedling går i grunden ut på att anvisa en motpart till uppdragsgivaren, 

mäklarens uppgift är med andra ord att hitta någon som med uppdragsgivaren kan ingå avtal 

om överlåtelse eller upplåtelse av vissa specificerade egendomsslag.26 Att anvisa en motpart till 

sin uppdragsgivare har länge ansetts vara tyngdpunkten i fastighetsmäklarens uppdrag.27 

Mäklaren fungerar som en bro mellan parterna och har en sammanförande funktion,28 han eller 

hon är med andra ord en typ av mellanman.29 Det krävs inte att något överlåtelseavtal faktiskt 

kommer till stånd för att det ska vara fråga om förmedling enligt 1 § FML, utan det räcker att 

syftet med förmedlingen har varit att sammanföra uppdragsgivaren med en motpart.30 Det krävs 

dock att någon form av åtgärd vidtas i syfte att skapa kontakt med potentiella motparter till 

uppdragsgivaren. Ofta utgörs dessa åtgärder av sedvanlig marknadsföring av 

förmedlingsobjektet i fråga, men förmedling i lagens mening kan föreligga även utan 

marknadsföring, till exempel om en spekulant anvisas med hjälp av det spekulantregister 

mäklaren byggt upp.31 I de fall överlåtelseavtal kommer till stånd är mäklaren inte part i detta; 

mäklaren är inte på något sätt säljare av förmedlingsobjektet.32 Förmedlingen ska vidare vara 

yrkesmässig för att omfattas av FML. Det är inte det faktiska antalet förmedlingar per år som 

är avgörande, utan det faktum att någon riktar sig mot allmänheten med en 

fastighetsmäklartjänst medför att FML blir tillämplig på fastighetsmäklaren och dennes 

verksamhet.33 

 

2.2 Något om uppdraget 

För att någon förmedling över huvud taget ska kunna ske krävs att ett uppdragsavtal ingåtts 

mellan mäklaren och dennes uppdragsgivare. Förhållandet mellan uppdragsgivare och mäklare 

                                                      
26 1 § FML. 
27 Prop. 1994/95:14, s. 44. Se även prop. 2010/11:15, s. 45 f. 
28 Krzymowska (2018), s. 54.  
29 Då det i svensk rätt finns olika typer av mellanmän finns ingen allmängiltig definition av rättsfiguren, men 

generellt kan sägas att mellanmän handlar på uppdrag av annan och förmedlar kontakt mellan två parter, Tiberg 

& Dotevall (1997), s. 14. Exempel på mellanmän är kommissionärer, handelsagenter och mäklare, a.a. s. 25. Se 

även Brækhus (1946), s. 3 ff. 
30 Prop. 2010/11:15, s. 46. 
31 Melin (2017), s. 25. Se även FMI dnr 4-550-99. 
32 Krzymowska (2018), s. 54. Se även Cervin & Sallnäs (1995), s. 25. 
33 Melin (2017), s. 29 f. Se även prop. 1983/84:16, s. 28 och SOU 2008:6, s. 100 ff. Bedömningen kan variera 

beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Denna problematik ska inte utvecklas närmare här. 
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är således ett uppdragsförhållande som när det gäller fastighetsmäklares verksamhet kallas 

förmedlingsuppdrag. Mäklaren har i uppdrag att förmedla uppdragsgivarens fastighet.34 Såväl 

en säljare som en köpare kan vara uppdragsgivare, men det allra vanligaste är som nämnt att 

det är säljaren som ger mäklaren i uppdrag att hitta en köpare till hans eller hennes fastighet. 

Till skillnad från vad som gäller i fråga om uppdragsgivaren, står mäklaren inte i något 

kontraktuellt förhållande till uppdragsgivarens motpart. I FML regleras dock ett flertal 

skyldigheter som mäklaren har att iaktta även gentemot uppdragsgivarens motpart.35 

Förhållandet kan beskrivas som ”utomkontraktuellt men kontraktsnära”.36 En vanlig 

benämning på sådana förhållanden är att de är kvasikontraktuella.37 

 

2.3 En opartisk mellanman 

Karaktäristiskt för fastighetsmäklarens roll är att han eller hon ska vara en opartisk 

mellanman.38 Mellanmansbegreppet har diskuterats i avsnitt 2.1 ovan. Opartiskheten kommer 

till uttryck i 8 § 2 st. FML som stadgar att mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens 

intressen.39 Skyldigheten att tillvarata båda parters intressen faller under paraplybegreppet god 

fastighetsmäklarsed, som kan sägas utgöra en norm för hur mäklaren ska agera och utföra sitt 

uppdrag. Denna norm förändras över tid och utvecklas i takt med att ny lagstiftning och praxis 

tillkommer, men kärnan i god fastighetsmäklarsed ligger i att mäklaren ska utföra uppdraget 

omsorgsfullt och uppfylla de skyldigheter som följer av FML.40 I äldre litteratur har begreppet 

beskrivits som ”…ett sådant förfarande, som iakttas av en samvetsgrann och hederlig 

fastighetsförmedlare och som allmänt godtas av hans konkurrenter och kunder”.41 I kravet på 

opartiskhet ligger att mäklaren inte får gynna endera parten på den andres bekostnad, 

exempelvis genom att undanhålla information från köparen i syfte att få till stånd en högre 

köpeskilling.42 Mäklaren har dessutom en lagstadgad och långtgående rådgivnings- och 

                                                      
34 Melin (2017), s. 88. 
35 Bland dessa kan nämnas rådgivnings- och upplysningsskyldigheten i 16 § FML och skyldigheten att 

tillhandahålla en objektsbeskrivning i 18 § FML. Se vidare Krzymowska (2018), s. 325. 
36 Munukka (2007), s. 438. 
37 Ramberg (2005), s. 140. Se även SOU 1981:102, s. 100. 
38 Detta kan utläsas ur 8 § 2 st. FML. Se även Melin (2017), s. 81. 
39 Opartiskhet ligger inte i mäklarrollen som sådan; det är just i fastighetsmäklarrätten som denna princip är 

lagreglerad med tanke på FML:s konsumentskyddande aspekter. Således finns inget krav på att exempelvis en 

företagsmäklare ska agera opartiskt, se Krzymowska (2018), s. 340 f.  
40 Se t.ex. Grauers, Rosén & Tegelberg (2016), s. 81 f. och SOU 1981:102, s. 201 f. Vad som är förenligt respektive 

icke-förenligt med god fastighetsmäklarsed har till stor del preciserats i FMI:s tillsynspraxis. 
41 Wilhelmsson (1979), s. 45. Definitionen får anses stämma väl överens med synsättet i modern svensk rätt på 

vad god fastighetsmäklarsed innebär. 
42 Prop. 2010/11:15, s. 49. 
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upplysningsskyldighet gentemot båda parter. Denna skyldighet kommer till uttryck i 16 § FML 

och omfattar, utöver upplysningar om förhållanden hänförliga till fastigheten i sig, även 

rådgivning avseende själva försäljningen. Rådgivningen kan vara av såväl juridisk, teknisk som 

ekonomisk natur.43 Vad särskilt gäller fastighetens skick ska mäklaren enligt 16 § 3 st. FML 

upplysa köparen om sådant som mäklaren av någon anledning känner till, om det kan antas vara 

av betydelse för köparen.44 Att notera är att med tilltänkta köpare avses i 16 § 1 st. FML 

spekulanter som överväger att lägga bud på fastigheten, medan 16 § 3 st. FML endast tar sikte 

på köparen, vilket avser en spekulant som står i begrepp att förvärva fastigheten.45 Att även 

spekulanter, det vill säga inte bara den slutlige köparen, enligt 16 § 1 st. FML ska få 

upplysningar om fastigheten innebär att mäklaren inte kan undanhålla information när 

budgivning pågår, för att sedan lämna upplysningarna när någon av spekulanterna står i begrepp 

att förvärva fastigheten.46 Av det sagda framgår att mäklaren inte är ombud för någon av 

parterna, vilket skiljer sig från bland annat advokatrollen.47  

 

Som framgår av 8 § 2 st. FML är kravet på opartiskhet inte absolut. Beträffande de ekonomiska 

frågorna ska mäklaren särskilt beakta sin uppdragsgivares intressen, inom de gränser god 

fastighetsmäklarsed medger. Detta har motiverats med att det ligger i uppdragsavtalets natur att 

mäklaren står närmare sin uppdragsgivare i dessa frågor. Mäklaren ska således, när en säljare 

är uppdragsgivare, försöka åstadkomma en överlåtelse med en så hög köpeskilling som möjligt, 

utan att för den skull agera illojalt mot motparten.48 Frågan hur detta förhåller sig till kravet på 

opartiskhet kan vara problematisk.49 

 

2.4 FML och konsumentskyddet 

FML är i grunden en konsumentskyddslagstiftning, vilket har varit syftet alltsedan den första 

lagen trädde i kraft år 1984. Då en mäklare förväntas inneha en bred kompetens om frågor som 

rör fastighetsförmedling och då en affär ofta rör stora summor pengar för parterna, ansågs 

                                                      
43 Prop. 1983/84:16, s. 37.  
44 Tillsynspraxis från FMI behandlar ofta frågan om mäklarens opartiskhet liksom rådgivnings- och 

upplysningsskyldigheten, se t.ex. FMI dnr 4.1-44-13, FMI dnr 4.1-900-15, FMI dnr 4.1-389-15, FMI dnr 4.1-390-

15, FMI dnr 4.1-1268-15, FMI dnr 4.1-2127-16, 4.1-2128-16, 4.1-2129-16. 
45 Prop. 2010/11:15, s. 55 f.  
46 Jfr RÅ 2006 ref. 53, där varning meddelades den mäklare som inte upplyste köparen om vissa förhållanden 

rörande fastigheten förrän vid kontraktsskrivningen. 
47 Detta följer redan av 15 § FML, som förbjuder mäklaren att agera som ombud. För en advokat är tvärtom 

lojalitetsplikten mot klienter central, Peyron (2017), s. 47. 
48 Prop. 2010/11:15, s. 49. Jfr även Hanberger (1995), s. 566 och NJA 1997 s. 127 I och II. 
49 Se kapitel 5, om lämpligheten av provision som ersättningsform, för vidare analys. 
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mäklaren ha en så pass viktig funktion att hans eller hennes tjänster behövde lagregleras.50 När 

arbetet med nuvarande FML pågick framhävdes återigen konsumentskyddet, och att det var 

angeläget att detta stärktes i fastighetsmäklarsammanhang. Det pekades, liksom i de äldre 

förarbetena, på att ett fastighetsköp ofta är en betydande affär för parterna och särskilt för 

privatpersoner, och att de måste kunna känna att de har ett gott skydd när en mäklare är 

inblandad i affären.51 För att åstadkomma det förtydligades bland annat regleringen om vad 

mäklaren får och inte får göra, och en bestämmelse om att parterna så långt möjligt ska ha insyn 

i mäklarens arbete infördes.52 Utredningen inför nuvarande FML föreslog till och med att lagen 

endast skulle gälla fastighetsförmedling i konsumentförhållanden, för att på så sätt tydliggöra 

lagens konsumentskyddssyfte.53 En stor del av mäklarens skyldigheter går ut på att informera 

spekulanter och köpare om förhållanden hänförliga till förmedlingsobjektet och om 

förmedlingsprocessen som sådan.54 Denna informationsskyldighet är en viktig del av det 

konsumentskydd som FML syftar till att åstadkomma, på så sätt att den förhindrar att en 

konsument gör ett ogenomtänkt köp.55 Det skydd för parterna som FML syftar till är dock inte 

tänkt att endast komma konsumenter till del, utan även kommersiella aktörer som tar hjälp av 

fastighetsmäklare omfattas av lagen.56 Den stora skillnaden är att lagens skyddsbestämmelser 

endast är tvingande i förhållande till konsumenter. Detta kommer till uttryck i 4 § FML, som 

stadgar att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för en 

konsument är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Liknande regleringar finns i 

annan konsumentskyddslagstiftning.57 Det går till exempel inte att i ett konsumentförhållande 

avtala om att mäklaren inte behöver kontrollera vem som har förfoganderätt över fastigheten. 

Det finns dock inget som hindrar att mäklaren med uppdragsgivaren avtalar om för 

konsumenten förmånligare villkor än vad lagen ger. 

 

                                                      
50 Prop. 1983/84, s. 7 f.  
51 Prop. 2010/11:15, s. 17. 
52 11, 12 och 14 §§ FML behandlar vissa inskränkningar i mäklarens verksamhet och förtydligades vid tillkomsten 

av nuvarande FML, se prop. 2010/11:15, s. 51 ff. Enligt 20 § FML, som infördes i samband med nuvarande FML, 

ska mäklaren upprätta en s.k. budgivningslista som ska överlämnas till uppdragsgivaren och dennes eventuella 

motpart vid avslutat uppdrag. Som kommer att framgå i kapitel 5 är en vanlig orsak till kritik mot mäklare 

misstankar om att budgivningen inte gått rätt till, vilket lätt skapar otrygghet för en köpare. Införandet av 20 § 

FML syftar till att så långt möjligt lösa denna problematik, se prop. 2010/11:15, s. 34 ff.  
53 SOU 2008:6, s. 111. 
54 Se avsnitt 2.3 ovan. 
55 Prop. 2010/11:15, s. 28. 
56 Prop. 2010/11:15, s. 17. I förarbetena anges att framför allt de kommersiella aktörer som inte ägnar sig åt 

fastighetshandel ofta har behov av biträde från mäklare på samma sätt som en konsument.  
57 Se t.ex. 3 § KtjL.  
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2.5 Registrering och tillsyn 

Konsumentskyddet kan sägas upprätthållas genom kravet på registrering för fastighetsmäklare, 

vilket möjliggör en tillsyn av mäklarkåren. Denna tillsyn säkerställer i sin tur 

konsumentskyddet. En fastighetsmäklare måste enligt 5 § FML vara registrerad hos FMI för att 

yrkesmässigt få bedriva fastighetsförmedling. Av 28 § FML framgår att FMI är tillsynsorgan. 

I 1 § FML definieras vem som kan vara fastighetsmäklare i lagens mening. En 

fastighetsmäklare måste vara en fysisk person, vilket innebär att en juridisk person inte kan bli 

registrerad som fastighetsmäklare, och faller inte heller under FMI:s tillsyn.58 Det är således 

den fysiska fastighetsmäklaren som är personligt ansvarig för sitt uppdrag, och som kan bli 

skadeståndsskyldig gentemot såväl uppdragsgivaren som dennes motpart enligt 25 § FML. 

Därför är det viktigt att mäklaren har en ansvarsförsäkring som täcker eventuell 

skadeståndsskyldighet, vilket också är ett krav för registrering.59 För registrering krävs vidare 

enligt 6 § FML bland annat att mäklaren måste ha genomgått tillfredsställande utbildning och 

att han eller hon inte är underårig, försatt i konkurs, har förvaltare eller näringsförbud.  

 

Den tillsyn som registrerade fastighetsmäklare är föremål för innebär att mäklaren riskerar 

disciplinära påföljder vid brister i utförandet av sitt uppdrag, eller om han eller hon inte längre 

anses lämplig att bedriva fastighetsmäklarverksamhet. Den allvarligaste påföljden är 

avregistrering, följt av varning och erinran.60 En mäklare kan inom ramen för ett och samma 

förmedlingsuppdrag komma att drabbas av såväl civilrättsliga som offentligrättsliga påföljder. 

Ett klandervärt beteende som resulterat i skada för båda eller en av parterna är 

skadeståndsgrundande och kan även vara grund för nedsättning av provisionen, samtidigt som 

det kan resultera i exempelvis en varning.61  

                                                      
58 I skrivande stund har dock en utredning tillsatts för att se över behovet av att även fastighetsmäklarföretagen 

omfattas av FML, se dir. 2017:55, Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. 
59 Melin (2017), s. 55 f. 
60 Jingryd & Segergren (2018), s. 65. 
61 Melin (2017), s. 45. Ett exempel är förbudet i 15 § FML mot att företräda endera parten som ombud. Jfr även 

NJA 2000 s. 629, där mäklarens avsaknad av registrering ansågs utgöra grund för nedsättning av provisionen. 
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3. Fastighetsmäklarens ersättning 

 

3.1 Inledande ord 

Bestämmelsen om hur fastighetsmäklaren ska få ersättning för sitt arbete är en av få 

bestämmelser som är dispositiv även i konsumentförhållanden.62 Huvudregeln enligt 23 § 1 st. 

FML är att ersättningen ska beräknas efter en viss procent på köpeskillingen (provision), men 

det står parterna fritt att istället avtala att exempelvis ett fast arvode ska utgå.63 I praktiken är 

provisionsbaserad ersättning dominerande, och det vanligaste är att mäklaren får ersättning 

endast om förmedlingen leder till överlåtelse, vilket gör att det är fråga om riskavtal. Risken 

kan sägas ligga på mäklaren, då denne inte får betalt om överlåtelse inte kommer till stånd.64 

Storleken av provisionen står sällan i proportion till kostnaderna för det arbete mäklaren lagt 

ned, utan den beräknas som en procentsats på köpeskillingen. I praktiken innebär det sannolikt 

att provisionen ofta blir större än den arbetstid och de kostnader som mäklaren lagt ned på 

förmedlingen. Detta har dock sedan länge ansetts godtagbart då själva idén med provision 

beräknad på summan av köpeskillingen är att en lyckad förmedling ska kompensera för de 

affärer där mäklaren trots tidsåtgång och nedlagda resurser inte lyckas få till stånd ett 

överlåtelseavtal mellan sin uppdragsgivare och dennes motpart. Den ekonomiska risken för 

mäklaren kan på detta sätt sägas mildras.65 Presumtionen för provision som ersättningsform kan 

jämföras med advokaters verksamhet. En advokat får inte, om inte särskilda skäl föreligger, 

ingå avtal om arvode som föreskriver att advokaten ska ersättas med en kvotdel av uppdragets 

resultat.66 Av 23 § 4 st. FML framgår att om mäklaren vill betinga sig ersättning för utlägg som 

han eller hon haft och detta ska betalas utöver provisionen, måste en särskild överenskommelse 

träffas om detta. Det är uppdragsgivaren som har att betala provision till mäklaren, oavsett om 

säljaren eller köparen är uppdragsgivare.67  

                                                      
62 Prop. 2010/11:15, s. 47. 
63 Se t.ex. prop. 1983/84:16, s. 18 f. och Melin (2017), s. 210 f. Provisionsbaserad ersättning utgjorde huvudregel 

även för flera hundra år sedan, då 1720 års Mäklare-Ordning reglerade verksamheten för den tidens mäklare. Se 

vidare SOU 1981:102, s. 124 f. 
64 Melin (2016), s. 151. 
65 Bengtsson (1976), s. 168 f. Se även Beckman (1970), s. 606, Wilhelmsson (1979), s. 49 f., och Melin (2016), s. 

151. Jfr även SOU 1981:102, s. 215 ff. och FRN dnr 36/17. 
66 Sangborn (2016), s. 34. Se även Peyron (2017), s. 63, som hänvisar till praxis från Advokatsamfundet där 

disciplinpåföljd meddelats advokater som på olika sätt avtalat om att arvode ska utgå som en andel av frambringade 

resultat eller intäkter. 
67 Melin (2017), s. 215 f. Tidigare har olika varianter förekommit. För knappt 100 år sedan var det i Stockholm 

kutym att säljaren betalade provisionen, samtidigt som en köpare i västra Sverige vanligen fick betala omkring en 

halv procent av mäklarens provision, se Fehr (1925), s. 104 f. 
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3.2 Kriterier för provisionsrätt 

 

3.2.1 Inledande ord 

Av 23 § 2 st. FML kan de rekvisit som ska föreligga för rätt till provision utläsas. Dessa är 

oförändrade sedan den första lagen om fastighetsmäklare. Av förarbetena till den lagen framgår 

att rekvisiten ansågs gälla i praxis redan innan de blev föremål för lagstiftning, och att de således 

skulle fortsätta gälla.68 Hur många rekvisit det rör sig om kan uppfattas något olika beroende 

på hur 23 § 2 st. FML tolkas och hur dess beståndsdelar delas in i enskilda rekvisit.69 I de första 

förarbetena talades om rekvisiteten mäklaruppdrag, anvisning, överlåtelseavtal och 

orsakssamband,70 medan HD i NJA 2015 s. 918 talade om ”huvudkriterierna” mäklaruppdrag, 

anvisning och orsakssamband. Att överlåtelseavtal inte nämns som ett kriterium för provision 

betyder inte att detta inte är ett krav. HD synes närmast ha tagit för givet att överlåtelseavtal är 

en förutsättning för provision, genom uttalandet: ”Tre huvudkriterier ska vara uppfyllda för att 

en mäklare ska vara berättigad till provision för en överlåtelse…”, varpå mäklaruppdrag, 

anvisning och orsakssamband nämns som dessa huvudkriterier.71 

 

Den fortsatta framställningen kommer utgå från att fem rekvisit ska vara uppfyllda för att rätt 

till provision ska föreligga. Det ska finnas, eller ha funnits, ett förmedlingsuppdrag. Vidare är 

det ett krav att mäklaren anvisat köparen under den tid förmedlingsuppdrag förelegat, och att 

uppdragsgivaren insett eller bort inse att det är genom mäklarens arbete som kontakten 

initierats. Det objekt som är föremål för förmedling ska vara detsamma som det som sedan 

faktiskt överlåts, det ska med andra ord föreligga identitet mellan dessa. Uppdragsgivaren och 

motparten måste dessutom ha ingått ett överlåtelseavtal. Slutligen krävs att orsakssamband kan 

urskiljas mellan å ena sidan mäklarens förmedlingsåtgärder och å andra sidan det ingångna 

överlåtelseavtalet.72 Dessa rekvisit gäller under förutsättning att förmedlingsuppdraget inte 

föreskriver ensamrätt för mäklaren, vilket diskuteras mer ingående nedan.73 I 23 § 2 st. FML 

föreskrivs vad som i strikt mening krävs för att mäklaren ska vara berättigad att uppbära 

provision. Som nämnts har mäklaren även andra skyldigheter inom ramen för sitt uppdrag, till 

                                                      
68 Prop. 1983/84:16, s. 45. Se även Beckman (1970), s. 605 ff. 
69 Se Melin (2016), s. 156.  
70 Prop. 1983/84:16, s. 45.  
71 NJA 2015 s. 918, p. 8. 
72 Melin (2017), s. 218 f. 
73 Se avsnitt 3.3 nedan. 
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exempel rådgivnings- och upplysningsskyldigheten. Ett åsidosättande av dessa skyldigheter 

påverkar inte rätten till provision i sig, utan provisionen kan i sådana fall sättas ned enligt 24 § 

FML.74 I det följande kommer att redogöras för de ovan nämnda provisionsrekvisiten, liksom 

för innebörden av att ett förmedlingsuppdrag är förenat med ensamrätt. 

 

3.2.2 Förmedlingsuppdrag  

Som angivits i avsnitt 2.2 ovan är mäklarens uppgift att sammanföra sin uppdragsgivare med 

en motpart, vilket görs inom ramen för ett förmedlingsuppdrag. För att rätt till provision ska 

kunna uppkomma är en första förutsättning att det antingen finns, eller har funnits, ett 

förmedlingsuppdrag.75 Alla uppdragsavtal är inte förmedlingsuppdrag; för att det ska vara fråga 

om ett sådant krävs att mäklarens skyldigheter enligt avtalet innefattar att anvisa en motpart till 

uppdragsgivaren med vilken denne kan ingå avtal om överlåtelse. Det förekommer att mäklare 

får i uppdrag att enbart bistå vid avtalsslutet vid ett fastighetsköp. I dessa fall är det inte fråga 

om något förmedlingsuppdrag, varför ersättning inte ska utgå i form av provision.76  

 

När en konsument är uppdragsgivare ska avtalet upprättas skriftligen, 9 § 1 st. FML. 

Skriftlighetskravet är en av bestämmelserna som ger uttryck för det konsumentskydd FML 

syftar till att åstadkomma, i och med att förmedlingsuppdraget reglerar väsentliga frågor såsom 

vad som ska gälla i fråga om mäklarens ersättning och om mäklaren ska inneha uppdraget med 

ensamrätt. Uppdragsgivaren, men inte mäklaren, får dock åberopa muntliga avtalsvillkor om 

sådana skulle förekomma trots skriftlighetskravet, under förutsättning att förekomsten av det 

muntliga villkoret kan bevisas. Att det brister i skriftlighetskravet medför således inte att 

uppdragsavtalet blir ogiltigt. Utanför konsumentförhållanden finns dock inget skriftlighetskrav 

vid ingående av förmedlingsuppdrag. I dessa fall kan ingåendet ske såväl muntligen som 

konkludent.77 Bevisbördan för att förmedlingsuppdrag föreligger eller har förelegat ligger på 

mäklaren. Beviskravet torde inte ställas lika högt i de fall uppdragsgivaren tagit kontakt med 

mäklaren, som när det är mäklaren som initierat kontakten med uppdragsgivaren.78 

                                                      
74 Se t.ex. Grauers, Rosén & Tegelberg (2016), s. 79 f. 
75 Prop. 1983/84:16, s. 45. 
76 Prop. 1983/84:16, s. 45. Se även Melin (2017), s. 221. 
77 Melin (2017), s. 88 ff. Se även Krzymowska (2018), s. 134 ff., för närmare om ingående av uppdragsavtal genom 

konkludent handlande. 
78 Melin (2017), s. 221 f. Se även NJA 1935 s. 707, RH 1982:20 och RH 1990:20, i vilka mäklaren tagit kontakt 

med uppdragsgivaren men inte kunnat visa att förmedlingsuppdrag ingåtts. Att bevisbördan placerats på mäklaren 

kan ses som ett uttryck för FML:s konsumentskyddssyfte. 
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Även om ett förmedlingsuppdrag sagts upp av antingen mäklaren eller uppdragsgivaren kan 

rätt till provision föreligga. Så kan vara fallet om mäklaren anvisat en motpart under tiden 

uppdraget löpte, och uppdragsgivaren efter att avtalet sägs upp ingår avtal om överlåtelse med 

den av mäklaren anvisade spekulanten.79 Detta motiveras i NJA 1997 s. 347 med att det annars 

skulle möjliggöra för uppdragsgivaren och dennes motpart att informellt komma överens om 

att överlåtelse ska ske under uppdragstiden för att sedan, i syfte att undgå att behöva betala 

provision till mäklaren, underteckna köpekontraktet efter att mäklarens förmedlingsuppdrag 

sagts upp. En annan sak är att, om det gått lång tid från att ett förmedlingsuppdrag upphör tills 

att uppdragsgivaren ingår avtal med en av mäklaren anvisad spekulant, det är möjligt att rätten 

till provision förfaller om det brister i orsakssamband.80 Principen att det räcker att det en gång 

förelegat ett förmedlingsuppdrag gällde långt innan den första lagen om fastighetsmäklare 

trädde i kraft. Det ansågs redan då angeläget att undvika illojala förfaranden från 

uppdragsgivarens sida.81 

 

3.2.3 Anvisning 

Även om ett flertal rekvisit ska vara uppfyllda för att rätt till provision ska föreligga, har det 

länge ansetts att anskaffandet av en motpart till uppdragsgivaren, det vill säga anvisningen, är 

den huvudsakliga orsaken till att mäklaren får ersättning för sitt arbete. I förarbetena till gFML 

angavs att anvisningen av en motpart är tyngdpunkten i en mäklares uppdrag.82 Med anvisning 

i det här sammanhanget förstås att det måste vara genom mäklaren som köparen får reda på att 

en viss fastighet är ute till försäljning. Anvisning kan ske på flera sätt, med olika starka 

kopplingar till mäklaren. Det vanligaste torde vara att en spekulant som ser en annons kontaktar 

den ansvarige mäklaren, varefter denne upplyser säljaren om spekulantens intresse.83 Anvisning 

anses ha skett även om spekulanten kontaktar säljaren direkt, utan att gå genom mäklaren. 

Givetvis krävs då att det är mäklaren som möjliggjort för spekulanten att få information om 

                                                      
79 Melin (2017), s. 222. 
80 Se avsnitt 3.2.6 nedan. 
81 Beckman (1970), s. 613. Se även NJA 1880 s. 460, där mäklaren tillerkändes full provision trots att denne inte 

gjort mer än att anvisa köparen. 
82 Prop. 1994/95:14, s. 44, se även Saxén (1958), s. 39. Det kan diskuteras om det än idag kan anses vara så att 

anvisningen utgör tyngdpunkten i uppdraget, se Melin (2016), s. 160. Detta, liksom andra aspekter av anvisningen, 

bl.a. hur kravet på anvisning altereras när två mäklare är inblandade, kommer att analyseras vidare i avsnitt 4.4.2 

och 4.4.3 nedan.  
83 Melin (2017), s. 231. 
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fastigheten, vanligen genom annonsering.84 I äldre praxis har även den typ av anvisning 

godtagits där en spekulant som mäklaren anvisat, i sin tur anvisar någon annan och denna sist 

anvisade person köper fastigheten.85 I kravet på anvisning ligger inte att mäklaren måste 

medverka vid själva avtalsslutet mellan uppdragsgivaren och den anvisade spekulanten.86 

 

Anvisning som förutsättning för provision behandlades i NJA 2015 s. 918. För att kravet ska 

vara uppfyllt krävs att uppdragsgivaren insett eller bort inse att det är genom mäklarens arbete 

som köparen fått kännedom om förmedlingsobjektet. De situationer där det främst blir aktuellt 

att ifrågasätta denna säljarens vetskap torde vara då en spekulant kontaktat säljaren direkt utan 

att först kontakta mäklaren. I äldre doktrin har den uppfattningen framförts att det måste ställas 

höga krav för att en säljare ska kunna få framgång med en invändning om att han eller hon inte 

insett eller bort inse att anvisningen skett genom mäklaren, och att en säljare typiskt sett är i 

ond tro beträffande detta när en mäklare är inblandad. Säljaren bör då ha stor anledning att anta 

att det är genom mäklaren som anvisningen skett.87 Om mäklaren följer det enligt god 

fastighetsmäklarsed uppställda kravet på att redovisa samtliga spekulanter för sin 

uppdragsgivare, försätts dessutom säljaren automatiskt i ond tro.88  

 

En mäklare kan inte anvisa någon som säljaren redan är medveten om är intresserad av att 

förvärva fastigheten. Detta brukar uttryckas så att denne redan är känd för säljaren i egenskap 

av spekulant.89 Detta följer av att med anvisning menas att det är genom mäklarens arbete som 

säljaren blir upplyst om att en viss spekulant är intresserad av dennes fastighet. Om en säljare 

redan känner till detta, kan mäklaren inte i strikt mening anvisa spekulanten.90 Detta ansågs i 

praxis gälla långt innan fastighetsmäklarens verksamhet lagreglerades. Således fick inte den 

mäklare som i NJA 1949 C 62 krävde provision bifall till sin talan, på den grund att säljaren 

visste att köparen var intresserad av att förvärva fastigheten redan innan mäklaren till 

uppdragsgivaren aviserade motpartens intresse. Det har förekommit att rätt till provision inte 

ansetts föreligga därför att den av mäklaren i och för sig anvisade spekulanten, har ansetts ha 

                                                      
84 Prop. 1983/84:16, s. 46. Se även Beckman (1970), s. 612. Denna uppfattning har framförts i äldre rättsfall, se 

t.ex. NJA 1880 s. 460. 
85 Se t.ex. NJA 1921 s. 180, NJA 1931 s. 510 och NJA 1954 C 174. Se även Melin (2017), s. 231 f. 
86 Mäklarsamfundet (2015), s. 305. Se även Beckman (1970), s. 612 f. 
87 Se Brækhus (1946), s. 409 och Saxén (1958), s. 49. 
88 Melin (2017), s. 232. Kravet på att redovisa spekulanter framgår av prop. 1994/95:14, s. 46. 
89 Jingryd & Segergren (2018), s. 200. Att säljaren i övrigt känner spekulanten eller vet vem denne är har ingen 

betydelse i sammanhanget, det väsentliga är att säljaren inte är medveten om spekulantens köpintresse. 
90 Melin (2017), s. 233. 
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ett allmänt känt intresse av att förvärva en viss fastighet. I NJA 1940 s. 658 ansågs mäklaren 

inte provisionsberättigad då det fanns ett allmänt känt intresse att köparen (Stockholms stad) 

ville förvärva den aktuella fastigheten. Enligt HD kunde inte den anvisning som skett tillmätas 

samma betydelse som om anvisning hade skett avseende någon annan spekulant.91  

 

3.2.4 Identitet  

Att det ska föreligga identitet mellan den fastighet som är föremål för förmedling och den som 

sedan faktiskt överlåts behandlas inte alltid som en separat provisionsförutsättning. Det kan 

istället sorteras in i det ovan nämnda kravet på förmedlingsuppdrag eller i kravet på att bindande 

överlåtelseavtal ska ha kommit till stånd, i vilka handlingar förmedlingsobjektet ska anges.92 

Det går exempelvis att ifrågasätta om rekvisitet förmedlingsuppdrag är uppfyllt om detta 

föreskriver att mäklaren haft i uppdrag att förmedla fastigheten X, om det sedan är fastigheten, 

eller bolaget, Y, som överlåts. I den här framställningen kommer dock för tydlighetens skull 

identitet att redovisas som ett eget rekvisit. I de allra flesta fall är det enkelt att konstatera att 

kravet på identitet är uppfyllt. Det finns dock situationer där det inte är självklart att det objekt 

som säljs är detsamma som det som ursprungligen var föremål för mäklarens uppdrag. Frågor 

som kan uppkomma är om mäklaren över huvud taget är berättigad till provision och för vilken 

egendom. Anta till exempel att ett förmedlingsuppdrag avser en kommersiell fastighet. Om det 

som sedan överlåts är aktierna i det bolag som äger fastigheten, är kravet på identitet strikt sett 

inte uppfyllt. Det är dock inte uteslutet att mäklaren ändå kan bli provisionsberättigad, 

exempelvis om bolaget inte har några andra tillgångar än fastigheten i fråga. I ett sådant fall går 

det att argumentera för att det rör sig om samma förmedlingsobjekt, om än i annan form.93 

 

I vissa situationer blir frågan vilken egendom mäklaren ska få provision för, eller för hur stor 

del av den överlåtna egendomen provision ska utgå. En sådan situation är när 

förmedlingsuppdraget ursprungligen avsåg en fastighet men överlåtelseavtalet innefattar såväl 

                                                      
91 Se dock Krzymowska (2018), s. 183 f., som anför att målet inte kan tillmätas någon större betydelse och att det 

bör ses som ett undantagsfall. Ståndpunkten har stöd i Beckman (1970), s. 611, som framför att restriktivitet bör 

iakttas vid betraktandet av någon som redan känd. 
92 Melin (2016), s. 156. Jfr Beckman (1970), s. 619, som sorterar in kravet på identitet i rekvisitet överlåtelseavtal, 

och Krzymowska (2018), s. 194 ff., som anser det lämpligare att kravet på identitet behandlas inom ramen för det 

s.k. huvudavtalet, vilket är detsamma som överlåtelseavtalet vid en fastighetsförmedling. 
93 Se Melin (2017), s. 223. I NJA 1936 s. 168 förelåg just den situationen, att uppdragsgivaren hade givit mäklaren 

i uppdrag att förmedla försäljning av en viss fastighet. En av mäklaren anvisad spekulant köpte dock inte själva 

fastigheten utan aktierna i det bolag där fastigheten utgjorde tillgång. Trots detta ansågs mäklaren berättigad att 

uppbära provision. Jfr dock Krzymowska (2018), s. 195, som på goda grunder anser det vara vanskligt att dra 

närmare slutsatser om ett eventuellt identitetsrekvisit grundat på fallet. 
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fastigheten som lös egendom. Frågan som uppkommer då är om mäklarens provision ska 

beräknas enbart på köpeskillingen som avser fastigheten, eller även på den lösa egendom som 

kommit att överlåtas i samband med fastigheten. I äldre doktrin har det argumenterats för att 

mäklaren har rätt till provision för såväl den fasta som den lösa egendomen när den senare har 

ett samband med den förra. Som motivering har anförts att risken annars är stor att parterna 

överenskommer om ett högre värde på den lösa egendomen än vad som egentligen är fallet i 

syfte att minska den del av köpeskillingen som belöper på fastigheten, vilket skulle minska 

mäklarens provision.94 

 

3.2.5 Överlåtelseavtal 

Rätt att uppbära provision kan inte föreligga utan ett mellan uppdragsgivaren och dennes 

motpart ingånget överlåtelseavtal.95 Ett förmedlingsuppdrag som föreskriver provision som 

ersättningsform är således som nämnt ett riskavtal, där mäklaren riskerar att bli utan ersättning 

om förmedlingen inte leder till en överlåtelse. Två viktiga rättsfall som berör rekvisitet 

överlåtelseavtal är NJA 1986 s. 146 och NJA 2010 s. 58. Fallen och deras rättsverkningar 

kommer att beskrivas och analyseras mer djupgående längre fram,96 men sammanfattningsvis 

kan fallen sägas ge uttryck för principen att ett överlåtelseavtal måste vara definitivt bindande 

parterna emellan för att mäklaren ska ha rätt att uppbära provision.97 Utgången i målen skilde 

sig dock åt på grund av karaktären av respektive försäljning. I NJA 1986 s. 146 fick mäklaren 

ingen provision sedan köparen inte betalat köpeskillingen. Resultatet grundade sig i stora delar 

på konsumentskydd, då en köpare som är privatperson generellt sett inte räknar med att behöva 

betala provision om köparen inte betalar och det följaktligen inte blir någon överlåtelse. I NJA 

2010 s. 58 blev utgången den motsatta, och mäklaren hade rätt till provision trots att säljaren 

hävt köpet på grund av köparens uteblivna betalning. Det rörde sig dock om ett fastighetsägande 

bolag där parterna var näringsidkare, varför säljaren inte ansågs ha samma skyddsbehov som 

en fastighetssäljande privatperson.  

 

                                                      
94 Fehr (1925), s. 102. I NJA 1919 s. 96 hade en mäklare förmedlat en överlåtelse där såväl två fastigheter som 

gröda och inventarier ingick i försäljningen. Frågan i målet var bland annat om mäklaren hade rätt till provision 

för den lösa egendomen. Domstolarna fann att så var fallet, med hänsyn till att den lösa egendomen var nödvändig 

för driften av lantbruket på fastigheterna. Se även Melin (2017), s. 224 f. 
95 Melin (2008), s. 460. 
96 Se avsnitt 4.2 och 4.3 nedan.  
97 Denna ståndpunkt, att överlåtelseavtalet måste vara definitiv bindande, framfördes redan av Martin Fehr i Fehr 

(1925), s. 100.  
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Något förenklat kan sägas att för att rätt till provision ska föreligga måste avtalet dels vara 

definitivt bindande parterna emellan, dels vara civilrättsligt giltigt.98 Med definitivt bindande 

avses att eventuella villkor i avtalet, som har bäring på avtalets giltighet, måste vara uppfyllda.99 

Med civilrättsligt giltigt avses först och främst att formkraven i JB respektive BRL måste vara 

uppfyllda. En annan situation som kan grunda ogiltighet är de familjerättsliga reglerna om 

make- och sambomedgivande.100 Även allmänna avtalsrättsliga regler kan grunda ogiltighet, 

till exempel om överlåtelseavtalet upprättats under tvång.101 I sammanhanget kan nämnas att 

rätt till provision alltjämt föreligger även om parterna frivilligt kommer överens om en återgång 

av ingånget överlåtelseavtal.102 

 

3.2.6 Orsakssamband 

Medan det i de flesta fall inte är några problem att bevisa förekomsten av de fyra rekvisit som 

beskrivits ovan, har orsakssambandet frekvent varit föremål för rättslig prövning där utgången 

ofta blivit beroende av omständigheter i det enskilda fallet.103 Med orsakssamband förstås att 

det är mäklarens verksamhet som har lett till att uppdragsgivaren och dennes motpart ingått det 

slutliga överlåtelseavtalet. I detta ligger således något mer än den blotta anvisningen av en 

motpart.104 Det kan också uttryckas så att det ska föreligga kausalitet mellan mäklarens 

verksamhet och överlåtelseavtalet.105 Kravet på orsakssamband var ingen nyhet i och med 

lagregleringen av fastighetsmäklarrätten. För knappt 100 år sedan talades det i doktrinen om 

                                                      
98 Melin (2017), s. 225. 
99 Frågan om när ett överlåtelseavtal ska anses vara definitivt bindande kan vara komplicerad och behandlas vidare 

i avsnitt 4.2 nedan. 
100 Jingryd & Segergren (2018), s. 197. Enligt 7 kap. 9 § ÄktB och 25 § SamboL krävs samtycke från make eller 

sambo för överlåtelse av bostad i vissa fall. Om samtycke inte inhämtats och maken eller sambon inom tre månader 

från det att han eller hon fick reda på att överlåtelsen skett väcker talan hos domstol mot överlåtelsen, ska denna 

förklaras ogiltig. I NJA 1947 s. 120 ansågs mäklaren inte provisionsberättigad sedan överlåtelseavtalet förklarats 

ogiltigt med stöd av reglerna om makesamtycke i dåvarande giftermålsbalken (1920:405). 
101 Jingryd & Segergren (2018), s. 197. Dessa ogiltighetsregler återfinns i 28-36 §§ AvtL.  
102 Melin (2008), s. 460. I NJA 1970 s. 444 invände säljaren mot mäklarens provisionsanspråk att bindande 

överlåtelseavtal inte kommit till stånd. Överlåtelsen var villkorad av förvärvstillstånd, men överenskommelse om 

återgång träffades innan beslut fattats i tillståndsfrågan. Mäklaren ansågs berättigad till provision.  
103 Se t.ex. NJA 1880 s. 460, NJA 1938 s. 638, NJA 1939 s. 575, NJA 1949 s. 765, NJA 1975 s. 748, NJA 1981 s. 

259, NJA 1997 s. 347 och NJA 2015 s. 918. Ett urval av de rättsfall som behandlar orsakssamband redogörs för 

nedan.  
104 Melin (2017), s. 233. Se även HD:s domskäl i NJA 1997 s. 347. 
105 Zacharias (2012), s. 695. Jfr dock Melin (2017), s. 234. 
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”orsakssammanhang” som en förutsättning för provision.106 Även i praxis från tiden strax innan 

fastighetsmäklarrätten lagreglerades bekräftades kravet på orsakssamband.107 

 

Sedan länge gäller att orsakssamband presumeras föreligga för den mäklare som anvisat en 

köpare. Denna presumtionsregel är starkare när endast en mäklare medverkat, än när två 

mäklare varit delaktiga i en förmedling.108 Två hjälpmedel har i det praktiska rättslivet 

utvecklats för att avgöra huruvida orsakssamband faktiskt föreligger eller inte. Dessa är tid och 

villkor. Generellt kan sägas att ju längre tid som förflutit antingen från det att 

förmedlingsuppdraget sagts upp eller från den tidpunkt mäklaren vidtog de sista åtgärderna 

inom ramen för förmedlingsuppdraget, tills att överlåtelseavtal ingås, desto mindre är 

sannolikheten att orsakssamband föreligger. På motsvarande sätt anses orsakssambandet 

svagare ju större skillnaden är mellan de villkor för överlåtelsen som diskuterades under den 

tid den första mäklaren var inblandad, jämfört med de villkor som faktiskt föreligger vid den 

överlåtelse som sedermera sker antingen genom annan mäklare, eller genom säljarens egen 

försorg. Exempel på sådana villkor är köpeskillingen för förmedlingsobjektet och villkor om 

byte av bostad parterna emellan. Dessa är just hjälpmedel, och enskilda omständigheter kan 

föranleda att de i vissa fall tillmäts större betydelse än i andra. De två hjälpmedlen tid och 

villkor kan alltså såväl stärka sannolikheten för orsakssamband, som försvaga den.109 I den 

praxis som finns på området är det tydligt att bedömningarna av orsakssambandet ofta blir 

subjektiva och kan variera även i likartade fall.110 Vad avser tid som hjälpmedel kan en 

jämförelse göras med norsk rätt. Enligt norska lagen om fastighetsmäklare blir mäklaren 

provisionsberättigad om överlåtelse sker inom tre månader efter utgången av 

förmedlingsuppdraget, om uppdragsgivarens motpart är 1) någon som mäklaren förhandlat med 

under tiden uppdraget löpte, eller 2) någon som på begäran, under tiden uppdraget löpte, fått 

upplysningar om fastigheten från mäklaren.111  

 

I det följande kommer att redogöras för de viktigaste rättsfallen där frågan om orsakssamband 

varit avgörande för mäklarens provisionsrätt. I NJA 1981 s. 259 hade en spekulant anvisats av 

                                                      
106 Fehr (1925), s. 102.  
107 Se t.ex. NJA 1975 s. 748 och NJA 1985 s. 219. 
108 Se NJA 2015 s. 918, p. 12–13. Presumtionsregeln diskuteras mer utförligt i avsnitt 4.4 nedan. 
109 Jingryd & Segergren (2018), s. 201. Se även HD:s domskäl i NJA 1985 s. 219. 
110 Se särskilt NJA 1997 s. 347. I HD förekom två skiljaktiga meningar, där de skiljaktiga ansåg att orsakssamband 

förelåg och att provision skulle utgå. Även hovrätten ansåg, till skillnad från majoriteten i HD, att full provision 

skulle utgå.  
111 Lov om eiendomsmegling, § 7–3, Oppdragstakerens krav på vederlag, punkt 2. 
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mäklaren, men överlåtelse kom till stånd utan mäklarens biträde först efter att säljaren själv tre 

månader därefter lagt ut en annons. Säljaren och den av mäklaren tidigare anvisade spekulanten 

ingick avtal endast en dag efter att denne sett den nya annonsen, vilket enligt HD antydde att 

mäklarens arbete bidragit till överlåtelsen. Bidraget hade dock inte varit tillräckligt för att 

orsakssamband kunde anses föreligga, och provision utgick ej. Dessutom, uttalade HD, var 

köpeskillingen vid avtalsslutet betydligt lägre än den som hade gällt vid mäklarens annonsering 

av fastigheten. HD fäste också vikt vid att inget pekade på att säljaren genom att förfara illojalt 

hade försökt undvika att bli betalningsskyldig. Inte heller i NJA 1997 s. 347 utgick provision, 

med hänsyn till både tids- och villkorsaspekter. Säljaren ingick på egen hand överlåtelseavtal 

med en av mäklaren anvisad spekulant. Det pris som den sedermera slutlige köparen bjöd när 

mäklaren var inblandad i affären var visserligen detsamma som det pris som parterna slutligen 

kom överens om. Däremot skilde sig villkoren åt på så sätt att vid det första budet skulle säljaren 

få överta en viss köparen tillhörig hyresrättslägenhet, medan det var en annan hyresrättslägenhet 

som faktiskt övertogs när överlåtelseavtalet ingicks. När fastigheten såldes genom säljarens 

egen försorg hade det gått åtta månader sedan förmedlingsuppdraget sagts upp och tio månader 

sedan mäklaren vidtagit de sista förmedlingsåtgärderna. Som skäl för att neka mäklaren 

provision anförde HD således att det gått lång tid mellan omgångarna och att den slutliga 

överlåtelsen skett på delvis andra villkor än de som gällde under mäklarens medverkan. Även 

här fäste HD vikt vid att inget pekade på något illojalt förfarande från säljarens sida. Att en 

mäklare kan bli berättigad till provision trots att det gått lång tid mellan dennes åtgärder och 

det slutliga överlåtelseavtalet framgår av RH 1996:113. Förmedlingen avsåg visserligen en 

telefonväxel, men hovrätten utgick från mäklarrättslig praxis och litteratur i frågan om 

orsakssamband förelåg.112 I fallet ansågs orsakssamband alltjämt föreligga trots att det gått 

knappt tre år mellan anvisningen och det ingångna köpeavtalet. Omständigheterna skilde sig 

dock åt från en traditionell fastighetsförsäljning, varför det är osäkert hur pass stor betydelse 

fallet kan tillmätas för fastighetsmäklarrättens vidkommande.  

 

Även beträffande situationen att två mäklare medverkat vid en förmedling finns flera belysande 

rättsfall, bland dessa NJA 1975 s. 748, NJA 1985 s. 219 och NJA 2015 s. 918. I fallen har den 

först anlitade mäklaren anvisat den spekulant som senare kommit att ingå överlåtelseavtal med 

uppdragsgivaren med hjälp av den därefter anlitade mäklaren, men orsakssambandet har 

bedömts olika. I NJA 1975 s. 748 fick den senare mäklaren rätt till provisionen, trots att det vid 

                                                      
112 Hovrätten hänvisar bl.a. till NJA 1985 s. 219 och Beckman (1970). 
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överlåtelsen bara gått en vecka sedan den först anlitade mäklaren vidtagit åtgärder i anledning 

av förmedlingsuppdraget och trots att det pris som kom att gälla för försäljningen bara var några 

tusen kronor lägre än det som gällde vid den först anlitade mäklarens medverkan. HD 

motiverade utgången med att den förste mäklaren hade gett uppdragsgivaren uppfattningen att 

den sedermera slutlige köparen inte längre ville köpa fastigheten, och att det därför var naturligt 

att hon valde att anlita en ny mäklare. Dessutom var det enligt HD den efterträdande mäklaren 

som hade fått till stånd förhandlingar mellan parterna och eftersom den senare mäklaren även 

själv hade annonserat ut fastigheten, ansågs det endast vara dennes åtgärder som haft betydelse 

för det slutliga överlåtelseavtalet. Utgången blev den motsatta i NJA 1985 s. 219. Också här 

hade det gått en kortare tid mellan den förste mäklarens åtgärder och den slutliga försäljningen, 

och det pris som förhandlades fram vid dennes medverkan var det pris som slutligen kom att 

gälla. HD ansåg att det i detta fall var den första mäklarens ansträngningar som haft starkast 

orsakssamband med överlåtelsen, och denne fick således rätt till provision. Senast behandlades 

frågan om orsakssamband i NJA 2015 s. 918. Föremål för försäljning var ett antal kommersiella 

fastigheter paketerade i bolag. FML var således inte direkt tillämplig men HD tillämpade de 

allmänna mäklarrättsliga principer som legat till grund för den rättsliga regleringen av provision 

i FML. Som nämnts finns en presumtion för orsakssamband mellan den först anlitade mäklarens 

anvisning och det slutliga överlåtelseavtalet, och att denna presumtion är svagare i de fall två 

mäklare varit delaktiga. I fallet hade visserligen den förste mäklaren anvisat köparen, men HD 

ansåg trots det att den andre mäklaren hade rätt att uppbära provisionen. Avgörande var bland 

annat att den senare mäklarens kontakt med den slutlige köparen var helt fristående från den 

förste mäklarens anvisning då olika förfaranden användes, att den förste mäklarens arbete inte 

på något sätt underlättade för den efterträdande mäklaren och att karaktären av den slutliga 

försäljningen var annorlunda på så sätt att den endast omfattade delar av det ursprungliga 

fastighetsbestånd som var föremål för förhandling när den förste mäklaren innehade uppdraget. 

Orsakssambandet mellan den ursprunglige mäklarens åtgärder och försäljningen var således 

inte tillräckligt starkt, och den sist anlitade mäklaren tillerkändes provision då denne haft en 

avgörande betydelse för affären. 

 

3.3 Ensamrätt 

Som nämnts gäller de fem provisionsrekvisiten under förutsättning att förmedlingsuppdraget 

inte föreskriver ensamrätt för mäklaren. Om ensamrätt föreligger är ett definitivt bindande 

överlåtelseavtal mellan uppdragsgivaren och dennes motpart en tillräcklig förutsättning för 

provision, om avtalet ingås under den tid förmedlingsuppdraget löper med ensamrätt. Det krävs 
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över huvud taget inte att mäklaren medverkat till affären.113 I 23 § 3 st. FML uttrycks detta som 

att mäklaren har rätt till provision som om överlåtelseavtalet förmedlats av honom eller henne. 

Tiden för ensamrätt får bestämmas till högst tre månader åt gången, och förlängning får ske 

tidigast en månad innan ensamrätten löper ut, 9 § 2 st. FML. I enlighet med 4 § FML är 

bestämmelsen tvingande endast när en konsument är uppdragsgivare. Tanken med ensamrätten 

är att mäklaren, genom att vara garanterad betalning, ska bli mer benägen att lägga ned resurser 

på förmedlingen för att försäljningen ska gå så snabbt som möjligt och ge bästa möjliga utfall 

vad avser köpeskilling. Eftersom FML är en konsumentskyddslagstiftning bör inte ett 

förmedlingsuppdrag löpa med ensamrätt för länge, eftersom det gör det svårare för säljaren att 

själv sälja fastigheten eller att anlita en annan mäklare. Numera föreskriver en majoritet av 

förmedlingsuppdragen i konsumentförhållanden ensamrätt för mäklaren med ovan angivna 

tidsbestämmelser.114 En uppdragsgivare kan inte undkomma provisionsanspråk grundat på 

ensamrätt genom att säga upp förmedlingsuppdraget innan ensamrätten löpt ut. Sker överlåtelse 

således efter uppsägning men inom den avtalade ensamrättstiden, blir mäklaren berättigad till 

provision om inte han eller hon medger uppsägningen.115 I de fall två mäklare gör anspråk på 

provision kan det förekomma att den ena mäklaren grundar sitt anspråk på de ovan nämnda 

provisionsförutsättningarna, medan den andre mäklaren grundar sitt anspråk på att överlåtelse 

skett inom dennes ensamrättstid. Denna situation kommer att vidareutvecklas och analyseras i 

avsnitt 4.4.4 nedan. 

  

                                                      
113 Mäklarsamfundet (2015), s. 305 f. Se även Beckman (1970), s. 610 och Melin (2017), s. 240. 
114 Melin (2017), s. 240 f. Se även Ramberg (2005), s. 145. 
115 Prop. 1983/84:16, s. 47. Vidare gäller att en uppdragsgivare som gör en obefogad uppsägning av 

förmedlingsuppdraget under ensamrättsperioden, dvs. säger upp uppdraget utan att det föreligger något väsentligt 

avtalsbrott från mäklaren sida, riskerar att bli skadeståndsskyldig gentemot mäklaren för de kostnader denne lagt 

ned fram till uppsägningen, se Melin (2017), s. 243 ff. Se även Grauers (2006), s. 228 och NJA 1970 s. 122. 
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4. Provisionsrättsliga problem och konflikter ur olika perspektiv 

 

4.1 Inledande ord 

Som nämnts kan provision som ersättningsform ge upphov till ett flertal rättsliga konflikter och 

gränsdragningsproblem. I detta kapitel kommer ett urval av dessa att behandlas och 

problematiseras. I avsnitt 4.2 analyseras de provisionsrättsliga problem som gör sig gällande då 

köparen av en fastighet inte betalar köpeskillingen. Inom ramen för denna analys behandlas 

även frågan huruvida en mäklare kan avtala med sin uppdragsgivare om att provision ska utgå 

oavsett om köparen betalar eller inte. Vidare behandlas i avsnitt 4.3 omförsäljningssituationer, 

det vill säga frågan om i vilka situationer en mäklare kan bli berättigad till ytterligare en 

provision vid förmedling av samma fastighet efter att det första överlåtelseavtalet hävts. Inom 

ramen för analysen ställs konsumentskydd mot mäklarens intresse av att få ersättning för sitt 

arbete. Slutligen analyseras i avsnitt 4.4 olika aspekter av tvistiga och konkurrerande 

provisionsanspråk. Fokus ligger på presumtionsregeln för orsakssamband då anvisning skett 

och på de fall där två mäklare gör anspråk på provisionen men på olika grunder. Kapitlet 

avslutas med några sammanfattande slutsatser. 

 

4.2 Fastighetsmäklarens provisionsrätt vid köparens betalningsdröjsmål 

 

4.2.1 Inledande ord 

Som framgått är ett definitivt bindande överlåtelseavtal mellan mäklarens uppdragsgivare och 

dennes motpart en förutsättning för mäklarens provisionsrätt. Huvudregeln är att provision inte 

utgår utan att de i kontraktet uppställda villkoren blivit uppfyllda, medan den omständigheten 

att någon av parterna, efter att avtalet i och för sig blivit bindande, inte uppfyller sina 

skyldigheter enligt avtalet i princip inte påverkar mäklarens provisionsrätt. I förarbetena till 

1984 års lag om fastighetsmäklare gjordes följande uttalande:  

 

”Är avtalet villkorat på så sätt att dess giltighet har gjorts beroende av att en viss omständighet senare skall 

inträffa, exempelvis att köpeskillingen betalas, uppskjuts mäklarens provisionsrätt till dess att denna 

omständighet inträffar. Däremot påverkas provisionsrätten i princip inte av att ett träffat avtal hävs eller av 

annan anledning inte fullgörs.”116 

 

                                                      
116 Prop. 1983/84:16, s. 46. 
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Att uttalandet alltjämt är aktuellt framgår av NJA 2010 s. 58 där uttalandet citerades i 

domskälen, vilket även gjordes i NJA 1986 s. 146. Med villkor avses här så kallade 

svävarvillkor, eller återgångsvillkor, vilka innebär att förvärvets fullbordan eller bestånd är 

beroende av dessa villkor.117 Exempel på sådana är krav på att köparen inom viss tid får lån för 

att finansiera köpet eller att köparen får frånträda köpet om en efter avtalets undertecknande 

utförd besiktning visar på brister i fastigheten.118 Om villkoren inte uppfylls har mäklaren inte 

heller rätt till provision, eftersom definitivt bindande överlåtelseavtal inte uppkommit. Här 

föreligger en skillnad gentemot det fall att definitivt bindande överlåtelseavtal i och för sig 

uppkommit men att detta sedan hävs, eller att avtalet av någon annan anledning inte fullgörs. 

Det kan röra sig om att något förhållande rörande fastigheten gör att köparen häver köpet, utan 

att någon besiktningsklausul tagits in i överlåtelseavtalet. I ett sådant fall har mäklaren rätt till 

provision trots att avtalet hävts, eftersom definitivt bindande överlåtelseavtal faktiskt 

uppkommit.119 I vissa situationer kan gränsdragningen mellan ett icke bindande överlåtelseavtal 

och ett hävt överlåtelseavtal vara svår att göra. Denna problematik behandlas i avsnitt 4.2.2 

strax nedan.  

 

4.2.2 Köpebrevsvillkor 

En särskild fråga som varit uppe till diskussion i rättstillämpningen är hur den typen av villkor 

som föreskriver att köpeskillingens erläggande är en förutsättning för köpets fullbordan eller 

bestånd, så kallade köpebrevsvillkor, ska hanteras. Det framgår av 4 kap. 5 § JB att om ett 

köpekontrakt föreskriver att köpebrev ska upprättas, ska det anses innebära att köpets 

fullbordan eller bestånd gjorts beroende av köpeskillingens erläggande. Köpet är alltså villkorat 

av att köparen betalar köpeskillingen. Av 4 kap. 25 § 2 st. JB framgår vidare att om 

hävningsförbehåll är intaget i köpekontraktet och köparen inte betalar, det vill säga om köparen 

är i dröjsmål med betalningen, är säljaren berättigad att häva köpet och få skadestånd.120 Inom 

                                                      
117 Grauers (2016), s. 59 ff. Att det uttryckssätt som valts i JB är ”fullbordan eller bestånd”, beror på att det tidigare 

gjordes en åtskillnad mellan suspensiva villkor och resolutiva villkor. Med suspensiva villkor menas att köpet inte 

blir bindande förrän en viss omständighet inträffar eller inte inträffar, medan med resolutiva villkor menas att 

köpet återgår om en viss omständighet inträffar eller inte inträffar. Distinktionen anses inte längre relevant, utan 

avgörande för mäklarens provisionsrätt vad gäller svävarvillkor är själva förekomsten av ett sådant. Se även 

Munukka (2010), s. 454 f. Jfr HD:s domskäl i NJA 2010 s. 58, som i p. 10 stadgar att ”[det] bör sakna betydelse 

för mäklarens slutliga rätt till provision om avtalsbestämmelsen getts en suspensiv (uppskjutande) eller resolutiv 

(upplösande) form”. 
118 Munukka (2010), s. 450. De två angivna exemplen brukar benämnas låneklausul respektive besiktningsklausul. 
119 Prop. 1983/84:16, s. 46. Se även Melin (2017), s. 225 f. och NJA 2010 s. 58, p. 9. 
120 Terminologin är här något motsägelsefull. Det talas i 4 kap. 5 § JB om att en föreskrift att köpebrevsvillkor ska 

upprättas ska tolkas som ett återgångsvillkor, medan 4 kap. 25 § 2 st. talar om hävning. När ett återgångsvillkor 
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ramen för skadeståndet ska bland annat kostnader som blivit onyttiga ersättas, däribland 

mäklarens provision.121 Frågan är vilken väg som ska väljas, den som anger att utebliven 

betalning utgör bristande uppfyllelse av ett villkor, eller avtalsbrott av ett i och för sig bindande 

överlåtelseavtal, och hur det påverkar mäklarens rätt till provision.122  

 

I praxis har en distinktion gjorts mellan fall där uppdragsgivaren är konsument å ena sidan och 

näringsidkare å den andra. I NJA 1986 s. 146 hade avtalsparterna, som var privatpersoner, tagit 

in ett köpebrevsvillkor i kontraktet. Då köparen inte fullgjorde sin betalningsskyldighet uppkom 

tvist rörande mäklarens provisionsrätt.123 HD tog i målet fasta på konsumentskyddet för en 

fastighetssäljande privatperson, och uttalade att även om det inte hade framstått som betänkligt 

i och för sig att en mäklare har rätt till provision trots utebliven betalning, så kan det leda till 

oskäliga resultat i de fall säljaren är en privatperson. För att det skulle vara skäligt att ge 

mäklaren rätt till provision i fall där köparen underlåter att betala köpeskillingen, fordrades 

enligt HD att en säljare känner till denna rätt och därmed inser att han eller hon vid kontraktets 

undertecknande måste kräva en handpenning av köparen som täcker ett provisionsanspråk. En 

annan sak, som HD inte tycks ha beaktat i domen, är att en säljare kan kräva skadestånd av en 

köpare som är i dröjsmål med betalningen alldeles oavsett om handpenning betalats eller ej, 

under förutsättning att hävningsförbehåll är intaget i överlåtelseavtalet.124 Resonemanget i det 

följande kommer utgå från den situationen att det av någon anledning inte går att utfå 

                                                      
åberopas är det dock inte fråga om hävning. Grauers menar att lagstiftaren sannolikt menat att en föreskrift om 

köpebrevsvillkor ska tolkas som ett hävningsförbehåll och inte som ett återgångsvillkor. Om köpebrevsvillkoret 

tolkas som ett återgångsvillkor snarare än ett hävningsförbehåll, får det till följd att säljaren inte skulle vara 

berättigad till skadestånd vid köparens betalningsdröjsmål, då skadestånd endast utgår vid hävning. Se Grauers 

(2016), s. 123 f. med hänvisningar, för ytterligare diskussion om problematiken. Jfr även domskälen i NJA 1986 

s. 146 på s. 163: ”Det i målet aktuella köpekontraktet innehåller en bestämmelse om att köpebrev skulle upprättas 

mot att säljaren erhöll köpeskillingen. En sådan bestämmelse anses enligt 4 kap 5 § JB innebära att köpets 

fullbordan eller bestånd gjorts beroende av köpeskillingens erläggande. Säljaren hade med stöd av bestämmelsen 

rätt att häva köpet, om köparen inte fullgjorde sin betalningsskyldighet…”. 
121 Grauers (2016), s. 124 f. 
122 Se Melin (2008), s. 461. 
123 Jfr det äldre rättsfallet NJA 1916 s. 378. I köpekontraktet fanns ett villkor med innebörd att detta skulle förfalla 

om inte köparen en viss dag betalade en del av köpeskillingen. Då köparen inte erlade någon betalning var 

köpekontraktet enligt HD förfallet och mäklaren ansågs inte ha rätt att uppbära provision. Jfr även NJA 1910 s. 

322, som tvärtom ger uttryck för att en mäklare är provisionsberättigad trots utebliven betalning från köparens 

sida. I fallet ansågs dock mäklaren inte ha rätt till provision då han haft vetskap om köparens bristande 

betalningsförmåga men inte informerat säljaren om detta. 
124 Se 4 kap. 25 § 2 st. JB. Grauers spekulerar i om syftet med att uppställa krav på handpenning endast var att 

säkerställa att säljaren snabbt kan få ersättning motsvarande dennes kostnad för provision istället för att enbart ha 

en osäker fordran på köparen, men landar i att så inte kan ha varit fallet då HD verkar förutsätta att utan 

handpenning, stannar kostnaden undantagslöst på säljaren. Se vidare Grauers (2016), s. 124 f. 
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skadestånd av köparen, för att resonemanget om bland annat konsumentskydd ska bli 

meningsfullt.125 Vidare anförde HD att mäklaren, för att få rätt till provision trots utebliven 

köpeskilling, måste avtala om detta med uppdragsgivaren. Oskäligheten som annars 

uppkommer ansågs ligga i att en privatperson som regel utgår från att han eller hon inte behöver 

betala någon provision om köparen inte betalar, och en provisionsskyldighet skulle då enligt 

HD leda till ett överraskande och obehagligt resultat. Då något sådant avtalsvillkor inte 

uppställts, saknade mäklaren rätt till provision. HD såg det alltså som att köpebrevsvillkoret 

inte var uppfyllt.126 Som ett resultat av domen innehåller numera majoriteten av 

förmedlingsuppdragen ett villkor om att provision ska utgå oberoende av köparens betalning.127  

 

I NJA 2010 s. 58, som avgjordes i plenum, var en fastighet paketerat i ett bolag föremål för 

försäljning. Enligt köpekontraktet skulle äganderätten till bolaget övergå först när 

köpeskillingen hade betalats i sin helhet, och säljarna gavs rätt att häva avtalet om köparen inte 

betalade. FML var inte direkt tillämplig eftersom det rörde sig om ett bolag, men liksom i NJA 

2015 s. 918 tillämpade HD lagens principer om mäklarprovision. Den anlitade 

företagsmäklaren krävde provision efter att säljaren hävt köpet på grund av köparens 

betalningsdröjsmål. Här blev utgången en annan än i NJA 1986 s. 146, vilket som nämnts var 

starkt präglat av konsumenthänsyn. Enligt den nu aktuella domen gör sig inte dessa hänsyn:  

 

”… gällande med samma styrka när uppdragsgivaren är en näringsidkare. I sådana fall bör uppdragsgivaren 

därför vara skyldig att betala mäklarprovision oberoende av om skyldigheterna enligt avtalet fullgörs, om 

inte annat avtalats med mäklaren”.128 

 

Vidare anförde HD att det för att rätt till provision ska föreligga krävs att uppdragsgivaren och 

dennes motpart avtalat att den förre, vid köparens kontraktsbrott, har rätt till skadestånd 

motsvarande det positiva kontraktsintresset, det vill säga ett skadestånd som inkluderar 

säljarens kostnad för mäklarens provision. Om överlåtelseavtalet istället stadgar att 

kontraktsbrott från endera parten ska resultera i ogiltighet av avtalet och den kontraktsbrytande 

                                                      
125 I detta sammanhang tar konsumentskyddet sikte på att säljaren inte ska behöva betala provision till mäklaren 

om köparen inte betalar utan att köparen kompenserar för detta. Om säljaren får skadestånd av köparen finns inget 

reellt konsumentskydd att tala om, då skadeståndet täcker provisionskostnaden. 
126 Se även Melin (2008), s. 461. 
127 Melin (2008), s. 462. Dessa typer av avtalsvillkor behandlas i avsnitt 4.2.3 nedan. 
128 NJA 2010 s. 58, p. 14. 
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parten inte åläggs att utge skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset, har mäklaren 

enligt HD rätt till provision endast om överlåtelseavtalet faktiskt fullgörs.129 

 

I doktrinen har det ansetts att mycket talar för att de principer som slagits fast i NJA 1986 s. 

146 alltjämt gäller om uppdragsgivaren är konsument, medan NJA 2010 s. 58 enbart reglerar 

det fall att uppdragsgivaren är näringsidkare.130 Av domen framgår inte uttryckligen att den 

enbart avser näringsidkarfall, men det valda uttryckssättet i rubriken till NJA-referatet131 talar 

starkt för detta.132  

 

4.2.3 Avtalsvillkor om fastighetsmäklares rätt till provision trots köparens betalningsdröjsmål 

När HD i NJA 1986 s. 146 bedömde rimligheten i att som konsument tvingas betala provision 

trots att köparen inte betalat köpeskillingen, uttalades som nämnt att en sådan ordning kan vara 

godtagbar om mäklaren och uppdragsgivaren avtalar om att köpeskillingens erläggande inte är 

en förutsättning för att rätt till provision ska föreligga. HD:s uttalande löd:  

 

”I varje fall om köparen i köpekontraktet ålagts att betala handpenning vid köpekontraktets undertecknande 

och denna är så tilltagen att den kan antas täcka förutom annan säljarens skada även mäklarprovisionen, 

synes ett avtal mellan säljaren och mäklaren uttryckligt eller konkludent, om att mäklaren skall ha rätt till 

provision, så snart köparen betalat handpenningen, även ur konsumentsynpunkt vara godtagbart.”133 

 

Detta uttalande, som gjordes obiter dictum, ger upphov till några frågeställningar.134 Som 

framgått ska ett definitivt bindande överlåtelseavtal ha kommit till stånd för att mäklaren ska 

ha rätt till provision. För att bli definitivt bindande måste alla eventuella villkor i 

överlåtelseavtalet vara uppfyllda. Innebörden av HD:s uttalande tycks dock vara att mäklaren 

och uppdragsgivaren kan avtala bort rekvisitet definitivt bindande överlåtelseavtal genom att 

avtala om rätt till provision för mäklaren trots att villkor om köpeskillingens erläggande inte 

                                                      
129 NJA 2010 s. 58, p. 11-12. 
130 Melin (2017), s. 228 och Munukka (2010), s. 463. Se även Håstad (2013), s. 451, som i not 5 anför att ett 

plenumavgörande i efterhand visat sig vara obehövligt i 2010 års fall, ”… eftersom domen inte ändrar NJA 1986 

s. 146 utan bara innebär en inskränkning av det tidigare prejudikatets räckvidd i linje med domskälen där”. 
131 ”Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när uppdraget lämnats av 

en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av 

mäklaren anvisade köparen inte fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och 

antecknat i HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146)”. 
132 Melin (2017), s. 228 och Munukka (2010), s. 463. 
133 NJA 1986 s. 146, s. 165. 
134 Se även Melin (2008), s. 461 ff., som uppmärksammar problematiken. 
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uppfyllts. Inledningsvis kan konstateras att HD:s dom avsåg ett händelseförlopp som inträffade 

innan 1984 års lag om fastighetsmäklare trädde i kraft, denna var alltså inte tillämplig på fallet. 

Vid den tidpunkt domen avsåg fanns således ingen bestämmelse i lag som förhindrade att 

mäklaren med sin uppdragsgivare avtalade bort kravet på definitivt bindande 

överlåtelseavtal.135 En fråga som uppkommer är om denna typ av avtalsvillkor står i 

överensstämmelse med FML. Såväl nuvarande som de två tidigare fastighetsmäklarlagarna 

innehåller en bestämmelse med innebörd att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna 

i lagen är till nackdel för en konsument är utan verkan mot denne.136 Lagen är med andra ord 

tvingande till förmån för en konsument. Det går därför inte att utesluta att ett användande av ett 

sådant avtalsvillkor som avses i NJA 1986 s. 146, inte är förenligt med FML. Att en 

uppdragsgivare avtalsvis blir skyldig att erlägga provision, en skyldighet denne inte haft utan 

förekomsten av avtalsvillkoret, måste anses vara till nackdel för uppdragsgivaren.137 Att en 

förutsättning för avtalsvillkoret är att köparen betalar en handpenning vid köpekontraktets 

undertecknande torde dock mildra den ekonomiska förlusten för säljaren.138 HD talar dock i 

termer av ”antas täcka”. Det kan finnas fall där köparens underlåtenhet att betala orsakar 

säljaren sådana kostnader att handpenningen bara delvis täcker provisionskostnaden, och det 

av någon anledning inte går att utkräva ytterligare skadestånd av köparen. I ett sådant fall är 

avtalsvillkoret mellan säljaren och mäklaren till nackdel för säljaren, som själv får stå en del av 

kostnaden.139 Avgörande blir hur såväl lagtexten som HD:s uttalande ska tolkas. Av 23 § 2 st. 

FML framgår bara, vad avser överlåtelseavtalet, att ett sådant ska ha träffats. I lagtexten står 

inte att detta ska vara definitivt bindande. Med en sådan lexikalisk tolkning avtalas ingen 

tvingande bestämmelse i FML bort genom att i förmedlingsuppdraget inta ett avtalsvillkor om 

att köpeskillingens erläggande är utan betydelse för provisionsfrågan. Ett avtal om överlåtelse 

har ju träffats i samma stund som parterna undertecknar detsamma, oavsett om köparen sedan 

                                                      
135 En annan sak är att definitivt bindande överlåtelseavtal var ett krav för provisionsrätt redan på den tiden enligt 

praxis, se Beckman (1970), s. 605 ff. Det kan därför tänkas att en domstol hade förhindrat ett sådant avtalsvillkor 

trots att inga lagregler till skydd för konsumenter fanns på området.  
136 Se 4 § i nuvarande FML. 
137 Jfr RH 1990:108, där det i uppdragsavtalet tagits in ett avtalsvillkor med innebörd att säljaren, om denne inte 

sålde till en godtagbar spekulant som mäklaren anvisat, blev skyldig att till mäklaren betala vite. Det avtalade vitet 

var i samma storlek som sedvanlig provision. När mäklaren ville göra villkoret gällande och utkrävde vitet, fann 

hovrätten att flera omständigheter talade för att avtalsvillkoret var oskäligt. Bland dessa kan nämnas att säljaren 

var konsument och att vitet i praktiken kunde likställas med att mäklaren skulle få provision även om inget 

överlåtelseavtal kom till stånd.  
138 Som nämnt kan säljaren dock bli berättigad till skadestånd även om ingen handpenning betalats, vilket inte 

förefaller ha beaktats i domen, se Grauers (2016), s. 124 f. 
139 Jfr Munukka (2010), s. 456. 
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betalar köpeskillingen eller inte.140 Ändamålsöverväganden kan dock anses tala emot att ett 

sådant avtalsvillkor, sedan fastighetsmäklarens verksamhet lagreglerades, är godtagbart i 

konsumentförhållanden. Som har framgått, och kommer att framgå även gällande andra 

situationer, finns en obenägenhet att tvinga en konsument att betala provision utan att i 

praktiken få något i utbyte för kostnaden.141 I praktiken innehåller dock de flesta 

förmedlingsuppdrag ett avtalsvillkor av det aktuella slaget, varför de i vart fall är allmänt 

accepterade i branschen.142 Frågan om det är förenligt med FML står obesvarad och beror som 

nämnt på hur lagtexten och HD: uttalande tolkas. En jämförelse kan göras mellan avtalsvillkoret 

i det ovan nämnda RH 1990:108,143 som ansågs oskäligt, och den typen av avtalsvillkor som 

nu diskuterats och som ger mäklaren rätt till ersättning oavsett om köparen erlägger 

köpeskilling. Möjligen ligger skillnaden i att i det senare fallet kan säljaren få skadestånd av 

köparen och på så sätt täcka provisionskostnaden. I 1990 års fall fanns ingen köpare som brutit 

mot sina förpliktelser enligt överlåtelseavtalet, varför säljaren under alla omständigheter hade 

fått stå för provisionskostnaden (eller, som det var fråga om i fallet, viteskostnaden) ensam. 

 

En annan fråga som uppkommer med anledning av uttalandet är att det avtalsvillkor som avses, 

enligt HD, kan ingås såväl uttryckligen som konkludent. Om villkoret inte skulle anses vara 

oförenligt med FML, måste det ändå i konsumentförhållanden avtalas skriftligen. Detta följer 

av 9 § FML, enligt vilken mäklaren inte får åberopa ett avtalsvillkor som inte tagits in i 

uppdragsavtalet eller på annat sätt avtalats skriftligen.144 Återigen är det troligtvis det faktum 

att domen speglar en tid före det att fastighetsmäklarens verksamhet lagreglerades som föranlett 

HD att tala om konkludent handlande. Förmodligen går det, i och med införandet av 9 § FML, 

att bortse från den delen av uttalandet som antyder att konkludent handlande är godtagbart. 

Detta bortseende skulle innebära att ett sådant avtalsvillkor numera måste ingås skriftligen för 

att kunna åberopas gentemot en konsument. Vid tidpunkten för HD:s dom fanns dessutom inget 

skriftlighetskrav avseende uppdragsavtalet och övriga villkor mäklaren och uppdragsgivaren 

                                                      
140 Melin (2008), s. 462. 
141 Se avsnitt 4.2.2 strax ovan angående resonemanget i NJA 1986 s. 146, samt i avsnitt 4.4.4 nedan om de fall där 

två mäklare gör anspråk på samma provision.  
142 Melin (2008), s. 462.  
143 Se not 137. 
144 Att det brister i skriftlighetskravet medför dock inte, som nämnts i avsnitt 3.2.2 ovan, att avtalsvillkoret blir 

ogiltigt.  
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emellan.145 Då var det alltså möjligt för en mäklare att avtala om villkoren för ett 

förmedlingsuppdrag såväl muntligen som konkludent.146 

 

4.2.4 Slutsats 

Som framgått spelade konsumentskyddet en avgörande roll för utgången i NJA 1986 s. 146. 

Det faktum att fallet fortfarande anses spegla gällande rätt i konsumentförhållanden,147 talar för 

att avvägningen mellan mäklarens intresse av att få provision för sitt arbete och konsumentens 

intresse av att inte behöva betala provision utan att någon köpeskilling erläggs är rimlig. En 

annan sak är att den handpenning köparen betalat vid undertecknande av överlåtelseavtalet i de 

allra flesta fall torde täcka säljarens provisionskostnad. Om utgången i NJA 1986 s. 146 hade 

blivit den motsatta hade det på goda grunder gått att argumentera för att konsumentskyddet 

vore för svagt. Om således en konsument blivit skyldig att betala provision trots köparens 

uteblivna betalning, utan krav på avtal om detta med mäklaren och utan krav på köparen att 

betala handpenning, hade det kunnat anses utgöra ett bristande i upprätthållandet av lagens 

skyddsändamål. Sammanfattningsvis kan sägas att konsumenter har ett relativt starkt skydd i 

de fall en köpare inte betalar och mäklaren gör anspråk på provision. Om det finns ett 

avtalsvillkor om att provision ska utgå trots den uteblivna betalningen måste enligt NJA 1986 

s. 146 köparen åläggas att betala en tillräckligt stor handpenning. Denna torde i de flesta fall 

täcka kostnaden för mäklarens ersättning. Ordvalet ”…så tilltagen att den kan antas [min 

kursivering] täcka förutom annan säljarens skada även mäklarprovisionen”,148 antyder dock att 

avtalsvillkoret är godtagbart även om handpenningen inte faktiskt täcker provisionen, så länge 

det vid erläggandet kan antas att den är tillräckligt stor. En sådan tolkning urholkar onekligen 

en konsuments trygghet vid användandet av avtalsvillkoret, särskilt om köparen visar sig inte 

kunna betala något skadestånd utöver handpenningen. NJA 1986 s. 146 har även klargjort att 

                                                      
145 Skriftlighetskravet infördes år 1995 genom gFML i dåvarande 11 §, prop. 1994/95:16, s. 74. Se även Cervin & 

Sallnäs (1995), s. 64. 
146 Jfr Melin (2008), s. 462 f. Vad gäller den situation som behandlats strax ovan, gällande huruvida det aktuella 

avtalsvillkoret vid tidpunkten för domen var förenligt med motsvarigheten till 4 § FML i 1984 års lag om 

fastighetsmäklare, förelåg den skillnaden att den bestämmelsen var gällande vid tidpunkten då domen meddelades 

(dock inte vid den tidpunkt då det händelseförlopp som rättsfallet behandlar utspelades), eftersom 1984 års lag då 

hade trätt i kraft. Enligt Melin är detta en omständighet som talar för att avtalsvillkoret inte strider mot FML, då 

det i annat fall vore egendomligt för HD att i en vägledande dom uttala sig om något som visserligen var godtagbart 

vid tidpunkten för det händelseförlopp domen behandlar, men som vid målets avgörande inte längre var förenligt 

med lagen. 
147 Se t.ex. Melin (2017), s. 228. 
148 NJA 1986 s. 146, s. 165. 
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om ett villkor av det aktuella slaget saknas, har mäklaren i konsumentfall inte rätt till provision 

vid köparens bristande betalning av köpeskillingen.  

 

4.3 Fastighetsmäklarens rätt till provision vid omförsäljning 

 

4.3.1 Inledande ord  

I NJA 2010 s. 58 behandlades mäklarens rätt till provision efter att säljaren hävt köpet på grund 

av köparens uteblivna betalning. Utöver att avgöra sakfrågan i målet gjorde HD ett uttalande 

obiter dictum: ”Det anförda innebär inte att en mäklare utan vidare ska vara berättigad till ännu 

en provision vid omförsäljning efter hävning av den första överlåtelsen”.149 Uttalandet tar sikte 

på den situationen att säljaren efter hävning överlåter fastigheten på nytt till en annan köpare.150 

I NJA 2010 s. 58 var parterna näringsidkare, men problemet med omförsäljningar kan 

diskuteras även utifrån situationen att uppdragsgivaren är konsument. Det finns vid första 

anblick ingenting som talar emot att mäklaren ska ha rätt att uppbära även den andra 

provisionen, under förutsättning att rekvisiten för provisionsrätt är uppfyllda. Om hävningen 

föranletts av att köparen vid den första försäljningen begått avtalsbrott kommer denne ju 

dessutom att bli skadeståndsskyldig, vilket inkluderar säljarens kostnad för den ena 

provisionen.151 I och med HD:s obiter dictum uppkommer frågan i vilka situationer en mäklare 

har, respektive inte har, rätt till ännu en provision vid omförsäljning. Domen utvecklar inte 

detta. Avgörande blir bland annat hur ”inte utan vidare” ska tolkas. Uttalandet har kort berörts 

i doktrinen.152 Problematiken behandlas även i viss mån av Göran Lambertz i hans i målet 

skiljaktiga mening. Ordvalet i HD:s uttalande antyder att det i vissa fall kan vara acceptabelt 

med ytterligare en provision, men att det inte är någon självklarhet vid alla fall av 

omförsäljningar. Problemet gällande omförsäljningar kan sägas vara vems intresse som slår 

högst; mäklarens intresse av att få betalat för sitt arbete eller säljarens intresse av att inte behöva 

betala två provisioner. 

 

                                                      
149 NJA 2010 s. 58, p. 13. 
150 Som framgått påverkar hävning av ett i och för sig bindande avtal i princip inte mäklarens rätt till provision, se 

prop. 1983/84:16, s. 46. 
151 Se avsnitt 4.2.2 ovan och Grauers (2016), s. 122 ff. Liksom i avsnitt 4.2.2 ovan kommer resonemanget i det 

följande att utgå från den situationen att det av någon anledning inte går att utfå skadestånd av köparen, för att 

resonemanget om bl.a. konsumentskydd ska bli meningsfullt. 
152 Se Munukka (2010), s. 461 f.  
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4.3.2 Obehörig vinst 

Munukka diskuterar huruvida principen om obehörig vinst föranledde uttalandet.153 En 

omförsäljningssituation skulle kunna bestå i att mäklaren helt enkelt bistår säljaren vid 

avtalsslut med en spekulant som anvisats under den första förmedlingsprocessen. I ett sådant 

fall torde förutsättningarna för provision i och för sig vara uppfyllda; det har funnits ett 

förmedlingsuppdrag, mäklaren har anvisat den tidigare spekulanten, det får förutsättas att 

förmedlingsobjektet är identiskt med det tidigare, ett definitivt bindande överlåtelseavtal 

kommer till stånd i och med omförsäljningen och om inget talar emot det föreligger 

orsakssamband. Vad kan finnas för skäl att i ett sådant fall neka mäklaren provision?  

 

Ett skäl kan vara just principen om obehörig vinst. Denna princip innebär i korta drag att någon 

gjort en vinst som denne inte varit förtjänt av, på någon annans bekostnad. Den som orättmätigt 

fått ersättning kan med stöd av principen bli återbetalningsskyldig.154 Det är inte helt lätt att 

motivera varför mäklaren ska erhålla en andra provision, om arbetet med omförsäljningen varit 

begränsat till att åter ta kontakt med en tidigare anvisad spekulant och bistå parterna med att 

slutföra köpet. Justitierådet Göran Lambertz, som var skiljaktig i NJA 2010 s. 58, talade i termer 

av att mäklaren inte ska berikas på ett orättmätigt sätt. Den situation Lambertz avsåg var dock 

den omvända. Han menade att ett sätt att undvika att mäklaren berikas på ett orättmätigt sätt är 

att avtala att mäklaren inte får provision för ett icke fullgjort avtal, om han eller hon strax efter 

hävningen medverkar till en omförsäljning. Uttalandet kan ändå kopplas till principen om 

obehörig vinst, och ger stöd för att en mäklare inte bör få full provision en andra gång om 

arbetsinsatsen varit begränsad. HD:s uttalande utesluter dock inte att mäklaren kan ha rätt till 

provision vid en omförsäljning. Efter att ett överlåtelseavtal gått åter kan det tänkas att det gått 

lång tid sedan den första försäljningen, eller att det av annan anledning inte finns några tidigare 

anvisade spekulanter. Om omförsäljningen i praktiken innebär en helt ny förmedling, är det 

svårare att hävda att mäklaren skulle göra en obehörig vinst eller berikas på ett orättmätigt sätt 

genom att erhålla en andra provision.155  

 

                                                      
153 Munukka (2010), s. 461 f. 
154 Karlgren (1982), s. 12. Principen om obehörig vinst är inte oomstridd i svensk rätt, se bl.a. Ramberg (2005), s. 

283, som anför ”… institutet om obehörig vinst som inte har en stark ställning i svensk rätt” och Munukka (2009), 

s. 26 ff., som redogör för det historiska synsättet på begreppet. Munukka redovisar även flera avgöranden från HD 

där principen på olika sätt kommit till uttryck. 
155 Jfr Munukka (2010), s. 462. En fråga som uppkommer är var gränsen går för att det ska röra sig om en helt ny 

förmedling. I enlighet med resonemanget ovan krävs förmodligen att mäklaren måste vidta åtgärder av någon 

betydelse för att hitta nya spekulanter, t.ex. genom att marknadsföra fastigheten på nytt. 
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4.3.3 Konsumentskyddet 

Som framgått är FML en konsumentskyddslagstiftning. Den situationen kan uppkomma att en 

säljare häver ett köp på grund av köparens uteblivna betalning, och där det inte heller är möjligt 

att utkräva något skadestånd från köparen för att täcka den ena provisionskostnaden. Om 

mäklaren då medverkar till en omförsäljning som i praktiken innebär en helt ny förmedling, bör 

mäklaren enligt resonemanget ovan om obehörig vinst ha rätt till ännu en provision. Frågan är 

hur detta förhåller sig till lagens syfte som konsumentskyddslagstiftning. Är det rimligt att en 

konsument i ett sådant fall ska behöva betala två provisioner? Som utgångspunkt kan nämnas 

det ovan nämnda NJA 1986 s. 146. Fallet rörde frågan om en säljare var provisionsskyldig trots 

att köparen inte betalade avtalad köpeskilling, varpå HD bland annat uttalade att det utan ett 

avtalsvillkor om detta uppdragsgivaren och mäklaren emellan inte är godtagbart att i 

konsumentfall utkräva provision. Detta motiverades med att en annan ordning skulle kunna 

”…leda till ett för en fastighetssäljare lika överraskande som obehagligt resultat”.156 Det går att 

på goda grunder anta att det, för en konsument, skulle vara lika obehagligt och överraskande 

att behöva betala ytterligare en provision för försäljningen av samma fastighet som denne redan 

betalat en provision för. Paralleller kan också dras till vad som gäller, åtminstone enligt god 

fastighetsmäklarsed, om en mäklare får i uppdrag att med ensamrätt förmedla en fastighet som 

en annan mäklare tidigare haft i uppdrag att förmedla. Den situationen kan då uppstå att den 

tidigare mäklaren har rätt till provision enligt rekvisiten i 23 § 2 st. FML, medan den senare 

mäklaren grundar sin provisionsrätt på ensamrätten. Som kommer att framgå finns i praxis en 

obenägenhet att i dessa situationer låta en konsument betala dubbla provisioner, även om det i 

ett visst fall kan vara så att i alla fall teoretiskt sett två mäklare var för sig är 

provisionsberättigade.157  

 

4.3.4 Mäklarens rättigheter 

Att låta konsumentskyddet gå före mäklarens rätt till betalning för sitt arbete kan naturligtvis te 

sig orättvist mot denne. Här kan dock återkopplas till vad som sagts om provision som 

ersättningsform i avsnitt 3.1 ovan. Förmedlingsuppdrag som föreskriver ersättning i form av 

provision är så kallade riskavtal. Som nämnts är tanken med provision att de förmedlingar som 

inte leder till överlåtelse och därmed inte till någon ersättning för mäklaren, ska kompenseras 

av att ersättningen i de fall överlåtelse kommer till stånd ofta är större än värdet av den tid och 

                                                      
156 NJA 1986 s. 146, s. 164. 
157 Se vidare avsnitt 4.4.4 nedan. 
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de kostnader mäklaren lagt ned.158 Med detta i åtanke är det lättare att motivera att 

konsumentskyddet tillåts gå före i fall där konsumenten annars riskerar att behöva betala dubbel 

provision. Mot detta talar det faktum att provisionsrekvisiten i 23 § 2 st. FML faktiskt är 

uppfyllda vid en omförsäljning. Avgörande blir om konsumentskyddet ska anses vara en 

tillräcklig anledning att bortse från att mäklaren fått till stånd en ny överlåtelse och att rekvisiten 

för provision i övrigt är uppfyllda. Även anledningen till att det första köpet hävts och att det 

blir en omförsäljning kan vara av relevans för frågan om rimligheten i att mäklaren får provision 

även för omförsäljningen. Som nämnts har mäklaren i princip rätt till provision även om 

parterna frivilligt låter överlåtelseavtalet gå åter.159 I en sådan situation är det inte säkert att 

konsumentens behov av skydd skulle anses vara lika starkt som om säljaren tvingas häva köpet 

på grund av att köparen inte betalar; i det första fallet kan det ju hävdas att uppdragsgivaren 

indirekt medverkar till att en eventuell omförsäljning behöver företas.  

 

4.3.5 Slutsats 

HD:s uttalande obiter dictum är kortfattat och hur detta rimligen ska tolkas vidareutvecklas inte 

i domen. Med beaktande av vad som diskuterats ovan får istället en prognos göras av hur en 

domstol skulle döma i provisionsfrågan vid en omförsäljning. Eftersom konsumentens intresse 

har gått före mäklarens i andra konfliktsituationer, är det inte osannolikt att så skulle bli fallet 

även vid en omförsäljning och att mäklaren endast skulle få provision för den första 

förmedlingen. Ändamålsöverväganden kan då, liksom i enlighet med resonemanget i avsnitt 

4.2.3 om avtalsvillkor, anses tala för att konsumentskyddet ska gå före. Om uppdragsgivaren är 

näringsidkare är det inte omöjligt att en domstol skulle göra en strängare bedömning och 

tillerkänna mäklaren provision även för en andra förmedling av samma fastighet, vilket har stöd 

i NJA 2010 s. 58. HD påminde där om de resonemang som fördes i NJA 1986 s. 146 om skydd 

för konsumenten och uttalade att dessa inte gör sig gällande med samma styrka när en 

näringsidkare är uppdragsgivare. Sammanfattningsvis skulle utfallet i ett konsumentfall med 

stor sannolikhet bli till dennes fördel i enlighet med NJA 1986 s. 146. En sådan utgång får anses 

ligga i linje med det konsumentskydd FML syftar till att upprätthålla. Detta är dock ingen 

självklar ståndpunkt för det fall mäklaren vid omförsäljningen behövt lägga ned arbete som 

motsvarar en helt ny förmedling. Beträffande de fall där mäklaren endast bistår vid avtalsslutet 

med en tidigare anvisad spekulant finns det skäl som talar för att principen om obehörig vinst 

                                                      
158 Bengtsson (1976), s. 168 f. Se även Beckman (1970), s. 606, Wilhelmsson (1979), s. 49 f. och Melin (2016), s. 

151. Jfr även SOU 1981:102, s. 215 ff. och FRN dnr 36/17. 
159 Melin (2008), s. 460. 
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skulle träda in och förhindra att mäklaren får provision på nytt. I enlighet med resonemanget 

om obehörig vinst ovan kan det inte uteslutas att HD:s uttalande främst tog sikte på att en 

mäklare inte för lätt ska kunna erhålla två provisioner, snarare än på skyddet för en 

uppdragsgivare. Å andra sidan skulle principen kunna tillämpas på motsatt sätt, då det går att 

hävda att säljaren gör en obehörig vinst om provision inte behöver betalas trots att mäklaren 

varit behjälplig med en omförsäljning.160 

 

4.4 Tvistiga och konkurrerande provisionsanspråk 

 

4.4.1 Inledande ord 

Framför allt två situationer kan urskiljas där orsakssambandet ställs på sin spets. Den första är 

då uppdragsgivaren på egen hand, utan att mäklaren är delaktig, säljer fastigheten till någon 

som mäklaren tidigare anvisat (enmäklarfallet). Den andra situationen är den där 

uppdragsgivaren med hjälp av en annan mäklare säljer till någon som den första mäklaren 

anvisat (tvåmäklarfallet). Frågan i den första situationen blir om orsakssambandet mellan 

mäklarens arbete och överlåtelsen är starkt nog för att mäklaren ska ha rätt till provision. I den 

andra situationen blir frågan vilken av mäklarna som bidragit mest till överlåtelsen, med andra 

ord i förhållande till vilken mäklare orsakssambandet är starkast.161  

 

De viktigaste rättsfallen som behandlar de båda situationerna har behandlats i avsnitt 3.2.6 

ovan. Av dessa framgår hur bedömningen av orsakssamband kan gå till, varför denna 

problematik inte ska diskuteras vidare här. I praxis har som nämnts en presumtionsregel för att 

visa på orsakssamband utformats. Denna kan dock brytas om omständigheterna i det enskilda 

fallet föranleder det, exempelvis genom de ovan beskrivna hjälpmedlen tid och villkor. I de fall 

bara en mäklare medverkat kan ett orsakssamband presumeras när fastigheten säljs till en av 

mäklaren anvisad spekulant. Denna ståndpunkt har förts fram i praxis vid ett flertal tillfällen, 

senast i NJA 2015 s. 918.162 Presumtionen gäller, enligt HD, med särskild styrka när 

uppdragsgivaren genom illojalt beteende försökt komma undan ett provisionskrav trots att 

mäklarens arbete haft betydelse för tillkomsten av affären. För att presumtionen ska brytas 

krävs att uppdragsgivaren bevisar att orsakssamband inte föreligger.163 Även i de fall där två 

                                                      
160 Jfr Ramberg (2005), s. 146. 
161 Jingryd & Segergren (2018), s. 201 ff.  
162 Se även NJA 1975 s. 748, NJA 1981 s. 259 och NJA 1997 s. 347. 
163 NJA 2015 s. 918, p. 12. 
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mäklare medverkat finns enligt domen en presumtion för orsakssamband till förmån för den 

första mäklaren när denne anvisat köparen, dock en svagare sådan än i fallet med en mäklare. 

HD uttalade: ”Om den förste mäklaren visar att avtalet träffades med en motpart som han eller 

hon anvisade, får det läggas på uppdragsgivaren att lägga fram stöd för sin ståndpunkt att den 

andre mäklarens verksamhet har haft den största betydelsen för avtalet”.164 Här räcker det alltså 

att uppdragsgivaren lägger fram stöd för att orsakssambandet är starkast i förhållande till den 

sist anlitade mäklaren. De anmärkningar på presumtionsregeln som kommer att framföras har 

bäring på såväl enmäklarfallet som tvåmäklarfallet.165 

 

4.4.2 Anvisning som grund för presumtion om orsakssamband 

En fråga som förtjänar att uppmärksammas i sammanhanget är om denna presumtionsregel 

fortfarande är hållbar, när det numera går att anvisa väldigt många spekulanter med enkla och 

snabba medel. Därutöver är en relevant fråga om det fortfarande är hållbart att anse anvisningen 

vara tyngdpunkten i mäklarens uppdrag och det huvudsakliga skälet till att mäklaren erhåller 

provision.166 Redan i utredningen till nuvarande FML uppmärksammades att utvecklingen i 

form av möjligheten att anvisa spekulanter via internet, kan medföra att rekvisitet anvisning 

inte ska anses ha samma innebörd som i de tidigare förarbetena.167 Problemet kan illustreras 

med ett exempel. Anta att en mäklare anvisar ett antal spekulanter genom att skicka ut ett 

automatiserat mail till potentiella köpare. Inga ytterligare åtgärder vidtas av mäklaren. Om 

säljaren en tid senare på egen hand ingår avtal om överlåtelse med en av de anvisade 

spekulanterna, föreligger enligt den ovan redovisade presumtionsregeln en presumtion för 

orsakssamband mellan anvisningen och det ingångna överlåtelseavtalet. Med hänsyn till 

mäklarens begränsade arbetsinsats i ett sådant fall, går det att på goda grunder ifrågasätta 

presumtionsregeln. En annan sak är att en prövning av orsakssambandet kan medföra att 

mäklaren trots allt inte blir berättigad till provision. Presumtionsregeln kan dock stärka 

mäklarens rätt på ett sätt som i vissa fall kan anses vara orimligt. Såsom anfördes i utredningen 

har mäklarens roll förändrats sedan en stor del av arbetet, inklusive anvisningen, började ske 

digitalt. Detta har öppnat för en helt ny marknad där den traditionella anvisningen i många fall 

                                                      
164 NJA 2015 s. 918, p. 13. 
165 För kritisk analys av dessa typer av presumtionsregler, se Heuman (2005), s. 446 ff., som anför att försiktighet 

bör iakttas vid uppställandet av dessa, då det inte går att i förväg veta exakt vilka situationer som kan komma att 

inrymmas under en presumtionsregel. Heuman pekar på risken för generaliseringar. 
166 Denna ståndpunkt har som nämnt framförts i prop. 1994/95:14, s. 44. Se dock Melin (2016), s. 160, som anför 

att tyngdpunkten till viss del förskjutits från anvisning till avtalsslut. 
167 SOU 2008:6, s. 101 f. 
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ersatts av ett standardiserat och närmast automatiserat förfarande.168 Denna problematik är 

delvis en fråga om hur äldre rättsfall ska tolkas i ljuset av digitaliseringen, det vill säga om de 

rättsfall som reservationslöst ger uttryck för att anvisning grundar presumtion för 

orsakssamband alltjämt ska tillmätas samma betydelse. 

 

Det går dock inte att bortse från att HD så sent som år 2015 fastställde presumtionsregeln. 

Möjligen speglades denna ståndpunkt av att fallet avsåg förmedling av ett bolag som ägde ett 

stort kommersiellt fastighetsbestånd, där anvisningen såg annorlunda ut än vid en 

fastighetsmäklares förmedling av småhus.169 Melin anför att tyngdpunkten i mäklarens arbete 

numera till viss del kan anses ligga på avtalsslutet snarare än på anvisningen.170 De omfattande 

skyldigheter mäklaren har inom ramen för ett förmedlingsuppdrag och som inte har direkt 

koppling till anvisningen,171 talar med styrka för att tyngdpunkten utgörs av annat arbete än just 

arbete med anvisningen. Denna slutsats utgör skäl att ifrågasätta presumtionsregeln, och kanske 

särskilt i de tvåmäklarfall där den ena mäklaren stått för anvisningen medan den andre mäklaren 

utfört resterande arbete.172 Vad avser presumtionsregeln i tvåmäklarfallet kan konstateras att 

den hade större betydelse förr. En trolig förklaring är att anvisningen på den tiden, som framgått, 

ofta var betydligt mer tidskrävande än idag. Eftersom det i ett tvåmäklarfall per definition alltid 

är den förste mäklaren som anvisar köparen173 är det naturligt att denne i princip alltid ansågs 

ha rätt till provisionen.174 

 

Det finns en situation där provision kan utgå trots att anvisning inte skett. I tvåmäklarfallet tar 

den andre mäklaren ofta vid där den förste slutade. I ett sådant fall kan den andre mäklaren, om 

                                                      
168 Melin (2016), s. 160, beskriver den traditionella, eller klassiska, anvisningen som ett förfarande där en mäklare 

brev- eller telefonledes söker upp potentiella köpare. Detta kan ses mot bakgrund av att mäklarens ursprungliga 

funktion var att åstadkomma minskade sökkostnader.  
169 Potentiella köpare erhöll information om fastighetsbeståndet i två omgångar, där i den första omgången ett 

större antal potentiella köpare fick viss information, och i den andra omgången en mindre skara av spekulanter 

fick ytterligare upplysningar. Se vidare NJA 2015 s. 918, p. 18. 
170 Melin (2016), s. 160. 
171 Se t.ex. rådgivnings- och upplysningsskyldigheten (16 § FML), skyldigheten att tillhandahålla 

objektsbeskrivning (18 § FML) och att kontrollera vissa förhållanden rörande fastigheten (17 § FML), 

skyldigheten att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget (20 § FML) och skyldigheten att verka för att 

uppdragsgivaren och dennes motpart kommer överens om frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen 

(21 § FML). 
172 Dock anses, som nämnt, presumtionsregeln vara svagare i tvåmäklarfallet. 
173 Se strax nedan. 
174 Se Fehr (1925), s. 103 och Beckman (1970), s. 613 f., som båda ger uttryck för uppfattningen att det är den 

först anlitade mäklaren, vilken har stått för anvisningen, som har rätt att uppbära provision. För vidare analys av 

olika aspekter av presumtionsregeln i tvåmäklarfallet, se Melin (2016), s. 160 ff. 
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övriga krav är uppfyllda, bli berättigad till provision trots att den förste mäklaren anvisat den 

spekulant som uppdragsgivaren ingår avtal med. Det ligger i sakens natur att kravet på 

anvisning i dessa fall inte kan vara uppfyllt, eftersom det skulle strida mot den ovan beskrivna 

principen att en mäklare såsom spekulant inte kan anvisa någon som sedan tidigare är känd för 

säljaren.175 Detta medför att i och med att den förste mäklaren anvisat spekulanten och den 

andre mäklaren inte kan anvisa någon som redan är känd för säljaren, kan den andre mäklaren 

aldrig i rättslig mening anvisa en sådan spekulant. Det sagda kan uttryckas så att den 

efterträdande mäklaren får tillgodogöra sig den först anlitade mäklarens anvisning.176 Om 

anvisningskravet gällt även för den efterträdande mäklaren skulle det leda till att en mäklare 

som tar vid där en tidigare mäklare slutar och därvid bidrar till att överlåtelseavtal kommer till 

stånd mellan uppdragsgivaren och en av annan mäklare anvisad spekulant, inte i något fall 

skulle ha rätt att uppbära provision. Detta beror på att denne enligt vad som sagts ovan per 

definition inte kan anvisa en spekulant som en gång blivit känd för uppdragsgivaren.177 Det 

skulle då, i de fall där den förste mäklaren anvisat en spekulant, vara svårt att anlita en ny 

mäklare då denne hade tagit risken att arbeta gratis om överlåtelse sker till en tidigare anvisad 

spekulant. 

 

4.4.3 Redan känd spekulant 

En i sammanhanget anknytande fråga är om tolkningen av rekvisitet anvisning i ljuset av de 

utökade möjligheterna att digitalt anvisa ett stort antal spekulanter, kan påverka frågan om vem 

som ska anses vara redan känd för säljaren i egenskap av spekulant. Numera får det antas att de 

flesta mäklare har digitala register med spekulanter som vid någon tidpunkt varit i kontakt med 

mäklaren. Om en mäklare anvisar någon av dessa, innebär det då att anvisning i rättslig mening 

inte har skett då förekomsten i registret gör spekulanten till en redan känd spekulant? Ett 

jakande svar på den frågan skulle medföra att ett stort antal spekulanter redan är kända, vilket 

skulle utesluta rätt till provision för mäklaren om överlåtelse sker till någon av dessa. I de flesta 

fall torde detta inte vara fallet, då det är säljarens och inte mäklarens vetskap om spekulanten 

som är avgörande. Frågan är vidare om det för att någon ska anses vara redan känd räcker att 

spekulanten är spekulant på en viss bostadstyp eller i ett visst område, eller om det krävs att 

säljaren vet att spekulanten vill förvärva just dennes fastighet. Förmodligen måste intresset avse 

en utpekad fastighet. Detta får stöd av Beckman, som pekar på att restriktivitet måste iakttas 

                                                      
175 Se avsnitt 3.2.3 ovan. 
176 FRN dnr 41/17. 
177 Melin (2017), s. 233. 
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vid antagandet att en spekulant redan är känd.178 Om det skulle anses tillräckligt att 

uppdragsgivaren vet om att spekulanten är intresserad av bostäder i ett visst område hade det 

skapat problem i de fall en mäklare har flera bostäder ute till försäljning i samma område, och 

säljarna till dessa får reda på vilka spekulanter som visat intresse för de andra bostäderna i 

området. De spekulanter som visat intresse för flera av bostäderna skulle då bli kända såsom 

spekulanter för alla säljare i området redan när intresse visas för en av bostäderna, vilket hade 

medfört att mäklaren inte i rättslig mening skulle kunna anvisa en spekulant som visat intresse 

för en annan bostad i närområdet. Motsvarande problematik finns angående spekulanter som 

anses vara allmänt kända. Det får exempelvis anses vara allmänt känt att fastighetsutvecklande 

bolag har ett starkt köpintresse. Innebär det att de är allmänt kända spekulanter? Så kan 

rimligtvis inte vara fallet. Ett sådant synsätt hade inneburit att ingen mäklare skulle kunna 

anvisa dem i rättslig mening. Dessutom finns som nyss sagts ett krav på restriktivitet i dessa 

fall. I praxis som behandlar frågan har spekulanten haft ett allmänt känt intresse av att förvärva 

en viss specifik fastighet.179 Av vad som framgått torde inte en eventuell alterering av 

anvisningskravet ha någon nämnvärd påverkan på frågan om vem som ska anses vara en för 

säljaren redan känd, eller allmänt känd, spekulant. 

 

4.4.4 Tvåmäklarfallet och ensamrätt 

De fall där två mäklare haft i uppdrag att förmedla samma fastighet kan ge upphov till en rad 

rättsliga problem och frågeställningar. En särskild fråga är vad som gäller om två mäklare efter 

en överlåtelse gör anspråk på provision. Om den sist anlitade mäklaren vid tidpunkten då 

överlåtelseavtal ingås innehar förmedlingsuppdraget med ensamrätt medan den först anlitade 

mäklaren är den som anvisat köparen och utfört viktiga moment i förmedlingen, får båda då 

provision?180 Vid en första anblick är så fallet. Av 23 § 3 st. FML framgår att en mäklare med 

ensamrätt har rätt till provision om överlåtelseavtal träffas inom ensamrättsperioden alldeles 

oavsett om mäklaren bidragit till överlåtelsen. Samtidigt kan den först anlitade mäklaren vara 

berättigad till provision enligt rekvisiten i 23 § 2 st. FML. Rent rättsligt kan således konstateras 

att två mäklare kan vara berättigade till provision men på olika grunder. Frågan är hur en sådan 

ordning förhåller sig till FML:s konsumentskyddande aspekter. Ovan har konstaterats att 

                                                      
178 Beckman (1970), s. 611. Se även avsnitt 3.2.3 ovan. 
179 Se t.ex. NJA 1931 A 185 och NJA 1940 s. 658.  
180 I de fall ensamrätt inte föreligger och båda mäklare anser sig vara berättigade till ersättning p.g.a. 

provisionsrekvisiten i 23 § 2 st. FML görs bedömningen utifrån vems orsakssamband som är starkast. Som framgår 

av de redovisade rättsfallen i avsnitt 3.2.6 ovan görs denna bedömning med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet. 



  42 

konsumentskyddet vägt tungt i provisionstvister mellan mäklare och uppdragsgivare.181 Så är 

fallet till viss del även i den nu beskrivna konfliktsituationen. Enligt den bransch- och 

tillsynspraxis som utvecklats ska den mäklare som innehar förmedlingsuppdraget med 

ensamrätt enligt god fastighetsmäklarsed kontrollera vilka spekulanter den förste mäklaren 

anvisat, och undanta dessa från anspråk på provision med stöd av ensamrätten. För det fall den 

andre mäklaren inte kan få fram information om tidigare anvisade spekulanter innan 

förmedlingsuppdrag ingås gäller att denne generellt ska undanta spekulanter som kan ha 

anvisats av den ursprunglige mäklaren från ensamrätten.182 Här kan återkopplas till den 

diskussion som förts i avsnitt 4.4.2 ovan om anvisningens betydelse för frågan om provision. 

Som framgått kan en anvisning numera ske med begränsade arbetsinsatser, och den 

presumtionsregel som innebär att orsakssamband presumeras föreligga om anvisning skett kan 

därför ifrågasättas. Samma argumentation kan appliceras på en situation som den ovan 

beskrivna.  

 

Anta att den förste mäklaren enbart anvisat en spekulant, varefter nytt förmedlingsuppdrag med 

ensamrätt tecknats med en ny mäklare. Enligt den praxis som redovisats och som bygger på 

god fastighetsmäklarsed, ska den nya mäklaren undanta den anvisade spekulanten från anspråk 

på provision grundad på ensamrätten. Detta kan tyckas vara orättvist mot den mäklare som tar 

över uppdraget, om denne bidrar mest till att överlåtelse kommer till stånd. I en sådan situation 

kan den sist anlitade mäklaren givetvis välja att istället för ensamrätten, grunda sitt 

provisionsanspråk på 23 § 2 st. FML vilket får till följd att provisionsfrågan får avgöras genom 

en bedömning av orsakssambandet där endast en av mäklarna kan tillerkännas rätten till 

provision. Problematiseringen av frågan om det är rimligt att en mäklare som fått ett uppdrag 

med ensamrätt ska undanta spekulanter endast av den anledningen att en tidigare mäklare 

anvisat dessa är ändå relevant. Med beaktande av syftet med FML får dock det konsumentskydd 

som är tänkt att uppnås genom detta förfarande anses väga tyngre än mäklarens intresse av att 

inte behöva undanta spekulanter som tidigare anvisats.  

 

Att mäklaren enligt ovan ska bortse från vissa spekulanter avseende krav på provision är en 

fråga som har bäring på vad som utgör god fastighetsmäklarsed. Det kan tänkas att en mäklare 

                                                      
181 Se NJA 1986 s. 146. 
182 Se t.ex. AN 13/00, FMI dnr 4-1241-02, AN 18/06, FMI dnr 4-1710-09, AN 1/11 och FRN dnr 62/17. Denna 

uppfattning bekräftas i förvaltningsrättens i Stockholm dom i mål 17097-10 liksom i kammarrättens i Stockholm 

dom i mål 8100-15. 
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som innehar sitt uppdrag med ensamrätt helt enkelt underlåter att från sitt provisionsanspråk 

undanta de spekulanter som den förste mäklaren anvisat. Kan säljaren i en sådan situation då 

bli skyldig att utge provision till båda mäklare? Svaret på den frågan är beroende av 

distinktionen mellan civilrätt och offentlig rätt. Att en mäklare bortser från kravet på 

undantagande av vissa spekulanter utgör ett åsidosättande av god fastighetsmäklarsed; 

mäklaren bryter således mot en offentligrättslig bestämmelse i FML vilket kan medföra 

disciplinpåföljd.183 Regleringen av mäklarens rätt till ersättning i 23 § 2 st. FML är dock en 

civilrättslig bestämmelse. Om kraven enligt bestämmelsen är uppfyllda ska provision utgå. 

Detta leder till den initiala slutsatsen att en säljare formellt kan bli skyldig att utge två 

provisioner, men att den mäklare som inte iakttar god fastighetsmäklarsed enligt ovan riskerar 

disciplinpåföljd.184 Praxis på området pekar dock i något olika riktningar.185 Uttalandet i 

hovrättens dom talar för slutsatsen strax ovan, att frågan för mäklarens vidkommande enbart 

handlar om god fastighetsmäklarsed.186 Detta betyder dock inte att mäklaren under alla 

förhållanden kommer att få provision, utan endast att det är en teoretisk möjlighet. I praktiken 

träder sannolikt 24 § FML om nedsättning av mäklarens ersättning in. Enligt bestämmelsen kan 

mäklarens ersättning sättas ned om mäklaren vid uppdragets utförande åsidosatt sina 

skyldigheter mot köparen eller säljaren. Inget krav ställs på uppkommen skada för att 

bestämmelsen ska aktualiseras.187 I ett konsumentfall är det inte osannolikt att provisionen sätts 

ned till noll för en mäklare som underlåtit att från sitt provisionsanspråk undanta spekulanter 

som den förste mäklaren anvisat, för att undvika att uppdragsgivaren tvingas betala mer än en 

provision.188 

 

Slutsatsen blir således att en mäklare som trots kravet att undanta spekulanter som blivit 

anvisade av en annan mäklare försummar detta, i teorin har en civilrättslig rätt till provision om 

                                                      
183 Att en mäklare i allt ska iaktta god fastighetsmäklarsed framgår av 8 § 1 st. FML; att påföljd kan meddelas den 

mäklare som bryter mot sina skyldigheter enligt lagen framgår av 29 § FML. 
184 Jfr Jingryd & Segergren (2018), s. 203. 
185 Se t.ex. AN 4/00, AN 3/02, AN 1/11, hovrättens över Skåne och Blekinge mål T 204-98 samt FRN dnr 38/17, 

FRN dnr 62/17 och FRN dnr 72/17. I besluten från AN ansågs att en mäklare som gör gällande provisionsrätt 

grundat på ensamrätt, och som underlåtit att undanta tidigare anvisade spekulanter, inte kan bli berättigad till 

provision. I besluten från FRN framgår att nämnden är av samma åsikt. I hovrätten talades det dock om att det inte 

är uteslutet att säljaren kan bli betalningsskyldig för två provisioner, även i konsumentförhållanden. Avgörande 

blir tolkningen av de avgöranden som finns på området. Det kan erinras om att nämndpraxis inte har samma tyngd 

som ett domstolsavgörande, se avsnitt 1.3 ovan, samtidigt som det finns stora mängder nämndpraxis avseende 

dessa frågor och denna har stor praktisk betydelse på det fastighetsmäklarrättsliga området. 
186 Se även Jingryd & Segergren (2018), s. 203. 
187 Melin (2017), s. 252. 
188 Jfr prop. 1983/84:16, s. 49. Jfr även Zacharias (2014), s. 255 f. 
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överlåtelse sker under tiden dennes förmedlingsuppdrag löper med ensamrätt, men att en 

uppdragsgivare i praktiken har ett starkt skydd mot att behöva betala provision till båda 

mäklarna. Kravet på undantagande riskerar att göra det svårare för den uppdragsgivare som vill 

anlita en ny mäklare efter att en tidigare mäklare arbetat med förmedlingen. En mäklare som 

med ensamrätt får i uppdrag att efterträda en annan mäklare där denne anvisat ett antal 

spekulanter tar alltid risken att från ensamrätten behöva undanta dessa spekulanter. Därför kan 

det tänkas att mäklare generellt inte är lika benägna att acceptera ett uppdrag från en 

uppdragsgivare som dessförinnan anlitat en annan mäklare.189 Avslutningsvis kan nämnas den 

situationen att en uppdragsgivare parallellt, med flera mäklare, ingår separata 

förmedlingsuppdrag som samtliga föreskriver ensamrätt för respektive mäklare. Uppkomsten 

av en sådan situation må vara ovanlig, men torde medföra att alla mäklare som vid tidpunkten 

för överlåtelseavtalet innehar uppdraget med ensamrätt blir berättigade till full provision.190 Att 

flera mäklare parallellt åtar sig separata förmedlingsuppdrag med ensamrätt strider enligt 

tillsynspraxis mot god fastighetsmäklarsed.191 Detta måste dock rimligen förutsätta att 

mäklarna är medvetna om situationen. Om uppdragsgivaren underlåter att informera om att 

ensamrätt givits till flera mäklare, torde utgångspunkten vara att samtliga får provision. 

 

4.4.5 Slutsats 

Utredningen i detta avsnitt synes ge vid handen att det på goda grunder går att ifrågasätta den 

presumtionsregel som innebär att orsakssamband presumeras föreligga för den mäklare som 

anvisat köparen. Det är dock svårt att komma ifrån att definitionen av förmedling i FML innebär 

just anvisning av en motpart till uppdragsgivaren. Det går inte heller att komma ifrån att HD 

för bara några år sedan, i NJA 2015 s. 918, fastställde presumtionsregeln. Enligt Melin hade 

det varit önskvärt med ett klargörande från HD avseende frågan hur digitaliseringen eventuellt 

inverkat på presumtionsregeln.192 Vad avser de fall som beskrivits i 4.4.4, där två mäklare har 

konkurrerande anspråk på provision men på olika grunder, kan konstateras att konsumenter har 

ett gott skydd mot att tvingas betala provision till två mäklare för samma överlåtelse. Den 

mäklare som ingår ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt ska undanta eventuella spekulanter 

som en annan mäklare anvisat. Försummar mäklaren detta, är det sannolikt så att en nedsättning 

av provisionen enligt 24 § FML sker i förhållande till denne. I detta avsnitt har specifika 

                                                      
189 Melin (2017), s. 76. 
190 Ramberg (2005), s. 146. 
191 Se FMI dnr 4-551-99. Se även Melin (2017), s. 75. 
192 Melin (2016), s. 160. 
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beståndsdelar av de problem som kan uppkomma vid konkurrerande eller tvistiga 

provisionsanspråk analyserats. Det övergripande problemet i dessa situationer och som har varit 

föremål för frekvent rättslig prövning är frågan om orsakssamband och huruvida detta är starkt 

nog att i enmäklarfallet ge mäklaren rätt till provision, liksom att i tvåmäklarfallet avgöra i 

förhållande till vilken mäklare detta är starkast. Frågan om anvisningens betydelse har bäring 

på frågan om orsakssamband då presumtionsregeln utgår från vilken mäklare som utfört just 

själva anvisningen. Om presumtionsregeln i framtiden skulle komma att justeras på så sätt att 

anvisningen inte tillmäts samma betydelse som den trots allt gör idag, skulle det få följder för 

tolkningen av de rättsfall som finns på området och för prejudikatvärdet av dessa. 

 

4.5 Sammanfattande slutsatser 

Av analysen i detta kapitel har framgått att provision som ersättningsform kan ge upphov till 

ett flertal gränsdragningsproblem och frågor om intresseavvägningar av olika slag. Något som 

anses rimligt i en specifik fråga, kan i en annan situation bedömas på motsatt sätt. Således kan 

frågan om konsumentskydd bedömas olika beroende på hur starkt mäklarens intresse anses vara 

i en viss situation. Som framgått av NJA 1986 s. 146 anses det inte rimligt att en konsument 

ska behöva betala provision till mäklaren om köparen inte uppfyller sin betalningsskyldighet, 

förutsatt att mäklaren inte avtalat om detta med uppdragsgivaren. Det är dock inte säkert att 

konsumentskyddet hade tillmätts lika stor betydelse i ett fall av omförsäljning där mäklaren 

behöver lägga ner så mycket arbete att det motsvarar en helt ny förmedling. Även om 

konsumentskyddet utgjort en stående måttstock i de ovan beskrivna problemområdena finns det 

många aspekter att beakta vid analysen av desamma, bland dessa mäklarens berättigade intresse 

av att få ersättning för sitt arbete och det samhällsekonomiska intresset av att den ersättning 

som utgår för mäklarens tjänster står i proportion till värdet och nyttan av dessa. 
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5. Provision som ersättningsform för fastighetsmäklare 

 

5.1 Inledande ord 

Som framgått i ovanstående kapitel har det sedan länge varit praxis att mäklarens ersättning 

utgår i form av provision om inte annan ersättningsform avtalats.193 Utredningen inför 

nuvarande FML föreslog att bestämmelsen om mäklarens ersättning skulle ändras på så sätt att 

lagen skulle presumera ersättning i form av skälig ersättning för utfört arbete och utlägg oavsett 

om förmedlingen resulterat i ett ingånget överlåtelseavtal.194 Även om förslaget inte ledde till 

lagstiftning,195 finns det skäl att analysera för- och nackdelar med den rådande presumtionen 

för provision. Av särskilt intresse är olika aspekter av konsumentskydd och frågan hur en 

provisionsbaserad ersättning förhåller sig till mäklarens roll som opartisk mellanman.196 I 

förarbetena till nuvarande FML uttalades, med hänvisning till en konsumentundersökning gjord 

av Riksrevisionen,197 att många konsumenter och framför allt köpare vid tidpunkten för 

undersökningen upplevde att affären inte gått rätt till när en mäklare varit inblandad.198 

Exempel på problem som angavs är att köparen inte fått information om sin undersökningsplikt, 

att mäklaren inte varit opartisk, att det funnits tveksamheter kring budgivningen och att köparen 

fått felaktig information om fastigheten. I en senare undersökning framkom att framför allt 

köpare i viss utsträckning alltjämt upplever samma typer av problem. Att mäklaren får 

ersättning i form av provision anges inte som en grund för kritiken i sig, men flera av de problem 

som nämns kan kopplas till ersättningsformen.199 

 

5.2 Provision kontra fastighetsmäklarens opartiskhet 

Det generella problemet med provision är att det är intressedrivande. I och med att en mäklares 

provision växer i takt med köpeskillingen kan mäklaren ha incitament att påverka affären i den 

riktning som leder till högst köpeskilling, exempelvis genom att underlåta att informera om fel 

och brister i fastigheten. Som framgått ska mäklaren ta till vara både köparens och säljarens 

                                                      
193 Se t.ex. Beckman (1970), s. 605 ff. 
194 SOU 2008:6, s. 229 f. Även i utredningen inför 1984 års lag om fastighetsmäklare diskuterades huruvida 

presumtionen för provision skulle ersättas på motsvarande sätt. Utredningen ansåg dock inte att det fanns anledning 

att ”…på ett avgörande sätt bryta med en hävdvunnen ersättningspraxis i fastighetsmäklarsammanhang…”, SOU 

1981:102, s. 217. 
195 Prop. 2010/11:15, s. 36 f. 
196 Jfr Zacharias (1994) s. 561 ff., som anför att det inte kan begäras av en fastighetsmäklare att vara opartisk, och 

särskilt inte då uppdragsgivaren betalar mäklarens ersättning.  
197 RiR 2007:7, s. 21 ff. 
198 Prop. 2010/11:15, s. 17. 
199 2016/17:RFR2, s. 50 ff. 
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intressen, vilket bland annat innebär att mäklaren inte får agera på ett sätt som gynnar den ena 

parten på den andres bekostnad. Att undanhålla information till en köpare i syfte att frambringa 

en högre köpeskilling till säljaren och därmed få högre ersättning själv strider mot FML och 

god fastighetsmäklarsed. Beträffande de ekonomiska frågorna ska mäklaren dock enligt 8 § 2 

st. FML särskilt beakta uppdragsgivarens intressen, innefattande bland annat att försöka 

åstadkomma en så hög köpeskilling som möjligt. Denna skyldighet är dock begränsad på så sätt 

att mäklaren inte får underlåta att uppfylla sina skyldigheter gentemot köparen. Detta medför 

att mäklaren enligt 16 § 3 st. FML måste informera köparen om sådant han eller hon känner till 

om fastighetens skick och som kan antas ha betydelse för köparen, även om informationen kan 

leda till en lägre köpeskilling eller utebliven överlåtelse. Detta kan vid första anblick tyckas stå 

i strid med skyldigheten att beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Detta beaktande 

ska dock ske inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer. Ordvalet ”beakta” i 

8 § 2 st. FML antyder också att detta särskilda beaktande inte får äventyra mäklarens skyldighet 

att ta till vara både köparens och säljarens intressen.200 I sammanhanget kan nämnas att i dansk 

rätt gäller den ordningen att en fastighetsmäklare inte anses kunna vara opartisk. Enligt den 

danska lagen om fastighetsmäklare är det således inte tillåtet att vara mäklare åt båda parter 

utan mäklaren ska, om köparen inte har ett eget ombud i förmedlingsprocessen, råda denne att 

vända sig till ett sådant. Att mäklaren i dansk rätt inte är en opartisk mellanman beror på att en 

säljares och köpares oförenliga intressen ansetts medföra att en och samma person inte kan 

tillvarata dessa på ett rättvist sätt.201 

 

5.3 Jämförelse med försäkringsförmedlare och andra rådgivare 

Trots mäklarens långtgående rådgivnings- och upplysningsskyldighet finns givetvis risken att 

denna åsidosätts till förmån för möjligheten att uppnå en högre köpeskilling.202 Denna risk för 

intressekonflikter förekommer inte enbart på det fastighetsmäklarrättsliga området. I skrivande 

stund föreslås begränsningar i, och i vissa fall förbud mot, att ta betalt i form av provision vid 

försäkringsförmedling.203 En försäkringsförmedlare får, något förenklat, ersättning från det 

                                                      
200 Prop. 2010/11:15, s. 49. 
201 Lov om formidling af fast ejendom m.v. LOV nr 526 af 28/05/2014, 5 kap. 26 §. Se även SOU 2008:6, s. 81 

och Krzymowska (2018), s. 330. 
202 Enligt Grauers (2006), s. 226 f., talar denna risk för att timbaserad ersättning vore bättre på så sätt att mäklarens 

incitament att noggrant upplysa köparen om förhållanden rörande fastigheten skulle öka. Se vidare om provision 

och intressekonflikter i Krzymowska (2018), s. 152 ff.  
203 Ds 2017:17, s. 231 ff. och prop. 2017/18:216, s. 326 ff. Jfr även prop. 2016/17:162, s. 421 ff., av vilken framgår 

att det även inom värdepappersmarknaden finns risk för intressekonflikter när ersättning för 

investeringsrådgivning ges i form av provision. 
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försäkringsbolag vars produkt han eller hon förmedlar till en konsument.204 Denna så kallade 

tredjepartsersättning kan jämföras med den provision en mäklare får av sin uppdragsgivare. 

Finansinspektionen har vid flera tillfällen yttrat att de ser tydliga problem med provision som 

ersättningsform vid tillhandahållandet av finansiella tjänster, inbegripet 

försäkringsförmedling.205 FI pekar på att myndigheten i sin tillsyn med jämna mellanrum ser 

hur möjligheten till högre provision snarare än vilken produkt som faktiskt är mest lämplig för 

konsumenten styr rådgivning kopplad till finansiella tjänster och försäkringsförmedling, och att 

det på grund av dessa intressekonflikter är angeläget att införa ett provisionsförbud.206  

 

På samma sätt finns risken att fastighetsmäklare vinklar sin rådgivning och sina upplysningar 

till uppdragsgivarens fördel för att själv få högre provision. Frågan är om de intressekonflikter 

som riskerar att uppkomma är en anledning att förbjuda provision även i 

fastighetsmäklarsammanhang, alternativt att ersätta presumtionen för provision med en 

presumtion för ersättning i form av skälig ersättning för utfört arbete och utlägg. I doktrinen 

har den uppfattningen framförts att det alternativ som föreslogs inför nuvarande FML, en form 

av omvänd presumtionsregel jämfört med nuvarande ordning, förmodligen inte skulle ändra på 

något i praktiken då mäklarkåren med stor sannolikhet ändå skulle fortsätta använda sig av 

provisionsmodellen.207 Denna uppfattning talar, om problemet med intressekonflikter skulle 

anses vara så stort även i fastighetsmäklarsammanhang som den ansetts vara i andra branscher, 

för att ett provisionsförbud är den mest effektiva lösningen.  

 

5.4 Något om konsumentskyddet 

I detta sammanhang kan det sägas finnas två sidor av konsumentskyddet. För köparens 

vidkommande finns en risk att skyddet blir svagt när mäklaren får ersättning i form av 

provision, då denne riskerar att hamna i informationsunderläge om mäklaren på grund av egna 

ekonomiska incitament inte uppfyller sina skyldigheter gentemot köparen. Å andra sidan går 

det att argumentera för att skyddet för uppdragsgivaren försvagas om ett provisionsförbud 

skulle införas. Även om det är uppdragsgivaren som ska betala provision alldeles oberoende av 

                                                      
204 Finansinspektionens rapport 2016, s. 9 och Krzymowska (2018), s. 149 ff. Jfr även Riese (2012), s. 73 f.  
205 Se t.ex. Finansinspektionens tillsynsrapport 2013, s. 14 f. och Finansinspektionens rapport 2016, s. 9.  
206 Finansinspektionens rapport 2016, s. 13 och Finansinspektionens rapport 2014, s. 12, där myndigheten anför 

att de bedömer ett provisionsförbud vara ”…det mest effektiva sättet att komma till rätta med de intressekonflikter 

som är kopplade till rådgivning om finansiella produkter” och uttalar att ”[ett] förbud mot provisioner bör utformas 

för att stärka en tydlig rådgivning i konsumenternas intresse”. Jfr även SOU 2014:4, s. 273 f. 
207 Melin (2008), s. 459.  
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om denne är köpare eller säljare, är det som nämnt i praktiken vanligast att uppdragsgivaren är 

en säljare. Säljaren skulle då tvingas betala ersättning till mäklaren oavsett om överlåtelse 

kommer till stånd eller inte. En av de fördelar med provision som anfördes i utredningen inför 

nuvarande FML var just den trygghet detta innebär för säljaren, dels då denne kan beräkna 

provisionskostnaden i förväg och dels då det för en säljare inte innebär någon ekonomisk risk 

att ta hjälp av mäklare om överlåtelse inte kommer till stånd.208 Historiskt har motivet för att 

säljaren bör betala provisionen varit att det ligger närmast till hands då det är säljaren som 

erhåller köpeskillingen från försäljningen.209  

 

5.5 Konsekvenser av ett provisionsförbud 

Vad avser konsekvenserna av ett provisionsförbud för rådgivning avseende finansiella tjänster 

har FI anfört att rådgivare och försäkringsförmedlare i större utsträckning kommer att behöva 

motivera varför kunden ska betala för deras tjänster.210 Inom ramen för försäkringsförmedling 

betalar kunden som regel i praktiken inget för själva tjänsten som förmedlingen innebär. Istället 

betalar som nämnt försäkringsbolaget provision till försäkringsförmedlaren för det arbete denne 

utför åt försäkringsbolaget.211 Kunden i dessa fall kan jämföras med uppdragsgivaren vid 

fastighetsförmedling, som i nuläget inte betalar någon ersättning till mäklaren om inte 

överlåtelse kommer till stånd. Vid ett eventuellt borttagande av möjligheten för 

fastighetsmäklare att ta betalt i form av provision skulle även denna yrkeskategori behöva 

motivera varför uppdragsgivaren ska betala oavsett resultat av förmedlingen. Med en sådan 

ordning är det inte osannolikt att fastighetsmäklares rådgivning skulle bli mer transparent och 

att köpare skulle känna sig tryggare i att mäklarens tjänst inte styrs av egna ekonomiska 

incitament.212 Det kan tänkas att konkurrensen mäklare emellan skulle styras av kvaliteten på 

tjänsten snarare än av priset på densamma.213 Det går också att jämföra kunden i 

försäkringsförmedlarfallet med köparen vid en fastighetsförmedling, och öppna för en 

diskussion om huruvida det, i de fall överlåtelse kommer till stånd, är rimligt att även en köpare 

ska stå för en del av kostnaden för mäklaren. För detta talar de långtgående skyldigheter 

                                                      
208 SOU 2008:6, s. 232. 
209 Fehr (1925), s. 105.  
210 Finansinspektionens rapport 2016, s. 28. 
211 Finansinspektionens rapport 2016, s. 9 och Krzymowska (2018), s. 149 ff. Jfr även Riese (2012), s. 73 f. 
212 Jfr de undersökningar som hänvisats till, där det framgår att köpare ibland ifrågasätter om mäklaren varit 

opartisk och om denne upplyst om alla relevanta förhållanden avseende fastigheten. Se särskilt 2016/17:RFR2, s. 

54. 
213 Finansinspektionens rapport 2016, s. 24. Jfr även SOU 2008:6, s. 234, som talar om att en ordning där kvaliteten 

på en fastighetsmäklartjänst är styrande, skulle kunna ”sanera” branschen från oseriösa aktörer. 
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mäklaren har även mot köparen, och att det kan anses orimligt att säljaren får stå hela kostnaden 

då även köparen dragit nytta av mäklarens arbete. Som jämförelse kan nämnas att om ett 

provisionsförbud införs i försäkringsförmedlingsbranschen kommer ju köparen av tjänsten att 

få betala ersättning till förmedlaren av tjänsten. Frågan om det är rimligt att en köpare av en 

fastighet ska vara med och dela på mäklarkostnaden förutsätter inte att ett provisionsförbud 

införs, utan denna diskussion kan föras även mot bakgrund av den nuvarande regleringen av 

mäklarens rätt till ersättning. 

 

5.6 Fördelar och nackdelar med provision 

Utredningen inför nuvarande FML analyserade de viktigaste skälen för och emot provision som 

ersättningsform.214 De viktigaste fördelarna ansågs vara den trygghet det innebär för en säljare 

att endast behöva betala om överlåtelse sker,215 att storleken på ersättningen blir lätt att förutse 

och det incitament ersättningsformen ger mäklaren att verka för en snabb affär med bästa 

möjliga ekonomiska utfall för säljaren. De nackdelar som anfördes var risken att mäklaren 

underlåter att upplysa köparen om förhållanden som kan inverka negativt på köpeskillingen, att 

säljare vars förmedlingsuppdrag endast tar begränsade resurser och arbetstid i anspråk får 

kompensera för de förmedlingar som tar mer tid och kostnader i anspråk216 och risken för 

lockpriser vid användandet av så kallade provisionstrappor.217 Lämpligheten av provision kan 

även ses ur mäklarens perspektiv. Då han eller hon bara får betalt för sitt arbete om 

överlåtelseavtal ingås finns alltid en risk att mäklaren arbetar gratis om en förmedling inte leder 

till överlåtelse. Detta talar för att ersätta presumtionen för provision med en presumtion om 

skälig ersättning för nedlagt arbete, eller till och med ett provisionsförbud. Som framgått i 

kapitel 4 uppkommer inte sällan rättsliga problem och svåra avvägningar när en eller flera 

mäklare gör anspråk på provision, vilket skulle kunna undvikas med en annan ordning. 

Huvudskälet emot provision måste dock anses vara den risk för intressekonflikter som 

förekommer på såväl det mäklarrättsliga området som inom ramen för olika typer av finansiell 

                                                      
214 SOU 2008:6, s. 231 ff.  
215 Detta torde göra säljare mer villiga att saluföra fastigheter, vilket i sin tur är positivt för utbudet på marknaden 

och för omsättningen på privatbostadsmarknaden, jfr Krzymowska (2018), s. 217. 
216 Jfr vad som sagts i avsnitt 3.1 ovan om tanken bakom provision som ersättningsform. 
217 Med provisionstrappa menas att ersättning utgår med en högre procent av köpeskillingen efter att en viss 

prisnivå uppnåtts. Det kan också uttryckas så att procentsatsen ökar mellan på förhand bestämda intervall. Vid 

användandet av dessa finns risken att en mäklare sätter utgångspriset avsevärt lägre än vad marknadsvärdet i 

realiteten beräknas vara, i syfte att prisökningen i förhållande till utgångspriset, och därmed även provisionen, ska 

växa. Se vidare Melin (2017), s. 211 f. Att avtala om att provisionstrappa ska tillämpas är inte tillåtet enligt norska 

fastighetsmäklarlagen, se lov om eiendomsmegling, § 7–2, Generelt om vederlaget, punkt 1. 
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rådgivning. I sammanhanget kan nämnas att FML inte gör någon skillnad på om en köpare eller 

säljare är uppdragsgivare. Därför föreligger en presumtion för provision i båda dessa 

situationer. Om en köpare är uppdragsgivare ska mäklaren dock, i enlighet med 8 § 2 st. FML, 

verka för att köpeskillingen blir så låg som möjligt. Mäklarens självklara incitament att själv få 

så hög ersättning som möjligt står dock i direkt kontrast till skyldigheten att åstadkomma ett 

lågt pris.218 Utredningen framhöll att provision därför inte är en lämplig ersättningsform när en 

köpare är uppdragsgivare, och anförde att en presumtion för provision endast bör kunna gälla 

när uppdragsgivaren är en säljare.219  

 

5.7 Slutsats 

Sammanfattningsvis, med beaktande framför allt av risken för intressekonflikter, finns det skäl 

att ifrågasätta lämpligheten av provision som ersättningsmodell för fastighetsmäklaruppdrag 

och lämpligheten av att mäklaren står risken att förmedlingen leder till överlåtelseavtal. Det 

finns i praktiken två sätt att ändra på nuvarande ordning. Det ena är att ersätta presumtionen för 

provision med en presumtion för ersättning i form av skälig ersättning för utfört arbete och 

utlägg, såsom föreslogs i utredningen inför nuvarande FML. Det andra är, likt förslaget 

avseende försäkringsförmedlarbranschen, att införa ett provisionsförbud för 

fastighetsmäklartjänster.220 Här finns inte utrymme att göra någon mer utförlig analys av frågan. 

Som framgått kan det dock ifrågasättas om något annat än ett förbud hade gjort någon verklig 

skillnad i praktiken. I vart fall med beaktande endast av mäklarens krav på opartiskhet torde ett 

sådant förbud vara effektivt. Det faktum att fastighetsmäklarbranschen är starkt präglad av 

provisionsinstitutet medför dock att ett förbud skulle innebära en stor omställning för såväl 

mäklare som köpare och säljare. Den fråga som behöver besvaras är således om de förväntade 

fördelarna med ett provisionsförbud är tillräckliga för att upphäva den rådande och hävdvunna 

ordningen. För att en sådan utredning ska göras med den fullständighet frågan kräver görs den 

med fördel lagstiftningsvägen. 

  

                                                      
218 Melin (2017), s. 210. 
219 SOU 2008:6, s. 239. Jfr även förarbetena till norska fastighetsmäklarlagen, som framhåller att 

provisionsmodellen är mindre lämplig när en köpare är uppdragsgivare, se Ot.prp. nr. 16, s. 128. 
220 Det går även att argumentera för ett mellanting mellan dessa båda alternativ, vilket skulle innebära att mäklaren 

får en minimiersättning av uppdragsgivaren oavsett om överlåtelseavtal kommer till stånd eller inte. En sådan 

ordning skulle sannolikt i viss mån öka mäklarens incitament att ta tillvara båda parters intresse i en förmedling, 

se Krzymowska (2018), s. 217. 
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6. Sammanfattande slutsatser och avslutande reflektioner 

Genom arbetets gång har ett antal problem med provisionsinstitutet i 

fastighetsmäklarsammanhang identifierats och analyserats. De huvudsakliga problem och 

konflikter som behandlats, inklusive hur dessa påverkar mäklarens rätt till provision, är fall då 

köparen inte erlägger köpeskillingen, omförsäljningar och de situationer där två mäklare varit 

involverade i en förmedling. Inom ramen för dessa frågor har en analys gjorts av hur väl 

regleringen om provision stämmer överens med FML:s konsumentskyddande aspekter liksom 

med mäklarrollen såsom den ser ut idag.  

 

Av utredningen framgår att utfallet ofta blir till konsumentens fördel i provisionstvister, inte 

sällan på mäklarens bekostnad. Reglerna om och förutsättningarna för provision 

överensstämmer generellt med det konsumentskydd FML syftar till att åstadkomma, även om 

det finns undantag. Exempelvis finns det i de fall två mäklare bidragit till en förmedling, 

åtminstone i teorin, en risk att uppdragsgivaren blir skyldig att betala full provision till båda 

mäklare. I praktiken finns dock skyddsmekanismer för att förhindra att denna situation uppstår.  

 

Den digitalisering som skett i samhället har påverkat det sätt på vilket mäklare arbetar. I den 

här uppsatsen har mäklarens anvisning av spekulanter analyserats och särskilt frågan huruvida 

anvisning som krav för provisionsrätt kan tillmätas samma betydelse idag som den traditionellt 

gjort. Det finns onekligen argument som talar för att anvisning inte längre bör anses utgöra 

tyngdpunkten i mäklarens uppdrag, samtidigt som HD för bara några år sedan i NJA 2015 s. 

918 bekräftade den presumtionsregel enligt vilken anvisning utgör presumtion för att 

orsakssamband föreligger. Trots HD:s uttalanden är det inte uteslutet att en modifikation av 

presumtionsregeln skulle ge en bättre överensstämmelse mellan den provisionsrättsliga 

regleringen och mäklarrollen såsom den ser ut idag. 

 

Av utredningen framgår vidare att det går att ifrågasätta användandet av provisionsmodellen i 

mäklarsammanhang då risken för att intressekonflikter uppkommer och att mäklarens ställning 

som opartisk mellanman äventyras är framstående. Denna risk för intressekonflikter har 

uppmärksammats i försäkringsförmedlingsbranschen. Huruvida ett provisionsförbud, 

alternativt en modifierad presumtionsregel, skulle vara lämpligt i fastighetsmäklarsammanhang 

är beroende av om de eventuella fördelarna skulle anses överstiga de nackdelar som 

provisionsinstitutet medför. Hänsyn behöver även tas till den utbredda acceptans som finns 

beträffande det faktum att mäklare vanligtvis får ersättning i form av provision. 
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