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EXAMENSARBETE 

En småhusaffär från början till slut 

Sammanfattning 
Vi har behandlat en småhusaffär, hur den ser ut från mäklarens synvinkel, från starten med 
intagsförsök till avslutet med tillträde av fastigheten. 

Under rubriken intaget, har vi framför allt valt att ta upp hur ett uppdragsavtal ser ut, det är 
ju trots allt målet med intaget, att få uppdragsavtalet påskrivet av säljaren. Vilken metodik 
man använder sig av för att få uppdragsavtalet påskrivet, hur en objektbeskrivning ser ut 
och vilka formkrav den har. Vi tar även upp lite om fotografering under intaget, bra 
fotografier har blivit en allt större del i en mäklares vardag. 

Efter intaget så kommer vi till kapitlet arbetets gång. Här visar vi helt enkelt hur man jobbar 
för att få objektet sålt. Vi redovisar hur man på bästa sätt kan marknadsföra ett objekt, 
vilka sorts visningar man kan använda sig av, och när var och en av metoderna passar bäst. 
Samma sak gäller budgivningen, det finns en mängd olika metoder för hur en budgivning 
skall gå till, vi reder ut de flesta av begreppen. 

Vidare kommer avslutet. Vi behandlar här vilka dokument man skall ha gjort klart med 
innan kontraktsskrivning såsom legitimationskontroll, boendekostnadskalkyl osv. Sedan tar 
vi givetvis upp kontraktsskrivningen, vilka formkrav ett köpekontrakt har, vanliga klausuler, 
vilka problem som kan uppkomma osv. 

Avslutningsvis går vi igenom tillträdet. Här tar vi upp dokument såsom likvidavräkning och 
köpebrev, hur ett tillträde går till i praktiken samt hur och vilka dokument man behöver för 
att söka lagfart. 
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BACHELOR’S THESIS 

A deal with a bungalow from start to finish 

Summary 
In this report we have described a deal with a bungalow in the perspective of an estate 
agent, from the beginning to the end. The work of an estate agent is initiated when he 
reaches agreement with the commisioner where photography and the description of the 
object is of great importance. Further more we have described the estate agents weekday 
with marketing, showing bungalows and how a bidding is perfomed. After the bidding is 
done, we have described the purchase agreement, examples of important clauses, which 
demands that exists for a purchase agreement to be valid and so on. In addition we also 
have showed which documents that must be a part of a deal with a bungalow such as Id-
control, accommodation calculation and an agreement of deposition. In conclusion, we 
have described how the taking possession works when the parties shall make the payment 
and arrange all the financial compilations. 
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Förord 
Våra tre år på Högskolan Väst har varit mycket lärorika och gått oerhört fort. När vi nu 
börjar närma oss slutet på utbildningen och snart skall kasta oss ut i arbetslivet kände vi att 
vi gärna ville sy ihop utbildningen med vad den egentligen handlar om. För oss som läser 
till fastighetsmäklare är det givetvis fundamentalt att veta hur en fastighetsförmedling 
egentligen går till, från intaget där mäklaren får i uppdrag att förmedla en fastighet ända till 
tillträdet då en köpare tar över fastigheten. 

Det har varit många krävande men samtidigt väldigt lärorika och roliga veckor och vi skulle 
vilja ta tillfället i akt att tacka några personer som hjälpt oss på vägen. 

Först och främst vill vi tacka Niklas Uebel, ägare av Svensk Fastighetsförmedling i 
Södertälje som agerat handledare och hjälpt oss med väldigt mycket information. Vidare 
vill vi också tacka fastighetsmäklare Alexander Gergils och mäklarassistenten Anna 
Brunnsby på Fastighetsbyrån i Munkedal för betydande hjälp inom den senare delen av vårt 
examensarbete. 

Avslutningsvis vill vi också tacka Kimona Putkonen, studerande vid AECC Bournemouth 
University, England, för översättningshjälp.  
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1 Inledning 
Vi kommer i denna rapport beskriva en småhusaffär ur mäklarens synvinkel från intag 
till tillträde eller som man säger i vardagsspråk, från början till slut. Mäklarens arbete 
börjar med intaget där uppdragsavtalet, fotografering och objektsbeskrivning är 
viktiga delar. Vidare kommer vi att beskriva mäklarens vardag med marknadsföring, 
visningar och hur en budgivning kan gå till. Efter avslutad budgivning redovisar vi 
kontraktsskrivningen, exempel på viktiga klausuler, vilka formkrav det finns för att ett 
köpekontrakt skall vara giltigt osv. Dessutom, vilka handlingar som måste ingå i en 
fastighetsaffär såsom Id-kontroll, boendekostnadskalkyl och depositionsavtal. 
Avslutningsvis visar vi hur tillträdet går till, när parterna skall sköta betalningen, en 
likvidavräkning skall göras och hur ett köpebrev kan se ut. Arbetet är skrivet i 
kronologisk ordning så att det skall vara lätt att följa när varje moment skall ske. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att vi vill repetera alla steg i en fastighetsaffär så att vi känner oss 
ajour när vi kommer ut i arbetslivet. Arbetet skall fungera som en lathund även för en 
verksam mäklare, funderar man över något av stegen i en fastighetsaffär såsom 
intaget, arbetets gång, avslutet eller tillträdet skall man bara behöva titta under aktuell 
rubrik och få de vanligaste svaren. 

1.2 Problemformulering 
Hela fastighetsmäklarbranschen har varit omdebatterad de senaste åren. Anledningen 
till detta är inte minst de stora summor branschen omsätter då bostadspriserna, med 
anledning av det låga ränteläget, skjutit i höjden. Många röster har höjts om att 
mäklare tar alltför mycket betalt i förhållande till det arbete de utför samt att det skulle 
vara onödigt att över huvud taget anlita mäklare, att man kan klara av en 
bostadsförsäljning själv eller tillsammans med en advokat. Samtidigt visar statistiken 
att allt fler av de fastighetsöverlåtelser som sker i landet förmedlas via just mäklare. 
Vad kan då detta bero på? Kan det vara så att det är bekvämt att anlita en mäklare, att 
den stora massan inom mäklarkåren faktiskt gör ett väldigt bra jobb samt att det ger 
både säljaren och köparen en trygghet att kunna luta sig emot en opartisk mellanman 
som mäklaren skall vara enligt Fastighetsmäklarlagen (i fortsättningen FML)?  

Ett av branschens stora problem är att visa på den arbetsinsats som faktiskt ligger 
bakom en försäljning av en bostad vilket givetvis spär på myten om att mäklaren 
arbetar lite men tjänar väldigt mycket. Detta kan bero på att det är en tjänst mäklaren 
förmedlar som kan te sig något abstrakt. Vad innehåller egentligen då denna tjänst 
som mäklaren kallar fastighetsförmedling?  
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För knappt ett år sedan kunde vi läsa i en av landets ledande morgontidningar om ett 
fall där säljaren av en fastighet, av en släktings väninna, blev skrämd med tipset att 
inte anlita någon mäklare eftersom de tar halva köpeskillingen i provision. 
Anledningen till detta var att hon själv ville köpa fastigheten för ett pris som 
motsvarade halva marknadsvärdet. Detta leder oss in på frågan, vad får man 
egentligen betala för mäklarens tjänster? 

Hur går det så kallade tillträdet till, när en bostadsaffär slutligen skall göras upp på 
banken. Vilka handlingar skall mäklaren upprätta och till förmån för vem, säljaren 
eller köparen? 

Detta är några av frågorna vi hoppas kunna besvara, dock skall sägas att 
huvudfrågorna som genomsyrar hela arbetet och som vi kommer att försöka besvara 
är: 

• Hur jobbar egentligen en fastighetsmäklare? 

• Vilka handlingar skall uppföras för att fastighetsaffären skall gå rätt till? 

• I vilken kronologisk ordning sköts affären? 

2 Förutsättningar 
Förutsättningarna vi har med oss inför denna uppsats är tre års studerande på 
fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan Väst, 10 veckors praktik vardera samt en 
mängd kurslitteratur.    

2.1 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till en småhusaffär där vi ämnar följa affärens gång från 
början till slut, främst ur fastighetsmäklarens perspektiv. Vi kommer att börja med 
intaget och sedan följa mäklarens arbetsgång fram till dagen då en köpare tillträder 
fastigheten. Vi kommer alltså inte behandla förmedling av vare sig bostadsrätt, tomt 
eller kommersiell fastighet.  

2.2 Metod 
Vi kommer grunda vårt arbete på kurslitteratur, informationssökning på Internet, alla 
de föreläsningar vi haft inom fastighetsområdet här på Högskolan Väst samt en 
mängd intervjuer av verksamma mäklare och mäklarassistenter. 
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3 Intaget 
Intag är vad fastighetsmäklarna brukar kalla det moment när de efter noggranna 
förberedelser besöker en blivande säljare, marknadsför sig själva och sin tjänst, och får 
säljaren att acceptera erbjudandet. Konkurrensen bland mäklarna är idag hårdare än 
någonsin och det är inte ovanligt att en privatperson som går i säljtankar bjuder hem 
mäklare från flera olika mäklarbyråer för att få bäst tjänst till lägst pris. Därför gäller 
det som mäklare att vara mycket väl förberedd för att kunna motivera varför säljaren 
skall välja just dig. [1] 

Fler moment som ingår i begreppet intag är: 

• Hämta hem information om fastigheten. 

• Undersökning av fastighetens skick. 

• Informera säljaren om dennes rättigheter och skyldigheter vid en försäljning 
av fastigheten. 

• Förhandling om provisionens storlek, utgångspriset på fastigheten samt 
utformningen av uppdraget med säljaren. 

• Komma överens om hur försäljningen skall gå till väga avseende 
marknadsföring och tidsplan etc.  

• Ta reda på att det är rätt ägare till fastigheten. 

• Undersöka villkor för befintliga lån, dvs. aktuell ränta, bindningstid och 
eventuell ränteskillnadsersättning. [2] 

3.1 Inför intaget 
Innan man besöker en potentiell säljare är det mycket viktigt att man som mäklare 
förbereder sig noga, inte minst för att förstärka säljarens intryck av att ”det här är en 
seriös och duktig mäklare”. I Lantmäteriets fastighetsregister bör mäklaren hämta 
följande uppgifter innan han besöker sin eventuella uppdragsgivare: 

• Vem som är lagfaren ägare till fastigheten eller tomträtten. 

• Fastighetens areal. 

• Eventuella servitut eller nyttjanderätter som belastar fastigheten. 

• Taxeringsvärde för tomt och hus. 

• Inteckningar som belastar fastigheten. 

• Anteckningar om gemensamhetsanläggningar eller utmätning. 

• Vilka planbestämmelser som gäller. 

• Eventuellt tomträttsavtal för att kontrollera löptid och aktuell avgift. [1] 
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För att öka chanserna till ett påskrivet förmedlingsuppdrag är det viktigt att mäklaren 
tillsammans med säljaren, noggrant går igenom alla de steg som en försäljning av en 
småhusfastighet innebär. Mäklaren skall berätta hur han tänkt lägga upp sitt eget 
arbete samt vad han förväntar sig för hjälp från säljaren. Det är i det här läget viktigt 
att man får säljaren att förstå hur pass omfattande mäklarens arbete faktiskt är då 
detta är ett av branschens problem; att säljarna tycker tjänsten många gånger är väldigt 
dyr i förhållande till vad man får. [2] 

Vi har tidigare nämnt att förberedelserna inför intaget är väldigt viktiga. När mäklaren 
plockat fram fakta om fastigheten och bokat tid för träff med säljaren hemma hos 
denne finns det några ytterligare punkter som kan vara värda att nämna. 

• Förbered kameran. Det är inte kul om man som mäklare upptäcker att man 
glömt kameran på kontoret om man lyckas få uppdraget direkt av säljaren och 
denne vill att man skall komma igång snabbt. Glöm inte heller kolla batterier 
och minneskort i kameran. 

• Ha alltid med ett uppdragsavtal! Utan säljarens namnteckning föreligger inget 
avtal mellan mäklare och uppdragsgivare. 

• Använd rätt klädsel. Man skall inte vara överdrivet uppklädd utan det är 
mycket bättre om klädseln håller samma nivå som säljarens ungefär. 

• Kör rätt bil. Man bör undvika att komma hem till folk i en bil som av 
allmänheten uppfattas som väldigt dyr. Detta har en förmåga att sticka i 
ögonen på folk och ska man vinna folks förtroende så det är mycket bättre att 
köra en mer ”vardaglig” bil. [1]   

När man kommit hem till säljaren och presenterat sig på ett seriöst sätt kan det vara 
en god idé att föreslå att man gemensamt skall börja med att gå runt och titta på 
fastigheten. Under denna inledande besiktning är det en fördel om mäklaren dels 
försöker bilda sig en uppfattning om vilka värdehöjande respektive värdesänkande 
ting han kan upptäcka såsom renoveringar, stort slitage etc. samtidigt som han bygger 
upp ett förtroende hos säljaren. Kommentarer som:  

”Oj, vilket vackert kök” eller ”vilken snygg fondvägg” lättar garanterat upp 
stämningen och för säljaren och mäklaren närmare varann. [1]   

Under samtalet som sedan följer gäller det för mäklaren att vara mycket lyhörd, att ha 
”stora öron men liten mun”. De vanligaste frågorna som en potentiell säljare brukar 
ha är: 

• Vad tar du i provision? 

• Vad ska vi ha för utgångspris? 

• Finns det några köpare? 

• Vilken sorts budgivning blir det? 
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• Hur blir det med skatten? 

• När är det bäst tid att sälja? 

• Hur lång tid tar det? 

• Vad för sorts visning blir det? 

• Hur tänker du marknadsföra huset? 

Givetvis gäller det för mäklaren att reda ut alla de frågor som säljaren har men störst 
diskussion brukar ändå frågan om mäklarens ersättning, provisionen, medföra. Kan 
man komma överens om denna så är chansen stor att man får förmedlingsuppdraget. 
[3] 

3.1.1 Mäklarens ersättning 
Provisionen, som delvis är mäklarens lön, beräknas oftast på försäljningspriset och 
ligger i normalfallet på 3-5 % inklusive moms vid en småhusförsäljning. För att 
mäklaren skall vara berättigad till provision krävs det att han hittar en köpare och 
anvisar denne till säljaren alternativt att mäklaren haft förmedlingsuppdraget med 
ensamrätt och säljaren under uppdragstiden själv funnit en köpare. Även i det senare 
fallet är alltså mäklaren berättigad ersättning. [4] 

En viss procent på köpeskillingen är alltså den vanligaste formen av ersättning mellan 
uppdragsgivaren och mäklaren. Ett par andra alternativ som ibland används är fast 
arvode eller en provisionstrappa. Vid fast arvode gäller det att en försäljning måste 
komma till stånd för att mäklaren skall vara berättigad provision. Metoden används 
främst då fastigheten i fråga har ett så pass lågt marknadsvärde att en normal 
procentsats på köpeskillingen skulle understiga mäklarens annonseringskostnader. 
Provisionstrappan innebär att mäklaren berättigas en viss procent upp till ett visst 
försäljningspris. Skulle sedan en budgivning medföra att slutpriset överstiger 
gränsvärdet så erhåller mäklaren en högre procentsats på överskjutande belopp. 
Fördelen med denna modell kan vara att uppdragsgivaren försäkrar sig om att 
mäklaren kommer att vara motiverad och jobba hårt i förmedlingsprocessen för att få 
ut ett så högt försäljningspris som möjligt. FML anger dock att det också föreligger ett 
incitament för mäklaren att vilseleda uppdragsgivaren om det verkliga marknadsvärdet 
för att på så sätt lättare kunna nå över gränsen till den högre ersättningen. Lagstiftaren 
har dock valt att tillåta denna provisionsform så länge utgångspriset är att anses som 
marknadsmässigt. Oavsett vilken av formerna för provision man avtalar om att 
använda så måste detta anges redan i uppdragsavtalet. [1] [4] 

3.1.2 Värdering av fastigheten 
Som tidigare nämnt så ska mäklaren ha bildat sig en ungefärlig uppfattning om värdet 
på fastigheten redan innan han kommit ut och sett den. En rutinerad mäklare som 
arbetar lokalt har ofta mycket god känsla för vad marknadsvärdet är i dagsläget, utan 
att titta på statistik. Ofta har också säljaren själv en god uppfattning om prisläget 
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redan innan han ringer dit mäklaren. Internets intåg har lett till helt nya möjligheter att 
som privatperson kunna söka efter fastigheter till salu och jämföra kvadratmeterpriser 
inom ett specifikt område. Lämpligt kan därför vara att fråga vilket utgångspris 
säljaren själv har tänkt sig även om det är mäklaren som förmodligen vet bäst. [1] 

Under värderingsarbetet använder sig mäklaren vanligtvis av prisstatistik från 
exempelvis Värderingsdata eller från Mäklarstatistik. Informationen han får därifrån 
leder sedan till en ”ortsprismetod” vilket innebär att han tittar på tidigare gjorda 
försäljningar inom samma, eller ett liknande, område för att på så sätt försöka bilda sig 
en uppfattning om fastighetens marknadsvärde. Hittas en tidigare försåld fastighet 
som påminner om värderingsobjektet så kan prisrelatering tillämpas, vilket innebär att 
den tidigare köpesumman direkt används som bas till det nya objektet. Denna 
värderingstyp kräver givetvis att objekten är näst intill identiska. Exempel på detta kan 
till exempel vara två fastigheter i ett stort radhusområde. [5] 

Oftast skiljer sig fastigheterna från varandra och man blir då tvungen att normera 
priserna till någon eller några prispåverkande faktorer. För en småhusfastighet 
normeras köpeskillingen vanligast med köpeskillingskoefficienten 
(köpeskilling/taxeringsvärdet) eller med boarean (kr/m² BOA). På detta sätt får man 
fram jämförelsetal som får ligga till grund för värderingen. [5] 

Avslutningsvis gäller det för mäklaren att också väga in så kallade icke monetära 
nyttor för en sista finjustering av marknadsvärdet på fastigheten. Exempel på sådana 
kan vara: 

• Områdets attraktivitet 

• Närhet till kommunikationer, centrum, dagis och skola 

• Natur, strandnära och eventuell sjöutsikt 

• Störningar från väg, tåg och flyg etc. 

• Planerad exploatering i området  

Värderingen brukar sällan eller aldrig medföra några problem. Dessutom är det ju så 
att marknaden själv ”justerar” priset via antingen en budgivning som höjer upp priset 
eller genom att ingen är beredd att betala det begärda priset. Marknaden förändras 
varje vecka, boräntor går upp eller ner och tillgång och efterfrågan styr hela tiden 
marknadsvärdena. Därför skall man nog undvika att stirra sig blind på gamla 
försäljningssummor utan också låta magkänslan styra en aning. [1] 

3.2 Uppdragsavtal 
När mäklaren och säljaren kommit överens om provisionens storlek, utgångspriset på 
fastigheten och övriga frågor som kan tänkas röra försäljningsprocessen så är det dags 
att underteckna uppdragsavtalet. I detta avtal anges: 
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• Mäklarens och säljarens rättigheter och skyldigheter vid förmedlingen samt 
förutsättningarna i övrigt för uppdraget. 

• Förutsättningarna för att mäklaren skall vara berättigad sin provision. 

• Uppdragets art – Mäklare sysslar som sagt med förmedling av bostäder, inte 
försäljning! Detta skall enligt god fastighetsmäklarsed anges. 

• Datum – det är viktigt att veta när avtalet börjar gälla. 

• Ansvarig mäklare – en säljare kan inte ingå avtal med en mäklarbyrå utan det 
är alltid mäklaren personligen som är ansvarig, därmed skall även dennes 
namn anges. I viss mån kan mäklaren ta hjälp av kollegor i förmedlingsarbetet 
men det är ändå han själv som är fortsatt ansvarig. 

• Förmedlingsobjektet – hela fastighetsbeteckningen skall anges, kontrollera i 
Lantmäteriets fastighetsregister. 

• Underskrifter – uppdragsgivaren bör signera avtalet i direkt anslutning till 
avtalets överenskommelse så mäklaren kan dra igång förmedlingsprocessen. 
Det är också viktigt att mäklaren ser till att alla ägare till fastigheten skrivit 
under avtalet alternativt en fullmakt så någon får tillstånd att företräda övriga 
ägare. [6] 

”FML 11§. Ett uppdragsavtal skall upprättas skriftligen. Mäklaren får inte åberopa ett 
avtalsvillkor som inte har tagits in i uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen. 
Detta gäller dock inte överenskommelser om ändring av förmedlingsobjektets pris och andra villkor 
för överlåtelsen eller upplåtelsen. 

Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för ensamrätten bestämmas till högst tre månader 
åt gången. En överenskommelse om förlängning får träffas tidigast en månad innan uppdragsavtalet 
skall upphöra att gälla.” [4] 

Ett uppdragsavtal måste alltså ingås skriftligt när det gäller konsumentförhållanden. 
Säljaren kan åberopa muntliga avtal medan mäklaren enbart kan åberopa det som står 
i skrift i avtalet. Ändringar under förmedlingens gång rörandes försäljningspris och 
andra köpevillkor har i lagstiftningen undantagits. Anledningen till detta är att 
mäklaren snabbt skall kunna träffa överenskommelse med säljaren via telefon om att 
ändra något villkor som rör försäljningen. Det framgår än tydligare i propositionen att 
det bara är i delar av förmedlingsuppdraget som detta är tillåtet, då säljaren preciserat 
vilket lägsta pris han är villig att acceptera samt andra villkor för försäljningen. Övriga 
förändringar i uppdragsavtalet ingår alla under skriftlighetskravet. [2] 

3.2.1 Med ensamrätt 
Ett uppdragsavtal med ensamrätt innebär att mäklaren garanteras rätten att ensam 
sköta förmedlingen av aktuellt objekt. Skulle uppdragsgivaren själv träffa avtal om 
försäljning med någon under avtalets gång så är mäklaren ändå berättigad provision 
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som om han själv förmedlat affären. Om uppdragsgivaren träffar avtal med en köpare 
efter det att tiden för ensamrätt löpt ut kan mäklaren ändå vara berättigad till 
provision. Han skall i så fall kunna visa att det var han som först anvisade 
spekulanten. 

Ett ensamrättsavtal är ett tillsvidareavtal och fortsätter därför att löpa även efter 
avtalstiden, dock inte längre med ensamrätt om inte avtalet förnyats vilket får göras 
tidigast en månad innan avtalets slut. Avtalet får tecknas på max tre månader åt 
gången och vill uppdragsgivaren av någon anledning bryta avtalet i förtid krävs 
mäklarens samtycke. [2] 

3.2.2 Utan ensamrätt 
Avtalsformen utan ensamrätt uppkommer i regel i två olika situationer varav vi nämnt 
den ena ovan. Det är när ett ensamrättsavtal löper ut och inte förlängs eller sägs upp. 
Det andra tillfället är givetvis då uppdragsgivaren endast ingår ett avtal utan ensamrätt 
med mäklaren. Skillnaden mot ett avtal med ensamrätt är betydande! Här måste 
nämligen mäklaren lägga ner ett betydligt större arbete på att visa att det är han som 
funnit köparen och att det dessutom finns ett orsakssamband mellan den anvisade 
köparen och köpehandlingen för att han skall ha rätt till provision. Exempel på ett 
orsakssamband kan vara en tidigare upprättad budlista där köparens namn finns med.  
[2] 

3.3 Fotografering 
När mäklaren erhållit uppdraget är det dags för fotografering av fastigheten. Då 
Internet kom blev detta en stor annonsplats för mäklarna som medförde att 
fotograferingen blev en allt större och viktigare del i arbetet för att nå ut till de 
presumtiva köparna. Som jämförelse kan nämnas att man under 80-talet endast tog en 
fasadbild på fastigheten till salu och lämnade in till lokaltidningen för annons. Man 
tvingades sedan via telefon försöka beskriva hur fastigheten såg ut invändigt för 
intresserade spekulanter. Idag är läget annorlunda. Det är inte ovanligt att mäklaren 
tar 15-20 bilder, både in- och utvändigt, som sedan läggs ut på nätet. Detta leder 
givetvis till att fler blir intresserade och man har betydligt större chans att uppnå målet 
om en välbesökt visning. I vissa fall, då objektet som skall fotograferas är väldigt 
exklusivt eller att fotograferingen av någon annan anledning är extra viktig, händer det 
att mäklaren hyr in en professionell fotograf utifrån. [7] 

För bara ett par år sedan var det mycket vanligt att fotograferingen genomfördes i 
samband med undertecknandet av uppdragsavtalet men detta har på senare tid blivit 
allt ovanligare. Skälet till detta är att folk blivit allt månare om att det skall bli bra 
bilder som intresserar flera och därför vill ha tid på sig att förbereda bostaden. Det är 
idag inte ovanligt att säljaren ber mäklaren om råd inför fotograferingen, de svar han 
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får kan handla om städning och målning eller om bara så enkla saker som att plocka 
undan tidningarna som ligger framme och istället ställa fram en vacker krukväxt. [7] 

3.4 Home Staging 
I de fall säljaren inte nöjer sig med mäklarens hjälp kan han vända sig till proffs på 
området. Home styling, eller home staging som det nu kallas är en trend som via USA 
och England nu också hittat till Sverige. Detta innebär att säljaren får råd och tips från 
en fristående firma med professionella inredare inför visningen. Antingen får säljaren 
efter konsultation, en lista med saker som han själv åtgärdar eller så hjälper dessa 
företag till med saker som organisering, ommöblering, rengöring och uppdatering av 
textilier etc. inför visningen. I extrema fall byts stora delar av inredningen ut för att på 
så sätt visa potentiella köpare hur man bäst kan inreda bostaden och därmed hoppas 
man också höja marknadsvärdet på fastigheten. [8] [9] 

3.5 Objektbeskrivning 
I samband med fotograferingen skall även en skriftlig beskrivning av fastigheten 
upprättas. Denna objektbeskrivning är mäklaren enligt FML skyldig att tillhandahålla 
köparen av fastigheten. Det är vidare vanligt att mäklaren delar ut en form av 
objektbeskrivning, ett prospekt, till samtliga intressenter som kommer på visning. 
Objektbeskrivningen skall inte förväxlas med den text mäklaren använder sig av i 
marknadsföringen av fastigheten även om mycket givetvis är detsamma. Exempelvis 
kan det vara så att säljaren kanske inte vill att alla skall kunna se hans personuppgifter 
i marknadsföringen medan dessa uppgifter i objektbeskrivningen är obligatoriska. [2] 

En objektbeskrivning skall innehålla: 

• Adress och fastighetsbeteckning. 

• Lagfaren ägare. 

• Fastighetens taxeringsvärde. 

• Begärt pris (eller köpeskillingen på den slutliga objektsbeskrivningen som ges 
till köparen). 

• Servitut, inteckningar och andra rättigheter som belastar fastigheten. 

• Fastighetens areal och byggnadens storlek i antal rum och boarea. 

• Vilket år byggnaden är uppförd. 

• Vilken ventilation fastigheten har samt på vilket byggnadssätt den är uppförd. 

• Driftskostnader och eventuell tomträttsavgäld. 

• Planbestämmelser för området. 

• Infrastruktur som kommunikationer, skolor, dagis och affärer i området. 
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• Gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. [10] 

3.5.1 Säljarens och köparens ansvar 
Enligt lagen så är köparens undersökningsplikt mycket långtgående medan säljarens 
upplysningsplikt näst intill är obefintlig. Trots detta gör säljaren bäst i att berätta det 
han känner till om fastigheten som köparen är i behov av att veta. Skulle ett så kallat 
dolt fel, dvs. ett fel som varit omöjligt för köparen att upptäcka vid köpet, uppenbara 
sig senare kan nämligen säljaren bli skadeståndsskyldig om felet är av sådan art att han 
kände eller borde ha känt till felet och struntat i att informera köparen om detta. 
Anses dessutom säljaren svikligen ha förlett köparen så kan han aldrig hävda att felet 
borde innefattas under köparens undersökningsplikt. Med andra ord tjänar säljaren 
själv på att berätta det han känner till redan från början. Köparen står som ansvarig 
för alla synliga fel vilket motiverar hans undersökningsplikt. [11] 

3.5.2 Mäklarens roll 
I samband med intaget bör mäklaren låta säljaren få fylla i en frågelista där han får 
svara på frågor som rör fastighetens skick. Denna lista kan sedan kopieras upp och 
lämnas till intressenterna på visningen. Även om den av säljaren signerade listan inte 
mildrar köparens undersökningsplikt så ger den åtminstone svar på några av 
spekulanternas frågor. Många säljare är oroliga och undrar vad som kommer att hända 
om ett fel uppenbarar sig i fastigheten några år efter försäljningen. Med anledning av 
detta så är det idag vanligt att mäklaren erbjuder säljaren att teckna en 
ansvarsförsäkring, en så kallad ”dolda fel försäkring”. Denna typ av försäkring, som 
oftast gäller i 10 år, skyddar mot fel i fastigheten som inte kunnat upptäckas vid 
försäljningen. En besiktningsman besiktigar vanligtvis fastigheten som grund för 
försäkringen. [1] 

Mäklaren har som uppgift att dels informera bägge parter om köparens 
undersökningsplikt samtidigt som han skall se till att säljaren lämnar alla nödvändiga 
upplysningar om fastigheten till köparen. Mäklaren skall även kunna svara på frågor 
och ge råd inom områden som teknik, ekonomi och juridik. Han bör avstå från att ge 
råd i de fall han inte anser sig kompetent, i dessa fall gör han bättre i att hänvisa 
parterna till någon som är kunnig inom området. Givetvis skall mäklaren behärska de 
skattefrågor som är aktuella i en fastighetsaffär såsom reavinstbeskattning och 
reglerna om uppskov. Mäklaren har ingen skyldighet att undersöka fastigheten likt 
köparen men däremot har han en upplysningsplikt som innebär att han skall berätta 
om de brister han kan se på fastigheten alternativt de brister han har anledning att 
misstänka. [2] [4] 

4 Arbetets gång 
När fotograferingen och objektbeskrivningen är klara skall mäklaren tillsammans med 
säljaren enas om ett datum för visning av fastigheten. Vanligt är att man väljer ett 
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datum åtminstone två veckor framåt i tiden för att spekulanterna skall hinna 
uppmärksamma objektet. I de fall säljaren inte har väldigt bråttom att bli av med 
bostaden kan det vid vissa tillfällen vara fördelaktigt att välja ett datum för visning lite 
längre fram av rent marknadsföringstaktiska skäl. Exempel på sådana tillfällen är inför 
jul då inte många har tid att titta på ny bostad och även då mäklaren har en liknande 
fastighet till salu i samma område och inte vill att fastigheterna skall konkurrera med 
varandra om spekulanterna. [1] 

4.1 Marknadsföring 
Datum för visning är nu bestämt och mäklarens uppgift är nu att locka så många som 
möjligt till visningen för att slutligen hitta en köpare till fastigheten. Forum som 
används i marknadsföringen av fastigheter av närmast samtliga mäklare i landet är: 

• Skyltning – mäklarkontoret har nästan alltid ett eget skyltfönster där man visar 
samtliga objekt man har till salu. Dessutom skyltar man ofta på en eller flera 
av de samarbetande bankkontoren. 

• Tidningar – annonsering av själva objekten blir allt ovanligare i dagstidningar 
pga. den höga kostnaden. Däremot väljer många kontor att istället annonsera 
med inriktning på själva företaget samt den tjänst de erbjuder. 

• Direktreklam – används för att nå både säljare och köpare. Exempelvis kan 
man skicka ut en folder med texten ”till salu i ert område just nu” med bilder 
och korta beskrivningar av fastigheterna. 

• Kundregister – spekulanterna som är på jakt efter en bostad av en speciell typ 
eller inom ett särskilt område kan välja att bli inskrivna i mäklarens 
kundregister. På så sätt kan mäklaren matcha sina objekt mot registret och se 
till att intressenterna får vetskap om objektet till salu. 

• Egen hemsida – alla seriösa mäklarföretag har idag en hemsida på Internet där 
man profilerar företaget och samtidigt visar de objekt man har till salu för 
tillfället. [2] 

4.1.1 Hemnet 
Ovan angivna marknadsföringskanaler i all ära. Internet, och framförallt Hemnet, är 
den överlägset största och mest använda funktionen för att marknadsföra fastigheter 
till salu. Hemnet.se grundades 1998 gemensamt av Sveriges fastighetsmäklare och ägs 
idag av Fastighetsmäklarförbundet, Swedbanks Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och 
Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Dagens Nyheter och Göteborgsposten. 
Varje vecka besöker omkring 250 000 människor Hemnet för att leta efter ny bostad, 
följa prisutvecklingen och se aktuellt utbud. Varje timme uppdateras sidan som 
förutom tusentals bostäder även innehåller lånekalkyler, kartor, vägbeskrivningar, 
bilder och visningstider mm. [12] 
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För att lägga upp sitt objekt på Hemnet så lägger varje enskild mäklare först in 
objektet i sitt lokala mäklarsystem. Därifrån skickar han sedan all information om 
fastigheten till Hemnet där spekulanter kan söka på önskat län och kommun och även 
begränsa sina önskemål efter pris, boarea, antal rum och typ av objekt. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv är Internet det absolut mest prisvärda och effektivaste 
verktyget. Dels är det betydligt billigare än att annonsera i lokala tidningar och 
dessutom når man ut till hela världen! Detta har medfört att mäklarna inte behöver 
lägga lika mycket jobb på att hitta köpare idag, köparna hittar istället själva det dom 
söker via Internet. [2] [12] 

4.1.2 Lagar och regler vid marknadsföring 
Marknadsföringslagen är en konsumentskyddande lag som därför många gånger kan 
tillämpas på mäklarens arbete. För att reglerna skall bli än tydligare just för 
mäklarbranschen så har konsumentverket arbetat fram vilka regler som skall gälla vid 
tillhandahållande, utförande och marknadsföring av fastighetsmäklartjänster i 
konsumentförhållanden. Vid marknadsföring av ett objekt måste det alltid finnas en 
sändarangivelse, dvs. det måste klart framgå vilken mäklare det är som förmedlar 
aktuellt objekt med namn, telefonnummer och adress till denne. [2] [4] 

Annonser får heller inte innehålla vilseledande uppgifter som gör att objektets storlek, 
läge och skick mm. förskönas utan informationen skall vara riktig och ge en 
rättvisande bild av objektet. Vidare får inte mäklaren avbilda eller namnge en 
privatperson i sin marknadsföring för att på så sätt vinna fördelar. Han skall heller inte 
annonsera med att han har förmedlat ett särskilt objekt om inte köparna och säljarna 
lämnat sitt godkännande till detta. Avslutningsvis har mäklaren ett stort ansvar för 
sina datarutiner och får inte blanda ihop uppgifter som rör olika fastigheter. Han skall 
i allt iaktta både god fastighetsmäklarsed samt god marknadsföringssed. [2] [4] 

4.2 Visning 
Visningen är ett av mäklarens allra viktigaste arbetsmoment. Dels skall han naturligtvis 
verka för att få fastigheten såld, samtidigt finns det stora möjligheter att träffa på 
spekulanter som redan äger ett boende och som således kan bli nya säljare i framtiden. 
Därför är det viktigt att mäklaren bryr sig om och även tar sig tid med de som inte blir 
köpare fastigheten. Kan mäklaren bygga upp ett gott rykte så är detta den absolut 
bästa reklam han någonsin kan få! [1]   

Mäklaren skall noggrant gå igenom med säljaren hur visningen kommer att gå till så 
denne känner sig trygg. Det är idag ovanligt att säljaren medverkar under visningen. 
Det är mäklarens jobb att se till att han är så pass påläst om fastigheten så han kan 
svara på spekulanternas frågor. Dessutom kan det kännas jobbigt för spekulanterna 
om säljaren medverkar då de kanske känner att de inte kan prata fritt om tilltänkta 
ombyggnationer etc. utan att säljaren tar illa vid sig. Mäklaren skall se till att han är 
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först till visningen, gärna en kvart före utsatt tid så han hinner ställa ut till salu skyltar 
och lägga fram objektsbeskrivningar. Att ta med ficklampa och kompass underlättar 
för spekulanterna att besiktiga mörka utrymmen såsom vind och torpargrund etc. 
medan kompassen passar utmärkt till att se solförhållandena för fastigheten. 
Eventuellt tända belysningen i huset om det börjat skymma ute samt kanske samråda 
en kort stund med säljaren innan denne ger sig av. [1] 

4.2.1 Vilken typ av visning? 
Mäklaren och säljaren skall gemensamt enas om hur de ska lägga upp visningen. 
Alternativen är att antingen ha öppen eller privat visning. Vid en öppen visning är alla 
välkomna och man vet aldrig hur många som kommer, eller om ens någon kommer. 
Fördelen med denna form av visning är att det oftast bara krävs ett eller två 
visningstillfällen för att få fastigheten såld samtidigt som mäklaren förhoppningsvis 
får möjlighet att träffa många möjliga framtida uppdragsgivare. Nackdelen med öppen 
visning är att mäklaren kan ha svårt att hinna samtala med alla varför det är mycket 
viktigt att han tar telefonnummer till spekulanterna så man kan höras senare. [2] 

Vid privat visning visar mäklaren fastigheten efter tidsbokning för ett sällskap åt 
gången. Fördelen är här att man vet hur många som kommer och lättare kan 
förbereda informationsmaterial och dylikt. Samtidigt har mäklaren mer tid att svara på 
alla frågor och hinner känna av vilka behov spekulanten har, kanske har mäklaren ett 
annat objekt som passar spekulanten bättre? Nackdelen med privat visning är att det 
kan bli väldigt många visningar innan fastigheten blir såld samt att man som mäklare 
lätt kan känna sig överflödig, spekulanterna vill oftast gå runt själva och samtala fritt 
med varandra. [2]  

Vid vilka tillfällen använder man sig då av öppen respektive privat visning? Öppen 
visning är vanligast inne i städerna då mäklaren har anledning att tro att det kommer 
att bli mycket folk på visningen. Ofta har man dessutom bara visningstid under 30 
minuter så spekulanterna ”tvingas” träffa varandra och förhoppningsvis känner att det 
är ett stort intresse runt fastigheten. Privat visning används i sin tur vid exklusiva 
objekt med en smalare krets av spekulanter, vid visning av fritidshus samt då helt 
enkelt säljaren inte vill ha hem en stor grupp okända människor samtidigt. [1]  

4.2.2 Förberedelser 
Som tidigare nämnts ska mäklaren och säljaren tillsammans lägga upp strategin inför 
visningen. För att spekulanterna ska få en så positiv helhetssyn som möjligt finns det 
ett antal punkter som är viktiga att tänka på: 

• Framhäv det positiva med fastigheten. Det gäller för mäklaren att visa vilka 
möjligheter som finns istället för det arbete och underhåll som måste göras. 

• Mäklaren skall ta hand om spekulanterna, låna ut skoskydd under blöta 
årstider samt svara behjälpligt på frågor och funderingar. 
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• Undvik, om möjligt, att säljaren flyttar ut innan visningen. Om detta är svårt 
så försök åtminstone lämna kvar en del möbler. En möblerad bostad ger 
oftast mer betalt än en omöblerad då den ger ett betydligt trevligare intryck. 

• Städa bostaden. Intressenter tittar ofta extra noga på kök och badrum då dessa 
är väldigt dyra att renovera. Var därför särskilt noga med städningen här. 

• Klipp gräsmattan alternativt skotta och sanda. Tänd gärna lamporna ute och 
inne. Detta ger en mysfaktor som stärker det första intrycket. 

• Störningsmoment som TV, radio, tvättmaskin etc. bör vara avstängda. Det 
skall vara lugn och ro under visningen. 

• Reparera små fel som trasiga dörrhandtag, droppande kranar eller mindre 
måleriarbeten. Försök inte dölja tydliga fel, detta upptäcks tids nog ändå. 

• Försök plocka undan för att ge ett luftigt intryck. En övermöblerad bostad 
kan kännas mindre till ytan än vad den egentligen är. 

• Tänk på att det kan finnas allergiker bland spekulanterna. Undvik därför att ha 
husdjur hemma under visningen. [2] 

Under själva visningen gäller det för mäklaren att lyssna på spekulanterna för att 
förstå vad de är ute efter. Med anledning av vad mäklaren får reda på om familjernas 
storlek och vilka fritidssysselsättningar de har så är det sedan lättare för mäklaren att 
lyfta fram fördelarna med just det här objektet. Spekulanterna måste även ges 
möjlighet att i lugn och ro själva få gå igenom fastigheten medan mäklaren avvaktar. 
Vissa spekulanter kommer ganska snabbt att tacka för sig då detta inte riktigt var vad 
de sökte men dessa människor har mäklaren stor möjlighet att få träffa på framtida 
visningar om han är trevlig och tar sig tid att samtala även med dessa. [1] [2] 

4.2.3 Uppföljning 
Någon eller några dagar efter visningen är det vanligt att mäklaren sätter sig och ringer 
runt till spekulanterna från visningen. Har man otur så finns det ingen som är villig att 
betala det begärda priset, eller än värre, ingen spekulant över huvud taget. Om ingen 
är beredd att köpa fastigheten får mäklaren samråda med säljaren om hur man skall gå 
till väga. Kanske behöver man sätta ned priset en aning eller också kanske man skall 
vänta till efter nyår och annonsera om ny visning då? Förhoppningsvis finns det 
åtminstone en seriös spekulant som är intresserad av fastigheten. Mäklarens jobb är i 
så fall att informera spekulanten om dennes undersökningsplikt samt att fråga om 
finansieringen, har spekulanten ett lånelöfte? Det är också vanligt att mäklaren frågar 
spekulanten när han kan tänka sig att tillträda fastigheten. Den samlade informationen 
delger sedan mäklaren till säljaren samtidigt som han upplyser säljaren om att 
fastigheten inte är såld förrän köpekontraktet är undertecknat! Detta är viktigt då 
många missförstånd tidigare uppkommit pga. att säljaren trott att ett avtal förelåg då 
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en spekulant lämnat ett seriöst bud. Om säljaren är nöjd med spekulantens bud och 
villkoren i övrigt så bokar man nu in en tid för kontraktsskrivning. [1] 

4.3 Budgivning 
Ibland inträffar det att flera personer är intresserade av att köpa samma fastighet och 
detta leder oftast till att spekulanterna börjar bjuda över varandra. Det är viktigt att 
komma ihåg att det är säljaren som bestämmer vem som får köpa, absolut inte 
mäklaren! Denna fråga är tyvärr något missförstådd bland de spekulanter som inte fått 
köpa. Säljarens val måste inte grunda sig på vem som är beredd att betala mest för 
fastigheten, även om det givetvis oftast är så. Saker som seriositet samt när 
spekulanten kan ta över fastigheten kan också spela in i säljarens val. Med anledning 
av ovanstående är det mycket viktigt att mäklaren informerar bägge parter om vad 
som gäller inför en budgivning. [1] 

4.3.1 Olika förfaringssätt 
Det finns ingen lag som reglerar hur en budgivning skall gå till, utan mäklaren skall 
hålla sig till de rekommendationer som finns samt givetvis också god 
fastighetsmäklarsed. Den absolut vanligaste formen av budgivning sker via telefon, så 
kallad öppen budgivning. Mäklaren har då en lista med alla namn från visningen som 
han ringer runt till. Intressenterna får då möjlighet att bjuda över varandra och 
mäklaren återkommer kontinuerligt till varje intressent med senast lagt bud. [13] 

En annan form av budgivning är sluten budgivning. Detta innebär att ingen spekulant 
är medveten om den andres bud. Här sätter man ett sista datum för när buden skall 
vara inlämnade till mäklaren. Säljaren får sedan ta ställning till vem som skall få köpa 
fastigheten, vilket vanligtvis är den med högst lagt bud. Förr var också ett 
auktionsförfarande vanligt. Då samlades samtliga spekulanter och mäklaren 
auktionerade ut fastigheten till högstbjudande. Denna modell är dock mycket ovanlig 
idag. [3] 

Teknikens framsteg har medfört att vissa mäklarkontor idag använder sig av Internet 
eller mobiltelefonen i budgivningen. På Internet kan spekulanterna följa budgivningen 
och i vissa fall också lägga ett eget bud. Det förekommer också att mäklarna använder 
sig av budgivning via sms vilket innebär att spekulanterna får ett sms med aktuellt bud 
och sedan har möjlighet att ringa in ett högre bud, eller i vissa fall, skicka in ett högre 
bud via sms. [13] 

4.3.2 Mäklarens roll 
Som tidigare nämnt så skall mäklaren se till att samtliga inblandade är införstådda med 
hur budgivningen kommer att gå till. Han skall informera spekulanterna om att det är 
säljaren som bestämmer vem som får köpa fastigheten samt att det är säljaren som har 
bestämt upplägget för budgivningen. Dessutom är det så att säljaren, om han önskar, 
när som helst kan avbryta hela budgivningen utan att vara juridiskt bunden av 
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överenskommelsen om budgivningens upplägg. Många gånger tror spekulanterna att 
mäklaren försöker favorisera säljaren men så skall inte vara fallet! Mäklaren skall vara 
en opartisk länk i affären och får över huvud taget inte fatta egna beslut om 
försäljningen. [14] 

Vidare skall också mäklaren informera säljaren om att lagen om förbud mot 
diskriminering gäller under budgivningen vilket innebär att säljaren inte får 
diskriminera någon av intressenterna på grund av religion, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning eller funktionshinder. [2] 

FMN: s rekommendationer säger också att mäklaren måste vidarebefordra samtliga 
inkomna bud till säljaren. Om säljaren sedan bestämmer sig för en köpare så avbryts 
budgivningen, även om det skulle vara så att det finns spekulanter kvar som är 
beredda att höja sitt bud. En ytterligare del som är viktig att nämna är det faktum att 
ett bud aldrig är bindande. Även i de fall en spekulant kommer in med ett skriftligt 
bud så kan han när som helst dra tillbaka detta så länge inte ett köpekontrakt är 
undertecknat. Spekulanten kan också lägga in ett villkor tillsammans med budet som 
måste uppfyllas för att han skall stå kvar vid sitt bud. Däremot har han inte med 
automatik rätt att få veta vilka övriga bud som lämnats och han kan heller inte räkna 
med att få fortlöpande information av mäklaren om hur det går i budgivningen. [14] 

Trots säljarens beslutsmakt över budgivningen så skall det poängteras att det ytterst 
sällan uppstår några problem. I stort sett alltid får den köpa som också lagt det högsta 
budet på fastigheten. Mäklarens jobb är då att boka in en tid för kontraktsskrivning 
vilket brukar ske så snart som möjligt efter avslutad budgivning. [1]  

5 Kontraktsskrivning 
Under kontraktsskrivning kommer vi framförallt att ta upp Köpekontraktet – vilka 
formkrav ett bindande köpekontrakt måste uppfylla, vanliga villkor och klausuler som 
ett köpekontrakt ofta innehåller. Vanliga problem som uppkommer i samband med 
kontraktsskrivning samt vad som ingår i ett fastighetsköp, fast och lös egendom. 

Vi kommer också att ta upp vad mäklaren är skyldig att göra innan köpekontraktet 
undertecknas såsom boendekostnadskalkyl, Id-kontroll, depositionsavtal etc. 

5.1 Boendekostnadskalkyl 
Innan kontraktsskrivning gäller det att ha gjort klart med flera handlingar. Däribland 
boendekostnadskalkylen. Att upprätta en individuell boendekostnadskalkyl är ett 
måste då FML kräver det och handlingen skall överlämnas innan fastigheten överlåts 
så att en köpare kan ta ställning till uppgifterna. [2] 

Då boendekostnadskalkylen skall vara individuell måste man ta hänsyn till köparens 
inkomst, lånebild dvs. hur mycket ränta köparen skall betala, hur mycket man skall 
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amortera per månad. Man tar även hänsyn till driftkostnaderna för fastigheten och 
detta är kanske det viktigaste i en boendekostnadskalkyl. Ofta vet köparna själva sin 
lånebild med räntor och amorteringar, vad som köparen kan vara osäker på är just 
driftskostnaderna. Därför gäller det att inte bara överföra säljarens driftskostnader på 
spekulanten utan att man undersöker hur många som kommer att befinna sig i 
hushållet och avgör kostnaderna därefter. [2] 

Syftet med att upprätta en boendekostnadskalkyl är att ge så pass bra ekonomiskt 
underlag för köparen att denne inte köper en fastighet han inte har råd med. Köparen 
kan välja att avstå från att få en boendekostnadskalkyl, det måste göras skriftligt i ett 
dokument kallat ”avstående från boendekostnadskalkyl”. [2] 

5.2 ID-kontroll 
En ganska ny handling man som mäklare måste utföra är att göra en id-kontroll av 
såväl köpare som säljare. Undantagsfall finns om man kan visa på att 
köparens/säljarens identitet är känd av mäklaren, men annars skall den utföras. Detta 
enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt samt Fastighetsmäklarnämndens Allmänna 
Råd. Det räcker dock inte med att man kontrollerar id-handlingen, utan man är 
skyldig att göra en fotostatkopia av handlingen och sedan spara den i akten i minst 
fem år från tillträdesdagen. [2] 

Godkända typer av id-handling är: 

• Svenskt körkort 

• Cert. Svenskt Id-kort 

• Bank-Id 

• Svenskt pass (efter 1997) [15] 

5.3 Depositionsavtal 
När ett köpekontrakt innehåller ett villkor av något slag, exempelvis att en besiktning 
skall göras inom en vecka från köpekontraktets undertecknande, så får inte 
handpenningen föras över på säljarens konto direkt vid kontraktsdagen, utan 
handpenningen sätts då in på mäklarens klientmedelkonto, och överförs först till 
säljaren då köpekontraktets särskilda villkor för köpets fullbordan är uppfyllda, i detta 
fall en besiktning. Brukligt är också att mäklaren erhåller sin provision från 
handpenningen och sedan för över återstående pengar till säljarens konto. [16]   

Det gäller för mäklaren att se till att det finns en klar och tydlig överenskommelse om 
hur och när de deponerade pengarna skall utbetalas till säljaren. Oftast är det så snart 
villkoren i kontrakten gått ut tidsmässigt. Handpenningen sätts in på mäklarens 
klientmedelkonto därför att pengar som mäklare får ta hand om för annans räkning 
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skall hållas skilda från egna tillgångar. Detta för att pengarna inte skall kunna nås av 
borgenärer vid till exempel en konkurs.  

För att få behandla handpenningen måste det finnas ett undertecknat depositionsavtal 
från säljare, köpare och även mäklaren. [16] 

5.4 Köpekontrakt formkrav 
När man kommit så långt att budgivningen är avslutad och säljaren har valt en köpare 
så är det dags att skriva på ett köpekontrakt. Innan köpekontraktet är påskrivet så kan 
båda parter fortfarande avstå köpet. För att det skall ske en fastighetsaffär mellan två 
parter räcker det alltså inte att de är muntligen överens, ett giltigt köpekontrakt måste 
vara undertecknat av de lagfarna säljarna samt köparen alternativt köparna. [11] 

För att ett köpekontrakt skall vara giltigt måste de uppfylla formkraven enligt 
jordabalkens 4 kap, 1 §: 

• Skriftligt 

• Överlåtelseförklaring 

• Fastighetsbeteckning 

• Presentation av parterna (namn, personnummer) 

• Köpeskilling 

• Underskrift av köpare och säljare 

Förutom dessa formkrav på kontraktet innehåller det en mängd olika klausuler som 
reglerar hur försäljningen skall gå till, vad som händer vid eventuellt kontraktsbrott, 
vilka belastningar och rådighetsinskränkningar som finns osv. Dessa klausuler 
kommer att redovisas närmare nedan. [2] 

5.5 Inför kontraktsskrivningen 
Som mäklare gäller det att se till att båda parter är väl införstådda med vad kontraktet 
innebär och vilka konsekvenser avtalet för med sig. Det innebär att man väl måste 
förklara alla klausuler och villkor i kontraktet. Det gäller också att samla in all den 
information man behöver för att kunna utforma kontraktet, såsom personuppgifter, 
hur många som skall äga, om besiktning skall göras, vilken dag som skall vara 
tillträdesdag samt ta ut ett nytt fastighetsutdrag från lantmäterimyndigheten samma 
dag som kontraktet skrivs, detta för att se att fastigheten inte bytt ägare samt att de 
uttagna pantbreven är desamma. [1] 

5.6 Vanliga klausuler i ett köpekontrakt 
Vi kommer nedan visa på de allra vanligaste och kanske viktigaste klausulerna som ett 
köpekontrakt innehåller och vi visar även hur en del villkor kan se ut rent ordagrant. 
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Denna del i förmedlingsprocessen är en av de absolut viktigaste. Ett fel utformat 
kontrakt kan leda till ödesdigra konsekvenser för mäklaren vid en eventuell tvist. [2] 

5.6.1 Handpenningen 
Ett köpekontrakt brukar ofta börja med att ange köpeskilling samt handpenning. 
Handpenningens belopp varierar men vanligtvis är den 10 % av köpeskillingen. Om 
köparen mot förmodan skulle begå ett kontraktsbrott och man därför måste gå ut 
med fastigheten till försäljning igen så hoppas man att dessa 10 % skall täcka säljarens 
eventuella merkostnad. Dock är det viktigt att påpeka att skadeståndet inte är 
begränsat till den deponerade handpenningen utan blir säljarens merkostnad större så 
får den kontraktsbrytande köparen även betala mellanskillnaden, får säljaren ett bättre 
eller samma pris när denne får gå ut med fastigheten på nytt så får den 
kontraktsbrytande köparen tillbaka handpenningen. [17] 

5.6.2 Faran för fastigheten 
Det klargörs i köpekontraktet att det är säljaren som bär faran för fastigheten mellan 
kontraktsdag och tillträdesdag samt även att fastigheten sköts väl mellan dessa 
tidpunkter. Exempel på hur klausulen kan se ut är följande: 

”Fram till tillträdesdagen skall säljaren dels bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse 
(den s.k. faran för fastigheten) dels ansvara för att byggnader och annat som hör fastigheten till 
vårdas väl. Säljaren garanterar att fastigheten under nämnda tid är fullvärdesförsäkrad. Faran 
övergår på köparen från och med tillträdesdagen – även om inte köparen tillträder fastigheten i rätt 
tid.” [15]  

Klausulen kan tyckas solklar men köparen får inte ersättning för utrustning som går 
sönder av normalt slitage. Exempelvis en diskmaskin som är av äldre modell går 
sönder mellan köpekontrakt och tillträde behöver inte ersättas, är den däremot av 
nyare modell så skall den ersättas med en likvärdig. [18] 

5.6.3 Kontraktsbrott 
Om köpare eller säljare bryter mot något i köpekontraktet har motparten rätt till 
skadestånd, är kontraktsbrottet dessutom av väsentlig betydelse kan man dessutom ha 
rätt att häva köpet. Exempel på hur klausulen delvis kan se ut är följande: 

”Vid köparens kontraktsbrott skall säljarens skada, inklusive förmedlingsprovision, regleras ur 
betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att omgående 
betala mellanskillnaden till säljaren”. Understiger skadan handpenningen skall mellanskillnaden 
snarast återbetalas till köparen.” [15] 

5.6.4 Besiktning av fastigheten 
Ofta vill köparen göra en överlåtelsebesiktning av fastigheten och detta är även något 
mäklaren skall råda köparen att göra enligt 16 § FML, detta för att köparen skall 
fullgöra sin undersökningsplikt och dels för att se att det inte finns några allvarliga 

 19 



En småhusaffär från början till slut 
 

synliga fel på fastigheten. När besiktningen skall göras råder det delade meningar om. 
Något som blivit allt vanligare den sista tiden är att säljaren låter förbesiktiga huset så 
att ett besiktningsprotokoll finns med i prospektet som intressenterna får. Är det gjort 
på det sättet behöver det inte finnas med någon klausul i kontraktet. Däremot om 
ingen besiktning är gjord på huset av säljaren och köparen vill göra en besiktning efter 
att kontraktet är påskrivet måste man skriva in ett förbehåll om det i kontraktet, ett 
sådant förbehåll kan se ut på följande sätt: 

”Köparen har rätt att besiktiga fastigheten med hjälp av sakkunnig person. Köparen har rätt att 
frånträda köpet om han efter besiktningen inte längre vill stå fast vid köpet. Om köparen väljer att 
frånträda köpet ska handpenningen omgående återbetalas till köparen. Ingen av parterna har rätt till 
skadestånd av andra parten. 

Villkoret gäller under förutsättning att köparens begäran om återgång görs skriftligt och är säljaren 
tillhanda senast den 200X-XX-XX med kopia till fastighetsmäklaren.” [4] [15] 

5.6.5 Friskrivningsklausul 
I vissa fall kan säljaren vilja ha en friskrivningsklausul. Detta är bland annat vanligt vid 
försäljning av dödsbo eller när säljaren har ägt fastigheten under en väldigt kort tid 
och säljaren inte känner till så mycket om fastighetens skick är det relativt vanligt att 
man vill ha en så kallad friskrivningsklausul. En friskrivningsklausul innebär att 
säljaren friskriver sig mot dolda fel, dvs. sådana fel som en köpare inte kunnat upptäcka 
vid en besiktning av fastigheten eller som man med hänsyn till fastighetens ålder och 
skick inte borde räkna med kan uppkomma. Som mäklare är detta inga klausuler man 
rekommenderar då fastighetens marknadsvärde sänks något och spekulanterna kan bli 
lite misstänksamma. [17] Exempel på hur en friskrivningsklausul kan se ut:  

”Köparen har ingående undersökt fastigheten och godkänner dess skick. Med bindande verkan 
avstår köparen från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. 

Köparen är fullt införstådd med att ovanstående villkor är en friskrivning av säljarens ansvar som 
avses i Jordabalken 4 kap 19 § avseende s.k. ”dolda fel”. Köparen får efter köpet inte göra gällande 
några påföljder gentemot säljaren på grund av fel i fastigheten, dess byggnader och byggnadstillbehör.” 
[15] 

5.6.6 Övriga uppgifter i kontraktet 
Ibland kan köpet vara villkorat av att köparen måste få lån av banken för att köpet 
skall vara giltigt, finns det ett sådant lånevillkor måste detta finnas med i kontraktet. 
Man brukar ta upp hur fördelningen av inkomster och utgifter skall fördelas mellan 
köpare och säljare från kontraktsdag till tillträdesdag och klargöra att säljaren skall 
betala fastighetsskatt, kostnader för el, uppvärmning, sophämtning osv. fram till 
tillträdesdagen då dessa kostnader går över på köparen. Ibland kan det vara så att en 
köpare eller säljare vill ha med något speciellt i kontraktet, till exempel om säljaren vet 
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att det är fukt i källaren och vill klargöra detta på ett tydligt sätt kan man skriva in det i 
kontraktet. [1] 

5.6.7 Mäklarens arbetsuppgift 
Mäklarens uppgift förutom att utforma kontraktet på ett bra och riktigt sätt är att hela 
tiden vara tydlig med vad som står i kontraktet och vilka konsekvenser detta innebär. 
De vanligaste problemen som uppkommer är när mäklaren varit otydlig, man har 
missförstått varandra eller brustit i informationen. Det gäller därför att hela tiden se 
till att mottagaren av informationen är medveten om vad den innebär. Man har som 
mäklare ansvar för att kommunikationen fungerar på ett bra och tydligt sätt. [2] 

6 Tillträde 
Efter kontraktstillfället kommer tillträdet. I köpekontraktet skall det vara angett när 
tillträde sker. Tillträde kan ofta ligga så långt som ett år efter kontraktstillfället. Det är 
på den avtalade tillträdesdagen som alla kostnader fastigheten genererar skjuts över på 
köparen, såsom fastighetsskatt, kostnader för uppvärmning, el och V/A osv. [18] 

För mäklaren handlar tillträdet om att göra i ordning en avräkning (se nedan) som 
banken skall ha för att lösa lån och för att föra över pengarna. När detta är gjort skall 
köpebrevet signeras, köpebrevet kan man säga fungerar som ett kvitto vid en 
fastighetsförsäljning. Vi tar också upp hur ett tillträde fungerar i praktiken. [18] 

6.1 Likvidavräkning 
Avräkningen är en specifikation över vad köparen skall betala och hur detta skall ske, 
samt ett hjälpmedel för banken som skall lösa lån och överföra pengar. I avräkningen 
under rubriken ”säljaren tillgodo” anges försäljningspris och det köparen skall betala 
därutöver. Det kan vara kostnader säljaren har haft för uttagna pantbrev, 
försäkringspremier osv. här tas också upp ersättning för inneliggande lager av bränsle 
eller liknande. Under rubriken ”köparen tillgodo” tas handpenningen upp som 
köparen vanligtvis redan har betalt ut. [2] 

6.2 Köpebrev 
Köpebrevet är den absolut viktigaste handlingen vid tillträdet, köpebrevet fungerar 
som en slutlig köpehandling och som en kvittens på att köpeskillingen har betalats. 
Köpebrevet i original är dessutom i regel den enda handling som måste bifogas vid 
ansökan om lagfart. Om ett svävarvillkor skall gälla även efter köpebrevets signerande 
måste svävarvillkoret upprepas i köpebrevet. [2] 

Även köpebrevet har vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att det skall vara 
giltigt. De grundläggande minimikraven är följande: 

• En skriftlig handling skall upprättas 

 21 



En småhusaffär från början till slut 
 

• Säljarens och köparens namn med signaturer skall finnas med 

• Aktuell köpeskilling skall anges 

• Fastighetsbeteckning samt kommunen skall anges 

• Måste innehålla en överlåtelseförklaring 

För att få lagfart på fastigheten måste dessutom köpebrevet vara bevittnat av två 
personer som signerar köpebrevet som vittnen, namnunderskrifterna måste dessutom 
vara namnförtydligade. Är det fler än en köpare skall det anges hur stor del av 
fastigheten varje part skall stå som ägare till, dvs. är man två köpare är det vanligaste 
att man står som ägare för hälften var. [2] 

6.3 Tillträdet i praktiken samt sökande av lagfart 
Tillträdet brukar vanligtvis skötas på köparens bank. Där redovisas avräkningen, 
eventuella fullmakter, att kommunen ej beslutar att förköpa om sådan rätt föreligger 
för kommunen samt ett lantmäteriutdrag som skall visa på att den lagfarne ägaren 
som skrev på köpekontraktet fortfarande står som lagfaren ägare. [18] 

Köparens avräkning lämnas över till banktjänstemannen tillsammans med ett 
påskrivet köpebrev. Pengarna förs över till säljarens konto och när pengarna är 
överförda lämnas en kvittens på transfereringen. Köpebrevet skall även kopieras upp i 
tre exemplar, ett till mäklaren, ett till köparen och ett till säljaren. Originalet behöver 
den som skall söka lagfarten, ofta vill banken göra det men ibland händer det att det 
blir mäklaren som får söka lagfarten. [18] 

Vid ansökan om lagfart måste eventuella fullmakter, beslut om kommunalt förköp, 
bevittnat köpebrev i original samt eventuellt makemedgivande bifogas. Det är först 
när köparen fått lagfart på fastigheten som denne kan ta ut nya pantbrev. [18] 

6.4 Kapitalvinstberäkning 
När man sålt sitt hus och det är dags för deklaration tar ofta mäklaren på sig uppgiften 
att sköta kapitalvinstberäkningen för sin uppdragsgivare. Enkelt kan man säga att man 
räknar ut vinsten eller förlusten enligt figur nedan: 

Försäljningspris 
– Inköpspris  Fig. 6:1 

– Mäklararvode 
– Försäljningskostnader, inkl. lagfart och pantbrevskostnad 
– Förbättrande reparationer inom de senaste fem åren 
– Ny, till och ombyggnader  
= Vinst/Förlust 

Gör man en kapitalvinst på försäljningen så är skatten i år 30 % på två tredjedelar av 
vinsten vilket innebär 20 % på hela vinsten. Den här skattesatsen kommer dock att 
ändras 1 januari, 2008 då reavinstskatten blir 30 % på hela vinsten. Köper man en ny 
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bostad kan man dock få göra uppskov med del av eller hela beloppet beroende på om 
du köper en dyrare eller billigare fastighet som ersättningsbostad, vi kommer närmare 
in på uppskovsavdraget nedan. 

Gör man istället en kapitalförlust får man skattereduktion med 30 % på halva 
kapitalförlusten. [19] 

6.4.1 Avdragsgilla förbättringsutgifter 
Det finns två sorters avdragsgilla förbättringsutgifter, den ena är utgifter för ny- till- 
eller ombyggnad, och den andra är utgifter för förbättrande reparationer. Med ny- till- 
eller ombyggnad menas nyuppförande av byggnad, utökande av byggnadens volym 
och ändring av byggnadens konstruktion, planlösning eller funktion. Dessa åtgärder är 
avdragsgilla oavsett när de gjordes. [19] 

Med förbättrande reparation menas att åtgärden skall ha gjort husets skick bättre än 
när du köpte det. Så om huset var nybyggt kan du i princip inte göra avdrag för 
förbättrande reparationer. Förbättrande reparationer är endast avdragsgilla om de 
gjorts under försäljningsåret eller under något av de fem senaste åren tillbaka i tiden. 
[19] 

6.4.2 Uppskovsavdrag 
När man sålt sin bostad och skall köpa en ny ersättningsbostad kan man ha rätt att få 
uppskov med skatten, vissa kriterier skall dock vara uppfyllda enligt IL 47 kap 2 §. 

• Man tar upp en kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar 
ursprungsbostad 

• Man har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad 

• Man har- eller tänker sig bosätta sig i ersättningsbostaden 

För att få skjuta upp vinsten måste man dessutom ha bott i ursprungsbostaden i minst 
ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren. (47:3 IL) 
Uppskovsavdraget får bara göras om kapitalvinsten uppgår till minst 50 000 kronor. 

Uppskovsavdraget beräknas enligt figur nedan: 

Kapitalvinst* Ersättning för ersättningsbostaden   Fig 6:2 
 Ersättning för ursprungsbostaden 
Exempel: Man säljer sin villa för 1000 000 kronor och köper en bostadsrätt för 
500 000 kronor och gör en kapitalvinst på 200 000 kronor. Eftersom inköpspriset på 
den nya bostaden är hälften av försäljningspriset är högsta möjliga uppskovsbelopp 
100 000 kronor, dvs. 200 000*500 000/1000 000. [19] [20] 

6.5 Övriga kostnader 
Vid en fastighetsaffär tillkommer en del skatter och avgifter för köparen, vi tar här 
upp övertagandekostnad och uppläggningskostnad som är bankens avgifter. Vi tar 
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också upp lagfartskostnaden och pantbrevskostnaden som är avgifter för fastigheter 
och tomträtter. [21] 

6.5.1 Övertagandekostnad 
Om köparen skulle vilja ta över säljarens lån, som dock inte är så vanligt längre pga. 
att ränteläget idag är lägre än de varit på väldigt lång tid så måste han i så fall betala en 
överlåtelseavgift till långivaren. Avgiften uppgår till ungefär 300 kronor per lån. [21] 

6.5.2 Uppläggningskostnad 
Om man tar upp nya lån så är det vanligt att man betalar en uppläggningsavgift till 
långivaren. Avgiften ligger på ungefär 500 kronor. [21] 

6.5.3 Lagfartkostnad 
När man skrivit på köpebrevet och skickat in originalet till inskrivningsmyndigheten 
för att få lagfart på fastigheten så tillkommer en stämpelskatt på 1,5 % av 
köpeskillingen eller om taxeringsvärdet skulle vara högre än köpeskillingen så är det 
1,5 % av taxeringsvärdet. Det tillkommer dessutom en hanteringsavgift om 825 
kronor. Både lagfartskostnaden och hanteringsavgiften är en avdragsgill kostnad när 
man sedan säljer fastigheten. [21] 

6.5.4 Pantbrevskostnad 
När man skall ta lån så är det brukligt att man tar ut pant i fastigheten. Stämpelskatten 
för det är 2 % av inteckningsbeloppet när man tar ut nya inteckningar. Det tillkommer 
dessutom en hanteringskostnad om 375 kronor per pantbrev som tas ut. [21] 

7 Slutsats 
Efter att ha studerat en mäklares vardag och även deltagit i den själva till viss del, har 
vi framförallt insett vilken stor arbetsinsats som krävs för att en fastighetsaffär skall bli 
lyckad. Det här examensarbetet bygger på en försäljning såsom den brukar se ut. 
Dock skall sägas att en fastighetsaffär aldrig är den andra lik. För många är en 
fastighetsaffär den största och viktigaste affären man gör i sitt liv, mycket känslor är 
inblandade och ofta ligger det något tragiskt bakom som skilsmässa eller dödsfall. 
Därför gäller det för mäklaren att vara beredd på att alla möjliga situationer kan 
uppstå. Samtidigt som man skall kunna ta människor på ett bra sätt skall man kunna 
en hel del inom fastighetsjuridik, byggteknik, ekonomi, beskattningsfrågor etc.  

Vi kan konstatera att en mäklares vardag inte går att beskriva tillfullo i ett arbete, då 
det varje dag uppkommer nya situationer, nya frågor att ta ställning till och nya 
människomöten. Dock skall arbetet ses som en hjälp både för rutinerade och 
nyutexaminerade mäklare. Alla stegen i förmedlingsprocessen är noggrant beskrivna, 
från intaget till tillträdet och avräkningen. Alla dokument som skall finnas med i en 
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fastighetsaffär är kommenterade och framlagda i kronologisk ordning för att lätt 
kunna följa förmedlingsprocessen. 
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