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Summary 

 

This year Sweden introduced legislation on future proxies after many years of 

discussions. The Act (2017:310) on future proxies was introduced on July 1 2017, 

thus joining Sweden to a number of other countries that already have legislation of 

future proxy, including our Nordic neighbors Denmark, Finland and Norway. The 

introduction of future proxies means that, in addition to the public-law system of 

deputies according to the parental Code and the private-law ordinary proxies 

according to the contract Code, Sweden will introduce another private-law institution, 

which allows individuals to identify who, in the future, when they can not take care of 

themselves due to illness or impaired health, should handle their personal and 

financial affairs. The motive behind the legislation of future proxy was thus to extend 

individuals’ integrity and self-determination.  

 

The purpose of this thesis is to investigate the legislation of future proxy from a 

perspective of legal certainty and from a perspective of protection with respect to 

individuals’ integrity and self-determination. In order to meet this purpose, the thesis 

will set out the three different legal institutions separately; first deputies according to 

the parental Code, then the ordinary proxies according to the contract Code and last, 

but not least, the future proxies and the new law thereon. The thesis makes a Nordic 

outlook to compare the Swedish legal system with future proxies with the legislations 

of future proxies of our Nordic neighbors. The various legal institutions are placed 

against each other and compared based on a perspective of legal certainty and a 

perspective of protection. 

 

The thesis shows that there are some legal uncertainties with the new law on future 

proxies. Particularly clearly, this shows regarding the entry into force of the future 

proxy because it is up to the trustee to assess when the future proxy has entered into 

force, and regarding the supervision of the future proxy, as there is questions of 

whether a designated auditor or the proxy delegator’s relatives are able to control the 

trustee’s business or how information, if any errors or abuses occur, will be granted to 

the guardian since the system is intended to be private. It also appears that there are 

shortcomings of the legal systems, which were applied in Sweden before the 

legislation of future proxy was introduced. The deputisation is lacking, according to 

the legislature, in skills, the public’s possibilities of transparency and people’s interest 

in wanting to become deputies. Ordinary proxies only apply as long as the proxy dele-

gator has his or hers legal capacity and thus can control the trustee, which means that 

they do not apply at all to the situation that the future proxies do. Even more, ordinary 

proxies only apply to financial affairs, not personal ones. Following a comparison 

with other Nordic countries’ legislation on future proxies, it appears that the best 

thing for Sweden would be a system with elements of both public and private law. 
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Sammanfattning 
 

I år införde Sverige lagstiftning om framtidsfullmakter efter många års diskussioner 

därom. Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017 och därmed 

anslöt sig Sverige till ett flertal andra länder som redan har framtidsfullmakts-

lagstiftning, däribland våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge. 

Införandet av framtidsfullmakter innebär att Sverige, utöver det offentligrättsliga 

systemet med ställföreträdare enligt föräldrabalken och de privaträttsliga ordinära 

fullmakterna enligt avtalslagen, inför ytterligare ett privaträttsligt institut som ger 

enskilda möjligheten att själva utse vem som, i framtiden, när de inte kan ta hand om 

sig själva på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd, ska sköta deras personliga 

och ekonomiska angelägenheter. Motivet bakom framtidsfullmaktslagstiftningen var 

således att utöka individers integritet och självbestämmanderätt.  

 

Syftet med arbetet är att utreda framtidsfullmaktslagstiftningen ur ett rättssäkerhets-

perspektiv och ur ett skyddsperspektiv med hänsyn till enskildas integritet och 

självbestämmanderätt. För att tillgodose detta syfte redogör arbetet för de tre olika 

rättsinstituten separat; först ställföreträdarskapet enligt föräldrabalken, sedan de 

ordinära fullmakterna enligt avtalslagen och sist, men inte minst, framtids-

fullmakterna och den nya lagen därom. Arbetet gör en nordisk utblick för att jämföra 

den svenska rättsordningen med framtidsfullmakter med våra nordiska grannländers 

framtidsfullmaktslagstiftningar. De olika rättsinstituten ställs gentemot varandra och 

jämförs utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och skyddsperspektiv.  

 

Av arbetet framgår att det föreligger en del rättssäkerhetsbrister med den nya lagen 

om framtidsfullmakter. Särskilt tydligt framträder detta gällande framtidsfullmaktens 

ikraftträdande, då det är fullmaktshavaren själv som ska bedöma när framtids-

fullmakten har trätt i kraft, och gällande tillsynen av framtidsfullmakten, då fråge-

tecken föreligger huruvida en utsedd granskare eller fullmaktsgivarens anhöriga ska 

ha möjlighet att kontrollera fullmaktshavarens verksamhet eller hur information om 

eventuella felaktigheter eller missbruk ska komma överförmyndaren tillhanda 

eftersom systemet ämnar vara privaträttsligt. Det framkommer även att det föreligger 

brister med de rättsordningar som tillämpades i Sverige innan framtidsfullmakts-

lagstiftningen infördes. Ställföreträdarskapet brister, enligt lagstiftaren, i kompetens, 

samhällets insynsmöjligheter och människors intresse av att bli ställföreträdare. 

Ordinära fullmakter gäller enbart så länge fullmaktsgivaren har kvar sin 

rättshandlingsförmåga och därmed kan kontrollera fullmaktshavaren, vilket innebär 

att de inte alls gäller för den situation som framtidsfullmakterna gör. Ordinära 

fullmakter gäller dessutom enbart ekonomiska angelägenheter, inte personliga. Efter 

en jämförelse med andra nordiska länders framtidsfullmaktslagstiftning framkommer 

det att det bästa för Sverige torde vara ett system med inslag av både offentligrättslig 

och privaträttslig karaktär. 
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Begrepp
1 

 

Befogenhet De särskilda instruktioner som en fullmaktshavare har fått av 

fullmaktsgivaren och som inte framgår direkt av fullmakten. 

Befogenheten inskränker fullmaktshavarens behörighet. Om 

fullmaktshavaren handlar i strid med sin befogenhet är 

fullmaktsgivaren ändå bunden så länge fullmaktshavaren har 

handlat inom sin behörighet och tredje man är i god tro. 

 

Behörighet Fullmaktshavarens rätt att med hjälp av fullmakten företräda 

fullmaktsgivaren gentemot tredje man. Behörigheten är det som 

fullmaktshavaren får göra enligt fullmakten med bindande 

verkan för fullmaktsgivaren.  

 

Fullmakt En förklaring från fullmaktsgivaren/huvudmannen till tredje 

man om att en särskilt utsedd person (fullmaktshavaren 

/fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar i fullmakts-

givarens namn med bindande verkan. 

 

Fullmaktsgivare Den som lämnar en fullmakt åt någon annan att representera 

denne gentemot tredje man kallas för fullmaktsgivare (eller 

huvudman).  

 

Fullmaktshavare Den som får fullmakt att representera någon annan på ett visst 

sätt gentemot tredje man kallas för fullmaktshavare (eller 

fullmäktig). 

 

God tro Rättshandling som företas med normal aktsamhet och utan att 

den som företar handlingen känner till eller borde känna till att 

en felaktighet föreligger. 

 

Tredje man Den person, fysisk eller juridisk, som utan att vara part berörs 

av en rättshandling eller en tvist.
2
 

 

  

                                                        
1
 Allt om Juridik, juridisk ordlista, ”https://www.alltomjuridik.se/lar-dig-juridiska/juridisk-ordlista/”, 

lydelse 2017-12-05. 
2
 Lagen, Tredje man, ”https://lagen.nu/begrepp/Tredje_man”, lydelse 2017-09-08. 
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
”Många människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför 

svårigheter att ha hand om sig själv och sin ekonomi. Med allt fler äldre i befolkningen ökar 

behovet av hjälp. Regeringen föreslår därför en lag om framtidsfullmakter som ger enskilda en 

möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter 

om de senare i livet inte själva kan det. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen 

med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter 

stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och 

behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem.”
3
 

 

Det stödsystem åt hjälpbehövande vuxna som består av godmanskap och förvaltar-

skap enligt föräldrabalken (1949:381) [cit. FB] har, av lagstiftaren, ansetts vara 

bristfälligt. Systemets praktiska funktion har lyfts i den allmänna debatten under de 

senaste åren, där framförallt ställföreträdares kompetens, liksom samhällets 

möjligheter till tillsyn över dem, har ifrågasatts. Systemet med god man och förvaltare 

bygger i hög grad på insyn och kontroll från samhällets sida och ger inte den enskilde 

möjlighet att i förväg utse vem som ska företräda honom eller henne. 

Ställföreträdarskap har inte ansetts, i tillräcklig omfattning, motsvara det behov av 

hjälp- och stödåtgärder som föreligger i samhället hos våra hjälpbehövande vuxna, till 

exempel våra äldre eller personer med sjukdom eller funktionsnedsättning.
4
 

 

Särskilt tydligt framträder detta i förhållande till den växande andel äldre befolkning 

som förekommer i Sverige idag. Behovet av hjälp- och stödåtgärder förväntas därmed 

ytterligare öka.
5
 Sverige har, under en lång tid, haft en hög medellivslängd. År 2015 

var den 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män.
6
 Behovet av alternativa hjälp- och 

stödåtgärder kommer därmed att kräva nya rättsliga lösningar framöver, både på det 

ekonomiska och personliga planet. Detta behov kommer delvis att tillfredsställas av 

det nya rättsinstitut som har diskuterats och väckt frågor i såväl Sverige som i våra 

grannländer: framtidsfullmakterna, fullmakter som träder i kraft vid en framtida 

tidpunkt när fullmaktsgivaren inte längre kan handha sina ekonomiska och personliga 

angelägenheter. Den ordinära fullmakten enligt lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) [cit. AvtL] är inte ett 

tillfredställande alternativ i en sådan situation. Det är osäkert om en sådan fullmakt 

fortsätter att gälla när den som har skrivit fullmakten har fått nedsatt beslutsförmåga 

och fullmakten är inte avsedd att användas vid omvårdnad och andra personliga 

angelägenheter.
7
  

                                                        
3
 Prop. 2016/17:30, s. 1. 

4
 Ibid, s. 18 f. 

5
 Westman, Förmynderskap, s. 146. 

6
 Statistiska centralbyrån, Hög medellivslängd i Sverige, ”http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Artiklar/Hog-medellivslangd-i-Sverige/”, lydelse 2017-09-19. 
7
 Prop. 2016/17:30, s. 18 f. Se även Thore, Cecilia, Wolters Kluwer, Framtidsfullmakt – ett nytt 

ställföreträdarskap, ”https://www.wolterskluwer.se/cms/pub/framtidsfullmakt”, lydelse 2017-11-18. 
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Framtidsfullmakterna infördes i Sverige genom en särskild lag, lagen (2017:310) om 

framtidsfullmakter [cit. FFL], som trädde i kraft den 1 juli 2017.
 
Lagen innebär att 

Sverige, utöver det offentligrättsliga institutet med gode män och förvaltare och det 

privaträttsliga institutet med ordinära fullmakter, inför ytterligare ett privaträttsligt 

institut med framtidsfullmakter. Genom lagen ges en möjlighet för den enskilde att, i 

förväg, bestämma av vem och hur dennes personliga och ekonomiska angelägenheter 

ska skötas efter att den enskilde själv inte längre har förmågan att fatta beslut därom. 

Framtidsfullmakterna är tänkta att vara ett alternativ till godmanskap och förvaltar-

skap och ett komplement till ordinära fullmakter.
8
  

 

Genom införandet av framtidsfullmakter ansluter sig Sverige till flera andra länder där 

rättsinstitutet har inrättats som en modern form av en privat hjälpåtgärd. Lagstiftning 

om framtidsfullmakter infördes i Finland 2007 genom en lag om så kallade intresse-

bevakningsfullmakter (lag om intressebevakningsfullmakt [648/2007]). I Norge 

infördes systemet 2013 genom ett kapitel i den nya Vergemålsloven (LOV 2010-03-

26 nr 09: Lov om vergemål). I Danmark har framtidsfullmakter varit i bruk sedan ett 

antal år tillbaka och antogs av folketinget 2016 genom en lag därom (LOV nr 618 af 

08/06/2016 om fremtidsfuldmagter).
9
   

  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka och utreda gällande rätt avseende den nya 

lagen om framtidsfullmakter ur ett rättssäkerhetsperspektiv och ett skyddsperspektiv 

med hänsyn till enskildas integritet och självbestämmanderätt. I arbetet granskas 

rättsläget före och efter lagreformen (lagen om framtidsfullmakter) som infördes i 

Sverige den 1 juli 2017. Systemet med godmanskap och förvaltarskap (ställföreträdar-

skap), systemet med ordinära fullmakter samt systemet med framtidsfullmakter ställs 

gentemot varandra för att jämföras. Den svenska lagstiftningen om framtidsfullmakter 

jämförs även med våra nordiska länders framtidsfullmaktslagstiftningar. Arbetets 

huvudfrågor blir således huruvida det föreligger brister i den svenska lagstiftningen 

om framtidsfullmakter och huruvida lagen är i behov av förändringar. För att besvara 

huvudfrågorna tar utredningen särskilt sikte på: 

- Vilka motiv finns bakom lagen (2017:310) om framtidsfullmakter? 

- Är framtidsfullmakter att föredra framför ställföreträdarskap enligt föräldra-

balken och ordinära fullmakter enligt avtalslagen? 

- Vilken funktion har framtidsfullmakterna i våra grannländer i jämförelse med 

framtidsfullmakterna i Sverige?  

 

 

                                                        
8
 Prop. 2016/17:30, s. 1. 

9
 Ibid, s. 20 ff.  
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1.3  Metod och material 

 

I detta arbete används huvudsakligen den sedvanliga rättsdogmatiska metoden. 

Metoden har till syfte att fastställa innehållet i gällande rätt (lex lata) genom tolkning 

och systematisering av de traditionella rättskällorna såsom lagstiftning, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Eftersom arbetet även syftar till att utvärdera den svenska 

lagen om framtidsfullmakter i ett de lege ferenda-perspektiv och ett kritiskt perspektiv 

används även den rättsanalytiska metoden, till viss del, vilken medför att annat 

material än vad som traditionellt används för den rättsdogmatiska metoden ligger till 

grund för detta arbete, exempelvis artiklar och yttranden från remissinstanser.
10

  

 

Främst ligger fokus på lagen om framtidsfullmakter och dess förarbeten. Framtids-

fullmakterna är ett nytt rättsinstitut, vilket medför att doktrin och rättspraxis inte har 

etablerats ordentligt på området. Dessa rättskällor berörs därmed i den mån de finns 

under avsnitten om framtidsfullmakter. Doktrin och rättspraxis har emellertid större 

relevans beträffande ställföreträdarskapet och de ordinära fullmakterna, tillsammans 

med väsentlig lagtext, såsom avtalslagen, föräldrabalken och handelsbalken 

(1736:0123 2) [cit. HB], och förarbetena därtill. Lagstiftningen, tillsammans med 

förarbetena, har den största rollen i detta arbete eftersom dessa förklarar lagarnas 

utformning och lagstiftarens resonemang vid införandet av dem. 

 

Avslutningsvis används en komparativ metod, varigenom en jämförelse av svensk rätt 

och andra nordiska länders rätt beträffande framtidsfullmakterna görs.
11

 Här ligger 

svenska källor, såsom prop. 2016/17:30 och Ds 2014:16, till grund för redogörelsen 

av den utländska rätten, tillsammans med den lagtext och de förarbeten som är 

relevanta för respektive land.
12

  

 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Lagen om framtidsfullmakter behandlas i sin helhet, men de paragrafer som blir 

irrelevanta för frågeställningarna berörs inte. I arbetet ligger fokus på framtids-

fullmakterna, men ställföreträdarskap och de ordinära fullmakterna måste även 

behandlas för att ge läsaren en översiktlig bild över hur rättsläget såg ut innan lagen 

om framtidsfullmakter trädde i kraft samt för att ge läsaren en möjlighet att skilja 

rättsinstituten åt. Det finns några ytterligare ställföreträdarformer, utöver god man och 

förvaltare, såsom förmyndare, som är ställföreträdare för omyndiga personer (under 

18 år) och god man för ensamkommande barn, men dessa berörs inte i detta arbete.
13

  

                                                        
10

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 ff. 
11

 Ibid, s. 54 f. 
12

 Danmark: LOV nr 618 af 08/06/2016 om fremtidsfuldmagter, Finland: Lag om intressebevaknings-

fullmakt [648/2007], Norge: LOV 2010-03-26 nr 9: Lov om Vergemål. Dessa källor har antingen 

översatts eller funnits på svenska.  
13

 För information om dessa ställföreträdarformer, se 10 kap. FB och lag (2005:429) om god man för 

ensamkommande barn. 
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Den komparativa infallsvinkeln, med fokus på att jämföra det svenska rättsinstitutet 

med framtidsfullmakter med våra nordiska grannländers framtidsfullmakter, berör 

inte Island. Anledningen till detta är att Island inte nämns i förarbetena till lagen om 

framtidsfullmakter samt att jämförelsen som görs mellan svensk, dansk, finsk och 

norsk rätt är tillräckligt tillfredställande eftersom dessa system skiljer sig på ett antal 

punkter, samtidigt som de har vissa likheter. I jämförelsen ligger fokus på svensk, 

dansk, finsk och norsk framtidsfullmaktslagstiftning.  

 

 

1.5  Disposition 

 

Dispositionen i detta arbete syftar till att ge läsaren en förståelse för hur rättsläget såg 

ut innan lagen om framtidsfullmakter infördes i Sverige, hur rättsläget ser ut efter att 

lagen infördes i Sverige samt hur rättsläget i Sverige förhåller sig till andra nordiska 

länders lagstiftning. Med anledning härav presenteras kapitlen i denna ordning. 

 

Kapitel två handlar om rättsläget före lagreformen den 1 juli 2017, med redogörelse 

av ställföreträdarskap enligt föräldrabalken. Här delas ställföreträdarskapet först upp i 

sina två huvudkategorier, god man och förvaltare, och sedan görs en allmän redo-

visning över de regler som tillämpas på båda ställföreträdarskapsformerna.  

  

Kapitel tre fortsätter med redogörelsen av rättsläget före lagreformen med framtids-

fullmakterna, nu med fokus på de ordinära fullmakterna i avtalslagen. Både kapitlet 

om ställföreträdarskap och kapitlet om de ordinära fullmakterna ämnar följa samma 

disposition som kapitlet om framtidsfullmakterna. Ungefär samma rubriker används 

för att ge läsaren en bättre överblick över hur systemen förhåller sig till varandra.  

 

Kapitel fyra behandlar arbetets huvudämne; lagen om framtidsfullmakterna och dess 

uppbyggnad. Kapitlet inleds med att diskutera bakgrunden och motiven till lagen och 

fortsätter sedan med att behandla formkraven, upprättandet, ikraftträdandet, rätts-

följderna, upphörandet samt kontrollinstitutet av framtidsfullmakterna.  

 

Kapitel fem innehåller en nordisk utblick med redogörelser av våra grannländers 

system med framtidsfullmakter. Här jämförs de danska, finska och norska systemen 

kontinuerligt med det svenska systemet i den löpande texten. I de avseenden rätts-

systemen skiljer sig åt eller stämmer överens med varandra görs en redovisning därav.  

 

Kapitel sex presenterar analysen av materialet. Här diskuteras skillnaden mellan 

rättsläget före och efter lagreformen, vad som är positivt och negativt med respektive 

rättsinstitut samt jämförelsen mellan det svenska framtidsfullmaktssystemet och 

Sveriges grannländers system med framtidsfullmakter. I detta kapitel diskuteras och 

besvaras således arbetets frågeställningar. Efter att frågeställningarna har besvarats 

redovisas sammanfattande slutsatser i arbetets sista kapitel, kapitel sju.  
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2  Ställföreträdarskap 

 

2.1  Rättsutvecklingen 

 

Lagstiftningen om ställföreträdarskap går tillbaka till 1924 års lag om förmynderskap, 

vars bestämmelser upptogs i föräldrabalken efter viss bearbetning. Motiven bakom 

förmynderskapsrätten återfinns därmed i förarbetena till förmynderskapslagen.
14

 År 

1994 reformerades förvaltningsreglerna för gode män, förmyndare och förvaltare 

genom lagstiftning, som trädde i kraft 1995.
15

 

 

År 2004 lämnade Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare sitt slut-

betänkande, Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112). 

Betänkandet behandlande bland annat utfallet av 1995 års reform och föreslog vissa 

ändringar gällande förvaltningsregler, kontroll och tillsyn. Uppgifterna för god man 

och förvaltare enligt föräldrabalken behandlades och vissa ändringar föreslogs, till 

exempel att en god man ska kunna representera den enskilde i hälso- och sjukvård och 

närbesläktade områden. Här lades även fram förslag om införande av framtids-

fullmakter, vilket ledde till att lagstiftningen trädde i kraft i år, och därmed införde 

framtidsfullmakterna i Sverige.
16

  

 

 

2.2  Ställföreträdare 

 

2.2.1  Förvaltare 

 

Enligt föräldrabalken förordnas en förvaltare av domstol. Ett förordnande av 

förvaltare sker endast på strikta grunder, vilka anges i 11 kap. 4 § FB för god man och 

11 kap. 7 § FB för förvaltare. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras 

mot den enskildes vilja och innebär därmed en tämligen stor inskränkning i den 

enskildes rättshandlingsförmåga. Enligt lagrummet är grunderna för förvaltarskap 1) 

att någon a) på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 

liknande förhållande b) är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och det 2) inte är 

tillräckligt om godmanskap eller någon mindre ingripande åtgärd anordnas. För att det 

ska bli aktuellt med förvaltarskap ska således dessa grunder styrkas i juridisk mening. 

Omständigheterna i första punkten torde vara enkla att bevisa då de är fysiska eller 

psykiska sjukdomstillstånd som kan bevisas medicinskt. ”Liknande förhållande” kan 

innebära olika förhållanden, vilka anses medföra samma grad av hjälpbehov som 

olika sjukdomstillstånd, till exempel missbruk. Andra punkten styrks genom att det i 

det enskilda fallet bedöms vara otillräckligt att en god man förordnas åt huvudmannen 

eller att en mindre ingripande åtgärd tillsätts, till exempel genom vårdpersonal eller 

                                                        
14

 Förslag till lag om förmynderskap m.m., 1921. Se även NJA II 1924 s. 217 ff.; SOU 1946:49; prop. 

1949:93. 
15

 SOU 1988:40; prop. 1993/94:251; NJA II 1995 s. 3 ff. 
16

 Prop. 2016/17:30, s. 17. Se även lag (2017:310) om framtidsfullmakter. 
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fullmakt för anhöriga. I förarbetena har det betonats att domstolarna ska fokusera på 

att förvaltarskap är en mer ingripande åtgärd vid tillämpningen, samtidigt som det ska 

beaktas att rättshandlingar beträffande den enskildes ekonomiska och rättsliga 

förhållanden måste åtas i sådan omfattning att den enskildes situation skyddas. 

Slutsatsen är därmed att det finns en princip om att den minst inskränkande 

hjälpåtgärden ska vidtas gentemot den enskilde.
17

 

 

Rättsföljden av förvaltarskap är, enligt 11 kap. 9 § FB, att den enskilde fråntas sin 

rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarförordnandet. Förvaltaren har ensam 

rådighet över den enskildes egendom och ensam behörighet att företa rättshandlingar i 

huvudmannens ställe. Till förvaltare ska därför utses en rättrådig, erfaren och i övrigt 

lämplig person, se 11 kap. 12 § FB, och eftersom ett förvaltarskap ofta innebär en 

förmögenhetsförvaltning är det nödvändigt att förvaltaren besitter kunskaper därom. 

Med lämplighetskravet menas att den som utses måste befinna sig i sådant förhållande 

till den enskilde och till uppdraget att denne inte påverkas av irrelevanta 

omständigheter. Det är till exempel inte lämpligt att utse någon som är närstående till 

en anställd vid eller ledamot i en överförmyndarnämnd.
18

 

 

Rätten ska besluta om upphörande av förvaltarskap om detta inte längre behövs, se 11 

kap. 19 § FB.
19

 Enligt samma paragraf har en förvaltare även rätt att på egen begäran 

bli entledigad från sitt uppdrag. En förvaltare ska entledigas om denne gör sig skyldig 

till missbruk eller försummelse vid utövande av sitt uppdrag eller kommer på 

ekonomiskt obestånd och därmed är olämplig för uppdraget eller av annan orsak inte 

längre är lämplig att inneha uppdraget, se 11 kap. 20 § FB. Beslut om entledigande 

fattas av överförmyndaren, medan beslut om upphörande av förvaltarskap beslutas av 

rätten. Grunderna för entledigande anknyter till lämplighetskraven för en förvaltare 

som finns i 11 kap. 12 § FB. Entledigande är dock en åtgärd som bör föregås av att 

förvaltaren får möjlighet att bättra sig. Rätten ska kungöra beslut om anordnande eller 

upphörande av förvaltarskap i Post- och Inrikes Tidningar, se 11 kap. 27 § FB. Detta 

görs för att tredje man ska kunna inhämta kunskap om huruvida en viss person har en 

förvaltare. Regeln är också till för att försätta tredje man i ond tro beträffande detta.
20

  

 

 

2.2.2  God man 

 

Systemet med god man är huvudsakligen av offentligrättslig karaktär och förordnas 

därmed av en myndighet, närmare bestämt överförmyndaren. Den viktigaste 

bestämmelsen kring godmanskap, 11 kap. 4 § FB, korresponderar med bestämmelsen 

                                                        
17

 Prop. 1987/88:124, s. 229 ff. För avvägningen mellan godmanskap och förvaltarskap, se NJA 1992 s. 

863, I & II. 
18

 Westman, Förmynderskap, s. 47 f. Se även NJA 1991 s. 545 där HD fann att kunskaper om 

förmögenhetsförvaltning och ekonomiska spörsmål var avgörande vid val av förvaltare. 
19

 Se RH 1990:67 där godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB inte ansågs kunna bestå efter att den enskilde 

begärt att det skulle upphöra.  
20

 Se bestämmelserna i 11 kap. 19-20 §§ och 27 § FB samt kommentarerna till dem i Walin & Vängby, 

Föräldrabalken: en kommentar, D. 1, 1-13 kap. 
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om förvaltare i 11 kap. 7 § FB. Godmanskap innebär en lägre grad av inskränkning på 

den enskildes integritet än vad förvaltarskap gör. Detta syns främst i lagtexten i 11 

kap. 7 § FB där det stadgas att förvaltarskap endast får inrättas i det fall det inte är 

tillräckligt med en god man samt att den enskilde ska vara ur stånd att vårda sig eller 

sin egendom för att förvaltarskap ska förordnas, medan det enligt 11 kap. 4 § FB 

räcker med att den enskilde behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin 

egendom eller sörja för sin person. Rätten får besluta om godmanskap i de fall 

hjälpbehovet finns. Godmanskap ska således inte anordnas om behovet kan 

tillgodoses på annat, mindre ingripande sätt, såsom fullmaktslösningar eller uppdrag 

åt någon att hjälpa den enskilde med vissa angelägenheter. Även här gäller alltså 

principen om att den minst ingripande åtgärden ska användas.
21

 

 
I NJA 2015 s. 851 gjordes en bedömning av behovet av god man för en person med nedsatt 

hälsotillstånd (11 kap. 4 § FB). M.P. ansökte om att godmanskap skulle anordnas för honom för 

att bevaka hans rätt och förvalta hans egendom. Av läkarintyget framgick att M.P. på grund av 

sjukdom och psykisk störning var i behov av hjälp med att förvalta sin egendom. 

Överförmyndaren ansåg emellertid att godmanskap inte skulle anordnas då de ansåg att andra 

mindre ingripande åtgärder fanns att tillgå. I HD:s domskäl anfördes bland annat: ”Om den 

enskilde på något annat vis kan få sina angelägenheter skötta på ett tillfredsställande sätt, kan 

det betyda att godmanskap inte behövs. I synnerhet gäller detta om den andra åtgärden är 

mindre ingripande, sett ur den enskildes perspektiv. Reglerna om godmanskap får sålunda anses 

vila på tanken, att den som behöver bistånd inte ska utsättas för mer ingripande åtgärder än som 

verkligen är motiverat.”
22

 HD ansåg att M.P. hade sådant hälsotillstånd som avses i 11 kap. 4 § 

FB och att han under en längre tid hade saknat förmåga att sköta sina angelägenheter. Vidare 

ansåg HD att M.P. var behörig att utfärda en fullmakt, men att han på grund av sin sjukdom inte 

kunde instruera eller övervaka en fullmaktshavare. Det fastslogs att överförmyndaren inte kunde 

visa på någon annan och mindre ingripande åtgärd som hade inneburit att M.P:s angelägenheter 

kunde skötas på ett tillfredsställande sätt. M.P:s hjälpbehov var inte heller tillfälligt och var så 

omfattande att han behövde en god man. HD fastslog därmed att en god man skulle anordnas för 

M.P. enligt 11 kap. 4 § FB.
23

  

 

Att en god man ska bevaka någons rätt kan innebära att bevaka rätten vid en viss 

rättshandling eller i ett sammanhang av rättshandlingar, där hjälpbehov finns. Att 

förvalta någons egendom kan innebära all slags förekommande egendomsförvaltning, 

                                                        
21

 Walin & Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, D. 1, 1-13 kap, kommentaren till 11 kap. 4 § & 7 

§ FB.  
22

 Se punkten 6 i HD:s domskäl i NJA 2015 s. 851. 
23

 Se Fridström, Montoya, SvJT 2016 s. 523 där jur. dr. Therése Fridström Montoya kommenterar 

rättsfallet och belyser vikten av avgörandet samt anser att rättsfallet pekar på behovet av att ägna mer 

uppmärksamhet åt personrätten och dess centrala frågeställning hur vi kan garantera alla människor – 

även de som saknar rättshandlingsförmåga – samma rättigheter som andra. Se även RH 2016:53 där 

resonemanget berörde behovet av god man eller förvaltare respektive en ordinär fullmakt. HovR kom i 

detta fall fram till att den hjälpbehövandes tillstånd inte var sådant att ett förvaltarskap, som redan var 

förordnat sedan tidigare åt denne, behövdes. HovR hade då att ta ställning om ett godmanskap skulle 

förordnas åt den hjälpbehövande eller om det räckte med den mindre ingripande åtgärden att den 

hjälpbehövandes hustru hade en fullmakt att sköta dennes angelägenheter. I denna bedömning tog 

HovR hänsyn till HD:s uttalanden i rättsfallet NJA 2015 s. 851 (p. 7-16) om hur prövningen ska gå till. 

Efter prövningen kom HovR fram till att den hjälpbehövande inte var i tillstånd till att kontrollera 

fullmakten längre och att den därmed inte kunde göras gällande mot en tredje man och att det därmed 

skulle anordnas en god man åt den hjälpbehövande enligt 11 kap. 4 § FB, vilken i detta fall blev den 

hjälpbehövandes hustru. 
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till exempel förvaltning av fastighet eller värdepapper. Att en god man ska sörja för 

någon annans person ska förstås som att den gode mannen har ett ansvar att se till att 

den enskildes personliga behov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt, till exempel 

att boende ordnas för den enskilde och att den enskilde får erforderliga stödinsatser. 

De olika uppdragsformerna går till vissa delar in i varandra, vilket är oproblematiskt 

om en god man förordnas för alla delar, men leder till problem om en god man är 

förordnad endast för att förvalta egendom och det blir fråga om att bevaka 

huvudmannens rätt. I förarbetena har det ansetts att den gode mannen i så fall kan ha 

behörighet att bevaka rätten för huvudmannen, men endast när det gäller den 

förvaltade egendomen.
24

 

 

Vid förordnande av godmanskap är det viktigt att hjälpbehovet, precis som vid 

förordnande av förvaltarskap, har sin grund i sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller liknande förhållande. Här gäller samma beviskrav som för 

förvaltarskap, se ovan. Bestämmelsen i 11 kap. 4 § FB bygger emellertid på 

samtyckestanken. Ett beslut om att förordna om godmanskap får inte meddelas utan 

samtyckte från den enskilde, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller 

hennes mening inhämtas, vilket kan styrkas med läkarintyg.
25

 

 

Rättsföljden av godmanskap skiljer sig avgörande från rättsföljden av förvaltarskap. 

Vid godmanskap har den enskilde kvar sin rättshandlingsförmåga, vilket denne inte 

har vid förvaltarskap. Den som har god man enligt 11 kap. 4 § FB har i princip alltid 

behörighet att själv företa rättshandlingar. Den gode mannen får inte hindra den 

enskilde att företa rättshandlingar. En rättshandling som har företagits av en enskild 

med god man är emellertid inte giltig om den har företagits under påverkan av 

psykisk störning.
26

  

 

För godmanskap gäller samma lämplighetskrav som för förvaltare, se 11 kap. 12 § 

FB. I vissa fall kan det vara olämpligt att utse en person till god man, till exempel att 

den som är anställd vid en socialförvaltning utses som god man för barnet i ett ärende 

angående fastställande av faderskap. Om en god man är olämplig för sitt uppdrag ska 

denne entledigas, se 11 kap. 20 § FB. Även här gäller samma regler som för 

förvaltare, se ovan.
27

 

 

  

                                                        
24

 Prop. 1987/88:124, s. 139 f.  
25

 Walin & Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, D. 1, 1-13 kap, kommentaren till 11 kap. 4 § FB.  
26

 Westman, Förmynderskap, s. 62. 
27

 Walin & Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, D. 1, 1-13 kap, kommentaren till 11 kap. 12 § & 

20 § FB. Se NJA 1980 s. 171 och RH 2016:59 angående lämplighetskraven för en god man. Se även 

RH 2015:39 för exempel på entledigande av en olämplig god man, där HovR ansåg att det förelåg en 

intressekonflikt mellan huvudmannen och den gode mannen när huvudmannen gett den gode mannens 

barn gåvor till betydande värde.  



 

 
 

16 

2.3  Ställföreträdarens skyldigheter 

 

2.3.1  Skyldigheter mot huvudmannen 

 

I 12 kap. FB regleras ställföreträdarens allmänna skyldigheter gentemot huvud-

mannen. Flera av bestämmelserna i 12 kap. FB avgör vilken rättsverkan en 

rättshandling som ställföreträdaren företar för den enskildes räkning har. Kapitlet 

inleds med att allmänt beskriva gode mäns och förvaltares skyldigheter, att de ska, 

utifrån vad deras förordnande anger, bevaka den enskildes rätt, förvalta den enskildes 

tillgångar samt sörja för den enskildes person, se 12 kap. 2 § FB.
28

 

 

Av bestämmelsen i 12 kap. 3 § FB framgår att hela 12 kap. FB, i viss mån, är 

befogenhetsgrundande för ställföreträdarna. Bestämmelsen stadgar att en 

ställföreträdare omsorgsfullt ska fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det 

sätt som bäst gynnar den enskilde. Man kan således säga att ställföreträdarens 

befogenhetsgräns är att handla i den enskildes intresse. Om ställföreträdaren handlar i 

strid med befogenheten kan rättshandlingen ändå bli bindande för huvudmannen, men 

om huvudmannen lider skada blir ställföreträdaren skyldig att ersätta den. Om 

ställföreträdaren åsidosätter sina skyldigheter kan denne blir skadeståndsskyldig 

gentemot huvudmannen, se 12 kap. 14 § FB.
29

 

 

I övrigt innehåller 12 kap. FB allmänna regler såsom användningen av den enskildes 

medel, se 4 §, och om plikt att höra den enskilde i viktiga frågor, se 7 §. 

Bestämmelsen 12 kap. 10 § FB reglerar avtal som en ställföreträdare ingår utan 

överförmyndarens samtycke, om sådant samtycke behövs samt motpartens möjlighet 

att frånträda sådant avtal. Motparten får inte frånträda avtalet om ställföreträdaren 

inhämtar överförmyndarens samtycke inom en månad från det att avtalet ingicks och 

något annat förbehåll inte har gjorts. En rättshandling som en ställföreträdare företar 

utan överförmyndarens samtycke är inte bindande för huvudmannen. Om en 

ställföreträdare bryter mot sin behörighet eller befogenhet bör denne entledigas från 

sitt uppdrag.
30

 

 

 

2.3.2  Skyldigheter mot tredje man 

 

Centralt för ställföreträdarsystemet är att den som ska företa en rättshandling med 

någon som uppger sig för att vara ställföreträdare för någon annan är att denne (tredje 

man) måste ha möjlighet att försäkra sig om att ställföreträdaren har behörighet att 

företräda sin huvudman. Av detta följer att ställföreträdaren är skyldig att, vid behov, 

                                                        
28

 Walin & Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, D. 1, 1-13 kap, kommentaren till 12 kap. FB och 

12 kap. 2 § FB.  
29

 Ds 2014:16, s. 42 f.  
30

 Walin & Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, D. 1, 1-13 kap, kommentaren till 12 kap. 10 § FB.  
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legitimera sig som sådan. För att legitimera sig ska ställföreträdaren visa det för-

ordnande som dennes uppdrag grundar sig på.
31

 

 

Om en rättshandling som en ställföreträdare har företagit inte blir bindande är 

ställföreträdaren skyldig att ersätta tredje man för skada som denne har orsakats av 

rättshandlingen, om den tredje mannen var i god tro. Detta gäller emellertid inte om 

ogiltigheten var följden av en särskild omständighet som den gode mannen inte kände 

till och som tredje man inte med fog kunde förutsätta att ställföreträdaren skulle känna 

till.
32

 

 

 

2.3.3  Behörighet, befogenhet och skadeståndsskyldighet 

 

Reglerna om fullmakter i 2 kap. AvtL är en viktig utgångspunkt för vad som allmänt 

gäller angående ställföreträdares behörighet och befogenhet. Trots ställföreträdar-

skapets offentligrättsliga karaktär stödjer sig systemet således på regler från den 

privata civilrätten. Dessa regler är emellertid av subsidiär karaktär, det vill säga att 

man kan falla tillbaka på dem om den särskilda lagstiftningen i föräldrabalken om 

ställföreträdare inte säger något annat.
33

 

 

Med ställföreträdares behörighet menas dennes rätt att utåt företräda huvudmannen. 

Inom ramen för sin behörighet har ställföreträdaren rätt att ingå rättshandlingar för 

huvudmannens räkning, vilka blir bindande för huvudmannen, se 10 § 1 st. AvtL. 

Med ställföreträdares befogenhet menas dennes rätt att inom ramen för behörigheten 

rättshandla på huvudmannens vägnar i dennes intresse. Denna befogenhet kan vara 

inskränkt i förhållande till behörigheten, till exempel genom att huvudmannen har gett 

ställföreträdaren specifika instruktioner för uppdraget. Om ställföreträdaren håller sig 

inom ramen för sin behörighet, men överskrider befogenheten, blir rättshandlingen 

ändå bindande för huvudmannen, om inte tredje man varit i ond tro, det vill säga 

visste eller borde ha vetat att ställföreträdaren överskred sin befogenhet, se 11 § 1 st. 

AvtL.
34

 

 

Reglerna kring behörighet och befogenhet samt bundenhet för huvudmannen hör 

samman med reglerna om skadeståndsskyldighet. Om ställföreträdaren överskrider sin 

behörighet och ingen bindande rättshandling kommer till stånd blir ställföreträdaren 

skadeståndsskyldig gentemot tredje man, men bara om denne var i god tro om 

behörigheten, se 25 § AvtL. Om ställföreträdaren, inom ramen för sin behörighet, 

överskrider sin befogenhet och rättshandlingen blir bindande för huvudmannen för att 

tredje man var i god tro, kan ställföreträdaren bli skadeståndsskyldig gentemot 

huvudmannen, se 12 kap. 14 § FB och 18 kap. 3 § HB. Om en ställföreträdare 

överskrider sin behörighet eller befogenhet kan detta också få följden att 

                                                        
31

 Westman, Förmynderskap, s. 70. 
32

 Ds 2014:16, s. 42. 
33

 Westman, Förmynderskap, s. 71. 
34

 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 10-11 §§ AvtL. 
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ställföreträdaren inte längre anses lämplig för uppdraget och därför ska entledigas, se 

11 kap. 20 § FB.  

 

En ställföreträdare är behörig inom ramen för sitt förordnande. Svårigheter kan uppstå 

när det gäller att avgöra i praktiken om en viss ställföreträdare rättshandlat inom sin 

behörighet. Ett förordnande av förvaltare eller god man kan vara generellt, partiellt 

eller utformas av överförmyndaren. Detta påverkar förvaltarens eller gode mannens 

behörighet eftersom behörighetsgränserna följer förordnandets gräns. Förvaltaren 

eller gode mannen är alltid skyldig att bevisa sin behörighet genom att visa 

förordnandet. Tredje man kan då lita på att förvaltaren eller gode mannen är behörig. 

God man enligt 11 kap. 4 § FB kompliceras ytterligare av att den gode mannen är 

behörig endast om huvudmannen lämnar sitt samtycke till den rättshandling som den 

gode mannen vill företa, med undantag för att huvudmannen inte kan lämna sitt 

samtycke eller att det är fråga om en rättshandling inom daglig hushållning, se 11 kap. 

5 § FB. För att vara säker på den gode mannens behörighet måste tredje man således 

inhämta bevis i samtyckesfrågan. Eftersom huvudmannen har kvar sin 

rättshandlingsförmåga förstärks osäkerheten med att denne när som helst kan återkalla 

sitt samtycke eller handla i strid med det rättshandlande denne samtyckt till. 

Ställföreträdarens befogenhet bestäms främst av vad som ligger i huvudmannens 

intresse. Reglerna i 12-15 kap. FB handlar om hur ställföreträdaren bäst ska handla 

för att tillvarata huvudmannens intresse och kan därför sägas vara befogenhets-

avgränsande.
35

  

 

 

2.3.4  Tredje mans ställning 

 

En tredje man kan bli skadeståndsskyldig enligt allmänna rättsgrundsatser om denne 

rättshandlar i ond tro med den som är obehörig. Tredje mans onda tro får avgöras 

utifrån vilket slags ställföreträdarskap det handlar om. Förvaltarskap, med 

kungörelseförfarandet i Post- och Inrikes Tidningar, ger tredje man vetskap om att 

den enskilde har fått en förvaltare, vilket sätter tredje man i ond tro. Frågan får inte 

samma betydelse för godmanskap eftersom den enskilde behåller sin behörighet att 

rättshandla. Det ligger således i tredje mans intresse att försäkra sig om att den som 

rättshandlingen företas med är behörig att rättshandla.
36

 

 

 

2.4  Insyn och ingripanden 

 

2.4.1  Överförmyndaren 

 

Överförmyndaren är den myndighet som är kontroll- och tillsynsorgan för 

förmyndarskapsverksamheten, 12 kap. 9 § FB. Det ska finnas en överförmyndare i 

                                                        
35

 Westman, Förmynderskap, s. 72 ff. 
36

 Ibid, s. 77. 
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varje kommun, 19 kap. 1 § FB. Länsstyrelsen kontrollerar överförmyndaren och ser 

till att denne tillfredsställer sina uppgifter korrekt. Efter en anmälan av länsstyrelsen 

kan en överförmyndare entledigas av en domstol på grund av bristande lämplighet, 19 

kap. 9 § FB.
37

  

 

Överförmyndarens verksamhet utövas under skadeståndsansvar. Eftersom över-

förmyndaren är en myndighet finns reglerna om skadeståndsansvar i 3 kap. 

skadeståndslagen (1972:207). Skadeståndsansvar kan bli aktuellt antingen på grund 

av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos överförmyndaren eller om 

överförmyndaren genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller 

råd.
38

 

 

Bevisbördan för att en skada har uppstått och att ett tillräckligt orsakssamband 

föreligger hamnar på den som drabbats av skadan. Kravet på tillräckligt orsaks-

samband ställs väldigt högt och kan många gånger göra det omöjligt för den 

skadelidande att visa att en skada i tillräcklig grad har orsakats av just det som han 

eller hon påstår och inte av någonting annat.
39

 

 

 

2.4.2  Länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över överförmyndares verksamhet. Länsstyrelsen ska 

även ”med råd stödja överförmyndarna och överförmyndarnämnderna i deras 

verksamhet och därvid främja en enhetlig rättstillämpning” och ”se till att 

utbildningen av överförmyndarna, ledamöterna och ersättare är tillfredsställande”, 19 

kap. 17 § FB.
40

  

 

Först och främst ska tillsynen vara av formell karaktär. Den ska således ta sikte på att 

överförmyndares verksamhet uppfyller de förvaltningsrättsliga kraven. I den mån det 

är möjligt ska länsstyrelsens tillsyn även inbegripa en sakkontroll, det vill säga att 

överförmyndares verksamhet uppfyller de specifika förmyndarskapsrättsliga kraven 

enligt föräldrabalken.
41

  

 

Länsstyrelsen ska, i förekommande fall, göra en anmälan till tingsrätten om att en 

överförmyndare eller ledamot eller ersättare i en överförmyndarnämnd bör entledigas. 

Anledning till entledigande kan vara att länsstyrelsen funnit att överförmyndaren 

brustit i sitt uppdrag och därmed inte är lämplig.
42

 

  

                                                        
37

 Ds 2014:16, s. 44. 
38

 Westman, Förmynderskap, s. 137. 
39

 Ibid, s. 140. 
40

 Ds 2014:16, s. 45. 
41

 Westman, Förmynderskap, s. 143. 
42

 19 kap. 9 § FB.  
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3  Ordinära fullmakter 

 

3.1  Bakgrund 

 

De ordinära fullmakterna regleras i 2 kap. AvtL. Fullmaktens syfte är att ge en person 

rätt att rättshandla för annans räkning. I portalbestämmelsen 10 § 1 st. AvtL stadgas 

att den, som har gett någon annan fullmakt att sluta avtal eller företa rättshandlingar, 

är omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rätts-

handling, som fullmaktshavaren inom fullmaktens gränser företar i fullmaktsgivarens 

namn (behörigheten).
43

 I 11 § AvtL fastställs att om fullmaktshavaren har handlat i 

strid mot särskilda inskränkande instruktioner från fullmaktsgivaren vid företagande 

av rättshandling, är rättshandlingen inte gällande mot fullmaktsgivaren, om tredje 

man insåg eller bort inse, att fullmaktshavaren därmed överskred sin befogenhet.
44

 

 

De olika rättsliga relationer som föreligger vid rättshandlande genom fullmakt är: 

1) Förhållandet mellan fullmaktsgivare och tredje man (det ”yttre” rätts-

förhållandet),  

2) Förhållandet mellan fullmaktsgivare och fullmaktshavare (det ”interna” rätts-

förhållandet), och 

3) Förhållandet mellan fullmaktshavare och tredje man.
45

 

 

En fullmaktshavare ska kunna binda fullmaktsgivaren och tredje mannen till ett avtal 

med varandra. Genom fullmaktshavarens rättshandling blir endast fullmaktsgivaren 

bunden, inte fullmaktshavaren själv, eftersom denne handlar i fullmaktsgivarens 

namn. Detta innebär att när fullmaktshavaren utför rättshandlingen ska den, gentemot 

vilken rättshandlingen företas (tredje man), få klart för sig att rättshandlingen ska 

grunda ett rättsförhållande mellan honom eller henne och den person, för vars räkning 

fullmaktshavaren är verksam. Om det inte tydligt framgår att fullmaktshavaren har 

handlat i någon annans namn får det förmodas att denne har handlat i eget namn.
46

  

 

Rättshandlingen som fullmaktshavaren företar måste falla inom fullmaktens gränser 

för att bli gällande mot fullmaktsgivaren. Fullmaktens gränser är detsamma som 

behörighetens omfång. Om fullmaktshavaren på någon punkt har överskridit 

behörigheten kan tredje man, under vissa förhållanden, göra rättshandlingen gällande 

på de punkter som fortfarande faller inom behörighetsgränsen. En rättshandling som 

företas i en uppgiven fullmaktsgivares namn utan stöd av en fullmakt kan ändå 

godkännas, så kallat ratihaberas, av fullmaktsgivaren i efterhand.
47

  

 

 

                                                        
43

 Ds 2014:16, s. 48. 
44

 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 10 § 2 st. AvtL. 
45

 Ds 2014:16, s. 47. 
46

 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 10 § 1 st. AvtL. 
47

 Ibid. 
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Fullmaktsreglerna i avtalslagen bygger på tanken att det ska finnas en skarp skillnad 

mellan fullmaktens yttre och dess inre, mellan fullmakten och det bakomliggande 

uppdraget. Detta innebär att principen om synbarhet är grunden för avvägningen 

mellan fullmaktsgivarens och tredje mans motstående intressen. Den godtroende 

tredje mannen ska kunna lita på de yttre omständigheter som denne kan iaktta 

(behörighet); om dessa med fog ger tredje man intrycket att fullmaktshavaren är 

behörig att binda fullmaktsgivaren, ska normala fullmaktsverkningar inträda. Hemliga 

inskränkande instruktioner (befogenhet) ska inte kunna åberopas av fullmaktsgivaren, 

så länge fullmakten hålls synbar för omgivningen. Om fullmakten enbart framgår av 

att fullmaktshavaren själv visar den för tredje man, som godtar den, skyddas inte 

tredje mans intresse på fullmaktsgivarens bekostnad.
48

 

 

 

3.2  Olika typer av fullmakter 

 

Formkraven och upprättandet av en fullmakt varierar beroende på vilken typ av 

fullmakt det är fråga om. Det finns två huvudtyper av fullmakter: självständiga och 

osjälvständiga. En självständig fullmakt är en fullmaktsförklaring, som har 

manifesterats i ett fullmaktsdokument avsett att uppvisas för tredje man. En sådan 

förklaring riktar sig mot tredje man och dokumentet innehåller synbara instruktioner 

för den tredje mannen att se rörande fullmaktens omfattning. Hit hänförs skriftliga 

fullmakter i 27 § AvtL, kungörelsefullmakter i 14 § 1 st. AvtL och direktmeddelade 

fullmakter i 13 § AvtL.
49

  

 

En osjälvständig fullmakt (även kallad uppdragsfullmakt) innebär att fullmakts-

givaren har gett sin fullmaktsförklaring endast mot fullmaktshavaren som sedan 

överbringar den till tredje man, som får förlita sig på vad fullmaktshavaren själv 

”såsom ett bud” uppger om sin behörighet, se 18 § AvtL. Denna förklaring kan vara 

antingen skriftlig eller muntlig.
50

  

 

 

3.3  Rättsföljder 

 

3.3.1  Behörighet och befogenhet 

 

Behörighet är det som hänför sig till fullmaktens yttre sida och befogenhet är motsatt 

det som hänförs till det inre förhållandet. Vid självständiga fullmakter, som bygger på 

synbara omständigheter, får den i dokumentet angivna behörigheten avgörande 

betydelse såsom fullmaktsgräns. Eventuella interna instruktioner medför, att 

fullmaktshavarens befogenhet inskränks, men detta saknar betydelse i förhållande till 

godtroende tredje man. Om det handlar om en uppdragsfullmakt i stället innebär 

                                                        
48

 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. AvtL. 
49

 Ds 2014:16, s. 48. 
50

 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 10 § 1 st. AvtL. 
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terminologin att befogenheten sammanfaller med behörigheten, som därför aldrig 

sträcker sig längre än befogenheten.
51

 

 

3.3.2  Relationen mellan fullmaktshavaren och tredje man  

 

Fullmaktshavaren står vid sidan av det yttre rättsförhållandet. Genom fullmakts-

havarens rättshandlande med tredje man kommer han eller hon inte i något 

rättsförhållande till denne. Det uppkommer således inga rättsverkningar för honom 

eller henne genom rättshandlingen. Detta är en mycket väsentlig del av 

fullmaktsläran. I vissa fall kan emellertid rättsverkningar uppstå för fullmaktshavaren, 

till exempel om denne handlar utan erforderlig fullmakt och därmed kan bli 

skadeståndsskyldig i förhållande tredje man, vilket framgår av 25 § AvtL.
52

 

 

 

3.3.3  Relationen mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren 

 

I relationen mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren är det interna rätts-

förhållandet av stor betydelse. Det är avgörande för vad fullmaktshavaren på grund av 

det bakomliggande avtalet har rätt att göra (befogenhet). Fullmaktshavarens 

befogenhet är normalt sett mer begränsad än behörigheten. Fullmaktsgivaren kan 

lämna särskilda instruktioner till fullmaktshavaren, som av naturliga skäl vanligtvis är 

okända för tredje man. Om till exempel fullmaktshavaren har till uppgift att förhandla 

fram bästa möjliga villkor för fullmaktsgivarens räkning bör ju inte motparten (tredje 

man) ha kännedom om hur långt fullmaktsgivaren är beredd att gå för en uppgörelse. 

Detta interna rättsförhållande berörs enbart i avtalslagen i den mån det har betydelse 

för det yttre rättsförhållandet, det vill säga för frågan om fullmaktsgivarens bundenhet 

av rättshandlingen, se framförallt 11 och 24 §§ AvtL.
53

 

 

 

3.3.4  Relationen mellan fullmaktsgivaren och tredje man 

 

Relationen mellan fullmaktsgivaren och tredje man uppkommer genom fullmakts-

havarens rättshandlande och syftar på den yttre relationen som regleras i avtalslagen. 

Behörigheten beskriver den rätt fullmaktshavaren har att binda fullmaktsgivaren vid 

avtal med tredje man. Fullmakten ger fullmaktshavaren en kompetens, en 

legitimation, en behörighet att rättshandla med bindande verkan för fullmakts-

givaren.
54
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 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 10 § 1 st.  & 11 § AvtL. 
52

 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt 1, s. 186. 
53

 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 10 § 1 st. & 11 § AvtL.  
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 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt 1, s. 184. 
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3.4  Upphörande 

 

En fullmakt som gäller på begränsad tid upphör att gälla när den angivna tiden har 

löpt ut. Om en fullmakt gäller på obestämd tid måste den återkallas för att upphöra.
55

 

12 § AvtL stadgar att om en fullmaktsgivare vill återkalla en fullmakt, åligger det 

denne, även om denne har meddelat fullmaktshavaren att han eller hon inte längre vill 

låta fullmakten gälla, att iaktta vad som stadgas i 13-16 §§ AvtL. När en fullmakt har 

återkallats på rätt sätt kommer de rättshandlingar som fullmaktshavaren därefter utför 

inte att bli gällande mot fullmaktsgivaren. Däremot inverkar återkallelsen i allmänhet 

inte på de rättshandlingar som har företagits innan återkallelsen.
56

 

 

Återkallelsereglerna är inte uttömmande, men det finns huvudregler att iaktta. Första 

huvudregeln är att fullmakten ska återkallas i samma ordning som den meddelades för 

att skydda tredje man i god tro. När det gäller självständiga fullmakter måste därför 

det synbara yttre förhållandet undanröjas, som fullmakten grundar sig på, eller på 

lämpligaste sätt göra känt att fullmakten inte gäller. Den andra huvudregeln är att om 

fullmakten meddelats på mer än ett sätt ska samtliga motsvarande åtgärder vidtas.
57

 

 

Enligt 13 § AvtL är en direktmeddelad fullmakt återkallad när ett direkt meddelande 

från fullmaktsgivaren, om att fullmakten inte längre ska gälla, kommit tredje man 

tillhanda. I 14 § AvtL stadgas att en kungörelsefullmakt återkallas genom ett 

tillkännagivande som kungöres i liknande ordning. 16 § AvtL stadgar att en fullmakt, 

vilken innefattas i sådan skriftlig handling, som utges till fullmaktshavaren för att av 

denne innehas och uppvisas för tredje man, återkallas genom att fullmaktsgivaren tar 

tillbaka handlingen eller låter förstöra den. Om fullmaktsgivaren begär det är 

fullmaktshavaren skyldig att lämna tillbaka fullmaktshandlingen.  

 

I 17 § AvtL sägs att om fullmaktsgivaren visar sannolika skäl att en fullmakt 

förkommit eller att denne av annan orsak inte utan dröjsmål kan få handlingen åter, 

ska handlingen förklaras kraftlös. 18 § AvtL stadgar att en sådan fullmakt, som 

grundar sig endast på fullmaktsgivarens meddelande till fullmaktshavaren, är 

återkallad när meddelande från fullmaktsgivaren om att fullmakten inte vidare ska 

gälla, har kommit fullmaktshavaren tillhanda. Om fullmaktsgivaren har anledning att 

befara att fullmaktshavaren kommer företa rättshandling gentemot en tredje man trots 

detta och tredje man saknar vetskap därom, åligger det fullmaktsgivaren att meddela 

tredje man om återkallelsen. Om fullmakts-givaren underlåter att göra detta kan denne 

inte åberopa fullmaktens upphörande gentemot tredje man om denne var i god tro, se 

19 § AvtL. Om fullmaktsgivaren misslyckats att återkalla fullmakten är den 

rättshandling som fullmaktshavaren företar ändå inte gällande mot fullmaktsgivaren, 

om tredje man ägde eller bort äga kännedom om förhållandet, se 20 § AvtL.
58
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 Ds 2014:16, s. 50. 
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 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 12 § AvtL. 
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 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 12 § AvtL. 
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 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 17-20 §§ AvtL. 
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I 21-24 §§ AvtL behandlas verkan av vissa händelser på fullmaktsgivarens sida som 

kan ha betydelse för fullmaktens bestånd. Om fullmaktsgivaren dör är huvudregeln att 

fullmakten gäller, så länge särskilda omständigheter inte föreligger för att den ska 

vara förfallen, se 21 § AvtL. Om tredje man varken ägde eller bort äga vetskap om 

fullmaktsgivarens dödsfall och dess betydelse för fullmaktshavarens behörighet är 

fullmakten gällande, trots att särskilda omständigheter föreligger. Särskilda 

omständigheter kan till exempel vara att fullmakten avser något som berör fullmakts-

givaren personligen och som därmed förlorar sin mening i och med dennes död.
59

  

 

När en förvaltare utses enligt 11 kap. 7 § FB är huvudregeln att fullmakten förfaller 

och endast har rättslig betydelse i den mån fullmaktsgivaren fortfarande har 

rättshandlingsförmåga. Fullmaktshavarens rättshandling har således inte ”större 

verkan än den skulle ha haft, om fullmaktsgivaren själv hade företagit rätts-

handlingen”, se 22 § AvtL. Här har fullmaktsgivarens skyddsbehov ansetts väga 

tyngre än tredje mans. De risker, som ett plötsligt avbrytande av fullmaktshavarens 

behörighet genom förordnande av förvaltare kan medföra, mildras genom att 

fullmaktshavaren, trots detta, med bindande verkan kan företa sådana rättshandlingar 

som är nödvändiga för att skydda fullmaktsgivaren mot förlust, se 24 § AvtL.
60

 

 

 

3.5  Rättsliga tvister kring ordinära fullmakter 

 

Eftersom de ordinära fullmakterna huvudsakligen är av privaträttslig karaktär avgörs 

rättsliga tvister berörande till exempel tolkning av fullmakter, fullmaktshavarens 

behörighet och befogenhet samt fullmakters ogiltighet av allmänna civilrättsliga 

principer, där avtalslagen och dess ogiltighetsregler i tredje kapitlet blir högst 

aktuella. Tvisterna avgörs av domstol och parterna är fullmaktsgivare, fullmakts-

havare eller tredje man. Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under 

påverkan av en psykisk störning kan vara relevant om den rättshandlande var under 

påverkan av en psykisk störning vid rättshandlingstillfället. Resultatet av 

ogiltighetsreglerna är att fullmakten blir ogiltig och konsekvenserna därav kan vara att 

prestationerna ska återgå eller, om detta inte är möjligt, att ersättning utfaller för 

prestationens värde. I 36 § AvtL finns möjligheten att jämka oskäliga avtalsvillkor 

eller lämna dem utan avseende. Bestämmelsen tillämpas både om avtalsvillkoren var 

oskäliga vid avtalets tillkomst eller vid senare inträffade förhållanden. Bestämmelsen 

tar hänsyn till partsförhållandet, särskilt till skyddsbehovet av den som har en 

underlägsen ställning i avtalsförhållandet (i detta fall: fullmaktsgivaren).
61
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 Grönfors & Dotevall, kommentaren till 2 kap. 21 § AvtL. 
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 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt 1, s. 246 f. 
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 Se NJA 1982 s. 230 där HD tillämpade 36 § AvtL analogt på familjerättens område, gällande frågan 

om ett bodelningsavtal hade oskäliga avtalsvillkor och därmed borde jämkas eller förklaras ogiltigt. 

Bestämmelsen bör emellertid tillämpas med viss restriktivitet beträffande avtal mellan privatpersoner, 

se prop. 1975/76:81, s. 30 & 106 ff. 
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4  Framtidsfullmakter 

 

4.1  Bakgrund och motiv 

 
”Om en person, t.ex. till följd av psykisk funktionsnedsättning, får svårt att själv sköta sina 

angelägenheter, är han eller hon enligt nuvarande ordning hänvisad till systemet med god man 

och förvaltare. Det systemet har en offentligrättslig karaktär och bygger i hög grad på insyn och 

kontroll från samhällets sida. Gällande regler ger inte enskilda möjlighet att i förväg utse vem 

som ska företräda honom eller henne om personen senare blir beslutsoförmögen. […] 

Regeringen anser att den nuvarande lagstiftningen inte i tillräcklig utsträckning ger enskilda 

möjligheter att bestämma hur deras angelägenheter ska skötas i framtiden. Det finns därför 

behov av att komplettera lagstiftningen för att ge enskilda ökat självbestämmande och förstärka 

möjligheterna för enskilda att planera sin framtid.”
62

 

 

Systemet med godmanskap och förvaltarskap enligt föräldrabalken har visat sig vara 

bristfälligt avseende enskildas självbestämmanderätt. Lagstiftarens motiv bakom den 

nya lagen om framtidsfullmakter har framförallt varit att utöka denna själv-

bestämmanderätt. Framförallt har lagstiftaren diskuterat och ifrågasatt gode mäns och 

förvaltares kompetens och samhällets möjligheter till tillsyn över detta. Det tycks 

framgå av förarbetena till den nya lagen att godmanskap och förvaltarskap inte är 

tillräckligt för att tillgodose behovet av hjälp- och stödåtgärder. Framöver kommer 

därmed alternativa lösningar att behövas. Det ekonomiska och personliga planet 

kommer delvis att täckas genom det nya privaträttsliga rättsinstitutet; framtids-

fullmakterna. Ekonomiska angelägenheter avser främst rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område. Personliga angelägenheter kan vara av olika slag, till 

exempel fullmaktsgivarens boende. Till personliga angelägenheter räknas dock inte 

rättshandlingar av utpräglat personlig karaktär, såsom ingående av äktenskap, 

bekräftande av faderskap och upprättande av testamente.
63

 

 

Framtidsfullmakt är en sorts fullmakt som är avsedd att tas i bruk vid en framtida 

tidpunkt när fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna beslut om sina ange-

lägenheter. Härmed skiljer sig framtidsfullmakten från den ordinära fullmakten, som i 

princip inte fungerar om inte fullmaktsgivaren har kvar sin rättsliga handlings-

förmåga. Detta är en valmöjlighet för den enskilde, det vill säga en privat lösning. 

Resurser från det offentliga kan därmed frigöras eftersom behovet av god man eller 

förvaltare minskar. Framtidsfullmakten är en ny rättsfigur som grundar sig på 

frivillighet. Den nya rättsordningen bör så långt som möjligt ansluta till och hämta 

inspiration från regleringarna kring de vanliga fullmakterna (avtalslagen) på grund av 

deras förmögenhetsrättsliga inslag, godmanskap och förvaltarskap för vuxna 

(föräldrabalken) på grund av inslaget av ställföreträdarskap samt testamenten (ärvda-

balk (1958:637) [cit. ÄB]) på grund av dess karaktär som en ensidig rättshandling.
64
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Framtidsfullmakten är, i likhet med en ordinär fullmakt och i motsats till det offentlig-

rättsliga systemet med ställföreträdarskap, en privat rättshandling som fullmakts-

givaren har rätt att utforma helt i enlighet med sina önskemål. Förutom det faktum att 

en framtidsfullmakt träder i kraft vid en framtida tidpunkt skiljer sig framtids-

fullmakten från en ordinär fullmakt på ytterligare en väsentlig punkt. En ordinär 

fullmakt kan i princip endast avse ekonomiska angelägenheter, medan en 

framtidsfullmakt kan avse både ekonomiska och personliga angelägenheter.
65

 

 

Framtidsfullmakter kan utgöra en alternativ hjälpåtgärd vid sidan av godmanskap och 

förvaltarskap. Vid avvägningen mellan åtgärderna blir det avgörande att olika rekvisit 

styr de olika instituten. För att en framtidsfullmakt ska kunna användas måste 

fullmaktsgivaren vara i ett tillstånd av beslutsoförmåga och på grund av detta inte 

kunna ha hand om sina angelägenheter. För att godmanskap ska vara aktuellt ska den 

enskilde behöva hjälp inom ett visst område. Hjälpåtgärderna hålls isär genom att 

lagen om framtidsfullmakter innehåller en bestämmelse enligt vilken en framtids-

fullmakt förlorar sin verkan i den utsträckning som godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB 

eller förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § FB anordnas. Framtidsfullmakten är således 

sekundär till godmanskap och förvaltarskap.
66

  

 

 

4.2  Formkrav och upprättande 

 

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig och kunna användas måste den dels vara 

upprättad på det sätt som föreskrivs i lagen, se 3-5 §§ FFL, dels ha trätt i kraft på det 

sätt som bestäms i lagen, se 9-14 §§ FFL. För att upprätta en framtidsfullmakt måste 

fullmaktsgivaren ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter och ha fyllt 18 år, se 

3 § FFL. Begreppet ”förmåga att ta hand om sina angelägenheter” ska inte jämföras 

med rättshandlingsförmåga utan ska ses som en mer individuellt bestämd förmåga. 

Lagstiftaren har bestämt att förmåga att ta hand om sina angelägenheter ska vara 

liktydigt med beslutsförmåga och omvänt att bristande förmåga är detsamma som 

beslutsoförmåga. Beslutsförmåga innebär förmågan att fatta beslut om sina 

ekonomiska eller personliga angelägenheter.
67

 Den som upprättar en framtidsfullmakt 

måste även ha rättshandlingsförmåga. På denna punkt skiljer sig inte framtids-

fullmakter från ordinära fullmakter, vilka också kräver tillräcklig rättslig handlings-

förmåga och beslutsförmåga.
68

 

 

Om fullmaktsgivaren vid upprättandet av en framtidsfullmakt inte hade förmåga att ta 

hand om sina angelägenheter är detta en ogiltighetsgrund för fullmakten, även om 

detta inte uttrycks direkt i lagtexten. Det bör dock finnas en möjlighet att få till en 
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domstolsprövning av detta. Det finns även andra ogiltighetsgrunder som kan bli 

aktuella, till exempel brister i formkravet och sådana ogiltighetsgrunder som finns 

angivna i 3 kap. AvtL (genom eventuell analogisk tillämpning). Fullmaktsgivaren kan 

ses som en behörig part att föra en ogiltighetstalan men eftersom en framtidsfullmakt 

träder i kraft först efter fullmaktsgivaren förlorat sin beslutsförmåga torde enbart ett 

litet utrymme finnas för fullmaktsgivaren att själv föra sin talan. I en framtidsfullmakt 

finns emellertid möjligheten att utse en så kallad granskare, vars uppgift främst är att 

granska fullmaktshavarens verksamhet. En sådan granskare skulle kunna ha 

behörighet att föra talan för fullmaktsgivarens räkning. En god man enligt 11 kap. 4 § 

FB eller en förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB kan också tänkas ha sådan behörighet. Till 

skillnad från vad som gäller i flera andra länder innehåller den svenska lagen om 

framtidsfullmakter inget krav på att det till upprättandet av en framtidsfullmakt ska 

knytas en försäkran eller liknande om fullmaktsgivarens hälsotillstånd vid 

upprättandetillfället. Detta får bli en uppgift för den som vill föra en ogiltighetstalan 

av fullmakten att föra bevisning om sådana omständigheter.
69

 

 

Framtidsfullmakten ska upprättas i skriftlig form. Lagstiftaren åsyftade att fullmakten 

ska vara en slags självständig skriftlig fullmakt. Detta styrks av att bestämmelsen för 

återkallelse av en framtidsfullmakt utformats så att den överensstämmer med 

avtalslagens regel för återkallelse av en självständig skriftlig fullmakt, se 16 § AvtL. 

En framtidsfullmakt ska vara undertecknad av fullmaktsgivaren och bevittnad av två 

personer (solennitetsvittnen). Fullmaktsgivaren ska, i vittnenas närvaro, skriva under 

fullmakten eller vidkännas sin underskrift på handlingen (unitas actus). Vittnena 

behöver inte känna till innehållet i fullmakten men de ska veta om att handlingen 

ifråga är en framtidsfullmakt. Här har således formkraven för upprättande av ett 

testamente tjänat som modell. Beträffande vilka som kan vara vittnen gäller samma 

begränsningar som för testamente. Vittnena måste vara över 15 år och vid sina 

sinnens fulla bruk. Fullmaktsgivarens make, hustru, sambo eller fullmaktshavaren 

enligt fullmakten får inte vara vittne. Inte heller släktingar eller någon som är gift med 

en släkting får bevittna undertecknandet av framtidsfullmakten. Den som är 

förmyndare, god man eller förvaltare åt någon får inte heller bevittna en 

framtidsfullmakt åt honom eller henne, se 4 § FFL.
70

    

 

Framtidsfullmakten är av speciell karaktär. Den är å ena sidan en slags fullmakt, som 

i sig innefattar ett uppdragsavtal mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren och 

som medför att fullmaktsgivaren blir bunden gentemot tredje man av de 

rättshandlingar som fullmaktshavaren åtar sig inom ramen för fullmakten när 

fullmaktshavaren handlar i fullmaktsgivarens namn. Med hänsyn till detta har 

lagstiftaren skapat vissa regler för framtidsfullmakten, vilka i sak är desamma som för 

ordinära fullmakter och hänvisar även till avtalslagens fullmaktsregler. Å andra sidan 

är det fråga om en rättshandling med uppskjuten verkan, där likheterna med vissa 
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ensidiga rättshandlingar är påtagliga. I likhet med ett testamente kommer 

framtidsfullmakten att tillämpas vid en framtida tidpunkt när dess upprättare inte kan 

påverka tillämpningen. Dock med skillnaden att framtidsfullmaktsgivaren är i livet 

och i någon mening kan tillfrågas om rättshandlingens innebörd, medan en testator 

inte alls kan tillfrågas eftersom han eller hon är avliden. Med hänsyn till detta har 

lagstiftaren gett upprättandet av en framtidsfullmakt lika stränga formkrav som gäller 

för upprättande av ett testamente.
71

 

 

Till formkraven hör även att det ska framgå av handlingen att det handlar om en 

framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter 

fullmakten omfattar och vilka villkor i övrigt som ska gälla, se 5 § FFL. Detta medför 

att det inte är möjligt att till framtidsfullmaktshavare utse ”innehavaren”. Det 

rekommenderas att fullmakten dateras och att det förs anteckningar över fullmakts-

givarens hälsotillstånd vid upprättandet. Sådana omständigheter kan ha betydelse för 

en eventuell bedömning av huruvida fullmakten är giltig. Huruvida upprättandet av en 

framtidsfullmakt har skett i laga form är ett utav de moment som behöver bedömas 

när ställning ska tas till om fullmakten ska kunna brukas eller inte.
72

  

 

Bara fysiska personer kan utses till fullmaktshavare. Det går att utse flera 

fullmaktshavare parallellt eller successivt (subsidiära förordnanden). Behörigheten för 

fullmaktshavarna kan vara delad, att en fullmaktshavare ansvarar för vissa 

angelägenheter och en annan för andra. Behörigheten kan alternativt vara gemensam, 

att två eller flera fullmaktshavare endast förenligt kan företa rättshandlingar. Det är 

lämpligt att fullmaktsgivaren anger i fullmakten vem som ska ta över om en 

fullmaktshavare är förhindrad eller inte vill åta sig uppdraget. Eftersom vilken fysisk 

person som helst kan vara fullmaktshavare det föreligga ett krav på att utsedd 

fullmaktshavare, tillsammans med alla eventuella subsidiära förordnanden, ska 

framgå av framtidsfullmakten. Således undviker man att framtidsfullmakten blir en 

sorts legitimationshandling, att den som innehar den har rätt att företräda 

fullmaktsgivaren, något lagstiftaren ville undvika.
73

 

 

 

4.3  Framtidsfullmaktens ikraftträdande 

 

Tidpunkten för en framtidsfullmakts ikraftträdande, det vill säga när den ska börja tas 

i bruk, avgörs av när fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak blir oförmögen att 

hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller liknande förhållande, se 9 § 1 st. FFL. Den som ska avgöra om det 

tillståndet har inträtt är, enligt 9 § 2 st. FFL, fullmaktshavaren. Motivationen till 

varför en ordning där överförmyndaren, eller annan myndighet, prövar ikraftträdandet 

av en framtidsfullmakt inte är att föredra lyder: 
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”Ett ställningstagande till om förutsättningarna för en framtidsfullmakts ikraftträdande 

föreligger skulle innefatta en prövning av ett civilrättsligt förhållande. En sådan prövning 

ankommer knappast på en myndighet av överförmyndarens natur. Dessutom skulle ett dylikt 

förfarande tynga hanteringen. Exempelvis skulle särskilda möjligheter att överklaga 

överförmyndarens ställningstagande behöva införas. Ett obligatoriskt myndighetsförfarande står 

inte heller väl samman med de önskemål som kan antas ligga bakom fullmaktsgivarens val av 

institutet framtidsfullmakt. Utredningen ställer sig därför avvisande till tanken på en 

förhandsprövning.”
74

 

 

I samband med att fullmaktshavaren bedömer ikraftträdandet måste denne även ta 

ställning till om fullmakten är formenligt upprättad. Förutsättningarna för att en 

formellt riktig framtidsfullmakt ska tas i bruk är således dels att det finns ett 

medicinskt tillstånd eller liknande av angivet slag hos fullmaktsgivaren, dels att 

fullmaktsgivaren varaktigt och huvudsakligt inte längre kan ta hand om sina 

angelägenheter.
75

 Att det är upp till fullmaktshavaren att bedöma huruvida 

framtidsfullmakten är formellt giltig eller inte ligger i linje med vad som gäller för de 

ordinära fullmakterna i avtalslagen, se till exempel 25 § AvtL, som sätter kravet på 

fullmaktshavaren att det är upp till fullmaktshavaren att han eller hon har en giltig 

fullmakt. Ett sätt att undvika att ställa så höga krav på fullmaktshavaren hade varit att 

införa ett krav på fullmaktshavaren att registrera fullmakten hos överförmyndaren i 

stället. Registreringen skulle således kunna innefatta en prövning av om formkraven 

är uppfyllda. En sådan obligatorisk registrering föreligger inte gällande ordinära 

fullmakter eller testamenten och inte heller gällande framtidsfullmakterna infördes 

detta krav.
76

 Regeringen motiverade detta beslut såhär:  

 
”Att registrera att en framtidsfullmakt har trätt i kraft skulle förutsätta att en myndighet i varje 

enskilt fall tar ställning till om fullmaktsgivaren är beslutsoförmögen. Det blir då i praktiken en 

offentligrättslig ordning som inte skiljer sig nämnvärt från godmanssystemet. Regeringen tar 

ovan ställning till att framtidsfullmakternas särdrag inte medför att det är nödvändigt att koppla 

ikraftträdandet till en obligatorisk prövning. […] Det kan konstateras att en ordning med både 

registrering och möjlighet till myndighetsprövning inte finns i varken Norge, Finland eller 

Danmark. Sammantaget framstår det enligt regeringens mening inte som motiverat att bygga 

upp ett register, lokalt eller centralt, och att ge överförmyndaren eller någon annan i uppgift att 

administrera registret och att dessutom kontrollera fullmakterna. Nyttan med en sådan ordning 

uppväger helt enkelt inte kostnaderna för den.”
77 

 

Det första huvudrekvisitet är det medicinska eller liknande tillstånd som fullmakts-

givaren ska ha hamnat i. Rekvisiten i lagen om framtidsfullmakter är desamma som 

de, vilka man kan grunda godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller förvaltarskap enligt 

11 kap. 7 § FB på. Detta för att framtidsfullmakten är tänkt som ett privaträttsligt 

alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Således har man ansett det vara av vikt 

att avgränsa framtidsfullmakten mot de hjälpåtgärder som utgörs av föräldrabalkens 
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system. Lagen om framtidsfullmakter innehåller därför bestämmelsen om att en 

framtidsfullmakt saknar verkan i den utsträckning som godmanskap eller förvaltar-

skap anordnas för fullmaktsgivaren, se 27 § FFL.
78

 

 

Det andra huvudrekvisitet är att fullmaktsgivaren har hamnat i en situation då han 

eller hon varaktigt och i huvudsak inte längre kan hantera sina angelägenheter såvitt 

dessa ryms inom framtidsfullmakten. Fullmaktsgivaren ska således vara besluts-

oförmögen. Beslutsoförmågan måste dessutom vara varaktig. En kortare tids 

oförmåga att hantera angelägenheterna räcker således inte. Rekvisitet innebär att en 

bedömning görs av fullmaktsgivarens beslutsoförmåga i de flesta av de ange-

lägenheter som fullmakten avser.
79

   

 

Bedömningen av huruvida fullmaktsgivaren har hamnat i ett sådant medicinskt 

tillstånd som krävs för att framtidsfullmakten ska träda i kraft och därför är 

beslutsoförmögen ska göras med utgångspunkt i vad som kan utredas eller är känt om 

fullmaktsgivaren. Det är fullmaktshavarens ansvar att göra bedömningen, men lagen 

om framtidsfullmakter nämner inte hur detta ska ske, se 9 § 2 st. FFL. Fullmakts-

havaren bör inhämta tillräcklig information för att göra bedömningen, men har dock 

inte rätt till några sekretessbelagda uppgifter om fullmaktsgivarens hälsa. Enligt 

förarbetena ska det vara tillräckligt med en mindre djupgående prövning, till exempel 

genom att fullmaktshavaren har en dialog med fullmaktsgivaren och dennes 

anhöriga.
80

 Att det är fullmaktshavaren som har ansvaret för att bedöma huruvida en 

framtidsfullmakt har trätt i kraft ligger i linje med det som gäller för ordinära 

fullmakter, där fullmaktshavaren ansvarar för att han eller hon har en giltig fullmakt.
81

 

I förarbetena motiveras den bedömning som fullmaktshavaren ska göra på följande 

sätt: 

 
”Det torde ofta vara svårt att med precision avgöra i vilka avseenden en fullmaktsgivare har 

förlorat sin beslutsförmåga, särskilt i ett långsamt pågående förlopp. En bedömning bör därför 

ske utifrån en generell vägning av framtidsfullmaktens omfattning och den enskildes 

beslutsförmåga. Framtidsfullmakten bör träda i kraft i hela sin vidd när fullmaktsgivaren 

huvudsakligen saknar beslutsförmåga i de angelägenheter som fullmakten är tänkt att ge 

behörighet i. Om fullmaktsgivaren således har kvar beslutsförmåga i vissa enklare 

angelägenheter, skall en framtidsfullmakt som ger generell behörighet trots allt kunna träda i 

kraft över hela linjen.”
82
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Ytterligare ett skäl till att fullmaktshavaren inte ska behöva göra någon långtgående 

utredning om fullmaktsgivarens medicinska tillstånd och eventuella beslutsoförmåga 

är att framtidsfullmakter är tänkta att vara ett privaträttsligt institut. Det är fråga om 

en slags fullmakt. Fullmaktsreglerna bygger på att det är fullmaktshavaren som 

ansvarar för att denne har en giltig fullmakt. Detta ansvar träder särskilt fram i 

förhållande till tredje man, varvid fullmaktshavaren kan bli skadeståndsskyldig 

gentemot tredje man om han eller hon inte har en giltig fullmakt. Detta gäller även för 

framtidsfullmakter.
83

 

 

Eftersom framtidsfullmakten huvudsakligen är av privaträttslig karaktär och det är 

fullmaktshavaren som ansvarar för att bedöma ikraftträdandet av fullmakten handlar 

det oftast inte om någon myndighetsprövning av detta förhållande. Här skiljer sig 

framtidsfullmakten från den om godmanskap och förvaltarskap, där allmän domstol 

alltid har rätt att ta ställning till och avgöra om de medicinska förutsättningarna och 

hjälpbehov föreligger. Det finns dock ett alternativ gällande framtidsfullmakten att få 

en rättslig prövning om huruvida fullmakten har trätt i kraft. Fullmaktshavaren kan 

vända sig till domstol för att få detta prövat. En domstolsprövning kan också vara 

föreskriven i fullmakten.
84

  

 

När fullmaktshavaren bestämt att framtidsfullmakten har trätt i kraft ska denne 

underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste 

släktingar samt, om en sådan har utsetts, en granskare, se 10 § FFL. Lagtexten anger 

inte närmare vilka släktingar som ska underrättas. Propositionen (prop. 2016/17:30) 

säger att det är fråga om samma krets som avses i 11 kap. 15 § FB, det vill säga 

bröstarvingar, föräldrar och syskon. Samtliga släktingar som, i det enskilda fallet, 

finns inom denna krets ska underrättas. Om någon släkting inte finns bör 

fullmaktshavaren undersöka om det kan finnas någon annan släkting som kan 

underrättas, till exempel ett syskonbarn.
85

  

 

 

Om det säkert kan konstateras att fullmaktsgivaren har hamnat i en sådan situation att 

framtidsfullmakten ska träda i kraft, men fullmaktshavaren själv har drabbats av 

bristande rättshandlingsförmåga och därmed inte kan tillträda uppdraget, kan 

fullmakten inte brukas av just den fullmaktshavaren – det blir således inte en fråga om 

att fullmakten kan träda i kraft. Om det finns en successionsföreskrift i fullmakten, får 

denna lösa situationen. Om detta inte finns och fullmakten inte kan tas i bruk ligger 

det närmast att det får övervägas om godmanskap eller förvaltarskap kan bli aktuellt.
86
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4.4  Rättsföljder 

 

4.4.1  Fullmaktshavarens behörigheter och skyldigheter 

 

Det speciella med en framtidsfullmakt är att den börjar verka efter det att fullmakts-

givaren har hamnat i ett tillstånd av beslutsoförmåga. Jämfört med en ordinär fullmakt 

är detta en väsentlig skillnad. En ordinär fullmakts giltighet förutsätter i princip att 

fullmaktsgivaren har kvar sin rättshandlingsförmåga under tiden då fullmakten 

används. Genom detta kan fullmaktsgivaren ha kvar kontroll över fullmaktshavaren 

och ge denne instruktioner om hur uppdraget ska utföras.
87

 Man kan således säga att 

fullmakten är bärare av fullmaktsgivarens rättsliga handlingsförmåga. Eftersom 

fullmakten bestämmer fullmaktshavarens behörighet påverkas behörigheten av att 

fullmaktsgivarens rättshandlingsförmåga avtar.
88

 I praktiken skapar denna princip 

ibland problem med tredje man, som har att ta ställning till om han eller hon kan lita 

på en fullmakt och då inte vet om fullmaktsgivaren har kvar sin rättshandlings-

förmåga eller inte. Avtalslagens fullmaktsregler löser detta genom att fullmakts-

havaren ansvarar för att han eller hon har en giltig fullmakt, se 25 § AvtL, men tredje 

man kan också kontrollera detta hos fullmaktsgivaren.
89

 Vid en framtidsfullmakt 

föreligger inte problemet med att tredje man behöver förlita sig på fullmaktsgivarens 

förmåga att kontrollera fullmaktshavarens brukande av fullmakten, eftersom tanken 

med en framtidsfullmakt är att den träder i kraft just på den grund att fullmakts-

givarens förmåga att handa sina angelägenheter har fallit bort.
90

 

 

 

4.4.2  Relationen mellan fullmaktshavaren och tredje man 

 

Med hänsyn till det ovan nämnda är framtidsfullmakten ändå en slags fullmakt och får 

därmed samma slags rättsföljder som en ordinär fullmakt när det gäller förhållandet 

mellan fullmaktshavaren och tredje man, det vill säga att fullmaktshavaren har rätt att 

rättshandla med tredje man inom ramen för fullmakten och fullmaktsgivaren blir 

bunden av en sådan rättshandling, jfr. 10 § 1 st. AvtL. Fullmaktshavaren rättshandlar i 

fullmaktsgivarens namn och är därmed inte part i avtalet mellan fullmaktsgivaren och 

tredje man. Fullmaktshavaren ansvarar, på samma sätt som för ordinära fullmakter, 

för att han eller hon har en giltig fullmakt och därmed behörighet att företa 

rättshandlingar. Om fullmaktshavaren överskrider sin behörighet blir fullmakts-
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givaren inte bunden av rättshandlingen och fullmaktshavaren kan bli skadestånds-

skyldig gentemot tredje man, jfr. 25 § AvtL.
91

 

 

 

4.4.3  Relationen mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren 

 

I förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren inträder samma slags 

rättsföljder som för en ordinär fullmakt. Fullmaktshavaren binder fullmaktsgivaren 

vid en rättshandling inom ramen för fullmakten, det vill säga inom ramen för sin 

behörighet. Om fullmaktshavaren överskrider sina eventuella särskilda instruktioner, 

det vill säga befogenheten, blir fullmaktsgivaren enligt huvudregeln bunden vid 

rättshandlingen om tredje man varken insåg eller borde ha insett överskridandet, men 

fullmaktshavaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot fullmaktsgivaren, jfr. 11 § 1 st. 

AvtL samt 18 kap. 3 § HB.
92

 

 

När det kommer till särskilda instruktioner (befogenheten) kan man utgå från att den 

speciella situation, inom vilken fullmakten ska brukas, får betydelse. Eftersom en 

framtidsfullmakt ska användas i en framtid när fullmaktsgivaren inte längre har 

förmåga att handha sina angelägenheter kan det inte bli fråga om instruktioner som 

ges vid framtida tidpunkter. Fullmaktsgivaren kan möjligen redan i fullmakten ha 

förklarat att någon annan ska kunna ge instruktioner i sak, som är uppställda av 

fullmaktsgivaren vid tiden för upprättandet av fullmakten och i tiden innan den träder 

i kraft, som får betydelse för fullmaktshavarens befogenhet.
93

 

 

I förarbetena till lagen om framtidsfullmakter talas det om att en framtidsfullmakt är 

en ensidig rättshandling, något som bland annat har påverkat hur reglerna för 

upprättande utformats.
94

 Därmed torde avses att framtidsfullmakten tillämpas först i 

en framtid, då framtidsfullmaktsgivaren saknar beslutsförmåga. Detta hindrar 

emellertid inte att det är fråga om ett avtal (uppdragsavtal) mellan fullmaktsgivaren 

och fullmaktshavaren, inte en ensidig rättshandling i egentlig mening.
95

 

 

 

4.5  Upphörande 

 

Verkan av en framtidsfullmakt upphör, även om det inte uttrycks klart i lagen, om 

fullmaktsgivaren inte längre är i ett sådant tillstånd att han eller hon är besluts-

oförmögen. Ansvaret för att fullmakten inte kan brukas längre faller på 

fullmaktshavaren enligt den grundläggande principen om att det är fullmaktshavaren 
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som ansvarar för att han eller hon har en giltig fullmakt. Fullmaktsgivaren kan i en 

sådan situation återkalla fullmakten.
96

 

 
”När det gäller återkallelse av en framtidsfullmakt kan behovet av en framtida återkallelse vara 

svår att förutse för fullmaktsgivaren. Det kan ofta dröja lång tid mellan upprättandet av en 

framtidsfullmakt och dess ikraftträdande. Under den tiden kan framtidsfullmakten förlora sin 

avsedda funktion eller behöva ändras i något avseende. Det kan också visa sig att den som har 

utsetts som fullmaktshavare inte kan utföra sitt uppdrag eller att han eller hon visar sig vara 

olämplig för uppdraget. Oavsett vad som har angetts i framtidsfullmakten bör det därför alltid 

vara möjligt att återkalla fullmakten. En framtidsfullmakt bör således inte få göras 

oåterkallelig.”
97

 

 

Här hänvisar förarbetena till lagen om framtidsfullmakter till samma tillvägagångssätt 

som för skriftliga ordinära fullmakter, det vill säga att det ska ske genom att 

fullmaktsgivaren återtar eller förstör handlingen, se 16 § 1 st. AvtL. Om en fullmakts-

givare blir oförmögen att rättshandla kan han eller hon, enligt allmänna principer, inte 

själv återkalla fullmakten. Detsamma torde kunna bli följden av beslutsoförmåga. 

Möjligheten för fullmaktsgivaren att återkalla även i sådana situationer är att i 

fullmakten utse en granskare, som förutom att granska fullmaktshavarens utförande 

av uppdraget också kan ges rätt att återkalla fullmakten.
98

 

 

Om fullmaktsgivaren avlider upphör inte en ordinär fullmakt att gälla om inte 

särskilda omständigheter föranleder att den ska vara förfallen, se 21 § AvtL, och detta 

gäller även för framtidsfullmakter. Denna kända fullmaktsregel bygger på att det kan 

antas vara av vikt att det uppdrag som fullmaktshavare har blir fullföljt även om 

fullmaktsgivaren skulle avlida, eller att uppdraget i andra fall genom fullmakts-

havarens omsorg kan överlämnas till exempel till en boutredningsman.
99

 Gällande 

ordinära fullmakter förutsätts det dock att fullmaktsgivaren i tiden närmast före 

dödsfallet fortfarande har haft kvar sin rättsliga handlingsförmåga och härigenom haft 

möjlighet att utöva kontroll över fullmaktshavarens sätt att utföra uppdraget. Detta 

gäller inte för en framtidsfullmakt.
100

 

 

En framtidsfullmakt saknar verkan, det vill säga får inte brukas, i den utsträckning 

som godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § FB 

anordnas för fullmaktsgivaren, se 27 § FFL. Förklaringen är att lagstiftaren tänkte sig 

att en framtidsfullmakt ska ses som en alternativ hjälpåtgärd till godmanskap och 

förvaltarskap, men på en privaträttslig grund. Härmed undviks dessutom risken för att 
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hjälpåtgärderna kolliderar. En framtidsfullmakt kan emellertid finnas vid sidan av ett 

godmanskap eller förvaltarskap, men inte avseende samma omständigheter.
101

  

 

Enligt lagen om framtidsfullmakter kommer överförmyndaren att ha en viktig 

funktion genom att kunna förbjuda fullmaktshavaren att bruka fullmakten om 

fullmaktshavaren gör sig skyldig till missbruk eller liknande, se 26 § FFL. Huruvida 

vetskap ska komma till överförmyndaren och om hur utredningen och bedömningen 

ska göras hos överförmyndaren förblir oklart. Därför är det viktigt för 

framtidsfullmaktsgivaren att, i framtidsfullmakten, utse en granskare av fullmakts-

havarens verksamhet som kan kommunicera med överförmyndarnämnden vid 

misstanke om missbruk eller liknande. Överförmyndaren kan också komma att 

behöva ta ställning till förekomsten av en framtidsfullmakt i ett ärende om 

anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller förvaltarskap. Om det finns en 

fungerande och giltig framtidsfullmakt bör det vara skäl att inte anordna godmanskap 

eller förvaltarskap eftersom framtidsfullmakten normalt sett får anses utgöra en 

mindre ingripande hjälpåtgärd.
102

 

 

 

4.6  Insyn och ingripanden  

 

I 23-26 §§ FFL behandlas granskning av fullmaktshavarens verksamhet. 23 § FFL 

anger att fullmaktsgivaren får utse någon som ska granska fullmaktshavarens 

verksamhet i framtidsfullmakten. Om utsedd granskare begär det ska fullmakts-

havaren lämna redovisning för sitt uppdrag till granskaren. Om en granskare inte har 

utsetts, ska fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make eller sambo eller 

närmaste släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag. En redovisning behöver inte 

lämnas oftare än en gång per år,  se 24 § FFL. 

Överförmyndaren kan också begära att fullmaktshavaren ska lämna redovisning för 

sitt uppdrag och upplysningar om fullmaktsförhållandet och vidtagna åtgärder, se 25 § 

FFL. Överförmyndaren får vidare, enligt 26 § FFL, besluta att framtidsfullmakten helt 

eller delvis inte längre får brukas av fullmaktshavaren, om han eller hon vid 

fullgörandet av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig 

försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta till vara fullmaktsgivarens 

intressen. Samma bestämmelse stadgar att ett sådant beslut från överförmyndaren ska 

gälla omedelbart och att beslutet kan överklagas till tingsrätt.  

 

Framtidsfullmakternas privaträttsliga karaktär gör det möjligt för den enskilde att 

själv bestämma hur de ekonomiska och personliga angelägenheterna ska hanteras när 

han eller hon inte kan göra det själv. I linje med syftet, att stärka den enskildes 
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självbestämmande, bör insynen i första hand skötas på det sätt som fullmaktsgivaren 

själv anser är lämpligt. I propositionen motiveras insynen som följer: 

 
”Mot bakgrund av fullmaktsgivarens begränsade möjligheter att själv kontrollera 

fullmaktshavaren och för att minska risken för illojala beteenden anser regering att det dock 

behöver finnas inslag av insyn och kontroll.”
103 

 

I 23 § FFL ges fullmaktsgivaren möjlighet att utse en granskare av fullmaktshavarens 

verksamhet. Genom en sådan granskning kan fullmaktsgivaren i princip uppnå en 

motsvarande grad av säkerhet mot illojalt beteende och missbruk som en fullmakts-

givare till ordinära fullmakter. Detta sker lämpligast genom att fullmaktsgivaren 

utpekar en eller flera personer till granskare i fullmakten. En granskare får 

fullmaktsgivarens förtroende att bevaka hans eller hennes intressen och kontrollera att 

fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag. Granskaren bör vara en fysisk person som 

fullmaktsgivaren känner och litar på, till exempel en anhörig eller vän. En granskare 

kan vara såväl en fysisk som en juridisk person, till exempel en advokatbyrå. 

Fullmaktsgivaren kan även närmare precisera hur granskningen ska gå till, men i 

lagen anges emellertid fullmaktshavarens skyldighet att på begäran lämna redovisning 

till granskaren.
104

 

 
”Regeringens utgångspunkt är alltså att fullmaktsgivaren får avgöra om en extern kontroll av 

fullmaktshavarens verksamhet ska finnas och hur den i så fall ska utformas. Möjligheten att ha 

en granskare förutsätter att fullmaktsgivaren i framtidsfullmakten aktivt väljer att utse en 

sådan.” 

 

Oavsett om fullmaktsgivaren har valt att utse en granskare i framtidsfullmakten eller 

inte ska överförmyndaren ha möjlighet att agera om det framkommer uppgifter som 

ger upphov till det, till exempel att fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag på ett 

godtagbart sätt eller till och med agerar oegentligt gentemot fullmaktsgivaren. Om det 

inte finns en granskare kan sådana upplysningar komma överförmyndaren tillhanda 

genom släktingar och andra närstående till fullmaktsgivaren. Detta förutsätter 

emellertid att någon har insyn i fullmaktshavarens verksamhet. Anhöriga och 

släktingar ges möjligheten att följa uppdragets utförande genom att de, enligt 10 § 

FFL, snarast ska underrättas när fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har 

trätt i kraft. Anhörigas möjlighet till insyn säkerställs genom att fullmaktsgivaren ska 

kunna bestämma att fullmaktshavaren ska lämna redovisning över sin förvaltning till 

överförmyndaren, där anhöriga kan ta del av den. Överförmyndarens uppgift är 

således inte att utföra regelbunden löpande tillsyn utan mer kontrollera fullmakts-

havarens verksamhet, om omständigheterna kräver det. 

 
”[…] det är regeringens utgångspunkt att det förtroendefulla förhållandet mellan 

fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren medför att behovet av insyn i och kontroll av 

fullmaktshavarens verksamhet är begränsat.”
105
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De ingripande möjligheter som överförmyndaren har är att anordna ett godmanskap 

eller förvaltarskap enligt föräldrabalkens regler. Framtidsfullmakten blir då, i detta 

hänseende, utan verkan. I vissa fall är emellertid inte kraven för godmanskap eller 

förvaltarskap uppfyllda, till exempel om framtidsfullmakten innefattar subsidiära 

förordnanden, det vill säga anvisningar om att någon annan ska inträda i den initialt 

utpekade fullmaktshavarens ställe om denne inte kan fullgöra uppdraget. Därför finns 

även möjligheten för överförmyndaren att skilja fullmaktshavaren från uppdraget om 

denne gör sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse vid utövandet av 

uppdraget eller av någon annan orsak visar sig oförmögen att fullfölja uppdraget. Om 

enbart en fullmaktshavare är utsedd kommer ett beslut om förbud att bruka 

framtidsfullmakten att få följden att fullmakten blir utan verkan.
106  
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5  En nordisk utblick 

 

5.1  Danmark 

 

Danmark har, liksom Sverige, infört en lag om framtidsfullmakter. Danmarks lov om 

fremtidsfuldmagter (LOV nr 618 af 08/06/2016) trädde i kraft den 8 juni 2016.
107

 

Danmarks lagstiftning om framtidsfullmakter är av huvudsakligen offentligrättslig 

karaktär, vilket skiljer sig från den svenska lagstiftningen som är av privaträttslig 

karaktär. Precis som i Sverige har emellertid propositionen 2015/1 LF 135 i Danmark 

tagit sikte på att motivet bakom lagen är att utöka individens självbestämmanderätt. 

Detta ska genomföras genom att ge en större möjlighet för individen (fullmakts-

givaren) att själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dennes ange-

lägenheter när denne inte själv kan ta hand om det längre.
108

  

 

Reglerna för upprättande av en dansk framtidsfullmakt är desamma som reglerna i 

Sverige. Den som är 18 år kan skriva en framtidsfullmakt som ska träda i kraft när 

personen, i framtiden, till följd av sjukdom, nedsatt mental funktion eller hälsa eller 

liknande inte längre kan ta hand om de angelägenheter som omfattas av fullmakten. 

En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera personer för att ta hand om ekonomiska 

och personliga angelägenheter. Till skillnad från i Sverige ska de danska framtids-

fullmakterna vara digitalt registrerade. Det är justitieministern som bestämmer vem 

som har tillgång till registret och hur skapandet och erkännandet av framtids-

fullmakter kan göras utan den digitala lösningen.
109

 

 

Gällande ikraftträdandet av en framtidsfullmakt skiljer sig det danska och det svenska 

systemet åt. I Danmark sker ikraftträdandet på ett mer offentligrättsligt sätt, nämligen 

att en framtidsfullmakt träder i kraft efter att en begäran därom lämnats in till stats-

förvaltningen, som är den myndighet som utövar tillsyn över fullmaktshavarens 

verksamhet. I begäran ska bifogas ett läkarintyg som anger att fullmakten har kommit 

till stånd. Statsförvaltningen kan avstå från kravet på läkarintyg, om det på annat sätt 

framgår att fullmaktsgivaren befinner sig i den position som krävs.
110

  

 

När någon fått en fullmakt angående ekonomiska angelägenheter ska detta omedelbart 

börja gälla gentemot tredje man genom fullmaktshandlingar i fullmaktsgivarens namn 

och inom ramen för fullmakten. Den som har fått fullmakt angående personliga 

angelägenheter representerar fullmaktsgivaren gentemot offentliga och privata 

myndigheter. Om det finns flera fullmaktshavare representerar var och en sina 

befogenheter, om inte annat anges i framtidsfullmakten.
111
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Precis som i Sverige måste fullmaktshavaren följa de instruktioner som fullmakten 

anger och tillvarata fullmaktsgivarens intressen samt så långt som möjligt involvera 

fullmaktsgivaren och dennes anhöriga. Fullmaktshavaren kan inte ingå rättshandlingar 

med sig själv eller i övrigt använda framtidsfullmakten där det föreligger motstridiga 

intressen. Om fullmaktshavaren strider mot sitt uppdrag ska denne ersätta fullmakts-

givaren för skada som orsakats av avsiktliga eller försumliga omständigheter.
112

 

Fullmaktshavaren kan, angående ekonomiska angelägenheter, återkalla andra 

fullmakter inom framtidsfullmaktens område, som har beviljats av fullmaktsgivaren. 

Fullmaktshavaren kan också ge andra fullmakter att agera på fullmaktsgivarens 

vägnar för ett mer detaljerat ekonomiskt förhållande inom framtidsfullmaktens 

område. En sådan fullmakt får inte omfatta dispositioner, som fullmaktshavaren själv 

har avstått från på fullmaktsgivarens vägnar.
113

  

 

Statsförvaltningen är den myndighet som övervakar fullmaktshavaren. Om staten, 

genom förfrågan eller på annat sätt, får reda på omständigheter som kan strida mot 

fullmaktsgivarens intressen, kan statsförvaltningen inleda en utredning av 

förhållandet. Fullmaktshavaren, ska på begäran, tillhandahålla de upplysningar som är 

nödvändiga för granskningen och följa statsförvaltningens förelägganden. Stats-

förvaltningen kan dessutom inhämta upplysningar, i den omfattning det är nödvändigt 

för att utföra granskningen. På så sätt påminner Danmarks tillsynsregler angående 

framtidsfullmakterna om de svenska reglerna om att överförmyndaren, till viss del, 

kan övervaka fullmaktshavarens verksamhet. Eftersom det danska systemet är av mer 

offentligrättslig karaktär än det svenska systemet föreligger emellertid inte 

möjligheten för fullmaktsgivaren att, i första hand, själv utse någon som ska granska 

fullmaktshavarens verksamhet eller att fullmaktsgivarens make eller sambo eller 

närmaste släktingar granskar verksamheten.
114

  

 

De danska reglerna kring återkallelse, ändring och upphörande av en framtidsfullmakt 

är desamma som de svenska motsvarande reglerna. En framtidsfullmakt kan inte 

göras oåterkallelig, det vill säga fullmaktsgivaren kan alltid återkalla eller ändra en 

framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt som inte har trätt i kraft kan återkallas i 

enlighet med reglerna för skapandet av framtidsfullmakten. En framtidsfullmakt som 

har trätt i kraft kan återkallas eller ändras om fullmaktsgivaren kan förstå betydelsen 

därav. Statsförvaltningen beslutar kring återkallelse och ändring, på fullmaktsgivarens 

begäran. Om det anges i fullmakten, kan fullmaktshavaren be statsförvaltningen helt 

eller delvis återkalla en framtidsfullmakt som har trätt i kraft. En framtidsfullmakt 

upphör om fullmaktsgivaren kommer under förmyndarskap. Detta gäller emellertid 

inte om förmyndarskapet gäller ett bestämt förhållande, som inte omfattar 

framtidsfullmakten, eller som fullmaktshavaren är avgränsad ifrån. En framtids-

fullmakt upphör även vid fullmaktsgivarens död och om fullmaktshavaren frånsäger 
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sig uppdraget, kommer under förmyndarskap eller har upprättat en framtidsfullmakt 

som har trätt i kraft. Om det finns andra fullmaktshavare eller subsidiära fullmakts-

havare, som fortfarande kan verkställa uppdraget, fortsätter framtidsfullmakten att 

vara i kraft angående de relevanta fullmaktshavarna. Statsförvaltningen får utöver 

dessa fall besluta om upphörande av en framtidsfullmakt, eller delvis upphörande, om 

villkoren för dess ikraftträdande inte längre föreligger. Statsförvaltningens beslut om 

ikraftträdande, återkallelse, ändring eller upphörande av en framtidsfullmakt har 

verkan från den tidpunkt som beslutet registreras. Justitieministern kan fastställa 

ytterligare regler om underrättelseplikt till statsförvaltningen om en framtidsfullmakt 

upphör och att statsförvaltningen underrättar berörda parter om framtidsfullmaktens 

återkallelse, ändring eller upphörande.
115

 

 

 

5.2  Finland 

 

I Finland infördes, i likhet med Danmark, en ordning av huvudsakligen offentlig-

rättslig karaktär genom lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) den 1 

november 2007. Lagen tillämpas på en fullmakt som fullmaktsgivaren har förordnat 

ska träda i kraft, om han eller hon förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på 

grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd 

eller av någon annan motsvarande orsak. En fullmaktshavare kan, precis som i 

Sverige, ges behörighet att företräda fullmaktsgivaren gällande både ekonomiska och 

personliga angelägenheter, men inte i personliga frågor såsom samtycke till äktenskap 

eller adoption, erkännande av faderskap, upprättande eller återkallande av ett 

testamente. En juridisk person kan inte utses till fullmaktshavare. En fullmaktsgivare 

kan, precis som i Sverige, utse en andra fullmaktshavare för den händelse att 

fullmaktshavaren på grund av sjukdom eller jäv eller av någon annan orsak är 

tillfälligt förhindrad att sköta uppdraget, eller för den händelse att fullmaktshavaren 

inte tar emot uppdraget, avstår från det eller blir varaktigt förhindrad att sköta det.
116

 

 

Formkraven för en intressebevakningsfullmakt överensstämmer med de svenska 

formkraven för en framtidsfullmakt, nämligen att en fullmakt kan upprättas av den 

som har fyllt 18 år och har förmågan att förstå fullmaktens innebörd. En fullmakt ska 

upprättas skriftligen och fullmaktsgivaren ska underteckna handlingen eller intyga att 

han eller hon undertecknat den i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska sedan 

bestyrka handlingen med sina underskrifter. Vittnena ska förstå att handlingen är en 

intressebevakningsfullmakt, men behöver inte veta handlingens innehåll. Av 

fullmakten ska det framgå i) att den innebär ett bemyndigande, ii) i vilka ärenden 

fullmaktshavaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren, iii) vem som är fullmakts-

givare och fullmaktshavare, samt iv) att fullmakten träder i kraft, om fullmaktsgivaren 

förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de 
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psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande 

orsak. Vittneskraven överensstämmer också med de svenska kraven, se avsnitt 4.2.
117

 

 

Till skillnad från de svenska reglerna om framtidsfullmaktens ikraftträdande träder en 

intressebevakningsfullmakt i kraft när den fastställts av förmyndarmyndigheten enligt 

24 §. Det är emellertid fullmaktshavaren som ska ansöka om fastställelse hos 

förmyndarmyndigheten när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta de angelägenheter 

som fullmakten avser, vilket motsvarar den svenska regeln att det ankommer på 

fullmaktshavaren att besluta när fullmakten har trätt i kraft, se 9 § 2 st. FFL. I ansökan 

om fastställelse ska fullmaktshavaren visa upp fullmakten i original och ett läkar-

utlåtande eller motsvarande som styrker att fullmaktsgivaren har förlorat sin förmåga 

att sköta de angelägenheter som fullmakten gäller. För att fastställelse ska ske måste 

formkraven vara uppfyllda och det ska inte föreligga misstanke om att fullmakts-

havaren är oförmögen eller olämplig att sköta uppdraget. Fullmakter som avser 

ekonomiska angelägenheter ska registreras i ett register för förmyndarskaps-

ärenden.
118

 I propositionen motiveras detta med: 

 
”Syftet med att föreskriva att en intressebevakningsfullmakt måste fastställas för att träda i kraft 

är först och främst att tidpunkten för fullmaktens ikraftträdande entydigt skall kunna fastställas. 

På så sätt kan oklarheter och tvister i fråga om fullmäktigens rätt att företräda fullmaktsgivaren 

undvikas. Sådana problem kan ofta uppstå, om fullmaktsgivarens förlust av handlingsförmåga 

och i anknytning till det bestämmandet av tidpunkten för fullmaktens ikraftträdande får 

bedömas av fullmäktigen ensam. Genom fastställelseförfarandet eftersträvas dessutom att 

fullmakten övervakas av myndigheterna redan vid den tidpunkt då fullmäktigen skall börja 

sköta sitt uppdrag. På så sätt minskar riskerna för oegentligheter. Dessutom garanterar den 

föreslagna regleringen att förmyndarmyndigheten redan från början har kännedom om de 

fullmakter som är i kraft. Detta är en grundläggande förutsättning för att förmyndarmyndigheten 

skall kunna övervaka fullmäktigens verksamhet. En fördel med bestämmelserna om 

fastställande av fullmakt är dessutom att fullmakterna antecknas i registret över 

förmynderskapsärenden. Utomstående person kan på så sätt vid behov kontrollera vem som har 

rätt att företräda den som saknar handlingsförmåga.”
119  

 

Reglerna för upphörande är nästan desamma i Finland som i Sverige. En intresse-

bevakningsfullmakt upphör att gälla i) när fullmakten återkallas eller, om åter-

kallelsen sker efter att fullmakten har trätt i kraft, när återkallelsen fastställts av 

förmyndarskapsmyndigheten, ii) när fullmaktsgivaren avlider, eller iii) när fullmakts-

havaren meddelar förmyndarmyndigheten att han eller hon frånträder sitt uppdrag. 

Om en intressebevakare förordnas för fullmaktsgivaren, upphör fullmakten att gälla 

till den del det hör till intressebevakarens uppgifter att sköta de ärenden som 

fullmakten gäller, precis som i Sverige. Ett löfte om att inte återkalla en intresse-

bevakningsfullmakt är inte bindande. Fullmaktsgivaren kan återkalla fullmakten, om 

han eller hon har förmågan att förstå återkallelsens innebörd. Återkallelsen sker 

genom att fullmaktsgivaren återtar fullmakten eller förstör den. Om fullmaktsgivaren 
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utfärdar en ny intressebevakningsfullmakt, anses den tidigare fullmakten ha 

återkallats till den del den nya fullmakten innehåller bestämmelser som står i strid 

med den tidigare fullmakten. När en intressebevakningsfullmakt har upphört att gälla 

ska fullmaktshavaren utan dröjsmål överlämna fullmakten och den förvaltade 

egendomen till fullmaktsgivaren, fullmaktsgivarens intressebevakare, andrahands-

fullmaktshavare eller någon annan som har rätt till egendomen.
120

  

 

Reglerna om behörighet och befogenhet är desamma i Finland som i Sverige. 

Fullmaktsgivaren blir omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje 

man genom en rättshandling som fullmaktshavaren företar i fullmaktsgivarens namn 

inom fullmaktens gränser. Om fullmaktshavaren överskrider sin behörighet blir 

fullmaktsgivaren inte bunden av rättshandlingen. Om fullmaktshavaren handlar i strid 

med fullmaktsgivarens anvisningar (befogenheten), binder rättshandlingen inte 

fullmaktsgivaren, om tredje man insåg eller borde ha insett att fullmaktshavaren 

överskred sin befogenhet. Fullmaktshavaren får inte företräda fullmaktsgivaren när 

fullmaktshavarens och fullmaktsgivarens intressen är motstridiga.
121

 

 

Fullmaktshavaren är skyldig, precis som i Sverige, att ersätta skada som han eller hon 

uppsåtligen eller av oaktsamhet vid fullgörande av uppdrag för fullmaktsgivarens 

räkning har orsakat fullmaktsgivaren. Fullmaktsgivaren är emellertid inte skyldig att 

ersätta skada som fullmaktshavaren har orsakat när han eller hon handlat för 

fullmaktsgivarens räkning, se 3 kap. 1 § 3 st. i skadeståndslagen (412/1974).
122

 

 

Angående tillsynen av fullmaktshavarens verksamhet skiljer sig den finska lag-

stiftningen från den svenska. Det föreligger inte någon möjlighet för fullmaktsgivaren 

att utse en granskare av fullmakten, jfr. 23 § FFL, utan förmyndarmyndigheten är den 

tillsynsmyndighet som ska övervaka fullmaktshavarens verksamhet. Den finska 

förmyndarmyndighetens tillsyn och den svenska överförmyndarens tillsyn har 

emellertid vissa likheter. Precis som i Sverige ska fullmaktshavaren lämna 

redovisning för sitt uppdrag och upplysningar om fullmaktsförhållandet och vidtagna 

åtgärder till myndigheten. Om fullmaktshavaren försummar att lämna redovisning kan 

förmyndarmyndigheten ålägga fullmaktshavaren att vidta den försummade åtgärden 

och förena beslutet med vite eller hot om att åtgärden utförs på den försumliges 

bekostnad, se 57 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). När fullmakten har 

upphört är fullmaktshavaren även tvungen, om inte annat förordnas i fullmakten, att 

lämna redovisning för sitt uppdrag till den som har rätt att ta emot egendomen.
123
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5.3  Norge 

 

Ett alternativ till de offentligrättsliga systemen som finns i Danmark och Finland är 

det mera privaträttsliga systemet som infördes i Norge genom ett nytt kapitel i 

vergemålsloven, kapitel 10 (LOV 2010-03-26 nr 09: Lov om vergemål) som trädde i 

kraft den 1 juli 2013.
124

 Den norska lagstiftningen definierar framtidsfullmakten som 

en fullmakt till en eller flera personer som representerar fullmaktsgivaren efter att 

denne på grund av psykisk sjukdom, demens eller kraftigt nedsatt hälsa inte längre 

kan skydda sina intressen inom de områden som en framtidsfullmakt omfattar. En 

framtidsfullmakt kan, precis som i Sverige, endast upprättas av den som har fyllt 18 år 

och har förmåga att förstå fullmaktens betydelse. Den som utses till fullmaktshavare 

ska, vid tidpunkten för att fullmakten träder i kraft, ha fyllt 18 år, vara en fysisk 

person och inte vara under förmyndarskap. Fullmakten kan utpeka en annan 

fullmaktshavare för den händelse att fullmaktshavaren är minderårig eller är 

förhindrad att utföra sitt uppdrag. En norsk framtidsfullmakt kan, i likhet med de 

svenska framtidsfullmakterna, omfatta både ekonomiska och personliga ange-

lägenheter, men inte personliga frågor såsom behörigheten att rösta i val, ingå 

äktenskap, erkänna faderskap, samtycka till organdonation, skapa eller återkalla 

testamente eller samtycka till något inom andra särskilt personliga förhållanden.
125

   

 

För norska framtidsfullmakter föreligger samma formkrav som för svenska framtids-

fullmakter, nämligen att en framtidsfullmakt ska vara skriftlig med två vittnen som är 

samtidigt närvarande och vet att dokumentet är en framtidsfullmakt.
126

 Vittnena måste 

dessutom underteckna dokumentet medan fullmaktsgivaren är närvarande. Vittnena 

ska ha fyllt 18 år och måste ha förmåga att förstå innebörden av underskriften. 

Fullmaktshavaren, dennes make/maka, sambo, föräldrar, barn och barnbarn kan inte 

vara vittne. Om formkraven inte har efterföljts är framtidsfullmakten ogiltig.
127

   

 

Precis som i Sverige träder en norsk framtidsfullmakt i kraft när fullmaktsgivaren inte 

längre är i stånd att tillvarata de angelägenheter som omfattas av fullmakten och även 

här är det fullmaktshavaren som ska ta ställning till om fullmakten har trätt i kraft. 

Snarast möjligt ska fullmaktshavaren underrätta fullmaktsgivarens make eller sambo 

om att fullmakten har trätt i kraft och om dess innebörd. Om fullmaktsgivaren är ogift 

och saknar sambo ska andra nära släktingar till fullmaktsgivaren underrättas.
128

  

 

En skillnad mellan den norska och den svenska rättsordningen gällande ikraft-

trädandet av en framtidsfullmakt är den möjlighet som det norska systemet erbjuder, 

nämligen att fullmaktshavaren kan be länsstyrelsen (fylkesmannen) att bekräfta 

ikraftträdelsen, en så kallad stadfesting. Bekräftelse sker om fullmakten har skapats i 
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enlighet med formkraven och fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att tillvarata sina 

intressen. Bekräftelse sker således inte om formkraven inte är uppfyllda eller om det 

finns anledning att misstänka att fullmaktshavaren är olämplig för uppdraget. Detta 

förfarandesätt påminner om den finska modellen med fastställelse av intresse-

bevakningsfullmakt, dock med den skillnaden att det i Finland är ett obligatoriskt 

förfarande medan det i Norge handlar om en fakultativ möjlighet. I propositionen 

motiverades valet av detta förfarandesätt med att huvudsyftet med framtids-

fullmakterna är att skapa ett enkelt och privaträttsligt alternativ till ställföreträdar-

skapet. Ett obligatoriskt fastställelseförfarande kopplat till ikraftträdandet ansågs 

medföra onödigt arbete och kostnader för både fullmaktsgivaren, fullmaktshavaren 

och för det allmänna. Emellertid konstaterades att det vid större transaktioner, till 

exempel fastighetsförsäljning, kan finnas ett behov av ett fastställelseförfarande.
129

  

 

Precis som i Sverige ska fullmaktshavaren handla i enlighet med fullmakten och 

främja fullmaktsgivarens intressen och rättigheter. Innan fullmaktshavaren fattar 

beslut måste fullmaktsgivaren höras, om det kan ske utan betydande svårigheter. 

Detta är emellertid inte nödvändigt om fullmaktsgivaren inte kan förstå betydelsen 

därav. Om fullmaktshavaren är obehörig i någon fråga kan fullmaktsgivaren eller 

dennes anhöriga begära att länsstyrelsen utser en förmyndare i denna fråga.
130

 

 

Återkallelsereglerna i Norge är desamma som i Sverige. Ett löfte om att inte återkalla 

en framtidsfullmakt är inte bindande. Fullmaktsgivaren kan återkalla framtids-

fullmakten om han eller hon har förmågan att förstå betydelsen av detta. Återkallelse 

sker genom att fullmaktsgivaren kräver fullmakten tillbaka eller får den förstörd. 

Fullmaktshavaren är tvungen, efter krav från fullmaktsgivaren, att lämna tillbaka 

fullmakten. Om tredje man har fått en särskild förklaring om att framtidsfullmakten är 

återkallad, gäller detta som återkallelse gentemot honom eller henne.
131

 

 

Det kan fastslås i en framtidsfullmakt att fullmaktshavaren ska ha informations- och 

redovisningsskyldighet gentemot tredje man. Fullmaktshavaren ska även, på begäran 

av länsstyrelsen (fylkesmannen), lägga fram de upplysningar kring fullmakts-

förhållandet som länsstyrelsen kräver. Myndigheten kan förelägga fullmaktshavaren 

att föra redovisning och ge myndigheten den insyn som är nödvändig för att 

säkerställa fullmaktsgivarens intressen. Fullmaktsgivarens anhöriga eller 

fullmaktshavaren kan begära att fullmaktsgivaren ska sättas under förmynderskap. 

Förmyndarskapet ersätter då framtidsfullmakten i den omfattning som 

förmyndarskapet berör samma områden som framtidsfullmakten. Denna granskning 

av fullmaktshavarens verksamhet påminner om den svenska granskningen, med en 

huvudsakligen privaträttslig lösning, dock med inslag av offentligrättslig karaktär.
132  
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6  Diskussion 

 

6.1  Vilka motiv finns bakom lagen (2017:310) om framtidsfullmakter? 

 

6.1.1  Lagstiftningsprocessen 

 

Många människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd, 

vilket medför svårigheter att ta hand om sig själv och sina angelägenheter. I Sverige 

ökar andelen äldre i befolkningen och därmed ökar även behovet av stöd- och 

hjälpåtgärder. Lagen om framtidsfullmakter ämnar vara ett alternativ till 

ställföreträdarskap i föräldrabalken och ett komplement till de ordinära fullmakterna i 

avtalslagen. Lagen erbjuder möjlighet för enskilda att själva utse en eller flera 

personer som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de 

vid en framtida tidpunkt själva inte kan det. Tanken med reformen var således att 

stärka enskildas självbestämmande genom att förbättra deras möjlighet att själva 

planera sin framtid och samtidigt behålla kontrollen över frågor som är av stor 

betydelse för dem. Mycket fokus lades just på denna fråga om självbestämmanderätt 

för individer i propositionen och lagstiftaren tryckte mycket på att ett privaträttsligt 

institut bäst ämnade skydda detta intresse men möjligheten finns att bibehålla 

integriteten och självbestämmanderätten hos individer i vårt samhälle trots 

offentligrättsliga inslag i framtidsfullmaktslagstiftningen, vilket jag återkommer till 

längre ner i detta diskussionsavsnitt.  

 

Som framgått av detta arbete har diskussionen kring införande av framtidsfullmakter 

förekommit under en längre period i Sverige. Redan i en utredning 2002 övervägdes 

huruvida framtidsfullmakter var ett alternativ till stödformerna god man och 

förvaltare i föräldrabalken, vilken resulterade i slutbetänkandet Frågor om 

Förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112). Några år senare 

lämnades förslag till kompletterande bestämmelser till utredningens förslag till lag om 

framtidsfullmakter, vilket resulterade i departementspromemorian Framtidsfullmakter 

(Ds. 2014:16). Inför den lagstiftning som trädde i kraft i Sverige detta år behandlade 

regeringen både SOU 2004:112 och Ds. 2014:16. En fråga som uppkommer härom är 

varför det har tagit så lång tid för Sverige att införa ett system med framtids-

fullmakter? Institutet har funnits under en längre tid och den svenska diskussionen 

började, som sagt, redan 2002. Våra grannländer har haft lagstiftning om framtids-

fullmakter under en ganska lång period och även Europarådet har rekommenderat 

medlemsstaterna att verka för att beslutsförmögna personer ska kunna lämna en 

fullmakt som ska fortsätta att gälla eller träda i kraft om fullmaktsgivaren blir 

beslutsoförmögen och att medlemsstaterna ska verka för att rättsligt skydda 

hjälpbehövande vuxna
133

, men ändå har Sverige inte infört lagstiftning därom förrän i 

år, 2017. Kan detta till exempel bero på motstånd eller hinder av ett införande? 
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Eftersom doktrinen på området är minst sagt otillräcklig finns det tyvärr inte tillgång 

till sakkunnigas åsikter om framtidsfullmakter. I propositionen (prop. 2016/17:30) 

framkom emellertid att vissa remissinstanser, bland annat Juridiska fakultetsnämnden 

vid Uppsala universitet, Uppsala kommun, Svenska Bankföreningen och Svensk 

Försäkring, ansåg att lagförslaget sammanlagt hade sådana brister att det inte kunde 

läggas till grund för lagstiftning. Andra remissinstanser, bland annat Svea hovrätt, 

Uppsala tingsrätt, Justitiekanslern, Domstolsverket med flera, var i huvudsak positiva 

till införandet av framtidsfullmakter i svensk rätt men ansåg emellertid att det förelåg 

brister i fråga om fullmaktens ikraftträdande och tillsynen över fullmaktshavarens 

verksamhet.
 134

 Om brister föreligger i lagstiftningen, till och med till den grad att 

vissa remissinstanser anser att lagen inte borde införas, varför har den då införts i 

Sverige och, under den långa tid det har tagit att införa institutet i svensk rätt jämfört 

med Sveriges grannländer, torde den svenska lagstiftningen vara nästintill bristfri, 

vilket den inte helt och hållet är. 

 

 

6.1.2  Resurser och kostnader 

 

Som nämnts i detta arbete anser lagstiftaren att införandet av den nya ordningen med 

framtidsfullmakter medför att resurser från det offentliga kan frigöras eftersom 

behovet av gode män och förvaltare minskar. Samhällets resurser bör användas på ett 

så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. För att detta ska vara möjligt 

förutsätts att enskilda kan få samma typ av hjälp, men på ett mindre ingripande sätt än 

vid förordnande av en god man eller förvaltare. Detta blir, enligt lagstiftaren, möjligt 

med införandet av den nya ordningen. Eftersom grundanledningen till införandet av 

framtidsfullmakter var att öka individers integritet och självbestämmanderätt, torde 

emellertid intresset av att skydda dessa rättigheter vägas gentemot intresset att spara 

på samhällets resurser. Samhället torde, enligt min mening, kunna stå vissa kostnader 

för att säkerställa att två så viktiga intressen skyddas.  

 

 

6.1.3  Kompetens 

 

Ett av motiven bakom lagen om framtidsfullmakter var att fullmakterna skulle agera 

som ett alternativ till ställföreträdarskapet enligt föräldrabalken. Det har lyfts i detta 

arbete att lagstiftaren bland annat har kritiserat ställföreträdarnas kompetens. Frågan 

som uppkommer är huruvida framtidsfullmakterna kommer att bidra till ökad 

kompetens. Eftersom framtidsfullmaktsgivaren kan utse vilken fysisk person som 

helst till fullmaktshavare torde kompetensen bland de utsedda vara mindre än den 

kompetens som föreligger bland ställföreträdare som är utsedda av allmän domstol 

eller myndighet, efter kontroller, och som oftast har eller har haft mer än ett uppdrag. 

Den trygghet som emellertid föreligger för framtidsfullmaktsgivaren är att denne själv 

har utsett fullmaktshavaren och därmed, sannolikt, har valt en person som denne helt 
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och hållet litar på. Oftast torde framtidsfullmaktsgivare därmed välja en person som 

står denne nära, kanske en familjemedlem eller en nära vän, som således är insatt i 

fullmaktsgivarens liv och som har bred kompetens angående just denna specifika 

person som fullmaktshavaren ska hjälpa; fullmaktsgivaren.  

 

 

6.1.4  Tillsyn över de olika rättsinstituten 

 

En av de viktigaste frågorna i detta arbete torde vara den om vilka tillsynsmöjligheter 

som föreligger vid de olika rättsinstituten. Som framgått av detta arbete föreligger 

ingen vidare tillsyn över de ordinära fullmakterna enligt avtalslagen, utan rättsliga 

tvister kring dessa löses i domstol där allmänna avtalsrättsliga principer blir 

avgörande. Ställföreträdarskapssystemet övervakas av överförmyndaren som, i sin tur, 

övervakas av länsstyrelsen. Överförmyndarens verksamhet utövas under skadestånds-

ansvar, vilket kan bli aktuellt vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning men 

eftersom bevisbördan för att en skada har uppstått och att ett tillräckligt 

orsakssamband föreligger hamnar på den skadelidande, den enskilde, och dessa krav 

ställs väldigt högt blir det svårt, och ibland omöjligt, för den enskilde att bevisa att 

skadan har skett samt att orsakssambandet föreligger. Vidare är länsstyrelsens tillsyn 

över överförmyndaren främst av formell karaktär, vilket innebär att de främst 

kontrollerar att de följer de förvaltningsrättsliga kraven och inte de specifika 

förmyndarskapsrättsliga kraven enligt föräldrabalken särskilt mycket. Tillsynen över 

detta system är således helt och hållet av offentligrättslig karaktär eftersom det är 

myndigheter som utövar kontrollen. Framtidsfullmakterna och fullmaktshavarens 

verksamhet kontrolleras av, i första hand, en av fullmaktsgivaren utsedd person, en så 

kallad granskare och, i andra hand, av överförmyndaren. I de fall fullmaktsgivaren har 

utsett en granskare torde tillsynsmöjligheterna vara större eftersom granskaren i så fall 

har fått i uppgift att se till att allting går rätt till och denna person torde oftast vara 

någon som fullmaktsgivaren känner eller i alla fall litar på. Om en granskare inte har 

utsetts har fullmaktsgivarens anhöriga rätt att begära redovisning från fullmakts-

havaren angående dennes verksamhet. Anhöriga får en möjlighet att följa 

fullmaktshavarens verksamhet genom att de ska underrättas när framtidsfullmakten 

har trätt i kraft. Om sådana personer överhuvudtaget saknas föreligger ett problem. 

Vem eller vilka ska då övervaka fullmaktshavarens verksamhet och hur ska 

överförmyndaren, som sista utväg, få reda på att misstanke om missbruk föreligger? I 

detta hänseende kan det vara bra med ett obligatoriskt offentligrättsligt tillsynsorgan 

även gällande framtidsfullmakter som utför kontroller kontinuerligt över fullmakts-

havarens verksamhet eller, om detta inte är möjligt eftersom syftet med 

framtidsfullmakten är att bevara den enskildes självbestämmanderätt så långt som 

möjligt, borde det införas ett krav på att en granskare ska utses i framtidsfullmakten i 

stället för att detta ska vara en valmöjlighet. Detta krav torde inte negativt påverka 

den enskildes självbestämmanderätt eftersom denne i så fall fortfarande behåller 

rätten att själv utse vem som ska vara granskare. Om det föreligger ett rättsligt krav på 
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att utse en granskare redan i framtidsfullmakten skulle i alla fall rättssäkerheten 

gynnas av detta samt att tillsynsmöjligheterna över framtidsfullmakterna skulle öka.   

 

 

6.2  Är framtidsfullmakter att föredra framför ställföreträdarskap enligt 

föräldrabalken och ordinära fullmakter enligt avtalslagen? 

 

6.2.1  De ordinära fullmakterna kontra framtidsfullmakterna 

 

Så länge den enskilde kan sköta sina ekonomiska angelägenheter själv kan han eller 

hon få hjälp genom att utfärda en ordinär fullmakt med stöd av de allmänna 

avtalsrättsliga reglerna i avtalslagen. Den enskilde kan således själv bestämma vem 

som ska företräda honom eller henne. Fullmaktsreglerna i avtalslagen bygger 

emellertid på att fullmaktsgivaren kan instruera och kontrollera fullmaktshavaren och 

att fullmaktsgivaren har förmåga att återkalla fullmakten om han eller hon är missnöjd 

med fullmaktshavaren. Det är osäkert vilken giltighet en sådan fullmakt har när 

fullmaktsgivaren inte längre har kvar de förutsättningar som krävs för att upprätthålla 

sin roll i fullmaktsförhållandet. Om den enskilde blir beslutsoförmögen, det vill säga 

inte längre kan fatta egna beslut, förstå relevant information, överväga alternativen 

och fatta beslut baserat på dessa överväganden, riskerar fullmaktsgivaren att denne 

mister sin kontroll över fullmaktshavarens handlande och därmed uppstår en risk för 

missbruk. En framtidsfullmakt innebär att den enskilde helt har mist sin förmåga att 

kontrollera fullmaktshavarens handlande på grund av sjukdom eller nedsatt 

hälsotillstånd, men därför finns möjligheten för den enskilde att, vid upprättande av 

framtidsfullmakten, när förmågan att fatta självständiga beslut fortfarande föreligger, 

utse en granskare i framtidsfullmakten som får till uppgift att granska fullmakts-

havarens verksamhet. Därmed kan fullmaktsgivaren välja en person som denne helt 

och hållet litar på som kan granska de viktiga frågorna, när fullmaktsgivaren själv är 

oförmögen till att göra detta. På så sätt får framtidsfullmakten anses vara att föredra 

framför de ordinära fullmakterna i detta avseende. De vanliga fullmakterna enligt 

avtalslagen avser dessutom normalt endast de ekonomiska angelägenheterna, till 

exempel ingående av avtal, och således inte de personliga angelägenheterna såsom 

den enskildes behov av omvårdnad eller nyttjande av den enskildes tillgångar. Även i 

detta avseende är således framtidsfullmakterna att föredra eftersom de medför 

representation i såväl de ekonomiska som de personliga angelägenheterna.  

 

Ytterligare en komplikation med de ordinära fullmakterna är att en tredje man med 

tiden kan bli tveksam till att godta fullmakten om det visar sig att fullmaktsgivarens 

hälsotillstånd försämras. Den ordinära fullmakten baseras ju på att fullmaktsgivaren, 

vid tillfället för upprättandet av fullmakten, var vid sådan hälsa att denne själv kunde 

utse vem som skulle företräda honom eller henne. När fullmaktsgivarens hälso-

tillstånd senare försämras blir det således svårt för tredje man att lita på dennes 

beslutsförmåga och kanske därmed vill avstå från att rättshandla utifrån den ordinära 

fullmakten. Vid en framtidsfullmakt föreligger inte detta problem med att tredje man 
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behöver förlita sig på fullmaktsgivarens förmåga att kontrollera fullmaktshavarens 

brukande av fullmakten eftersom tanken med en framtidsfullmakt är att den träder i 

kraft just på den grund att fullmaktsgivarens förmåga att handa sina angelägenheter 

hat fallit bort. Såsom nämndes ovan finns även möjligheten för en fullmaktsgivare att 

vid upprättandet av en framtidsfullmakt utse en betrodd granskare som, efter 

fullmaktsgivaren har blivit beslutsoförmögen, har att granska fullmakten och 

fullmaktshavarens handlande. Därmed torde tredje man ha större anledning att lita på 

att fullmakten fortfarande är att anse som giltig och att allting sköts enligt 

fullmaktsgivarens önskan.  

 

 

6.2.2  Ställföreträdarskapet kontra framtidsfullmakterna 

 

Innan lagen med framtidsfullmakter infördes hänvisades en person som, till följd av 

sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd, till exempel demens eller annan sjukdom som 

kan leda till att en person blir beslutsoförmögen, inte kunde sköta sina angelägenheter 

till ordningen om god man och förvaltare i föräldrabalken. Systemet är av 

huvudsakligen offentligrättslig karaktär och bygger därmed i högsta grad på insyn och 

kontroll från samhällets sida. Dessa regler ger inte enskilda möjligheten att själva 

välja vem som ska företräda dem när de själva inte längre kan. Förvaltarskap är en 

tvångsåtgärd som alltså till och med kan genomföras mot den enskildes vilja samt att 

den enskilde fråntas helt sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltar-

förordnandet. Förordnandet av en god man förutsätter dessutom att hjälpbehovet 

föreligger redan vid tidpunkten för förordnandet. I praktiken medför det att den 

enskilde har begränsade möjligheter att påverka valet av ställföreträdare eftersom 

beslutsoförmågan redan har uppstått när ställföreträdaren ska utses. Detta resulterar i 

att den enskilde kan känna oro över sin situation och framtid eftersom denne inte kan 

påverka utgången. Framtidsfullmakter torde, i jämförelse med systemet med 

ställföreträdarskap, således bli ett bättre alternativ angående den enskildes 

självbestämmanderätt. Enskildas möjlighet att själva bestämma vem som ska 

företräda dem i framtiden kan leda till att de känner att de har kontroll över 

situationen samt att de får känna sig trygga med hur deras angelägenheter sköts när de 

själva inte längre kan sköta dem.  

 

Ställföreträdarskap aktualiserar frågor som är av stor betydelse för den enskildes liv, 

som kan beröra både ekonomiska och personliga angelägenheter. Samhällets insatser 

bör bygga på respekt för enskildas integritet. Enskilda bör, i största möjliga 

utsträckning, ges inflytande och medbestämmande i frågor som rör dem själva. En 

viktig grundprincip inom förmynderskapsrätten, som bland annat har framgått av NJA 

2015 s. 851, är att åtgärder ska vidtas bara när, och i den utsträckningen, de är 

nödvändiga för att skydda den enskildes intressen. Den minst ingripande åtgärden ska 

alltid väljas och åtgärden ska vara rättssäker och skydda enskilda mot utnyttjande. 

Med anledning härav torde ordningen om framtidsfullmakter vara det bästa 

alternativet eftersom de är mindre ingripande i den enskildes integritet. 
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6.2.3  Tillämpningsproblematik med framtidsfullmakterna 

 

Med ordningen om framtidsfullmakter föreligger emellertid några tillämpnings-

problem. Ett av dessa problem är frågan kring tolkningen av en framtidsfullmakt. 

Denna fråga nämns nästan inte alls i förarbetena till lagen om framtidsfullmakter, men 

advokat Per Westman nämner problematiken i sin bok Förmynderskap. En 

framtidsfullmakt är inte en rättshandling för dödsfalls skull, såsom testamente eller 

förmånstagarförordnande vid livförsäkring, och det är inte heller en ensidig 

rättshandling i egentlig mening. Därmed kan man inte, utan vidare, analogiskt 

tillämpa vad som gäller angående tolkning av testamente. Westman nämner exemplet 

om vad som händer om två makar upprättar ett inbördes testamente till förmån för 

varandra och en varsin framtidsfullmakt där de sätter varandra som fullmaktshavare åt 

varandra och de sedan skiljer sig? Testamentet blir utan verkan i den situation någon 

av makarna senare avlider, se 11 kap. 8 § ÄB, men någon motsvarande regel har inte 

föreslagits angående framtidsfullmakter och det är osäkert om den testamentsrättsliga 

tolkningsregeln kan ha motsvarande betydelse när det gäller tolkningen av 

framtidsfullmakter.
135

 Enligt min åsikt är detta en fråga av sådan vikt att den bör 

regleras i lagstiftningen om framtidsfullmakter, exempelvis med en bestämmelse 

liknande den som finns i 11 kap. 8 § ÄB. Eftersom både ett testamente och en 

framtidsfullmakt är sådana värdehandlingar av stor betydelse för enskilda och de ofta 

behandlar egendom av sådant värde att de enskilda har mycket att förlora om 

handlingar skulle bli föremål för missbruk är det min uppfattning att en inbördes 

framtidsfullmakt inte heller borde gälla vid den händelse att makarna skiljer sig och 

den ena maken sedan avlider. Därmed anser jag att en bestämmelse därom bör införas 

i lagen om framtidsfullmakter för att undvika denna tillämpningsproblematik.  

 

Ett annat problem med framtidsfullmakter är den rättsosäkerhet som kan uppstå. Anta 

till exempel att en förälder till flera bröstarvingar har upprättat en framtidsfullmakt 

där enbart en av bröstarvingarna blir fullmaktshavare. Senare hamnar föräldern i den 

situation där denne, på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd, inte längre kan 

sköta sina angelägenheter och det blir upp till den ena bröstarvingen (fullmakts-

havaren) att bedöma huruvida fullmakten har trätt i kraft. Hur ska fullmaktshavaren 

bevisa att fullmaktsgivaren befinner sig i det tillstånd som krävs för att framtids-

fullmakten ska ha trätt i kraft? Det föreligger inget rättsligt krav på att ett läkarintyg 

ska finnas och om detta inte finns uppstår stora problem för fullmaktshavaren att 

bevisa ikraftträdandet. Fullmaktshavaren får då försöka lägga fram bevis utifrån 

dialoger denne har haft med fullmaktsgivaren och dennes anhöriga. Övriga 

bröstarvingar kan då hävda att fullmaktsgivaren inte befinner sig i det tillstånd som 

krävs för att de inte vill att fullmakten ska ha trätt i kraft. Gällande fullmaktsgivarens 

hälsotillstånd föreligger dessutom sekretess på de flesta av dennes medicinska 
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uppgifter, vilket gör det svårt för fullmaktshavaren att överhuvudtaget kontrollera 

hälsotillståndet hos fullmaktsgivaren. Om fullmaktshavaren sedan går till banken för 

att verkställa några av åtgärderna enligt framtidsfullmakten uppstår det problem för 

banken att ta ställning till huruvida fullmakten är giltig och huruvida den ena 

bröstarvingen har möjlighet att missköta användandet av framtidsfullmakten gentemot 

sina syskon. Det finns ingen möjlighet för banken att göra en utredning av frågan och 

om det dessutom inte finns någon utsedd granskare, får banken helt enkelt lita på 

fullmaktshavarens ord att fullmakten gäller. Detta problem mildras emellertid genom 

avtalslagens regler kring att fullmaktshavaren ansvarar för att denne har en giltig 

fullmakt gentemot tredje man och får således ersätta tredje man för eventuella skador 

som denne drabbas av till följd av att fullmaktshavaren agerar utan giltig fullmakt, se 

25 § AvtL. Det borde emellertid, som redan nämnts, även införas ett krav på att 

fullmaktsgivaren ska utse en granskare i framtidsfullmakten för att minska rätts-

osäkerheten kring framtidsfullmakterna ytterligare. 

 

Som nämnts i arbetet föreligger det, i Sverige, inget rättsligt krav på att det till 

upprättandet av en framtidsfullmakt ska knytas en försäkran, till exempel ett 

läkarintyg, eller liknande om fullmaktsgivarens hälsotillstånd vid upprättandetillfället, 

utan det ligger på den som vill föra en ogiltighetstalan av framtidsfullmakten att föra 

bevisning om sådana omständigheter. Detta torde medföra en del problem och bör 

därför granskas och kritiseras. Om det inte föreligger ett krav på att ett läkarintyg eller 

liknande ska visas upp för att styrka att framtidsfullmaktsgivaren var ”vid sina 

sinnens fulla bruk” när denne upprättade framtidsfullmakten föreligger risken att man, 

vid senare tillfälle när framtidsfullmakten har trätt i kraft, hamnar i en ord-mot-ord-

situation mellan fullmaktsgivarens anhöriga och fullmaktshavaren kring huruvida 

fullmaktsgivaren hade beslutsförmåga när framtidsfullmakten upprättades. Framtids-

fullmakten ska emellertid bevittnas vid upprättandet och dessa vittnen får därmed 

anses intyga att fullmaktshavaren var vid sunt förstånd vid upprättandetillfället, precis 

som vid upprättande av testamente, men för att undvika några problem angående detta 

borde ett rättsligt krav på ett läkarintyg eller liknande vid upprättandetillfället ändå 

införas. Vidare finns det inte heller något krav på registrering av en framtidsfullmakt i 

den svenska lagstiftningen om framtidsfullmakter. Registreringskrav för framtids-

fullmakter föreligger emellertid i de övriga nordiska länderna; Danmark, Finland och 

Norge. Genom att införa ett register över framtidsfullmakter som har trätt i kraft även 

i Sverige torde en del risker kunna åtgärdas, såsom risken för att framtidsfullmakten 

missbrukas genom att någon försöker hävda att den har en framtidsfullmakt som har 

trätt i kraft när den kanske inte har det samt att de höga kraven på fullmaktshavaren 

om att bedöma både ikraftträdandet av framtidsfullmakten och huruvida formkraven 

för framtidsfullmakten är uppfyllda hade kunnat undvikas eftersom registreringen av 

framtidsfullmakten skulle kunna innefatta en prövning om formkraven är uppfyllda. 
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6.2.4  Avvägning mellan hjälpåtgärderna 

 

Kring valet mellan hjälpåtgärderna, ställföreträdarskap och en ordinär fullmakt, är 

rättsfallet NJA 2015 s. 851 vägledande. HD fastslog vad som ska beaktas vid 

avvägningen dem emellan. NJA 2015 s. 851 aktualiserar två frågor, dels hur 

godmanskap förhåller sig till andra hjälpåtgärder som kan vara mindre ingripande, 

dels hur saken ska utredas och bedömas i ett ärende om att anordna godmanskap. Ett 

anordnande av godmanskap förutsätter att den enskilde på grund av sjukdom eller 

liknande har svårt att ta hand om sina angelägenheter samt att åtgärden behövs i 

rättslig mening. Godmanskap ska således ställas emot andra, mindre ingripande, 

hjälpåtgärder. Här gäller principen om att den minst ingripande åtgärden ska 

användas, vilket medför att om den enskildes behov kan tillfredsställas på något annat 

sätt än godmanskap, ska detta tillämpas. Utfärdande av en ordinär fullmakt är möjligt 

när det gäller de ekonomiska angelägenheterna, men inte de personliga. En sådan 

fullmakt förutsätter emellertid att den enskilde, trots sjukdom eller liknande, kan 

kontrollera fullmaktshavaren själv. Vid godmanskap sköter det allmänna kontrollen 

över fullmaktshavarens verksamhet. Frågan om mindre ingripande åtgärder, såsom 

ordinära fullmakter, är tillräckliga för att tillfredsställa den enskildes behov får 

således bedömas och avgöras i varje enskilt fall. I detta rättsfall bedömde HD att den 

enskilde led av sådan sjukdom som krävs för att ett godmanskap ska kunna anordnas 

och att detta tillstånd dessutom var av sådan grad att den enskilde inte hade möjlighet 

att själv kontrollera fullmaktshavaren, vilket därmed uteslöt utfästande av en ordinär 

fullmakt. HD konstaterade även att ingen annan mindre ingripande åtgärd kunde sköta 

den enskildes angelägenheter på ett tillfredsställande sätt. HD fastslog därmed att 

godmanskap skulle anordnas åt den enskilde i detta fall.  

 

Vid avvägningen mellan ställföreträdarskap och en framtidsfullmakt torde 

bedömningen vara densamma eftersom framtidsfullmakten också anses vara en 

mindre ingripande åtgärd för den enskilde än ställföreträdarskap samt att båda 

åtgärderna blir aktuella först när den enskilde befinner sig i ett tillstånd av 

beslutsoförmåga. Även här torde alltså den enskildes hjälpbehov i varje enskilt fall 

avgöra vilken hjälpåtgärd som krävs för att, på bästa sätt, tillfredsställa hjälpbehovet. 

Vid avvägningen mellan en ordinär fullmakt och en framtidsfullmakt torde 

angelägenheterna, till viss del, avgöra vilken fullmakt som blir aktuell. Om ärendet 

exempelvis gäller personliga angelägenheter kan enbart en framtidsfullmakt bli 

aktuell eftersom en ordinär fullmakt enbart berör ekonomiska angelägenheter. Om 

ärendet i stället gäller ekonomiska angelägenheter, vilket både en ordinär fullmakt 

och en framtidsfullmakt kan innefatta, får den enskildes rättshandlingsförmåga i varje 

enskilt fall avgöra vilken fullmakt som blir aktuell eftersom en ordinär fullmakt 

kräver att den enskilde har kvar sin rättshandlingsförmåga och en framtidsfullmakt 

träder i kraft efter att den enskilde har mist sin rättshandlingsförmåga och därmed 

blivit beslutsoförmögen.  

 



 

 
 

53 

I detta arbete har det konstaterats att en framtidsfullmakt är underordnad 

ställföreträdarskapet, det vill säga att en framtidsfullmakt inte ska gälla i den mån 

ställföreträdarskap är förordnat för den enskilde. Införandet av en ordning med 

framtidsfullmakter förhindrar emellertid inte att godmanskap eller förvaltarskap lever 

vid sidan om en framtidsfullmakt, på så sätt att godmanskap eller förvaltarskap 

förordnas för någon eller några av den enskildes angelägenheter och att en framtids-

fullmakt upprättas för någon eller några andra av den enskildes angelägenheter. 

Principen om att den minst ingripande åtgärden ska användas för att tillgodose den 

enskildes hjälpbehov medför att, innan ställföreträdarskap ska förordnas för den 

enskilde, ska en prövning därom göras för att undersöka huruvida den enskildes 

behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom en 

framtidsfullmakt. Om en framtidsfullmakt kan tillgodose hjälpbehovet angående en 

viss angelägenhet talar detta således för att ställföreträdarskap inte ska förordnas för 

denna angelägenhet. Den enskilde kan med andra ord ha en kombination av 

ställföreträdarskap och en framtidsfullmakt, vilket bidrar till ett unikt nytt sätt i svensk 

rätt med möjligheten att binda ihop de offentligrättsliga reglerna kring ställföreträdar-

skap i föräldrabalken och de privaträttsliga reglerna kring framtidsfullmakten i lagen 

om framtidsfullmakter. Detta kan, förhoppningsvis, bidra till att den enskilde får 

frihet att själv bestämma över sin framtid och vem som ska ta hand om dennes 

angelägenheter när denne själv inte kan längre, samtidigt som den enskildes 

hjälpbehov blir garanterat tillgodosett i form av ställföreträdarskap.   

 

 

6.2.5  Kritik mot ställföreträdarskapet 

 

Redan inledningsvis i detta arbete lyftes konstaterandet att lagstiftaren har ansett att 

godmanskap och föräldraskap enligt föräldrabalken har varit bristfälligt och att detta 

ställföreträdarskapssystem inte, i tillräcklig omfattning, har tillgodosett det hjälp- och 

stödbehov som idag finns i Sverige. I den allmänna debatten har detta system 

ifrågasatts, bland annat gällande ställföreträdarnas kompetens och samhällets 

möjligheter till tillsyn över dem. Den allmänna uppfattningen har, enligt min 

uppfattning, många gånger varit att gode män och förvaltare inte alltid sköter sina 

jobb och sina arbetsuppgifter efter bästa förmåga. Flera personer som jag har haft 

kontakt med genom praktik och sommarjobb på en familjerättslig juristbyrå har varit 

av den uppfattningen att de inte vill få en god man eller förvaltare förordnad till sig 

eller till sina anhöriga den dag då de själva inte kan sköta sina angelägenheter. Synen 

på ställföreträdarskap har således varit relativt negativ då många varit med om 

ställföreträdare som inte lyssnar ordentligt på den hjälpbehövande och dennes 

anhöriga. Jag har även hört personer berätta om ställföreträdare som har missbrukat 

sin ställning, vilket är otroligt skrämmande, då den hjälpbehövande är i en sådan 

utsatt och sårbar situation då denne har fått en ställföreträdare förordnad till sig. Min 

uppfattning är även att det föreligger en brist på antalet människor som idag vill vara 

gode män eller förvaltare och att överförmyndaren således har problem med att 

rekrytera ställföreträdare. Dessa aspekter som nu har anförts tyder på att ett införande 
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av framtidsfullmakter kan vara en positiv förändring i rätt riktning. Min uppfattning är 

dessutom att människor ställer sig mer positiva till att själva kunna utse vem som ska 

ta hand om deras angelägenheter när de själva inte kan samt att fler människor torde 

vilja ställa upp som fullmaktshavare än som ställföreträdare då man i så fall blir 

utsedd av någon man känner, medan ställföreträdare normalt är främlingar till den 

hjälpbehövande. 

 

Jenny Ögren, förbundsordförande vid Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, 

har i en debattartikel den 7 april 2017 föreslagit åtgärder för att förbättra rätts-

säkerheten för de som får hjälp av en god man. RFS anser att det i Sverige bör införas 

ett nationellt tillsynssystem i stället för att varje kommun ska utföra kontrollerna av 

godmanskap. Detta skulle innebära att rättssäkerheten för personer som har god man 

skulle förbättras eftersom det inte skulle spela någon roll var man bor, bra rutiner och 

riktlinjer skulle gälla för alla. Översikten över alla uppdrag av gode män skulle även 

förbättras och eventuella missbruk eller felaktigheter skulle kunna upptäckas tidigare. 

Enligt RFS borde varje överförmyndare ha tillgång till juridisk kompetens för att 

systemet ska bli så effektivt som möjligt och användas på ett korrekt sätt och alla 

gode män borde få en ordentlig utbildning. Att godmanskap är något frivilligt 

motsäger inte att det ska utföras professionellt, individens bästa ska fortfarande ligga i 

fokus. Det torde därmed vara obligatoriskt för gode män att genomgå en godkänd 

utbildning, eller på annat sätt visa sig vara lämpliga och inneha dokumenterad 

kunskap, enligt RFS. För att öka rättssäkerheten borde även antalet uppdrag per 

uppdragstagare begränsas, enligt RFS. Om ett uppdrag ska utföras med kvalitet kan 

inte en och samma gode man åta sig för många uppdrag. Överförmyndare har uppgett 

att det är svårt att rekrytera gode män och förvaltare, vilket RFS inte håller med om. 

Enligt en undersökning som Socialstyrelsen gjorde i början av 2016 är var fjärde 

svensk villig att ta ett frivilligt uppdrag som god man eller förvaltare. Rekryterings-

processen av ställföreträdare måste emellertid bli mer strategisk. RFS har därför tagit 

fram en metod åt kommunerna som de tycker att kommunerna ska följa vid fråga om 

att arbeta professionellt med rekrytering, kompetensstöd, uppmuntra, mål och 

uppföljning av de lagreglerade frivilliguppdragen.
136

 Om dessa åtgärder skulle åtas 

torde rättssäkerheten förbättras för enskilda som får hjälp av en god man och det är 

min uppfattning att detta system bör åtgärdas för att förbättra rättssäkerheten för den 

enskilde eftersom det är ett system av huvudsakligen offentligrättslig karaktär, vilket 

därmed innebär en hel del myndighetsutövning i den enskildes liv. 
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 ETC, Förbättra rättssäkerheten för de som får hjälp av en god man, ” 

https://www.etc.se/debatt/forbattra-rattssakerheten-de-som-far-hjalp-av-en-god-man”, lydelse 2017-12-

08. För RFS:s metod för rekrytering av ställföreträdare, se www.rfs.se/metodbok. 
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6.3  Vilken funktion har framtidsfullmakterna i våra grannländer i 

jämförelse med framtidsfullmakterna i Sverige? 

 

Som framgått av detta arbete har Danmark och Finland infört system med framtids-

fullmakter av mera offentligrättslig karaktär. Fördelen med ett offentligrättsligt 

system är att det finns en offentlig kontroll över om, och när, en fullmakt träder i 

kraft. Eventuella oklarheter i fråga om fullmaktshavarens behörighet kan således 

undvikas. Det blir, genom denna typ av system, även lättare för en offentlig tillsyn 

över fullmaktshavarens verksamhet. Syftet med reglerna om framtidsfullmakter är att 

öka individers självbestämmande. Detta görs även genom de offentligrättsliga 

systemen eftersom fullmaktsgivaren, trots de offentliga inslagen, själv får utse 

fullmaktshavaren. Nackdelarna med ett system med en mera offentligrättslig 

inriktning är att det i en mindre utsträckning värnar om den enskildes själv-

bestämmande, vilket skapar oro och rädsla för den enskilde över sin framtida 

situation. Trots att fullmaktsgivaren själv får utse fullmaktshavaren är det en del andra 

situationer som föreligger där individen inte har en självbestämmanderätt, till exempel 

finns inte möjligheten för den enskilde att i framtidsfullmakten utse en granskare, en 

person som den enskilde litar på och som kan kontrollera fullmaktshavarens 

verksamhet, utan tillsynen är helt och hållet offentlig. Framtidsfullmakterna i ett 

offentligrättsligt system blir även, i stor utsträckning, enbart en ny variant av 

godmanskap som också är offentligt. System av huvudsakligen offentligrättslig 

karaktär innebär även mer administration och kostnader för det allmänna och skulle 

därmed inte innebära någon avlastning för systemet med god man och förvaltare, 

vilket man, i Sverige, eftersträvade när man införde lagen om framtidsfullmakter.  

 

Fördelen med en framtidsfullmaktsordning av mera privaträttslig karaktär, som har 

införts i Norge och Sverige, är att framtidsfullmakten blir ett tydligt alternativ till de 

allmänna ställföreträdarformerna. En privaträttslig ordning ger den enskilde större 

möjligheter att själv bestämma hur hans eller hennes angelägenheter ska skötas. 

Genom ett privaträttsligt system uppstår inte heller onödigt merarbete och onödiga 

kostnader för vare sig fullmaktsgivaren, fullmaktshavaren eller det allmänna. 

Samhällets inflytande över ikraftträdandet och granskningen av fullmaktshavarens 

verksamhet blir inte heller lika framträdande. Både i Norge och Sverige erbjuds 

emellertid ett flertal offentligrättsliga alternativ för den enskilde, med möjligheten att, 

i Norge, få fullmakten fastställd av länsstyrelsen genom så kallad stadfesting och 

möjligheten att, i Sverige, involvera överförmyndaren i kontrollen av fullmakts-

havarens verksamhet samt att fullmaktshavaren erbjuds möjligheten att ansöka om 

fastställelse av framtidsfullmakten hos tingsrätten.  

 

Vid valet mellan en ordning om framtidsfullmakter med offentligrättslig eller privat-

rättslig karaktär måste hänsyn tas till enskildas rättigheter, såsom integritet och 

självbestämmande. Den europeiska konventionen om skydd för de människliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna är svensk lag, vilket innebär att 

individers rättigheter, såsom rätten till frihet och säkerhet och rätten till skydd för 
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privat- och familjeliv, ska vara i fokus.
137

 Att hänsyn tas till den enskildes rättigheter 

torde tillgodoses bäst genom en ordning som, i högsta utsträckning, är av privat-

rättslig karaktär. Framtidsfullmakterna tillkom för att bidra med att täcka det 

hjälpbehov som föreligger på grund av det ökande antalet hjälpbehövande genom en 

åldrande befolkning. En ordning om framtidsfullmakter med huvudsakligen offentlig-

rättslig karaktär innebär i praktiken endast en ny form av godmanskap, vilket tar ännu 

mer av det allmännas resurser i anspråk och vilket inte har efterfrågats i Sverige. Ett 

privaträttsligt system med framtidsfullmakter leder till att ställföreträdarskapet 

avlastas. Kostnaderna för det allmänna måste, som redan har nämnts, emellertid vägas 

mot de intressen, enskildas integritet och självbestämmande, som framtids-

fullmakterna skapades för att skydda. Det torde vara rimligt att samhället får stå en 

del kostnader för att kunna värna om dessa intressen och för att trygga att speciellt 

utsatta människor i en beroendesituation, exempelvis framtidsfullmaktsgivare, får den 

omvårdnad de förtjänar och att omvårdnaden sköts utan missbruk. Tillkomsten av 

framtidsfullmakterna medför ändå, oavsett offentligrättslig eller privaträttslig 

karaktär, att individers självbestämmanderätt utökas jämfört med ställföreträdar-

skapet. Framtidsfullmakterna blir således ett tydligt alternativ för de enskilda som inte 

vill bli föremål för åtgärder från det allmänna och som själva vill bestämma vem som 

ska företräda dem. Det bästa alternativet för Sverige torde vara att välja ett system 

med både offentligrättsliga och privaträttsliga inslag genom att det införs ett krav på 

att utse en granskare i framtidsfullmakten, som är helt oberoende från fullmakts-

havaren för att undvika intressekonflikter eller rättsosäkerhet samt att över-

förmyndarens möjlighet till tillsyn över fullmaktshavarens verksamhet utökas genom 

kontinuerliga kontroller.  

                                                        
137

 Se Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, 4 november 1950, exempelvis avdelning I, artikel 5 & 8. 
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7  Sammanfattande slutsatser 

 

De människor, unga som gamla, som känner att de i framtiden, vid behov, själva vill 

kunna bestämma vem som ska ta hand om deras angelägenheter och därmed slippa bli 

föremål för samhällets åtgärder, bör upprätta en framtidsfullmakt. En framtids-

fullmakt kan vara inbördes mellan makar/sambor och/eller från en eller två föräldrar 

till ett eller flera bröstarvingar eller till en nära vän. En framtidsfullmakt 

rekommenderas även om man inte tror att man någon gång kommer att behöva den. 

Att förutse huruvida man kommer bli sjuk, till exempel dement, är inte möjligt. Man 

kan även råka ut för en olycka eller liknande som medför att man blir besluts-

oförmögen och behöver extra stöd. 

 

Sveriges lagstiftning om framtidsfullmakter borde emellertid granskas och undersökas 

ytterligare eftersom det föreligger brister angående framtidsfullmaktens ikraftträdande 

och tillsyn över dem. Att enbart låta fullmaktshavaren vara den som, ensam, ska 

bedöma huruvida framtidsfullmakten har trätt i kraft utan några som helst regleringar 

borde inte kvarstå. Fullmaktshavaren kan fortfarande vara den som ska göra 

bedömningen, men rättsliga krav på hur detta ska gå till bör införas, till exempel att en 

försäkran såsom ett läkarintyg eller liknande om fullmaktsgivarens hälsotillstånd ska 

finnas med när fullmaktshavaren påstår att framtidsfullmakten har trätt i kraft. 

Angående tillsynen över framtidsfullmakterna bör, såsom har nämnts i detta arbete, 

ett rättsligt krav på att utse en granskare i framtidsfullmakten vid upprättandetillfället 

att införas. Denna granskare kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person, till 

exempel en juristbyrå, vilket medför att, även om fullmaktsgivaren inte har några 

anhöriga eller närstående kan denne ändå utse en tillförlitlig granskare; en juridisk 

person. Ett register över ikraftträdda framtidsfullmakter bör också införas för att 

minska risken för att fullmakterna missbrukas och för att minska osäkerheten kring 

frågan när en framtidsfullmakt har trätt i kraft.  

 

Angående frågan om huruvida vårt nya rättsinstitut med framtidsfullmakter bör vara 

av privaträttslig eller offentligrättslig karaktär anser jag att Sverige bör hitta ett 

mellanting mellan de två huvuddragen. För att värna om enskildas integritet och 

självbestämmanderätt tror jag att de privaträttsliga inslagen är bra att bibehålla, såsom 

att fullmaktsgivaren kan utse en granskare av fullmaktshavarens verksamhet och att 

anhöriga kan begära att fullmaktshavaren ska redovisa för sin verksamhet. Jag tror 

emellertid att några offentligrättsliga inslag skulle gynna svensk lagstiftning om 

framtidsfullmakter ytterligare. Detta blir särskilt tydligt gällande tillsynen och 

kontrollen över framtidsfullmakter. Ett rättsligt krav bör, som redan nämnts, införas 

angående fullmaktsgivarens utpekande av en granskare i framtidsfullmakten. Utöver 

detta bör överförmyndarens möjlighet till tillsyn utökas. Med lagstiftningens 

nuvarande utformning är det oklart hur information om eventuella felaktigheter och 

missbruk ska komma överförmyndaren tillhanda och därmed bör det även här införas 

att fullmaktshavaren kontinuerligt, dock oftast en gång per år, ska redovisa för sin 

verksamhet till överförmyndaren.   
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Sammanfattningsvis anser jag att framtidsfullmakterna bör finnas som ett rättsinstitut 

i den svenska rättsordningen, som ett alternativ till ställföreträdarskapet och som ett 

komplement till de ordinära fullmakterna, med den ändring att vi bör införa fler 

offentligrättsliga inslag, såsom i Danmark och Finland. Eftersom ordningen om 

framtidsfullmakter är så pass ny, bara några månader gammal, är det min uppfattning 

och förhoppning att rättspraxis och doktrin kan lösa en del av de frågetecken som 

detta arbete får anses ha upptäckt. Om något dessutom görs åt de tillämpningsproblem 

som har nämnts i detta arbete och som remissinstanserna Svea hovrätt, Uppsala 

tingsrätt, Justitiekanslern, Domstolsverket med flera bland annat tryckte på, såsom 

tolkningen, ikraftträdandet samt tillsynen av framtidsfullmakterna skulle det nya 

rättsinstitutet bli ännu mer rättssäkert. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att införa 

tolkningsregler för framtidsfullmakterna, precis som för testamenten, införa ett 

register över framtidsfullmakter som har trätt i kraft, precis som i de andra nordiska 

länderna, samt införa ett rättsligt krav på att fullmaktsgivaren ska utse en granskare i 

framtidsfullmakten. Om dessa åtgärder utförs är det min uppfattning att 

framtidsfullmakterna kommer att vara ett ändamålsenligt alternativ till ställföreträdar-

skapet och ett ändamålsenligt komplement till de ordinära fullmakterna.  
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Skadeståndslagen (1972:207). 

 

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.  

 

 

Förarbeten 

 

Propositioner 

 

Prop. 1949:93 Förslag till föräldrabalk, m.m. [cit. Prop. 1949:93]. 

 

Prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m. [cit. Prop. 1975/76:81]. 
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