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Sammanfattning: Denna uppsats behandlar besiktningars betydelse vid 

en fastighetsöverlåtelse. För att undvika problem efter 
överlåtelsen har både köpare och säljare skyldigheter 
och rättigheter vid ett fastighetsköp. Det har blivit allt 
vanligare att säljaren låter besiktiga sitt hus redan före 
visning. Det kan ge både positiva och negativa 
effekter för båda parter. Vi vill utreda om fördelarna 
överväger nackdelarna. 

 
Summary: This essay treats the importance of a real estate 

transfer inspection in connection with a real estate 
transfer.To avoid problems after the transfer, both 
parties have rights and obligations. The inspection is 
preferably done before the contract is signed so that 
any defects are to be detected in time. It has become 
increasingly common that the seller buy an inspection 
of his house. That can bring both positive and negative 
effects for both parties. We want to investigate if the 
advantages outweigh the disadvantages. 
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Sammanfattning 
 
Denna kandidatuppsats behandlar besiktningars betydelse vid en fastighetsöverlåtelse.  
 
För att undvika att fastighetens skick blir ett problem efter överlåtelsen har både köpare och 
säljare skyldigheter och rättigheter vid ett fastighetsköp. Köparen har en omfattande 
undersökningsplikt och kan därför behöva anlita en besiktningsman för att utföra en så kallad 
överlåtelsebesiktning. Den bör helst ske före kontraktsskrivning för att eventuella fel ska 
upptäckas i tid. Det har dock blivit allt vanligare att säljaren låter besiktiga sitt hus redan före 
visning och vissa fastighetsmäklare rekommenderar också säljaren att göra det.  
 
En besiktning före visning kan ge både positiva och negativa effekter för båda parter. Vi vill 
utreda om fördelarna överväger nackdelarna och om det verkligen gynnar köparen. 
Frågeställningarna består av en huvudfråga som följs av två delfrågor 
 

• Vilka för- och nackdelar finns det med att göra en förbesiktning för säljare 
respektive köpare? 

• Hur används förbesiktningen i marknadsföringen? 
• Hur påverkar en förbesiktning intresset för objektet och den slutgiltiga 

köpeskillingen? 
 
Syfte är att göra en explorativ studie om förbesiktningars betydelse för en fastighetsöverlåtelse.  
 
Vi har valt ta reda på detta genom att göra en kvalitativ undersökning i form av nio intervjuer 
med fastighetsmäklare, köpare och säljare. Intervjuerna är semistrukturerade och 
frågeordningen har anpassats efter samtalet. Frågorna är också anpassade efter respektive 
respondent och dennes erfarenheter. I analysen har vi sedan jämfört resultatet av intervjuerna 
med vår referensram bestående av juridik gällande fastighetsköp, ansvarsfördelningen vid en 
överlåtelse, besiktningar och besiktningsmannens ansvar, samt teori om tjänstemarknadsföring.   
 
Utifrån vår huvudfrågeställning ser vi många fördelar för säljaren med en förbesiktning. Har 
säljaren dessutom tecknat en försäkring mot dolda fel får han även ett bra skydd. Köpare kan 
inte åberopa fel som säljaren har utfäst och med försäkringen är han ekonomiskt skyddad från 
köparens fordran angående dolda fel i tio år. En tydlig fördel är också att en förbesiktning 
försvårar för köparen att pruta på köpeskillingen genom att fastighetens alla brister och fel är 
inräknade i buden.  
 
För köparen kan en förbesiktning vara mindre positivt än för säljaren men en stor fördel är att 
köparen inte behöver betala för en besiktning. Istället kan han ta en köpargenomgång med den 
ansvarige besiktningsmannen. En annan fördel är att han får se ett besiktningsprotokoll som 
visar fastighetens skick redan före visningen. Det ger mer tid för köparen att uppfylla sin 
undersökningsplikt, och vid budgivning kan han anpassa sitt bud till husets skick. Den största 
nackdelen för köpare tycker vi är att han kan få en utökad undersökningsplikt på grund av 
besiktningsmannens anteckningar i protokollet. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att en förbesiktning är något som alla fastighetsmäklare 
åtminstone borde informera om så att säljaren utifrån det kan göra ett medvetet val.  
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Summary 
 
This candidate essay treats the importance of a real estate transfer inspection in connection with 
a real estate transfer. 
 
To avoid that the condition of the property becomes a problem after the transfer, both buyers 
and sellers have rights and obligations. The buyer has an extensive obligation to examine the 
property and may have to hire an examiner to carry out the transfer inspection. This is 
preferably done before the contract is signed so that any defects are to be detected in time. 
However, it has become increasingly common that the seller buy an inspection of his house 
before the showing. Some real estate agents also recommend the seller to do so. 
 
A transfer inspection before the showing can bring both positive and negative effects for both 
parties. We want to investigate if the advantages outweigh the disadvantages and if the transfer 
inspection favors the buyer. These questions consist of a main issue which is followed by two 
questions 
 

• What are the advantages and disadvantages of a transfer inspection before the showing 
for sellers and buyers? 

• How is a transfer inspection before the showing used in marketing? 
• How does a transfer inspection before the showing affect the interest in the item and the 

final purchase price? 
 
We have chosen to determine this by doing a study in the form of nine interviews with real 
estate agents, buyers and sellers. The interviews are semi structured and query system has been 
adjusted after the respondent. The questions are also tailored to each respondent and his 
experience. In the analysis, we compared the results of interviews with our reference 
framework of law among existing property, the division of responsibilities at a transfer, survey 
and inspection supervisor responsibility, and theory of services marketing. 
 
From our main issue, we believe that the advantages for the seller with a transfer inspection 
before the showing outweigh the disadvantages. If the seller has signed an insurance policy 
against hidden defects, he also gets a good protection. Buyers can not require compensation for 
defects which the seller has declared. With insurance the seller is financially protected from the 
buyer's claim concerning hidden defects for ten years. A clear advantage is that a transfer 
inspection before the showing makes it difficult for the buyer to bargain on the purchase price 
of the property when all the shortcomings and defects are included in the bid. 
 
For the buyer, a transfer inspection before the showing can be less favorable than for the seller, 
but a great advantage is that the buyer doesn’t need to pay for an inspection himself. Instead he 
can take a buyer’s consultation with the head inspector. It gives him more time to fulfill his 
obligation to examine the property. We think the buyer’s main disadvantage is that he can get 
an extended obligation to examine because of the head inspector’s notes in the record. 
 
In conclusion, we believe that a transfer inspection before the showing is something that all real 
estate agents at least should inform the seller about.  
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 
 
En fastighetsöverlåtelse är en väldigt stor affär för de flesta och ett husköp går inte alltid helt 
smärtfritt. En del problem kan uppstå under processens gång och ibland kan det dyka upp 
problem även efter överlåtelsen.  
 
En av de vanligaste frågorna handlar om fastighetens skick och vem som har ansvaret då 
fastigheten inte lever upp till köparens förväntningar. För att undvika att fastighetens skick blir 
ett problem efter överlåtelsen har köpare och säljare både skyldigheter och rättigheter. 
Fastighetsmäklaren har skyldighet att informera köpare och säljare om dessa. Köparen har en 
omfattande undersökningsplikt medan säljaren har en mindre omfattande upplysningsplikt1.  
 
Eftersom köparens undersökningsplikt är så omfattande är det, för många köpare, bra att anlita 
en besiktningsman för att utföra en så kallad överlåtelsebesiktning. Besiktningen bör helst ske 
före kontraktsskrivning för att eventuella fel och brister ska upptäckas i tid, detta enligt god 
fastighetsmäklarsed.  
 

”Det är inte förenligt med god fastighetsmäklarsed att rekommendera köparen att 
låta besiktiga fastigheten efter köpet annat än om det finns särskilda skäl för detta. 
Det kan inte heller anses förenligt med den omsorgsplikt mäklaren har gentemot 
både köpare och säljare att, i syfte att höja försäljningspriset, rekommendera att 
besiktning sker efter köpet. Mäklaren bör istället verka för att spekulanter ges 
möjlighet att undersöka fastigheten och vid behov genomföra en besiktning före 
köpet”. 2 

 
Mäklarsamfundets tidigare VD Lars Kilander har sagt till Dagens Nyheter att ett högt tempo på 
Stockholmsmarknaden bidrar till att köpare inte hinner besiktiga eller undersöka huset 
ordentligt. En lösning på det problemet är, enligt Lars Kilander, att införa den modell som 
Danmark och England använder. Han menar att det skulle ge köparna en bättre situation. 
 

”Där börjar alltid säljaren med att göra en besiktning. Exakt hur besiktningen ska 
gå till är bestämt av myndigheterna. Köparen får ta del av besiktningsprotokollet 
redan på visningen”.3 

 
Enligt Mäklarsamfundets kundombudsman sker besiktningen allt oftare före visningen, på 
säljarens uppdrag. Vissa fastighetsmäklare rekommenderar numera säljaren att låta besiktiga 
fastigheten före visning.  
 

”Det bli alltmer vanligt att säljaren redan låtit utföra en överlåtelsebesiktning. Ofta 
till följd av att man som säljare har önskat teckna en ansvarsförsäkring mot dolda 
fel.”4 
 

                                                 
1 Mäklarsamfundet (2006) Lärobok i fastighetsförmedling, s. 60-61 
2 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_god_fastighetsmaklarsed_besiktningsklausuler.pdf  
   2009-04-19 kl. 9:54 
3 http://www.dn.se/sthlm/hogt-tempo-vid-husaffarer-ger-ingen-tid-for-besiktning-1.519754  2009-04-17 kl. 14:08 
4 http://www.maklarsamfundet.se/upload/Köpa%20&%20sälja/Pdf/0609%20Besiktning.pdf 2009-04-20 kl. 11:04 



Förbesiktigat – fördelaktigt för både köpare och säljare? 
 

————————————————————————————————————— 
 

 - 7 -

Väljer säljaren att inte låta besiktiga fastigheten före försäljningen ska köparen ges tillfälle att 
undersöka eventuella fel och brister närmare efter budgivning genom att anlita en 
besiktningsman eller själv undersöka fastigheten. Köparen kan då få både en begränsad och en 
utökad undersökningsplikt beroende av det som framgår av besiktningsprotokollet.  
 

1.2 Problemområde 
 
En överlåtelsebesiktning kan alltså minska risken för att problem uppstår efter fastighetsköpet 
och besiktningen ska helst utföras före kontraktsskrivningen för att undvika oklara 
besiktningsklausuler. En besiktning före visning kan ge både positiva och negativa effekter för 
båda parter.  
 
Det är vanligt förekommande i villaannonser att det står att fastigheten är besiktigad och 
eventuellt även försäkrad mot dolda fel.  
 
För att få veta ungefär hur vanligt det är att fastigheter besiktigas före visningen, har vi gjort en 
undersökning på de orter vi har valt att undersöka (se kap 1.4 Avgränsning). Det gav oss även 
tillfälle att se hur många fastigheter som marknadsförs som besiktigade. Den 18 april 2009 
räknade vi alla villafastigheter som var till salu på respektive ort samt hur många av dessa som 
angavs vara förbesiktigade på hemnet.5 På den mindre orten var 18 hus av 40 förbesiktigade, 
det vill säga 45 %. På den större orten var 38 villor av 93 besiktigade, vilket är 41 %.  
 
Vi vill undersöka hur en besiktning före visning påverkar fastighetsöverlåtelsen för de båda 
parterna. Vi vill utreda om fördelarna överväger nackdelarna och om säljaren anser att en 
besiktning är värd kostnaden. Vi vill också veta om en besiktning före visning verkligen gynnar 
köparen.   
 
 

 

 

 1.3 Syfte 
 
Syftet är att göra en explorativ studie om förbesiktningars betydelse för en 
fastighetsöverlåtelse. Då det inte finns så mycket information och tidigare forskning kring detta 
ämne vill vi lägga grunden för en bättre förståelse för förbesiktningar. 

                                                 
5 www.hemnet.se 

Huvudfråga 
- Vilka för- och nackdelar finns det med att göra en förbesiktning 

för säljare respektive köpare? 
 

Delfrågor 
- Hur används förbesiktningen i marknadsföringen? 
- Hur påverkar en förbesiktning intresset för objektet och den 

slutgiltiga köpeskillingen? 
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1.4 Avgränsning 
 
Vi undersöker endast villafastigheter som är småhusenheter, helårsbostad för en eller två 
familjer. Vi bortser från fritidshus, tomter, kommersiella fastigheter, bostadsrätter samt 
nyproduktioner. Anledningen till detta är att besiktningar normalt sett inte utförs för fritidshus 
eller tomter. Kommersiella fastigheter värderas på ett annat sätt än småhus, och bostadsrätter 
besiktigas inte heller eftersom de försäljningarna inte omfattas av Jordabalken. Nyproduktioner 
ska normalt ha blivit garantibesiktigade av byggherren.  
Vi avgränsar oss geografiskt till en större och en mindre ort i Uppsala län.  
 
Vi tar inte upp de ekonomiska aspekterna utan begränsar oss till fastighetsförmedling och 
marknadsföring. 
 

1.5 Begrepp och förklaringar 
 
Förbesiktning – En överlåtelsebesiktning som utförs av besiktningsman före visning av 
objektet. Förbesiktningen beställs och betalas av säljaren. Den är en förutsättning för att 
säljaren ska få köpa en försäkring mot dolda fel. 
 
Försäkring mot dolda fel – En försäkring som ska täcka säljarens tioåriga felansvar för dolda 
fel i fastigheten. Vad försäkringen täcker och kostar varierar mellan företagen som erbjuder 
den. 
 
Köpargenomgång – En genomgång av förbesiktningen med besiktningsmannen som utförde 
den. Köpargenomgången sker antingen över telefon eller på plats i huset. Köparen får chansen 
att ställa frågor till besiktningsmannen om huset och resultatet av besiktningen. 
 
Dolda fel – Med dolda fel menas de som även benämns som abstrakta fel. Dolda fel är fel som 
köparen inte känt till eller borde ha känt till och med fog inte kunnat förutse. 
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2. Metod 

2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Uppsatsarbetet börjar med litteraturstudier på områdena besiktningar, ansvarfördelningen vid 
en överlåtelse, juridik i form av jordabalken och fastighetsmäklarlagen, samt marknadsföring.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av nio intervjuer med fastighetsmäklare, 
köpare och säljare. Vi får chansen att ställa följdfrågor till respondenterna och får på så sätt 
bättre förklaringar och en djupare förståelse av frågeställningen. Intervjuer med personer som 
är aktiva inom branschen kan ge oss information som är av direkt betydelse och relevans för 
uppsatsens syfte. Vi intervjuar också ett par säljare och köpare för att få deras syn på frågan.  
Vår tolkning baseras bland annat på de kunskaper som vi har erhållit under vår utbildning på 
fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle.  
 
Innan vi börjar med intervjuerna förbereder vi ett antal frågor för att vi ska få så användbar 
information som möjligt. Våra intervjuer är semistrukturerade och frågeordningen anpassas 
efter samtalet. Intervjufrågorna är också anpassade efter respektive respondent samt dennes 
synvinkel och erfarenheter.6 
 
Urvalet av respondenter i en kvalitativ undersökning ska vara heterogent inom en fastställd ram 
och inte bestå av endast ”vanliga” människor. Ett statistiskt representativt urval är inte 
intressant eftersom man vill ha en stor variation av respondenter.7 Urvalet ska vara ganska litet 
eftersom materialet annars kan bli ohanterligt stort och därmed ökar risken att förlora viktiga 
detaljer. Ett urval på fyra till åtta respondenter kan vara lämpligt.8 
 

2.2 Trovärdighet 
 
För att uppsatsen ska vara så trovärdig som möjligt redogör vi för hur vi har arbetat under hela 
uppsatsskrivandet. Vi försöker behålla en öppenhet mot läsaren och kvalitet i det vetenskapliga 
arbetet.  
 
Vi har haft en del svårigheter med att finna respondenter som är villiga att ställa upp i vår 
undersökning. Framförallt har några av de fastighetsmäklare som vi har varit i kontakt med inte 
velat att vi ska ”fråga ut” deras kunder om förmedlingen.  

                                                 
6 Björklund (2003) Seminarieboken, s. 68 
7 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 117 
8 Trost (2005) Kvalitativa intervjuer, s. 123 
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3. Referensram 

3.1 Jordabalken 
 
Köparens undersökningsplikt är vid köp av fastighet mycket omfattande. I Jordabalken 
behandlas köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter i det fjärde kapitlet. Följande 
paragraf behandlar köparens rättigheter och skyldigheter. 
 

JB 4:19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet 
eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid 
köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på 
köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för 
skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om 
fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. 
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en 
sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till 
fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 
omständigheterna vid köpet. 

 
Advokaten Claude Zacharias förklarar i sin bok Besiktningsmannens ansvar vid 
överlåtelsebesiktningar innebörden av ovanstående paragraf. Han menar att köparen kan 
kompenseras med en prisreduktion eller en rätt att häva köpet om ett visst antal kriterier har 
uppfyllts. Ett kriterium är att fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av 
köpekontraktet. Det kan till exempel vara avtalat att fastigheten ska ha en viss positiv 
egenskap, som att vattnet är tjänligt, stämmer inte det kan köparen kompenseras. Köparen kan 
också kompenseras om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid 
köpet. 9 
 
Utöver kompensation och hävning kan köparen även få rätt till skadestånd om felet eller 
förlusten beror på försummelse från säljarens sida, det vill säga om säljaren har struntat i sin 
upplysningsplikt om något av väsentlig betydelse för köparen, samt om fastigheten vid köpet 
avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Detta omfattar konkreta fel men också avvikelser 
från en rimlig standard på fastigheten.10  
 
Enligt Zacharias är denna praxis rådande inom området och han konstaterar att det vanligaste 
sättet för en köpare att fullgöra sin undersökningsplikt idag är att anlita en sakkunnig 
besiktningsman för att genomföra den krävda undersökningen, en överlåtelsebesiktning. 
Uppstår en situation där köparen har rätt till kompensation är den generella regeln att köparen 
inte borde ha upptäckt avvikelsen vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad 
med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 
omständigheterna vid köpet.11  
 

                                                 
9 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 19 
10 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 20 
11 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 20 
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Zacharias poängterar också att det är viktigt att komma ihåg att en besiktning genom en 
besiktningsman endast skall ses som ett komplement, vid fullgörandet av köparens 
undersökningsplikt.12 
 
 
Köparens undersökningsplikt 
 
Undersökningsplikten innebär kort att köparen står för fel som han har kunnat upptäcka. Därför 
är det av stor vikt att köparen går igenom huset noggrant och undersöker det, alternativt 
använder sig av en besiktningsman. Vill köparen vara extra försiktig har han också möjlighet 
att kräva garantier eller utfästelser från säljaren på de punkter som kan vara av stor betydelse.13  
 
De fel och brister som framgår av en besiktning kan utöka köparens undersökningsplikt. Enligt 
Zacharias kan köpare sättas i ett sämre läge genom att anlita en besiktningsman eftersom 
besiktningsmannen kan hitta fel och risker som köpare inte själv hade upptäckt.14  
 
Det finns fyra olika slags fel som regleras av Jordabalken vid fastighetsköp, dessa är rättsliga 
fel, rådighetsfel, konkreta fel och abstrakta fel. Det är de konkreta och abstrakta felen som 
omfattas av köparens undersökningsplikt.15 De fel som berör besiktningsmän är till 
övervägande del abstrakta fel.16 Med abstrakta fel menas de fel som i dagligt tal benämns som 
dolda fel. Dolda fel är fel som köparen inte känt till eller borde ha känt till och med fog inte 
kunnat förutse. 
 
 
Säljarens skyldigheter 
 
Säljaren har ingen generell upplysningsplikt enligt lag. Däremot kan säljaren bli 
skadeståndsskyldig för de dolda fel han har känt till, eller borde ha känt till, men inte upplyst 
köparen om.17 Ett dolt fel som säljaren borde känna till kan exempelvis vara att säljaren har 
tapetserat en vägg som är skadad. Väggen kan vara ett dolt fel eftersom köpare eller 
besiktningsman inte kan upptäcka felet utan att riva ned tapeten. Detta hänvisas det till i 
Jordabalken 4:19 § 1 stycket som säger att ”köparen har rätt till ersättning av skada, om felet 
eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från 
vad säljaren får anses ha utfäst”.18 I Mäklarsamfundets lärobok i fastighetsförmedling står det 
att säljaren dessutom går miste om att åberopa att köparen inte har uppfyllt sin 
undersökningsplikt om säljaren har låtit bli att nämna ett fel som dessutom omfattar svikligt 
förledande eller annat ohederligt förfarande. Därför bör säljaren berätta om fel han känner till 
eller misstänker finns eftersom köparen då inte kan åberopa det.19 Om ett dolt fel skulle 
uppkomma inom tio år efter köpet är säljaren skadeståndsskyldig enligt lag. 
 

JB 4:19 b § Köparens fordran på grund av fel i fastigheten preskriberas tio år efter 
det att han har tillträtt fastigheten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. 

                                                 
12 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 22 
13 Mäklarsamfundet (2006) Lärobok i fastighetsförmedling, s. 62 
14 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 27 
15 Lag (1970:994) Jordabalken 4 kap. 19 § 
16 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 18 
17 Mäklarsamfundet (2006) Lärobok i fastighetsförmedling, s. 60 
18 Lag (1970:994) Jordabalken 
19 Mäklarsamfundet (2006) Lärobok i fastighetsförmedling, s. 60 
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3.2 Fastighetsmäklarlagen 
 
Nedan redogör vi för de paragrafer i fastighetsmäklarlagen som är aktuella i vår undersökning.  
 

FML 12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt 
iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens 
och köparens intresse. 
Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot skall utan dröjsmål 
överlämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits i särskild ordning. 
Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans 
räkning skall hållas skilda från egna tillgångar. 

 
Formuleringen ”i allt iaktta god fastighetsmäklarsed” innebär att mäklaren inte bara i 
fullbordandet av sina förmedlingsuppdrag ska iaktta god fastighetsmäklarsed, utan också i 
andra situationer när fasthetsmäklaren uppträder i sin yrkesroll. Detta innefattar även 
marknadsföringen av tjänsten. 
 

FML 16 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver 
det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om 
fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren 
skall verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten 
som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att köparen före förvärvet 
undersöker eller låter undersöka fastigheten. 

 
Rådgivningsskyldigheten omfattar enligt Cervin frågor av juridisk, ekonomisk eller teknisk 
natur. Omfattningen av rådgivning avgörs från fall till fall, men om fastighetsmäklaren inte 
anser sig vara kompetent nog att uttala sig inom ett visst område bör han göra uppdragsgivaren 
uppmärksam om problemet så att denne kan vända sig till någon sakkunnig. 
 
Upplysningsskyldigheten inkluderar det fastighetsmäklaren själv vet, som är av betydelse i det 
aktuella fallet. Fastighetsmäklaren har också ansvar för att upplysa köparen om dennes 
undersökningsplikt så att köparen kan undersöka huset och därmed är medveten om vad det är 
han köper. Upplysningsskyldigheten innebär också att information som fastighetsmäklaren 
mottar från den ena parten eller från annat håll måste han vidarebefordra, som exempelvis ett 
fel som fastighetsmäklaren känner till, särskilt om felet inte är uppenbart för alla som ser 
fastigheten.10 
 

3.3 Överlåtelsebesiktning 
 
Säljaren kan anlita en besiktningsman för att göra en överlåtelsebesiktning av sin fastighet inför 
en försäljning. Det vi kallar en förbesiktning i denna uppsats är när säljaren låter besiktiga 
fastigheten före visning, och det är något som kan göras för att marknadsföra bostaden. 
Svenska Byggingenjörers Riksförbund är en ideell yrkesorganisation som bland annat har ett 
system med registrerade besiktningsmän. De har definierat en överlåtelsebesiktning på följande 
sätt 
 
                                                 
10 Cervin (1995) Fastighetsmäklaren, En kommentar till 1995 års fastighetsmäklarlag, s. 85-86 
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”En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant 
som är av teknisk betydelse för byggnaden. Överlåtelsebesiktningen minskar också 
risken för framtida tvister mellan köpare och säljare.”20 

 
Vid själva utförandet av besiktningen utgår man ifrån byggnadens ålder och allmänna skick. 
Man använder sig också av upplysningar från säljaren och all information som tillhandahålls av 
fastighetsägaren om fastigheten ska besiktningsmannen anteckna i protokollet och ha som 
grund för besiktningen. Detta innefattar även fastighetens handlingar, som ritningar och 
bygglov etcetera. Vidare genomförs en så kallad okulär undersökning, det vill säga en 
undersökning utifrån det man kan se, känna, lukta och höra. Då undersöker man alla ytor i 
tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark. Om något utrymme av någon anledning 
utesluts ska det antecknas i besiktningsprotokollet.21  
 
Ett besiktningsutlåtande bör även innehålla en riskanalys som ett komplement till de fel som 
har noterats vid den okulära besiktningen. En riskanalys är något som SBR har med i sina 
uppdragsvillkor och ska enligt deras avtal innehålla information om det finns risker för att 
fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen.22 
Besiktningsmannen bör också notera om det finns behov av en fortsatt utredning med en 
förklaring om varför en sådan utredning rekommenderas.23 
 
Skillnaden mellan köparens och besiktningsmannens undersökning av fastigheten är att 
besiktningsmannen har en ingenjörsutbildning och känner till byggnaders konstruktioner och 
svagheter. Han kan därför påpeka i protokollet att risken för en viss skada finns även om han 
inte har fått indikationer på att den existerar. Indikerar han risk innebär det att skadan inte kan 
definieras som dolt fel.24 
 
 
Besiktningsmannens ansvar   
 
En besiktningsman har som uppdragstagare ansvar och plikter gentemot uppdragsgivaren efter 
utfört arbete. Enligt praxis har besiktningsmannen en informationsplikt, vilket medför att 
resultatet av en besiktning ska redovisas för uppdragsgivaren på ett sätt så att denne kan ta del 
av, och kunna dra egna slutsatser av resultatet.25 Svenska Byggingenjörernas Riksförbund har 
som god ingenjörssed att objektivt tillvarata uppdragsgivarens intresse.26  
 
En besiktningsman ska normalt också teckna en ansvarsförsäkring för att inte bli satt i 
personlig konkurs för eventuella misstag. Försäkringen ska också täcka en viss ersättning till 
kunderna.27 Besiktningsmannen är nämligen skyldig att ersätta uppdragsgivaren för eventuella 
skador som han har orsakat genom vårdslöshet eller försummelse när han utförde 
besiktningen.28 
 
                                                 
20 Svenska Byggingenjörers Riksförbund hemsida, www.bygging.se/nyweb/mspecial.htm 2009-05-05 kl.16: 18 
21 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 82 
22 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 34 
23 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 58 
24 Mäklarsamfundet (2006) Lärobok i fastighetsförmedling, s. 81 
25 HD: s uttalande, NJA 1994, s.532 
26 Svenska Byggingenjörers Riksförbund hemsida, http://www.bygging.se/nyweb/momoss.htm  2009-05-13  
     kl.17: 59  
27 Stiegler (2000) Fel vid villaköp, s. 50 
28 Zacharias (2003) Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 60 
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Det finns dock viktiga delar av ett hus som inte undersöks vid en besiktning. Dessa är 
elinstallationer, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, ventilation samt rökgångar och 
eldstäder. Det som kräver ett ingrepp för att kunna undersöka ingår inte heller och måste 
utföras utöver besiktningen med en kunnig inom respektive område. Det kan till exempel 
handla om radonmätning, fuktmätning och provtryckning av skorsten med mera. 
Besiktningsmannen har ingen skyldighet att uttala sig om ovanstående delar.29 
 
 
Besiktningsklausuler 
 
Om köpare och säljare väljer att skriva köpekontrakt innan köparen har genomfört sin 
undersökningsplikt, ska fastighetsmäklaren enligt god fastighetsmäklarsed verka för att en 
besiktningsklausul ska tas in i köpekontraktet. Han ska också se till att köparen får tillräckligt 
med tid att anlita en besiktningsman och ta del av resultatet. Besiktningsklausuler som 
innehåller begränsningar av olika slag brukar ofta leda till tolkningsproblem och tvister 
parterna emellan. Därför har det enligt praxis bedömts att besiktningsklausuler som innehåller 
en form av begränsning av köparens rätt till återgång på grund av ”allvarliga fel” har varit 
oklart formulerade då själva villkoret inte har innehållit någon anvisning om vad som avses 
med allvarligt fel. Därför är det viktigt att fastighetsmäklaren tydligt skriver ned vad som gäller 
i klausulen.30  
 
Ett annat exempel på undantag i besiktningsklausuler är begränsning med hänvisning till 
åtgärdskostnader. I ett sådant fall måste fastighetsmäklaren göra båda parterna medvetna om att 
ett besiktningsuppdrag normalt inte innehåller en beräkning av åtgärdskostnader. Därför bör 
parterna avtala om vem som ska inhämta offert, vilka som ska anlitas och övriga 
förutsättningar för bedömningen av åtgärdskostnaderna.31 
 
För att undvika sådana typer av oklara besiktningsklausuler anser Mäklarsamfundets 
kundombudsman att fastighetsmäklaren bör diskutera införandet av en öppen 
besiktningsklausul med parterna32. En öppen besiktningsklausul innebär att köparen efter en 
utförd besiktning kan begära köpets återgång utan närmare förklaring.33 Det är dessutom 
förenligt med fastighetsmäklarens omsorgsplikt i den 12 §, samt rådgivningsansvaret i den 16 § 
i Fastighetsmäklarlagen, att fastighetsmäklaren tar upp detta.  
 

3.4 Tjänstemarknadsföring 
 
Fastighetsmäklare är ett välkänt säljaryrke men många tror att mäklaren säljer bostäder, vilket 
inte stämmer. Fastighetsmäklare säljer i själva verket en tjänst, förmedlingstjänsten genom att 
förmedla kontakten mellan säljaren och köparen.34 När fastighetsmäklaren ska marknadsföra 

                                                 
29 Holstein (2001) Köpa hus, s. 18 
30 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_god_fastighetsmaklarsed_besiktningsklausuler.pdf 
    2009-05-05 kl. 14:55 
31 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_god_fastighetsmaklarsed_besiktningsklausuler.pdf 
    2009-05-05 kl. 15:05 
32http://www.maklarsamfundet.se/upload/Köpa%20&%20sälja/Pdf/0901%20Går%20vi%20en%20sundare%20ma
rknad%20tillmötes.pdf  2009-04-28 kl. 12:27 
33 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_god_fastighetsmaklarsed_besiktningsklausuler.pdf 
    2009-04-27 kl. 14:45 
34 http://www.viivilla.se/Ny-Villa/maklaren-saljer-maklartjanster.aspx  2009-05-04 kl. 16:09 



Förbesiktigat – fördelaktigt för både köpare och säljare? 
 

————————————————————————————————————— 
 

 - 15 -

sin tjänst måste han anpassa sig efter tjänstens speciella karaktär. Tjänsten är immateriell och 
förgänglig, den går inte att ta på eller se och den går inte att lagra för att användas vid ett senare 
tillfälle. Det är därför mycket svårt för köparen att bedöma tjänstens värde före köpet. En tjänst 
produceras, levereras och konsumeras ofta samtidigt vilket också gör att kunden blir delaktig 
som medproducent. Kunden har sin egen uppfattning av vad tjänsten ska innehålla och hur den 
ska anpassas, och det gör att en tjänst är heterogen och mycket svår att marknadsföra.35 
Kundens behov och företagets image och marknadsföring är grunden för kundens 
förväntningar på tjänsten. Förväntningarna förändras under tjänstens gång och är en stor del i 
hur tjänstekvaliteten upplevs.36 
 
Tjänsteföretagets erbjudanden ska göra den abstrakta tjänsten mer konkret för köparen så att 
han kan jämföra tjänsten med andra företags tjänster. Nedan följer en modell över 
tjänstekonceptet som illustrerar sambandet mellan kundbehovet och tjänsteerbjudandets 
utformning37. 
 

 
Figur 3.4 Modell över tjänstekonceptet, Källa: Echeverri (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, s.114  
 
 
Tjänstekonceptet visar hur väl företagets tjänsteerbjudande och kundens behov stämmer 
överens. Det är utgångspunkten för de förutsättningar som krävs för att tjänsten ska kunna 
uppstå. Tjänstekonceptet formuleras genom tre tjänstekategorier; kärntjänsten som är en 
immateriell tjänst, stödtjänster som kan vara immateriella eller materiella och bitjänster som 
också kan vara både immateriella eller materiella. 
 
Kärntjänsten som ska täcka kundens primära behov, är i förmedlingstjänsten att 
fastighetsmäklaren ska förmedla en kontakt mellan säljaren och en köpare. Säljaren anlitar en 
fastighetsmäklare för att få hjälp med att sälja sin fastighet, att hitta en köpare som är beredd att 
betala det säljaren begär. Detta är kärnan i tjänsteerbjudandet. För att tjänsten ska fungera väl 
behövs en del stödtjänster som täcker upp det sekundära kundbehovet. Stödtjänster i en 
fastighetsförmedling är exempelvis fotografering och hjälp med deklarationen. Bitjänster är 

                                                 
35 Echeverri (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, s. 73 
36 Echeverri (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, s. 148 
37 Echeverri (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, s. 114 
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tjänster som inte är nödvändiga för att genomföra en lyckad fastighetsförmedling men som kan 
göra den mer attraktiv. Bitjänster är de tjänster eller produkter inom fastighetsförmedling som 
kallas sidotjänster eller kringtjänster. Det kan vara flytthjälp, homestyling eller en 
förbesiktning. Dessa tjänster erbjuds idag för att tillfredsställa kundens behov och bidra till 
tjänstedifferentiering.  
 
Att tjänsteerbjudandet är förenligt med kundens behov är en förutsättning för tjänstens 
kvalitet.38 Det räcker dock inte med att tjänsteerbjudandet passar kundens behov och 
förväntningar. Erbjudandet ska också vara möjligt att genomföra, kommunicera och det bör 
vara konkurrenskraftigt.39 

                                                 
38 Echeverri (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, s. 114 
39 Echeverri (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, s. 115 
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4. Empiri 

4.1 Intervjuer med fastighetsmäklare 
 
Fastighetsmäklare A 
 
Mäklare A arbetar i en större stad i Uppsala län på ett medelstort mäklarföretag. Mäklare A är 
en kvinna som har arbetat i ett år med förmedling av hus och bostadsrätter. Företaget hon 
arbetar för samarbetar med Värderingsinstitutet och en besiktning kostar 5900 kronor.  
 
På frågan om Mäklare A rekommenderar kunderna att göra en förbesiktning vid försäljning 
svarade hon att det varierar beroende på vad det är för objekt.  
 

”Är det ett hus som troligtvis visar någonting vid en besiktning så gör vi inte det. 
Det faller på köparens undersökningsplikt att göra en besiktning och då det är en 
kostnad på flera tusen kronor så rekommenderar vi inte säljaren att göra det. Men 
det är klart att om det är ett hus som är fläckfritt så kan det vara smart.” 
 

Hon berättar vidare att om säljaren väljer att göra en förbesiktning kan han också teckna en 
försäkring mot dolda fel som gäller i tio år. Hon poängterar dock att det kostar en hel del och 
att det beror mycket på vad säljaren vill och hur pass osäker han är. Mäklare A tar därför 
hänsyn till vad säljaren är villig att betala.  
 
Vi frågade därefter vad Mäklare A såg för fördelar med en förbesiktning för säljaren. Hon 
svarade återigen att det beror på vad det är för typ av objekt men tillade även 
 

”Det är ett försäljningsargument om det är ett bra hus som inte har några 
anmärkningar. Det kan visa sig vara värdehöjande om man kan visa att köparen 
inte behöver vara orolig för en massa fel.” 
 

Fördelarna för köparen med en förbesiktning tycker Mäklare A är att det är bra för köparen om 
en besiktning är gjord. Hon tillägger dock att alla inte litar på ett besiktningsprotokoll som 
redan är gjort. Mäklare A säger att köparen då kan göra en närmare undersökning tillsammans 
med besiktningsmannen som har utfört besiktningen. Det blir också billigare för köparen, då 
det kostar cirka 2 000 kronor istället för att betala 6 000 kronor för att göra en egen.  

 
Därefter tog vi upp nackdelarna för en säljare att göra en förbesiktning och att teckna en 
försäkring mot dolda fel. Mäklare A tror att nackdelarna för både säljare och köpare är att 
många är okunniga kring besiktningar och protokoll. 
 

”Protokollet kan exempelvis innehålla riskfaktorer med att ha en källare även fast 
det inte har visat något fel och då blir folk oroliga. Man blir rädd för det som står i 
protokollet och för fel som kanske inte finns. Det skrämmer bort spekulanter.” 

 
Anledningen till att säljare väljer att inte förbesiktiga tror Mäklare A handlar om kostnaden, 
eller att säljaren är rädd att det ska skrämma bort spekulanter. Hur en förbesiktning påverkar 
försäljningen och den slutliga köpeskillingen tror Mäklare A beror mycket på vad som dyker 
upp i protokollet. Hon säger att ett jättebra hus som inte har några direkta anmärkningar kan 
påverkas positivt av ett besiktningsprotokoll. Men om det däremot har många anmärkningar så 
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kan det skrämma bort spekulanter som inte är insatta i besiktningen. Det påverkar i sin tur 
budgivningen negativt eftersom Mäklare A vill att alla intressenter ska medverka. 
 
Mot slutet av vår intervju frågade vi Mäklare A om marknadsföringen av objekten. På frågan 
om hennes kontor har med eventuella förbesiktningar i marknadsföringen svarade hon att de 
alltid har med besiktningen i annonser och på Hemnet.  
 

”Jag tror att det kan vara positivt för försäljningen, då tror folk att de kan känna sig 
tryggare.” 

 
 
Fastighetsmäklare B 
 
Fastighetsmäklare B arbetar i en större stad i Uppsala län. Företaget som Mäklare B arbetar för 
har en relativt stor marknadsandel. Mäklare B är en man som har arbetat som fastighetsmäklare 
i ett år. Hans företag samarbetar med Värderingsinstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB. 
En besiktning och en försäkring mot dolda fel kostar hos dem ca 10 000 kr och beror på husets 
ålder. 
 
Mäklare B rekommenderar alltid att en förbesiktning ska göras. 
 

”Som mäklare vill jag att alla ska veta så mycket som möjligt om huset. Det är mitt 
jobb att upplysa parterna om deras ansvar och verka för att de ska vara så medvetna 
som möjligt i sin fastighetsaffär. Då blir det också säkrare för mig själv.” 

 
Fördelen för säljaren är, enligt Mäklare B, att en förbesiktning normalt resulterar i en högre 
köpeskilling. Han motiverar det med att för att det ska bli en bra budgivning måste flera 
spekulanter ha kommit så långt i sin köpprocess att de är redo att köpa. En förbesiktning ger 
trygghet och hjälper köpare att hinna utföra sin undersökningsplikt, de vet redan det mesta om 
huset på visningen och kan känna sig redo att köpa tidigare.  
 

”Som köpare lägger man inte det där sista budet om man känner sig osäker.” 
 
Ytterligare en positiv aspekt för säljaren är att fel och brister är inräknat i utgångspriset och när 
spekulanter känner till dessa under budgivningen finns ingen anledning att pruta på 
köpeskillingen efter budgivningen, anser Mäklare B. Han nämner också att en försäkring mot 
dolda fel ger säljaren en trygghet i överlåtelsen. 
 
För köparen betyder en förbesiktning att han slipper köpa en egen besiktning och han kan redan 
under visningen kolla på riskzonerna, menar Mäklare B. Mäklare B berättar att han själv inte 
skulle vara intresserad av ett hus som inte är besiktigat. 
 

”Jag vill inte heller betala för en besiktning, det kan ju sedan visa sig att jag inte 
köper huset. Det är därför effektivare att säljaren beställer en besiktning och det är 
klart till visningen. Om varje spekulant besiktigar kan det bli väldigt många 
besiktningar, vilket bara gynnar besiktningsföretaget.”  

 
Mäklare B säger att det finns fel eller riskkonstruktioner i alla hus och därför samarbetar hans 
företag också med byggfirmor så att de kan lämna offerter ifall någonting måste repareras 
omgående. 
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Vi frågade Mäklare B om han tror att spekulanter blir skrämda av ett protokoll som visar 
brister. Han tror att det kan bli så om köparna inte har kommit så långt i sin köpprocess men då 
han inte lägger ut protokollen på Internet utan bara anger att besiktningsprotokoll finns, måste 
spekulanter mejla honom och fråga efter det.  
 
Mäklare B tycker att det är viktigt att marknadsföra objekten som besiktigade eftersom det ökar 
trygghetskänslan. I dagsläget är det en viktig känsla man vill skapa för kunderna med tanke på 
den nuvarande konjunkturen. På frågan om hur en förbesiktning påverkar försäljningen och den 
slutliga köpeskillingen tror Mäklare B att det bara är positivt. Han tillägger att de som mejlar 
och ber om mer information har kommit så långt i sin köpprocess att de antagligen inte blir 
bortskrämda.  
 
Mäklare B tror att det beror på okunskap när säljare väljer att inte besiktiga sin fastighet. Då 
har säljaren inte förstått fördelarna med att förbesiktiga och mäklaren har i sin tur inte förklarat 
tillräckligt bra varför det bör göras.  
 

”Det blir snabbare och smidigare affärer med förbesiktningar när köpare får mer 
information tidigare, det är en fördel. Det är klart att man kan sälja ett hus utan 
besiktning, man kan också ta objektsbilderna med mobilkamera. Men det ger mer 
kvalitet att göra en besiktning eller att ta proffsbilder och ha med det i 
marknadsföringen.” 

 
Mäklare B berättar att han anser att det kan vara en risk för säljaren att inte förbesiktiga då 
köparen ofta inte hinner uppfylla sin undersökningsplikt och en besiktningsklausul måste 
läggas in i kontraktet. Den kan sedan utnyttjas för att köparen vill pruta på köpeskillingen. Det 
fungerar oftast eftersom det kostar mer för säljaren att välja en ny köpare eller att lägga ut 
fastigheten till försäljning igen.  
 
Mäklare B rekommenderar alltid köpare att undersöka fastigheten närmare även om besiktning 
är gjord eftersom den inte räcker för att undersökningsplikten ska vara uppfylld. Han råder 
köpare att ringa till besiktningsföretaget och få en köpargenomgång, vilket är gratis via telefon 
och kostar 2 000 kr på plats. Mäklare B berättar att han inte uttalar sig om 
besiktningsprotokollet utan hänvisar istället till besiktningsföretaget. Likadant diskuterar han 
inte årsredovisningar med köpare då det inte ingår i hans expertis. Han råder istället köpare att 
vända sig till någon med kunskap om detta. 
 
En risk för köpare, som Mäklare B kan se, är att besiktningsmän kan skriva för mycket i 
besiktningsprotokollet. Besiktningsmännen är ansvariga för eventuella skador som kan 
uppkomma om de inte är nedskrivna i protokollet. 
 
 
Fastighetsmäklare C 
 
Fastighetsmäklare C arbetar på en mindre ort i Uppsala län på ett normalstort kontor med en 
stor marknadsandel. Mäklare C är kvinna och har jobbat i två år. Företaget hon arbetar för 
samarbetar med Anticimex och en förbesiktning kostar cirka 9 000 kronor utan försäkring. 
Företaget erbjuder också ett paketpris där det ingår en dolda fel försäkring när man köper en 
besiktning. Det kostar ungefär 18 000 kronor och försäkringen gäller i tio år.  
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Mäklare C rekommenderar alltid sina kunder att köpa paketerbjudandet med förbesiktningen 
och försäkringen.  
 

”Då det ingår både besiktning och försäkring vet säljaren hur skicket på 
fastigheten är och kan ändå känna sig trygg eftersom försäkringen täcker hans 
ansvar för fastigheten efter försäljningen.” 

 
Mäklare C anser även att en förbesiktning förhindrar att köparen prutar efter budgivningen. 
Sker besiktningen efter budgivning kan köparen upptäcka brister och därefter vilja anpassa 
priset efter dessa. Får han istället se ett besiktningsprotokoll redan under visning får han 
kännedom om de fel som finns och lägger sitt bud efter det. Mäklare C tycker att detta är 
positivt även för köparen. 
 
De negativa sidorna med förbesiktning och försäkring tror Mäklare C kan vara priset. Företaget 
som hon arbetar för tycker dock inte att ett belopp på omkring 20 000 kronor är mycket att 
betala för tio års trygghet. Mäklare C berättar också att en negativ aspekt är att vissa säljare, 
framförallt äldre, kan känna att besiktningsmannen och fastighetsmäklaren klankar ner på deras 
hus.  
 

”De känner sig kanske lite svikna, framförallt om utgångspriset blir lägre än vad de 
hade hoppats på.” 

 
Nackdelarna för köparen tror Mäklare C kan vara att de tror att huset är felfritt när det är 
besiktigat, eller att de tror att deras undersökningsplikt är uppfylld genom besiktningen. 
 
Mäklare C tror att det enbart är en kostnadsfråga när säljare väljer att inte förbesiktiga. Hon 
tillägger att en förbesiktning påverkar försäljningen och den slutliga köpeskillingen positivt 
såvida protokollet inte visar alltför allvarliga fel. Hon tror även att detta gäller vid 
marknadsföringen av objekten, att det lockar fler spekulanter. 
 
 
Fastighetsmäklare D 
 
Mäklare D är fastighetsmäklare på en mindre ort i Uppsala län. Mäklare D är en man och 
arbetar på ett normalstort kontor med en mellanstor marknadsandel. Han har arbetat som 
fastighetsmäklare i cirka 15 år. Mäklare D samarbetar med ett besiktningsföretag och om 
kunden beställer besiktningen genom mäklaren får han 10 % rabatt. Det finns också ett 
paketpris om man samtidigt köper försäkring mot dolda fel. En besiktning kostar 6 500 kronor 
och har man beställt besiktningen genom mäklaren blir kostnaden 5 850 kronor. 
 
Mäklare D började med att berätta att han tycker att ett hus bör besiktigas då det minskar risken 
för att en tvist ska uppkomma efter överlåtelsen och köparen vet då vad han köper. Däremot är 
Mäklare D inte särskilt positiv till förbesiktningar då han anser att en förbesiktning inte är 
tillräckligt säker för köparen. Att få se ett besiktningsprotokoll, från en besiktning utförd för ett 
par veckor sedan, är inte heller tillräckligt för att köparen ska förstå vad han ger sig in på eller i 
vilken kondition fastigheten verkligen är i, tror Mäklare D. Mäklare D nämnde också att han 
tror att en förbesiktning kan tolkas som att huset är felfritt och att köparen inte behöver göra 
något mer för att ha uppfyllt sin undersökningsplikt. 
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”Om det står i annonsen att huset är besiktigat, ser spekulanter ofta det som ett 
klartecken. Att det bara är att köpa.” 

 
När vi undrade om han rekommenderar köpare att genomföra en köpargenomgång på plats med 
besiktningsmannen, svarade Mäklare D att han inte gör det utan istället rekommenderar han att 
man gör en egen besiktning. Besiktningsmannen kan inte komma ihåg alla detaljer om varje 
objekt och därför ger han snarare köparen en standardförklaring om besiktning, tror Mäklare D. 
Då är det bättre att köpa en helt ny besiktning. 
 
Istället rekommenderar Mäklare D att fastigheten besiktigas i samband med 
kontraktsskrivningen så att både säljare och köpare närvarar under besiktningen. Då får båda 
parter förstahandsinformation från besiktningsmannen på plats. Mäklare D flikar även in att 
han inte råder alla att besiktiga sina fastigheter, då det alltid finns brister och ser illa ut när 
fastigheten ska överlåtas.  
 

”Många äldre hus har så mycket fel och riskkonstruktioner att det inte är värt att 
få det på papper. Det är inte många som vill ta sig an ett sådant hus.” 

 
Vi frågade Mäklare D varför säljare väljer att besiktiga sitt hus inför försäljning. Han tror att 
anledningen är för att hålla ryggen fri samt att de fastighetsmäklare som rekommenderar 
förbesiktning är slöa och ger köparen en falsk trygghet. Mäklare D trodde också att 
förbesiktningar kan vara ett storstadssyndrom där marknaden kräver det och i hans 
verksamhetsområde kan man ta sig tid att göra en besiktning tillsammans med köparen. 
 

”På en het marknad, som Stockholmsmarknaden, är det bra att göra en 
förbesiktning eftersom affären går så snabbt. Alla är så stressade och vill bara få 
allt klart, då kan det vara en fördel att besiktiga innan. Det är nästan så att 
marknaden kräver det.”  
 

Mäklare D tror inte att en förbesiktning påverkar antalet spekulanter och budgivare. Vad gäller 
den slutgiltiga köpeskillingen kan den påverkas positivt om det inte framkom några större fel i 
fastigheten eller negativt om det hittades fel eller brister. 
 
Besiktningsföretaget som Mäklare D samarbetar med är ett företag från norra Stockholm och är 
bland de billigaste på marknaden. Det är viktigt för Mäklare D att det är ”bra” besiktningsmän 
som kan förklara resultatet på ett pedagogiskt sätt. Mäklare D berättade att han anser att 
försäkringen mot dolda fel är onödig eftersom den bara täcker de ytor som har besiktigats, inte 
hela fastigheten. Besiktigade ytor brukar sällan orsaka tvister men övriga ytor är fortfarande en 
risk enligt Mäklare D. 
 

4.2 Intervjuer med säljare 
 
Säljare A 
 
Säljare A är ett äldre par som bor på en mindre ort i Uppsala Län. Vid försäljningen av deras 
hus, byggt år 1980, valde de att förbesiktiga samt teckna en dolda fel försäkring. Säljare A 
sålde fastigheten för att bo mer centralt. 
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Säljare A berättade att fastighetsmäklaren rekommenderade dem att besiktiga och försäkra sitt 
hus och eftersom de sedan tidigare visste hur viktigt det var med hänsyn till säljarens ansvar för 
dolda fel tackade de ja.  
 

”Vi tyckte att det var viktigt både för oss själva och för de intresserade att känna 
till husets skick. Dessutom är försäkringen en garanti för oss.” 

 
Säljare A tycker också att det positiva med besiktningen och försäkringen var att de kände en 
trygghet med affären, både för köparnas skull och för dem själva. Säljare A var med vid 
besiktningsmannens genomgång av besiktningsprotokollet med köparna.  

 
”Vi ville inte att vem som helst skulle överta fastigheten och därför var det bra att 
få vara med vid köpargenomgången.” 

 
Säljare A hade före försäljningen en egen brunn på fastigheten och den var inte ansluten till 
kommunalt vatten och avlopp. Ett år före försäljningen tog de ett vattenprov som visade att 
vattnet var otjänligt varefter de bytte till kommunalt vatten. De tror också att de inte hade fått 
fastigheten såld om de hade struntat i att åtgärda de större bristerna som fanns i 
besiktningsprotokollet före försäljningen.  
 
Säljare A anser att besiktningen och försäkringen var värt kostnaden och de har hittills inte har 
haft några problem sedan försäljningen. 
 
 
Säljare B 
 
Säljare B bor i en större stad i Uppsala Län och har nyligen sålt sitt hus. Fastighetsmäklaren 
han valde erbjöd en tjänst där det ingick både besiktning och en försäkring mot dolda fel i 
arvodet på 4.50 %. På frågan om Säljare B blev rekommenderad att genomföra en 
förbesiktning inför sin försäljning svarade han det lät som att det var något fastighetsmäklaren 
gjorde på alla sina objekt.  
 

”Det ser väl lite proffsigare ut och jag ville inte sälja något som kan uppfattas som 
sämre. Dessutom ingick både besiktningen och energideklarationen i priset så det 
blev inte så mycket diskussioner om det hela.” 
 

Säljare B berättar vidare att han tycker att man är ”dumsnål” som säljare om man väljer 
att inte besiktiga sitt hus när man säljer sin fastighet. Han tänkte sig även in i ett 
köparperspektiv och menar att det är deras livs affär och då vill man att någon opartisk är 
med och besiktigar.  
 
På frågan om Säljare B såg något negativt med en förbesiktning svarade han att han inte kunde 
komma på några. Han såg mer fördelar än nackdelar.  
 

”Nu visade det sig inte vara några speciella anmärkningar på vårt hus men även 
om det hade varit det så hade jag inte sett det som något negativt. Om jag inte hade 
förbesiktigat så hade ju felen förr eller senare visat sig och då får man som säljare 
skämmas då istället.”  

 



Förbesiktigat – fördelaktigt för både köpare och säljare? 
 

————————————————————————————————————— 
 

 - 23 -

Säljare B tycker att det är svårt att veta hur förbesiktningen påverkade hans försäljning men om 
han själv skulle köpa ett hus skulle han vilja att någon opartisk hade besiktigat det innan, 
annars skulle han aldrig köpa huset. Han trodde också att det skulle vara ett högre intresse för 
hans hus men tillade att det inte är de bästa tiderna nu.   
 

”Det är ju lågkonjunktur så folk gör ju inte av med så mycket pengar, men jag tror 
inte att besiktningen påverkade intresset så mycket.” 

 
Försäkringen mot dolda fel var något som Säljare B ställde sig väldigt tveksam till. Den täcker 
inte till hundra procent men eftersom den också ingick i arvodet så tog han den. Han uttryckte 
även att försäkringen kan signalera att säljaren försöker dölja någonting om huset. I hans fall 
hade inte köparna nämnt försäkringen. 
 

”För mig som säljare är det en trygghet, särskilt då huset är gammalt. Förr eller 
senare dyker det ju upp något fel.” 
 

Slutligen frågade vi Säljare B om han tyckte att besiktningen var värd priset och som enskild 
tjänst tycker han att den var värd kostnaden. I hans fall ingick den i arvodet och då tyckte 
Säljare B att det var lite både och, då han anser att det totala arvodet var lite högt.  
 
 
Säljare C 
 
Säljare C bor på en mindre ort i Uppsala Län. När Säljare C skulle sälja sitt hus som är byggt 
1982 hade de ingen uppfattning om någon mäklarfirma, varken bra eller dålig. Den 
fastighetsmäklare de slutligen valde ville ha 2.50 % i arvode. Fastighetsmäklaren 
rekommenderade inte Säljare C att göra en förbesiktning. På frågan om en förbesiktning var 
något Säljare C hade funderat på före försäljningen berättade hon att de gjorde en besiktning 
när de köpte huset. Därför trodde Säljare C att det var standard, men eftersom 
fastighetsmäklaren inte nämnde något om det trodde Säljare C att det inte skulle behövas.  
 

”Vi trodde inte att det behövdes. Man förlitar sig kanske lite för mycket på andra 
människor och deras påstådda kompetens.”  

 
Säljare C blev erbjudna en försäkring mot dolda fel i tio år som de också tackade ja till, men de 
tecknade inte något avtal. 
 
På frågan om Säljare C tror att valet att inte göra en förbesiktning påverkade deras försäljning 
negativt svarade de så här 
 

”Svårt att säga, jag tror inte det men å andra sidan lyckades hon inte sälja vårt 
hus! Men när folk är lika okunniga och naiva som vi, är det inte omöjligt.” 

 
Säljare C berättar vidare att hennes uppfattning om fastighetsmäklarens insats är att hon var  
 

”Slapp och nonchalant, inget driv och ingen hunger. Det var jag som fick höra av 
mig för att fråga hur visningarna gått. Hon var vid tre tillfällen bortrest i 
anslutning till annonseringarna.”  
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Säljare C har nu låtit en ny fastighetsmäklare från ett annat företag ta över försäljningen av 
fastigheten. Hon har också låtit besiktiga huset och tecknat en dolda fel försäkring. Säljare C 
tycker definitivt att en förbesiktning är värd en kostnad på 8 000 - 9 000 kronor. 
 

4.3 Intervjuer med köpare 
 
Köpare A 
 
Köpare A är ett yngre par som bor på en mindre ort i Uppsala Län. Fastigheten de har köpt var 
förbesiktigad och försäkrad av säljarna, den var dessutom belastad med en hel del fel och 
brister. På frågan om vad köparen tyckte om att huset var förbesiktigat uttryckte Köpare A sig 
så här 
 

”Det var bra att huset var besiktigat före visningen för då fick vi veta vilka fel som 
fanns och utifrån det komma fram till vilken nivå vi ville lägga oss på.” 

 
Köparen A berättade också att han själv hade velat göra en egen besiktning. Hans 
fastighetsmäklare informerade då om köpargenomgången som finns till för köpare samt att 
besiktningsmannen ska vara opartisk, men han valde ändå att mäta fuktvärde och undersöka 
skorstenen med mera själv. Han tillade dock  
 

”Om jag inte hade haft hjälp av bekanta med erfarenhet inom byggbranschen så 
hade jag naturligtvis valt köpargenomgången med besiktningsmannen.” 

 
Under den egna undersökningen tycker Köpare A att det underlättade mycket att ha med 
besiktningsprotokollet som utgångsmaterial. Det negativa med att köpa ett förbesiktigat hus 
anser Köpare A vara att det egentligen är en större fördel för säljaren än för köparen som 
saknar skydd. Köpare A tycker också att protokollet var skrivet så allmänt att det var svårt att 
förstå om de skador som var noterade var allvarliga eller bara risker. 
 

”Protokollet är så brett skrivet att säljarens försäkring kommer att täcka så gott 
som allt. Det känns också som att besiktningsmannen skriver att allt har en risk för 
att han inte ska riskera att bli skadeståndsskyldig om något skulle upptäckas 
senare.” 

 
Köpare A berättade även att han själv hade sålt en fastighet för något år sedan och att han då 
valde att låta besiktiga huset före visning. Han tyckte att det kändes tryggt att som säljare få 
veta vilka fel och brister huset hade så att de kunde åtgärdas före försäljningen. 
 
 
Köpare B 
 
Köpare B är ett yngre par som är bosatta i en större stad i Uppsala Län. Huset de var 
intresserade av marknadsfördes som besiktigat i annonsen. Det visade sig också vara ett 
attraktivt hus då det dök upp ungefär trettio sällskap på den första visningen. Efter en andra 
visning återstod det sex intressenter och när budgivningen började var det två intressenter 
förutom Köpare B som lade bud. 
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På frågan om vad Köpare B tyckte om att huset var förbesiktigat svarade hon att det gav en 
trygghet i köpet att få veta vilka fel som måste åtgärdas och vad man ska kalkylera med.  
 

”Det var väldigt skönt att det var besiktigat innan så att vi visste vad vi skulle 
lägga bud på. Jag tycker att det är bra att det är gjort då det annars kan bli 
jobbiga diskussioner i slutändan om man ska börja pruta på priset.” 

 
Köpare B tillade också att trots att huset var förbesiktigat tycker hon att det är viktigt att 
fastighetsmäklare berättar om hur stor undersökningsplikten egentligen är, åtminstone första 
gången man köper ett hus. För att fullgöra sin undersökningsplikt gjorde Köpare B en 
besiktningsgenomgång på telefon med Anticimex som utfört besiktningen. Därefter gjorde hon 
en undersökning av huset tillsammans med säljarna där de undersökte alla utrymmen och rum 
de kunde hitta.  
 

”Vi tittade överallt där vi kunde komma in, vi kollade grunden, vi var på vinden, 
överallt. Vi ville kontrollera huset grundligt så att vi, om det skulle vara något 
större fel, kunde kräva nedsättning på priset i efterhand.”  

 
Besiktningsprotokollet hade flera anmärkningar men inga så pass stora att Köpare B var 
tvungen att kalkylera på några större summor. Det var inga fel som avskräckte Köpare B som 
var väl medveten om att det krävs ett ständigt underhåll på villor. Köpare B tillade också att 
annonsen där det stod att huset var besiktigat inte påverkade henne vid val av hus.  
 

”För många kan det säkert vara en trygghet när det står att huset är besiktigat i 
annonsen. Men ser man ett hus man vill ha så spelar det ingen roll, det var inte 
därför vi åkte på visningen.” 

  
Slutligen frågade vi om Köpare B såg några nackdelar med ett förbesiktigat hus men Köpare B 
kunde inte komma på vad det skulle vara. Utifrån hennes erfarenheter fanns det inga nackdelar 
hittills. 
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5. Analys  

5.1 För- och nackdelar för säljare med att förbesiktiga en fastighet 
 
Våra intervjuer visar att förbesiktningar är något som fastighetsmäklare anser vara positivt då 
det är viktigt för säljaren att känna till fastighetens skick inför en överlåtelse. Säljare B 
uttryckte att förbesiktningen var en investering inför hans försäljning. Däremot menade två av 
fastighetsmäklarna att förbesiktningen endast är fördelaktig för säljaren om fastigheten är i ett 
gott skick och inga allvarligare fel visas i besiktningsprotokollet. Enligt Mäklarsamfundet 
friskrivs säljaren från det som framgår av besiktningsprotokollet, vilket innebär att säljaren har 
fullgjort sin upplysningsplikt genom att informera besiktningsmannen om det han känner till 
om fastighetens skick i samband med besiktningen. Köparen kan som nämnts inte åberopa 
något som säljaren har utfäst enligt JB 4:19 § första stycket. Utifrån den rättsliga synpunkten 
borde det därför vara positivt för en säljare att förbesiktiga då alla fel och brister som han känt 
till blir uppmärksammade och sin tur friskriver honom från ansvar. Det är då en förutsättning 
att säljaren upplyser om allt han känner till om fastigheten då han annars kan bli 
skadeståndsskyldig för sådant som han känt till eller borde ha känt till. Till säljarens fördel kan 
besiktningsmannen också markera riskzoner utan indikationer om dess existens. Detta innebär 
att skaderisken inte definieras som dolt fel och säljaren befrias från ansvar. 
Fastighetsmäklarens ansvar är i sin tur att verka för att säljaren ska lämna de uppgifter som kan 
vara av betydelse för köparen enligt FML 12 §. Att i största mån undvika rättsliga åtgärder från 
köparen när man som säljare enligt lag har ett tioårigt ansvar bör vara en stor fördel för 
blivande säljare.  
 
När man undersöker för- och nackdelarna rent prismässigt, menar mäklarna B och C att 
förbesiktningar kan leda till en högre köpeskilling då köpare kan känna en större trygghet för 
överlåtelsen när besiktningen är klar redan på visning. Detta ska enligt mäklare B resultera i en 
bättre budgivning. Huruvida spekulanter känner trygghet för överlåtelsen beror också på hur 
insatta de är i ett fastighetsköp. Förbesiktningen är dock ingen garanti för att det ska bli en 
budgivning och köpeskillingen ska stiga. Ett hus som ser felfritt ut kan mycket väl ge en bra 
budgivning utan en förbesiktning och vice versa. Med en förbesiktning får säljaren dock en 
möjlighet att teckna en försäkring mot dolda fel, vilket Säljare A tyckte gav honom trygghet i 
överlåtelsen. Försäkringen skyddar också säljaren mot köparens eventuella krav på avdrag av 
köpeskillingen enligt JB 4:19 §. Väljer säljaren att köpa en försäkring mot dolda fel med 
förbesiktningen kan han få betala ca 10 000 kronor. Om säljaren har ett äldre hus kan det vara 
värt priset eftersom han får ett tioårigt skydd. Är huset däremot relativt nybyggt och om 
förbesiktningen inte har visat några större fel är en försäkring mot dolda fel kanske onödig. En 
av de största fördelarna med en försäkring är att försäkringsbolaget får betala de eventuella 
kostnaderna istället för säljaren. Men som Mäklare D uttryckte sig täcker inte försäkringen allt 
och han rekommenderar det inte till sina säljare. Istället anser Mäklare D att fastigheten ska 
besiktigas i samband med kontraktsskrivning och att både säljare och köpare närvarar.  
  
Mäklare B och C ser även en fördel i att förbesiktningen förhindrar prutning av köpeskillingen 
efter budgivning, då fel och brister redan är inräknat i utgångspriset. Mäklare B anser att en 
besiktningsklausul är en risk för säljaren eftersom säljaren, enligt Mäklare B:s erfarenheter, 
oftast går med på att prutning då det kostar honom mindre än att välja en ny köpare eller att 
lägga ut fastigheten till försäljning igen. Istället för att riskera att köparen prutar på 
köpeskillingen bör säljaren alltså antingen genomföra en förbesiktning före visning alternativt 
låta köparen genomföra en egen besiktning före kontraktsskrivning. Det första alternativet är 
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att föredra då köparen slipper obehagliga överraskningar om huset som kan äventyra deras 
beslut om att köpa det. Det mest fördelaktiga bör vara att köparen vet allt om fastigheten han 
ska köpa i ett så tidigt skede som möjligt.  
 
Mäklare C tycker att den största nackdelen med förbesiktning är att vissa säljare kan tycka att 
det är dyrt. Vidare tycker hon att det kan vara en nackdel för utgångspriset om förbesiktningen 
uppvisar många fel. Mäklare A och Mäklare D anser att det kan vara en risk att förbesiktiga 
eftersom protokollet kan visa allvarliga fel eller riskkonstruktioner. Det kan i sin tur skrämma 
bort spekulanter. En besiktning omfattar heller inte alla delar av fastigheten. Elinstallationer, 
vatten och ventilation är exempel på några delar som inte ingår i besiktningen. 
Besiktningsmannen har ingen skyldighet att uttala sig om dessa delar och han gör heller inga 
undersökningar som kräver ingrepp. För säljaren innebär detta att de fel som hade kunnat hittas 
vid en undersökning är köparens ansvar. De dolda felen är dock fortfarande säljarens ansvar 
och därmed är han ansvarig även för det som inte omfattas av besiktningen.  
 

5.2 För- och nackdelar för köparen med förbesiktning 
 
Mäklarna A, B och C tycker att det är bra att köpare tidigt får information om fastighetens 
skick och kan ta det i beräkning när de bestämmer sig om de är intresserade av huset. 
Förbesiktningen utgör en del av köparens undersökningsplikt genom att köparen kan välja en 
köpargenomgång. Undersökningsplikten är dock inte helt uppfylld eftersom alla delar av 
fastigheten inte omfattas av förbesiktningen. Köpare A och B är också överens om att det var 
bra att få veta husets skick och vilka extra kostnader de behövde räkna med. Köpare A nämnde 
att det var bra att ha ett besiktningsprotokoll att utgå från i sin undersökning av fukthalten och 
skorsten. Köpare B gjorde förutom en köpargenomgång via telefon även en grundlig 
undersökning tillsammans med säljarna. Vid en byggteknisk undersökning utgår man från 
byggnadens ålder och allmänna skick samt upplysningar från säljaren. All information som 
tillhandahålls av fastighetsägaren ska besiktningsmannen ha som underlag för besiktningen.  
 
Mäklare A och B anser att en förbesiktning som beställs av säljaren är en kostnad mindre för 
köparen. Om köparen ändå vill närvara under besiktningen kan de välja en köpargenomgång på 
plats. Då går besiktningsmannen igenom hela fastigheten och visar sina upptäckter likt en 
ordinarie besiktning. Det kostar inte lika mycket som att köpa en egen besiktning.  
 
Säljarens försäkring mot dolda fel kan minska risken att det blir en tvist mellan köpare och 
säljare då att köparen får framställa sina eventuella krav mot försäkringsbolaget. Det kan 
istället bli en tvist mellan köpare och försäkringsbolaget om försäkringsbolaget inte vill bevilja 
ersättning.  
 
Mäklare A tror att alla köpare inte litar på protokollet från en förbesiktning och att de inte litar 
på besiktningsmannens opartiskhet. Mäklarna C och D tycker att det är en nackdel om köparen 
tror att huset är felfritt eller att deras undersökningsplikt är uppfylld eftersom fastigheten är 
besiktigad. Mäklare D ser inga fördelar för köparen med att fastigheten är förbesiktigad. Han 
säger att besiktningsmannen inte kan komma ihåg alla detaljer från varje enskild besiktning och 
istället ger en standardförklaring när köpare ringer för att få en köpargenomgång. 
Besiktningsmannens informationsplikt innebär att han ska redovisa resultatet så att köparen kan 
förstå innebörden av besiktningsprotokollet. Köparens undersökningsplikt begränsas inte av 
indikerade risker i besiktningsprotokollet. Det kan vara så att köparen behöver göra en fortsatt 
undersökning för att bedöma en skada eller risk som hittades under förbesiktningen. Köpare A 
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tycker att besiktningsprotokollet var för brett skrivet och han anser att det friskriver säljaren 
och besiktningsmannen på så gott som alla punkter. Han kände sig också osäker på om 
besiktningsmannen var opartisk. 
 

5.3 Hur har förbesiktningen använts i marknadsföringen? 
 
Mäklarna A, B och C tycker att det är viktigt att använda besiktningen i marknadsföringen av 
objektet för att locka fler spekulanter. Förbesiktningen ska öka objektets attraktivitet och 
tillgodose de sekundära kundbehoven. Mäklare A tycker att en förbesiktning kan vara ett bra 
försäljningsargument vid marknadsföring av fastigheten. Alla mäklare vill att spekulanterna 
ska få veta så mycket som möjligt av husen så att de vet vad de lägger bud på. Det är viktigt att 
köparen har rätt förväntningar så de inte blir besvikna och en förbesiktning visar vad de kan 
vänta sig.  
 
Mäklare D anser att det är viktigt att köparen förstår vad han köper men förordar att låta 
besiktiga fastigheten vid kontraktsskrivningen då både säljare och köpare kan närvara. Han tror 
att det finns en risk att spekulanter tolkar en förbesiktning som att huset är felfritt och därför 
rekommenderar han inte förbesiktning. En förbesiktning fungerar som en bitjänst, den är inte 
nödvändig för att tjänsten ska fungera men bidrar till att tjänsten blir mer konkret och 
jämförbar.  
 
Säljare B valde en fastighetsmäklare som erbjöd en tjänst där både förbesiktning och försäkring 
mot dolda fel ingick i arvodet. Han tycker dock att det totala arvodet var lite högt men att det 
var skönt att få allt inkluderat i priset. 
 

5.4 Hur påverkar en förbesiktning intresset för fastigheten och den slutgiltiga 
köpeskillingen?  
 
Mäklare A och C tror att resultatet av besiktningen är en viktig faktor som påverkar 
försäljningen och köpeskillingen. Är resultatet positivt och huset har få fel påverkas processen 
positivt och tvärtom. Detta tycker även Mäklare D, men han tror inte att en förbesiktning 
påverkar antalet spekulanter eller budgivare. Mäklare C tror att köpeskillingen påverkas 
positivt eftersom en förbesiktning förhindrar prutning efter budgivning. Mäklare B menar att 
förbesiktningen resulterar i en högre köpeskilling av den orsaken att fler spekulanter är redo att 
köpa. Mäklare B tycker också att man lika gärna kan visa ett besiktningsprotokoll och alla 
brister på en gång eftersom de ändå kommer att dyka upp förr eller senare.   
 
Säljare A tror att det hade varit svårare att få fastigheten såld om de inte hade åtgärdat fel 
som uppkom i besiktningsprotokollet före försäljningen. Säljare B tycker att en fastighet 
som är förbesiktigad ser proffsigare ut i annonsen och han ville inte sälja något som kunde 
uppfattas som sämre. Han säger att det är svårt att veta hur förbesiktningen påverkade hans 
försäljning men han tror inte att den påverkade intresset för hans fastighet. Säljare C 
besiktade inte sitt hus inför försäljningen men tror inte att det var något som bidrog till att 
fastighetsmäklaren inte lyckades sälja hennes hus. 
  
Mäklare A och C tror att anledningen till att säljare väljer att inte betala för en besiktning är 
kostnaden. Mäklare B hävdar att det är okunskap, att fastighetsmäklaren inte har förklarat 
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tillräckligt bra för säljaren varför en förbesiktning är fördelaktig. Mäklare D rekommenderar 
inte sina säljare att förbesiktiga. Säljare B anser att besiktning och försäkring var värda priset, 
men som en del av arvodet tycker han att den totala kostnaden var lite hög. 
 

6. Slutsatser  

6.1 Slutsatser gällande säljaren 
 
Utifrån de svar som vi har fått från fastighetsmäklarna och säljarna anser vi att fördelarna för 
säljaren med en förbesiktning överväger nackdelarna. Säljaren får ett skydd och en trygg affär 
genom att förbesiktiga och försäkra fastigheten. Köpare kan inte åberopa fel som säljaren har 
utfäst och med en försäkring mot dolda fel är dessutom säljaren ekonomiskt skyddad från 
köparens fordran angående dolda fel i tio år. Hur pass mycket en försäkring täcker beror dock 
mycket på val av försäkring i det enskilda fallet. Därför kan det vara viktigt att undersöka och 
jämföra olika försäkringar. Säljare B är tveksam till försäkringen mot dolda fel just för att den 
inte täcker alla risker. Han känner också att försäkringen kunde ge köparna anledning att tro att 
han hade något att dölja angående fastigheten. Vi kan jämföra det med en friskrivningsklausul 
som normalt resulterar i en sänkning av köpeskillingen. Försäkringen är visserligen en sorts 
friskrivning men en förbesiktning och försäkring mot dolda fel ska bidra till att det inte prutas 
på köpeskillingen, till skillnad från en friskrivningsklausul som bidrar till att köpeskillingen 
sänks.  
  
Enligt oss är det en tydlig fördel att en förbesiktning försvårar för köparen att pruta på 
köpeskillingen då fastighetens alla brister och fel är inräknade i budgivningen. Vi tycker att 
köpare bara ska lägga bud som de är beredda att betala, inte höga bud för att vinna 
budgivningen och sedan pruta ner köpeskillingen. En annan stor fördel är att köparen får mer 
tid till att uppfylla sin undersökningsplikt när de redan vid visning har ett besiktningsprotokoll. 
Då är en besiktningsklausul inte nödvändig. Med tanke på de tolkningsproblemen som kan 
uppstå med besiktningsklausuler anser vi att det är bra om man kan undvika dem genom en 
förbesiktning. Detta är något för säljaren att fundera över när han ska överväga att förbesiktiga.   
 
Säljare C valde som nämnts tidigare att inte förbesiktiga sitt hus när hon först skulle sälja. Hon 
har i efterhand ställt sig positiv till förbesiktningar och har valt att göra det inför överlåtelsen 
med den nya fastighetsmäklaren. Hennes förtroende för att den första fastighetsmäklaren skulle 
rekommendera en förbesiktning om det var nödvändigt visar hur stort ansvar en 
fastighetsmäklare har. I det här fallet borde fastighetsmäklaren ha upplyst Säljare C om hennes 
valmöjligheter då fastighetsmäklaren ändå erbjöd henne en försäkring mot dolda fel. Vi tycker 
att det omfattas av fastighetsmäklarens rådgivningsskyldighet enligt FML 16 § och en 
förbesiktning är något som alla fastighetsmäklare åtminstone borde informera om så att säljaren 
utifrån det kan göra ett medvetet val. Vi tycker att det är konstigt att Säljare C blev erbjudna en 
försäkring mot dolda fel utan en besiktning då det är en förutsättning för att få teckna en 
försäkring.  
 
Nackdelarna för säljare med att förbesiktiga är främst kostnaden för besiktningen. 
Besiktningskostnaden skulle annars ha legat på köparen, och då hade säljaren inte kunnat köpa 
en försäkring. En annan nackdel är att besiktningsprotokollet kan skrämma bort spekulanter, 
vilket kan resultera i färre budgivare. Med få budgivare finns det risk att budgivningen blir 
sämre och den slutliga köpeskillingen inte trissas upp som den hade gjort med fler intressenter.  
 



Förbesiktigat – fördelaktigt för både köpare och säljare? 
 

————————————————————————————————————— 
 

 - 30 -

Eftersom en förbesiktning inte omfattar hela fastigheten kan säljaren ändå drabbas av kostnader 
trots att han har köpt en försäkring mot dolda fel. Säljaren måste fortfarande ha i åtanke att det 
kan finnas dolda fel i de delar som inte omfattas av förbesiktningen och då gäller hans tioåriga 
felansvar.   
 

6.2 Slutsatser gällande köparen 
 
Vi anser att en förbesiktning kan vara mindre positivt för köparen än för säljaren men att det 
ändå finns flera fördelar med att fastigheten redan är besiktigad. För det första behöver inte 
köparen betala för en egen besiktning, en kostnad på minst 6 000 kronor. Mäklare B uttryckte 
att besiktningen är en kostnad som spekulanter troligtvis inte vill betala förrän de vet om de 
kommer att köpa fastigheten. Väljer de att vänta tills de har vunnit budgivningen och ska skriva 
kontrakt, hinner de antagligen inte utföra sin undersökningsplikt vilket resulterar i en 
besiktningsklausul. Vi tycker att det bör undvikas för båda parters skull. 
 
Köparen kan ju självklart välja att köpa en egen besiktning om han vill det men i de flesta fall 
räcker det med en köpargenomgång. Vi kan tänka oss att Mäklare D har rätt om att 
besiktningsmannen kanske inte kommer ihåg alla detaljer om varje fastighet när köpare ringer 
till honom men vi menar att detta kan undvikas genom en köpargenomgång på plats. 
 
Vi tycker att det är en fördel att köparen får se ett besiktningsprotokoll som visar fastighetens 
skick redan före visningen. Han kan då titta på fel och risker under visningen och därefter göra 
djupare undersökningar. När han ska lägga bud kan han anpassa det till husets skick, vilket som 
vi nämnt gör det svårare att pruta. Den största och viktigaste nackdelen för köpare tycker vi är 
att han kan få en utökad undersökningsplikt på grund av besiktningsmannens anteckningar i 
protokollet. Vi tror att risken för att köparen får en utökad undersökningsplikt efter 
besiktningen är stor och därför kanske han tvekar att köpa fastigheten. Men om fastigheten är 
belastad med fel är det bra att köparen får veta det så tidigt som möjligt för att ta med 
åtgärdskostnader i beräkningen. 
 

6.3 Slutsatser gällande marknadsföring 
 
Vi anser att förbesiktningen kan användas som marknadsföringsmetod mot både köpare och 
säljare. Förbesiktningen används i annonser som marknadsföring av själva objektet och ska då 
ge köpare bättre underlag och därmed mer rimliga förväntningar på fastigheten. Köpare B tror 
att om man verkligen är intresserad av att köpa ett hus spelar det inte någon roll om fastigheten 
är förbesiktigad men det håller inte Mäklare B och Säljare B med om. De säger att de själva 
inte skulle vilja köpa ett hus som inte är förbesiktigat. 
  
Vi tror att om man hittar sitt drömhus så kommer man nog inte avstå från det bara för att det 
inte är förbesiktigat. Om man däremot tittar på två likvärdiga hus inom samma område kan en 
förbesiktning vara det som särskiljer dem.  
 
Förbesiktningen används också för att marknadsföra fastighetsmäklarens förmedlingstjänst. 
Med en förbesiktning och försäkring mot dolda fel som differentiering kan nya säljare lockas 
att anlita mäklaren. Våra säljarrespondenter kände att deras fastighet kunde ses som sämre om 
de inte hade en förbesiktning i marknadsföringen. Vi tror att det kommer bli vanligare att 
spekulanter utgår från att ett hus är i sämre skick om det inte marknadsförs som förbesiktigat. 
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Genom förbesiktningen kan förmedlingstjänsten tillgodose både de primära och sekundära 
kundbehoven och det underlättar tjänstedifferentieringen. 
 
Med hänsyn till att förbesiktningar börjar bli vanligt kan det vara en nackdel för 
fastighetsmäklaren att inte erbjuda dem. Mäklare D har inte samma inställning till 
förbesiktningar som de andra mäklarrespondenterna, det kan särskilja hans tjänst på ett 
antingen positivt eller negativt sätt.  
 
Mäklare B anser att anledningen till att säljare väljer att inte förbesiktiga sin fastighet är att de 
inte har fått fördelarna tillräckligt bra förklarade för sig. Det är svårt att förklara och 
marknadsföra en tjänst eftersom den är immateriell och svår att jämföra. Vi menar att tjänsten 
inte är tillräckligt konkretiserad för att säljaren ska förstå att förbesiktningen kan täcka upp de 
sekundära kundbehoven. 
 

6.4 Slutsatser gällande intresse och köpeskilling 
 
Utifrån svaren från våra säljarrespondenter har vi kommit fram till att de inte tror att intresset 
för fastigheten påverkas av huruvida fastigheten är förbesiktigad eller ej. Att sälja en fastighet 
är inget man gör ofta och många besitter inte den kunskap som behövs inför en försäljning. 
Anlitar man en fastighetsmäklare vill man kunna lita på att denne informerar om allt som rör 
försäljningen och eftersom inte alla fastighetsmäklare rekommenderar förbesiktning får heller 
inte alla säljare information om att en förbesiktning kan vara ett alternativ, oavsett om det är 
fördelaktigt eller inte. 
 
En anledning till att säljare väljer att inte köpa en förbesiktning, tror vi har att göra med att det 
fortfarande är en relativt ny tjänst på marknaden. Många säljare är inte medvetna om vad en 
förbesiktning innebär och kan inte ta ställning till om de vill göra en förbesiktning. Alla 
fastighetsmäklare vill inte använda sig av förbesiktningar då de inte ser ett behov av dem. 
Kunderna påverkas mycket av fastighetsmäklarens inställning till förbesiktningar och vi menar 
att en fastighetsmäklare som tror på en tjänst är bättre på att sälja den. Mäklare D tycker inte att 
förbesiktningar är bra, han upplyser inte sina säljare att förbesiktiga och det är då inte konstigt 
om säljare väljer att inte förbesiktiga. 
 
Säljare kan tycka att förbesiktningen och försäkringen mot dolda fel inte är tillräckligt säker 
eller fördelaktig när besiktningsmannen inte går igenom hela fastigheten. Det är inte värt priset 
då försäkringen inte täcker alla fel som kan uppkomma.  
 
En annan anledning kan vara att förbesiktningen är en kostnad för säljare som annars hade 
betalats av köparen. Säljare tycker ofta att en förmedlingstjänst är dyr i sig, och att då även 
betala en förbesiktning är inte något de kan tänka sig. 
 
Vi bedömer att köpeskillingen kan bli lite högre om resultatet av en förbesiktning är positivt. 
Men vi tror också att det finns andra anledningar som har större inverkan på köpeskillingen än 
att fastigheten är förbesiktigad. Dessa kan vara fastighetens läge och ålder samt under vilken 
säsong och konjunktur överlåtelsen äger rum.  
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
En vinkel som vi känner att vi inte hade tid eller intresse att undersöka är de ekonomiska 
aspekterna. För att få veta hur mycket en förbesiktning påverkar den slutgiltiga köpeskillingen i 
kronor behövs en mer omfattande enkätundersökning. I en sådan kvantitativ undersökning 
skulle man kanske kunna urskilja ekonomiska mönster. 
 
Det finns många olika åsikter om förbesiktningar och försäkringar mot dolda fel. Vi tycker att 
man ska undersöka och jämföra hur bra besiktningar och försäkringar från olika företag är. 
Håller försäkringarna vad de lovar? Är säljaren fri från sitt felansvar?  
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