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Sammanfattning 
 

Lagstiftning om framtidsfullmakter har diskuterats länge i Sverige. År 2002 fick en särskild 

utredare i uppdrag att utvärdera 1995 års förmyndarskapsreform. I uppdraget ingick att 

granska om fullmakter, för en framtida situation, är ett bra alternativ till ställföreträdarskap. I 

skrivande stund har regeringen lagt fram ett förslag till Lag om framtidsfullmakter som 

kommer att träda ikraft 1 juli 2017.  

 

Lagen om framtidsfullmakter kommer bland annat att komplettera och påverka de befintliga 

regler som rör avtal om fullmakt, samt utgöra ett alternativ till ordningen med god man och 

förvaltare. Syftet med en framtidsfullmakt är således att öka den enskilda individens 

självbestämmande. Det kommer att ske genom att ge den fysiska personen en möjlighet att 

planera sin framtid och behålla kontrollen över frågor som är av stor vikt för den enskilde.  

 

Uppsatsen kommer bland annat att behandla hur lagen om framtidsfullmakter kommer att 

förhålla sig till de redan befintliga lagarna om fullmakt. Dessutom kommer en analys att göras 

för att se huruvida framtidsfullmakter förhåller sig till godmanskap och ställföreträdarskap. I 

vår analys har vi kommit fram till att en framtidsfullmakt inte bör jämföras med andra typer 

av fullmakter. En framtidsfullmakt kan förvisso innefatta liknande behörighet samt vara 

utformade på ett liknande sätt, men trots detta har vi dragit slutsatsen att framtidsfullmakten 

mer kan liknas vid ett godmanskap och förvaltarskap i sitt användningsområde, dock med en 

privaträttslig karaktär.  

 

Vidare kommer uppsatsen analysera den rättsliga problematik som kan uppstå när en 

framtidsfullmakt träder ikraft. Vi har bland annat analyserat hur det kan säkerställas att 

fullmaktsgivarens intressen blir bevakade. Eftersom det är ett så pass nytt rättsområde i 

Sverige har vi bara kunnat uttrycka våra egna tankar och slutsatser om ämnet.  

 

Avslutningsvis har en komparativ undersökning gjorts mellan lagen om framtidsfullmakter i 

Sverige och liknande lagstiftning i övriga nordiska länder. Av undersökningen kommer vi 

fram till att Sveriges lagstiftning mest efterliknar norsk rätt.  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 
På grund av att en större del av befolkningen blir allt äldre ökar antalet människor som 

drabbas av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd. Det kan medföra hinder att ta hand om sig 

själv och sina angelägenheter. Hög ålder eller sjukdom kan vara exempel på sådana hinder. 

Enligt dagens system kan en fysisk person bli förordnad ett ställföreträdarskap, om personen 

har svårt att på egen hand sköta sina angelägenheter. Ett ställföreträdarskap, enligt svensk rätt, 

omfattar ett anordnande av god man enligt bestämmelserna i 11 kap. 4 § Föräldrabalken1, FB, 

eller förvaltare enligt bestämmelsen i 11 kap. 7 § FB. Att få hjälp på detta sätt är av 

offentligrättslig karaktär och grundar sig på insyn och kontroll från samhällets sida. Gällande 

rätt ger inte den fysiska personen en möjlighet att själv utse sin ställföreträdare i förväg. Ett 

förordnande av ett godmanskap kräver att behovet av hjälp redan finns vid tidpunkten av 

förordnandet, vilket i praktiken leder till att den enskilda personens möjlighet att inverka på 

valet av ställföreträdare är begränsad. Det kan skapa oro hos den enskilda över vilken 

situation denne kommer att befinna sig i. Regeringen anser av den anledningen att enskilda 

individer ska ha en möjlighet att kontrollera sina personliga och ekonomiska angelägenheter, 

något som dagens lagstiftning inte uppfyller.2   

 

Till följd av det har regeringen lagt fram ett nytt lagförslag 3  till riksdagen om 

framtidsfullmakter, som träder i kraft 1 juli 2017.4 Den nya lagen kommer således att bli ett 

alternativ till godmanskap och förvaltarskap samt ett komplement till vanliga fullmakter. 

Syftet med lagen är att en fysisk person, i förväg, ska kunna utse vem som ska ta hand om 

dennes angelägenheter, när han eller hon inte längre själv klarar av detta på grund av varaktigt 

nedsatt hälsotillstånd.5 Lagen kommer på så vis öka den fysiska personens självbestämmande. 

Framtidsfullmakter tar således sikte på att ge en övergripande fullmakt till en av 

fullmaktsgivaren vald person, istället för dagens system där tingsrätten utser dennes 

ställföreträdare. 

                                                
1 Föräldrabalk (1949:381). 
2 Prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, s. 19. 
3 A.prop. s. 5. 
4 Regeringskansliet, Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, publ. 2017-01-10 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/framtidsfullmakter--en-ny-form-av-stallforetradarskap-for-
vuxna/ (hämtad 2017-02-16). 
5 Regeringskansliet, Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, publ. 2017-01-10 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/framtidsfullmakter--en-ny-form-av-stallforetradarskap-for-
vuxna/ (hämtad 2017-02-16). 
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Idag finns även en möjlighet för en fysisk person att upprätta en fullmakt enligt 

bestämmelserna i 2 kap. Avtalslagen6, AvtL. Fullmaktshavaren är då betrodd att bistå 

fullmaktsgivaren att utföra vissa ekonomiska rättshandlingar. Brukandet av dessa typer av 

fullmakter kan i vissa fall leda till missbruk eller missförstånd. Dessutom gäller en “vanlig” 

fullmakt omedelbart enligt bestämmelsen i 2 kap. 10 § AvtL. I lagen om framtidsfullmakter 

kommer däremot framtidsfullmakten att börja gälla vid en senare tidpunkt. 

 

1.2 Problemformulering 
På vilket sätt kommer framtidsfullmakter att förhålla sig till bestämmelserna i 2 kap. AvtL 

samt dagens regler om ställföreträdarskap?  

  

Vilka problem kan uppstå till följd av lagen om framtidsfullmakters utformning? 

  

Hur förhåller sig lagen om framtidsfullmakter till motsvarande lagstiftning i övriga nordiska 

länder?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska lagen om framtidsfullmakters innebörd, analysera hur 

lagen kommer att förhålla sig till dagens regler om fullmakt samt hur lagstiftningen på 

området om ställföreträdarskap kommer att utvecklas. Syftet är dessutom att noga undersöka 

lagutredningen för att belysa vad som kan komma att bli ett problem när den nya lagen träder 

ikraft. Till sist syftar uppsatsen till att göra en jämförelse av övriga nordiska länders 

lagstiftning rörande framtidsfullmakter.  

 

Uppsatsen kommer huvudsakligen rikta sig mot jurister och juriststuderande. Däremot vill vi 

också rikta uppsatsen mot icke juridiskt kunnande. Genom att belysa lagen om 

framtidsfullmakters eventuella problem hoppas vi kunna underlätta användningen av denna 

nya form av fullmakt för samtliga.  

 

                                                
6 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen har främst avgränsats till svensk rätt, men kommer även till viss del innefatta norsk 

och dansk rätt. Den svenska lagen7 har inte återgetts i sin helhet. De paragrafer som inte 

bidrar med tillräcklig information för att uppnå uppsatsens syfte har således inte behandlats. 

Avgränsningen till norsk och dansk rätt har gjorts av den anledning att det finns liknande 

egenskaper i lagrummen, samt att språken är närbesläktade.  

 

1.5 Metod 
Utgångspunkten i uppsatsen är svensk rätt, med ett primärt fokus på AvtL, för att få 

vägledning i hur lagen om framtidsfullmakter kommer att förhålla sig till dessa bestämmelser. 

Även norsk och dansk rätt inom ämnet kommer att behandlas. I den norska rätten ligger det 

huvudsakliga fokuset på norsk avtalsrätt samt förmyndarskap. I den danska rätten kommer 

endast dansk rätt om framtidsfullmakter att behandlas med hjälp av dess lagtext och förarbete.  

 

Eftersom lag (2017:310) om framtidsfullmakter ännu inte trätt ikraft i skrivande stund, är den 

föreslagna lydelsen av lagtexten i förarbeten utgångspunkten i uppsatsen. Förarbetena till 

lagförslaget tillför ytterligare förklaring till tanken bakom lagförslaget när bestämmelserna i 

lagrummen inte är tydliga nog. I uppsatsen har förarbeten i form av bland annat propositioner, 

statens offentliga utredningar och departementsserien studerats.  

 

Uppsatsens primära metod är traditionell juridisk metod, där lagtext, förarbeten och juridisk 

doktrin är av stor betydelse, framförallt för att bilda en djupare förståelse om ämnet. Av den 

traditionella juridiska metoden framkommer det att lagtext har det högsta rättskällevärdet, 

varför fokus i uppsatsen främst är lagtext. Dessutom har en komparativ metod tillämpats på 

materialet, eftersom det svenska lagförslaget till stora delar bygger på lagtext från bland annat 

norsk och dansk rätt. 

 

 

 

                                                
7 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. 
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1.6 Disposition  
För att ge en ökad förståelse om hur framtidsfullmakter kommer att förhålla sig till AvtL:s 2 

kap. samt hur den nya lagstiftningen kommer att påverka dagens bestämmelser om 

ställföreträdarskap, inleds uppsatsen i andra kapitlet med en allmän redogörelse för vilka olika 

former av fullmakter som finns. Vidare kommer kapitel tre bestå av en kort redogörelse av 

dagens regler av godmanskap och förvaltarskap.  

 

I kapitel fyra ges en presentation av den nya lagen om framtidsfullmakter. Kapitlet innehåller 

först en kort beskrivning av bakgrunden till lagen, följt av en beskrivning av lagens struktur 

och innehåll.  

 

I kapitel fem presenteras huvuddragen i de norska och danska lagreglerna på området. 

Kapitlet syftar till att få en bredare förståelse av norsk och dansk lagstiftning.  

 

Kapitel sex är av analyserande karaktär. Det som har framförts i de tidigare kapitlen kommer 

att sammanställas till en avslutning där slutsatserna dragna av frågeställningarna i avsnitt 1.2 

presenteras.  
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2. Dagens fullmakter 

2.1 Inledande kommentarer  
I detta kapitel ges en allmän redogörelse för de olika former av fullmakter som finns i 2 kap. 

AvtL. Dessutom ges en kort redogörelse för andra former av fullmakter som inte förekommer 

i AvtL. 

 

2.2 Allmänt om fullmakter 
Utgångspunkten för att ingå ett avtal är att parterna förhandlar direkt med varandra, det kan 

även ske indirekt genom en mellanman, representant eller ställföreträdare. Dessa mellanmän 

får lov att utföra ett visst uppdrag åt en huvudman. Huvudmannen kallas fullmaktsgivare och 

mellanmannen kallas fullmaktshavare. Förhållandet mellan fullmaktsgivaren och 

fullmaktshavaren kan beskrivas som ett uppdragsförhållande. Ett sådant uppdragsförhållande 

kallas fullmakt och kan föreligga på grund av avtal, lag eller myndighets förordnande.8 En 

fullmakt är en rättshandling som innebär att fullmaktsgivaren ger fullmaktshavaren behörighet 

att handla för fullmaktsgivarens räkning gentemot tredje man.9 Det är således tre olika 

rättsliga relationer som uppstår mellan parterna, nämligen:  

1. Ett yttre rättsförhållande mellan fullmaktsgivaren och tredje man 

2. Ett inre rättsförhållande mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren 

3. Ett förhållande mellan fullmaktshavaren och tredje man.10  

 

Den grundläggande regeln om fullmaktens rättsverkan stadgas i bestämmelsen i 2 kap. 10 § 

AvtL. Regeln innebär att fullmaktshavaren har rätt att sluta avtal eller företa andra 

rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn, om handlingarna företas inom fullmaktens gränser.  

 

2.3 Behörighet och befogenhet 

Den första frågan som uppkommer i uppdragsförhållandet är vem som är fullmaktshavare. 

Följdfrågan blir sedan vad fullmaktshavaren har behörighet att sluta avtal om. En 

fullmaktshavare har oftast inte fria händer att sluta vilka avtal som helst i fullmaktsgivarens 

namn, utan det begränsas genom avtalet. Begränsningen utgör fullmaktens behörighet. För att 
                                                
8 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva: Avtalsrätt 1, 14:1 uppl., Juristförlaget i Lund, 2016 (cit: 
Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz), s. 176 f. 
9 A.a. s. 182 f. 
10 Ds 2014:16 Framtidsfullmakter, s. 47. 
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fullmaktsgivaren ska bli bunden av de avtal som fullmaktshavaren ingår, krävs att dessa ligger 

inom avtalets behörighet. 11  Såvida fullmakten är skriftlig kan tredje man kontrollera 

behörigheten. Om fullmaktshavaren skulle handla utanför sin behörighet, dvs. i strid med vad 

som framgår av fullmakten, blir fullmaktsgivaren inte bunden av handlingen trots att tredje 

man är i god tro. Behörigheten kan således definieras som ett kopplingsbegrepp som uppstår 

mellan rättsfaktum och rättsföljd. Fullmakten leder till att en behörighet uppkommer och 

behörigheten har i sig vissa rättsföljder.12  

 

Fullmaktshavarens befogenhet bestäms av de instruktioner som fullmaktsgivaren ger. 

Befogenhetens giltighet regleras i bestämmelsen i 2 kap. 11 § AvtL. Om fullmaktshavaren 

handlar utanför sin befogenhet, dvs. i strid med de instruktioner som fullmaktsgivaren har 

gett, blir inte rättshandlingen bindande för fullmaktsgivaren. Det gäller dock endast om tredje 

man insåg eller bort inse att fullmaktshavaren handlat utanför sin befogenhet.13 Är fullmakten 

däremot av sådan karaktär som framkommer i 2 kap. 18 § AvtL, se avsnitt 2.4.4 benämnt 

uppdragsfullmakt, blir rättshandlingen inte gällande mot tredje man, trots att tredje man är i 

god tro. För bestämmelsen i 2 kap. 18 § AvtL gäller således att behörigheten och 

befogenheten sammanfaller. Detta går däremot att diskutera. Att två olika rättsfakta skulle 

leda till samma rättsföljd berättigar inte att de skulle ha samma rättsverkningar i samtliga 

hänseenden.14  

 

2.4 Olika former av fullmakt 
En fullmakt kan förekomma i många olika former. Den allmänt rådande uppdelningen av 

fullmakter utgår från det sätt som följer av 2 kap. AvtL. Utgångspunkten är att en fullmakt 

som kommunicerats på ett visst sätt ska återkallas på samma sätt. Utöver de fullmaktsregler 

som finns i AvtL har det även växt fram ytterligare kategorier av fullmakter genom rättspraxis 

och juridisk doktrin.15  

 

                                                
11 Ramberg, Christina & Ramberg, Jan: Avtalsrätten: en introduktion, 6:1 uppl., Wolters Kluwer, 2011 (cit: 
Ramberg & Ramberg), s. 28. 
12 Lehrberg, Bert: Avtalsrättens grundelement, 2:1 uppl., I.B.A Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 2006 
(cit: Lehrberg), s. 166. 
13 Adlercreutz, s. 242. 
14 Lehrberg, s. 171 f. 
15 A.a. s. 157. 
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2.4.1 Självständig fullmakt 

Den vanligaste formen av fullmakt är en s.k. skriftlig eller självständig fullmakt. Det är en 

undertecknad skriftlig handling som fullmaktsgivaren ger till fullmaktshavaren i syfte att visa 

upp för tredje man. Handlingen visar en behörighet att fullmaktshavaren har rätt att 

rättshandla för fullmaktsgivarens räkning. Den skriftliga fullmakten återkallas genom att 

fullmaktsgivaren återtar eller förstör handlingen, enligt bestämmelsen i 2 kap. 16 § AvtL.16 

 

2.4.2 Direktmeddelad fullmakt 

En direktmeddelad fullmakt är en viljeförklaring som fullmaktsgivaren riktar i ett meddelande 

till tredje man. Några formkrav finns inte, utan fullmakten kan vara antingen skriftlig eller 

muntlig. Fullmakten anses återkallad när meddelande om upphörande har kommit tredje man 

tillhanda. En direktmeddelad fullmakt finns reglerad i bestämmelsen i 2 kap. 13 § AvtL.17 

 

2.4.3 Ställningsfullmakt  

Bestämmelsen om ställningsfullmakt finns reglerad i 2 kap. 10 § 2 st. AvtL. En 

ställningsfullmakt uppkommer till följd av ett avtal som grundas på en anställning eller 

liknande avtal. Ställningsfullmakten är därför inte samma typ av viljeförklaring som för 

självständig fullmakt och direktmeddelad fullmakt, utan den vilar på att fullmaktshavaren har 

en viss ställning. Ett exempel på ställningsfullmakt är en anställd i en butik som genom 

anställningsavtalet säljer arbetsgivarens egendom i dennes namn och för dennes räkning.18  

 

Det finns två principer som måste vara uppfyllda för att en ställningsfullmakt ska anses 

föreligga. För det första måste det finnas ett avtal som grundar sig på en ställning, exempelvis 

butiksanställd. För det andra ska behörigheten vara förknippad med ställningen. 19  En 

ställningsfullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren meddelar fullmaktshavaren om det.20 

 

 

                                                
16 A.a. s. 158. 
17 A.a. s. 159. 
18 Ramberg & Ramberg, s. 29. 
19 Lehrberg, s. 160 f. 
20 A.a. s. 161. 
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2.4.4 Uppdragsfullmakt 

Uppdragsfullmakten är känd som “§ 18-fullmakten” och är en egenartad och ibland en 

problematisk form av fullmakt. Den skapas genom fullmaktsgivarens meddelande till 

fullmaktshavaren och återkallas genom att den förstnämnda parten meddelar den senare 

nämnda parten att avtalet inte längre ska gälla. Det är således en intern relation mellan dessa 

två parter. Det som gör fullmakten problematisk är att fullmaktshavaren handlar helt i 

fullmaktsgivarens ställe. Det gör att tredje man kan uppfatta det som att viljeförklaringen 

kommer från fullmaktshavaren och inte från fullmaktsgivaren, som ovan beskrivits för 

tidigare fullmakter.21  

 

2.4.5 Toleransfullmakt och kombinationsfullmakt  

Det finns även fullmakter som inte är reglerade i lag, dvs. toleransfullmakt samt 

kombinationsfullmakt. Dessa typer av fullmakter kan ses som en uttänjning av 

ställningsfullmakten och en sammanfattande term som ibland används är speciell 

ställningsfullmakt. En toleransfullmakt är en fullmakt som har växt fram genom rättspraxis 

och sedvänja. Den uppstår genom att en huvudman tidigare anförtrott en fysisk person att 

utföra rättshandlingar i huvudmannens ställe under ett flertal tillfällen, oftast genom 

konkludent handlande.22 För att fullmakten ska bli giltig gentemot tredje man krävs att tredje 

man känt till de tidigare rättshandlingarna.23  

 

Liksom toleransfullmakten har kombinationsfullmakten växt fram genom rättspraxis och 

sedvänja. Fullmakten uppstår genom att flera olika villkor läggs samman, villkor som i första 

hand inte var tillräckliga för att en fullmakt skulle föreligga. När dessa villkor sedan 

kompletterar varandra uppstår ett partsförhållande mellan fullmaktsgivaren och 

fullmaktshavaren.24 

 

                                                
21 A.a. s. 162 f. 
22 A.a s. 161 f & DS 2014:16, s. 48 f. 
23 NJA 1998 s. 304. 
24 Lehrberg, s. 161 f. 
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2.5 Tidsbegränsningar 
En fullmakt har huvudsakligen tre olika tidsbegränsningar. Antingen kan avtalet vara 

begränsat till att avse en viss handling, en viss tid eller vara under en obegränsad tid.25  

 

Om fullmakten avser en viss handling och ingen tidsbegränsning har avtalats mellan parterna, 

ska uppdraget utföras inom skälig tid från det att avtalet trätt ikraft. Om fullmakten involverar 

flera handlingar eller samma handling vid flera tillfällen, kan det vara nödvändigt med ett 

fastställande av hur lång tid uppdraget avser att löpa.26 Är avtalet tidsbegränsat anges det i 

fullmakten under vilken tid som fullmakten gäller. En tidsbegränsad fullmakt kan också avse 

tiden tills dess att fullmaktsuppdraget är slutfört. Om det däremot inte framkommer av avtalet 

eller framgår på annat sätt, torde fullmakten gälla tillsvidare. Att den gäller tillsvidare innebär 

att antingen fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren har möjlighet att säga upp avtalet när 

som helst.27 För att fullmakten ska upphöra att gälla måste någon av parterna återkalla 

fullmakten. Ett sådant återkallande görs på samma sätt som fullmakten ingås, exempelvis 

skriftligt. Om fullmaktsgivaren inte återkallar fullmakten kommer avtalet att fortsätta gälla.28  

 

Som tidigare nämnts fortsätter en fullmakt som löper tillsvidare att gälla tills dess att den är 

återkallad. Det kan bli ett problem eftersom det kan finnas tillfällen när fullmaktsgivaren inte 

har möjlighet att återkalla en fullmakt som ställts ut. Som huvudregel gäller nämligen att en 

fullmakt inte förfaller när fullmaktsgivaren inte längre kan företa egna rättshandlingar, eller 

när denne blir tilldelad en god man. Däremot försvinner en persons rättshandlingsförmåga när 

personen blir tilldelad en förvaltare. När en person blir tilldelad en förvaltare får fullmakten 

endast en rättslig betydelse för de fall fullmaktsgivaren fortfarande innehar 

rättshandlingsförmåga på det område fullmakten avser. För att skydda fullmaktsgivaren mot 

de risker som kan uppkomma vid ett oväntat avslut av fullmakten, som ett förordnande av 

förvaltare kan innebära, har fullmaktshavaren enligt bestämmelsen i 2 kap. 24 § AvtL 

behörighet att företa rättshandlingar med bindande verkan, om de är nödvändiga för att 

skydda fullmaktsgivaren. Detta gäller även en kort tid efter förordnandet av en förvaltare.29  

 

                                                
25 Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H.: Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt, 6:1 uppl., Norstedts 
Juridik, 2015 (Cit: Hellner, Hager & Persson), s. 237.  
26 A.a. s. 237 f. 
27 A.a s. 237 f. 
28 2 kap. 12 § AvtL & Adlercreutz, s. 244 f. 
29 A.a. s. 246 f. 
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Om fullmaktsgivaren dör under tiden som fullmakten är giltig, är huvudregeln att fullmakten 

förblir giltig. I det fallet gäller fullmakten gentemot dödsboet. Det finns däremot undantag 

från denna regel. Om det föreligger särskilda omständigheter som kan motivera att fullmakten 

ska förfalla kan fullmaktshavaren inte göra fullmakten gällande mot dödsboet. Ett exempel på 

en sådan omständighet kan vara om fullmakten gäller någon specifikt personlig angelägenhet 

för fullmaktsgivaren som efter fullmaktsgivarens död förlorar sin mening. Rättshandlingen 

kan dock fortfarande bli gällande mot dödsboet trots att fullmakten förfallit om motparten är i 

god tro, enligt allmänna regler om god tro i samband med fullmakter.30  

 

Av ovan anförda framkommer att fullmaktsgivarens förmåga att återkalla en fullmakt kan 

vara bristfällig eller icke existerande av olika anledningar, vilket resulterar i att det finns 

fullmakter som ingen kan kontrollera eller återkalla. Det kan i sin tur resultera i risker för 

missbruk. Detta är ett av de problem som regeringen anser kommer att minska i omfattning 

med hjälp av lagen om framtidsfullmakter. Lagen kommer nämligen ge fullmaktshavaren en 

möjlighet att återkalla andra fullmakter som är utställda av fullmaktsgivaren.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
30 A.a. s. 246. 
31 Prop. 2016/17:30, s. 18 f. 
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3. Ställföreträdarskap 

3.1 Inledande kommentarer 
Följande kapitel kommer kort att behandla två former av ställföreträdarskap. Inledningsvis 

kommer en förklaring av dess innebörd att göras, för att sedan se hur ställföreträdarskapen 

kan komma att påverka en fysisk persons förmåga att företa rättshandlingar.  

 

3.2 God man i dagsläget  
I 11 kap. FB finns bestämmelser om god man och förvaltare. En god man är en person utsedd 

för att bevaka en fysisk persons intressen som inte kan bevaka dessa själv. Kapitlet i FB 

beskriver den behörighet som rätten eller en överförmyndare har att förordna en god man till 

en fysisk person. En ansökan om godmanskap ska göras till överförmyndaren eller tingsrätten. 

Bestämmelserna om gode män återfinns i 11 kap. 4 § FB. I förarbetena till bestämmelsen 

framkommer att domstolen, i största möjliga mån, ska precisera den gode mannens uppgifter. 

Det syftar till att den gode mannens uppdrag inte blir omotiverat omfattande.32 Enligt 

bestämmelserna i 11 kap. 4 § FB får inte ett godmanskap meddelas utan att den som 

godmanskapet anordnats för samtycker, om inte dennes hälsotillstånd förhindrar detta. 

Eftersom godmanskapet kräver samtycke från den hjälpbehövande för att den gode mannen 

ska ha rätt att utföra sitt uppdrag, resulterar det i att den enskilde också kan begära att 

godmanskapet ska upphöra.33 I de fall den enskilde inte längre kan ge sitt samtycke i vissa 

angelägenheter kan det istället bli aktuellt att förordna ett förvaltarskap, se avsnitt 3.3.34 

 

Ett god mans uppdrag är i huvudsak uppdelad i tre delar. Den första delen är att förvalta 

huvudmannens egendom, vilket innebär att sköta huvudmannens tillgångar och skulder. Den 

gode mannen ska betala av löpande räkningar och skulder samt ta hand om och förvalta olika 

former av bidrag och pension. Det kan även ingå att förvalta egendom i form av fastigheter 

eller liknande. Ett undantag från vad som ingår i förvaltningsuppdraget är den lön som 

huvudmannen tjänar. Rätten eller huvudmannen själv kan dock begära att den gode mannen 

ska förvalta även den.35 

 
                                                
32 Jfr Prop. 1987/88:124 Om god man och förvaltare, s. 140. 
33 Jfr a.prop. s. 179 & RH 1990:67 & DS 2014:16, s. 40. 
34 SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s. 363 ff. 
35 Karlsson, Leif & Lang-Karlsson, Marie: Att vara god man och förvaltare, 1 uppl., Liber, 2015 (cit: Karlsson & 
Lang-Karlsson), s. 10. 
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Den andra delen är att bevaka huvudmannens rätt. Det kan anses vara det primära området 

som en god man tillser. Samtliga av huvudmannens intressen som behöver bevakas innefattas 

av detta område. I många fall flyter de tre huvudområdena in i varandra. Exempelvis ska den 

gode mannen se till att huvudmannen får tillgång till den ersättning denne har rätt till. Denna 

uppgift faller under området bevakande av huvudmannens rätt. Att sedan förvalta de pengar 

huvudmannen får genom bidraget faller däremot in under förvaltning av egendom.36  

 

Den tredje delen är att sörja för huvudmannens person. Att sörja för huvudmannens person 

innebär inte att den gode mannen själv ska tillse de behov huvudmannen har, den gode 

mannen ska dock tillse att huvudmannen får den vård och omsorg som behövs. Det innefattar 

att tillse att vårdpersonal, boendepersonal eller hemtjänsten utför all den omvårdnad som de 

blivit ålagda att utföra genom beslut.37  

 

3.3 Förvaltarskap i dagsläget 
Ett förvaltarskap anordnas av tingsrätten när ett godmanskap inte är tillräckligt. Förvaltarens 

uppdrag ska huvudsakligen anpassas efter den fysiska personens behov i varje särskilt fall. 

Förvaltarskapet kan även begränsas till att enbart gälla viss egendom eller angelägenhet. Till 

skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd som inte förutsätter 

huvudmannens samtycke. En förvaltare kan inte förordnas om den fysiska personen kan få 

den hjälp som är nödvändig av en god man. Det krävs dessutom att den fysiska personen är 

“ur stånd” att vårda sig själv eller sin egendom.38 

 

Förvaltaren ska endast tillgodose den fysiska personens behov i den utsträckning det faller 

inom ramen för sitt förordnande. Den fysiska personen kan exempelvis på eget initiativ sluta 

avtal och förfoga över sin egendom. Däremot kan den fysiska personen inte själv företa 

rättshandlingar som förvaltaren råder över, dock kan förvaltaren ge samtycke till sådana 

handlingar.39   

 

I lagrådsremissen till lagen om framtidsfullmakter har det framkommit förslag om att 

framtidsfullmakter ska vara underordnade ställföreträdarskap. Förslaget innebar att 

                                                
36 A.a. s. 10 f. 
37 A.a. s. 11. 
38 DS 2014:16, s. 40. 
39 Karlsson & Lang-Karlsson, s. 9. 
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fullmakten skulle förlora sin rättsverkan helt när ett förvaltarskap anordnas. En alternativ 

lösning som lagrådet lade fram var att fullmaktshavaren skulle ha kvar en behörighet att 

rättshandla enligt bestämmelserna i AvtL, för det fall då en förvaltare anordnats åt 

fullmaktsgivaren. Regeringen ansåg däremot att det skulle var mer fördelaktigt om 

fullmaktshavaren bara kunde företa rättshandlingar för att skydda fullmaktsgivaren och 

dennes egendom fram tills dess att en förvaltare hann överta förvaltningen.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
40 Prop. 2016/17:30, s. 64. 
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4. Framtidsfullmakter 

4.1 Inledande kommentarer 
I detta kapitel ges en redogörelse för vad den nya lagen om framtidsfullmakter innefattar, men 

även vad och vilka som kommer att påverkas av lagen. Först ges en kort beskrivning av 

bakgrunden till lagen, med utgångspunkt i den statliga utredningen. Därefter ges en 

beskrivning av lagens struktur och dess innehåll.  

  

4.2 SOU - Frågor om förmyndare och ställföreträdare till vuxna 

4.2.1 Bakgrund till utredningen  

Den huvudsakliga anledningen till att regeringen ansåg att en utredning och nu även en ny lag 

var nödvändig på området ställföreträdarskap, var Europarådets ministerkommittés 

rekommendation från februari 1999. Rekommendationen behandlade det rättsliga skydd som 

krävs för hjälpbehövande vuxna och behovet av lagändringar inom vissa länder i EU.41 

Sveriges regering såg därför ett behov av att utreda eventuella förändringar i svensk rätt, 

framförallt på området ställföreträdarskap.42 

 

Rekommendationen från Europarådets ministerkommitté upprättades med bland annat 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna som inspirationskälla. I rekommendationen ställdes ett antal principer upp, vilka 

Europarådets ministerkommitté rekommenderade medlemsstaternas regeringar att 

implementera.43 I rekommendationen framhölls bland annat att individen ska ha möjlighet att 

bestämma vem som ska sörja för individens angelägenheter i framtiden. Författarna till 

rekommendationen ansåg att det skulle kunna uppnås genom regler som ger individen 

möjlighet att i förväg, själv välja vem som ska representera denne. I vissa fall skulle det bli 

nödvändigt med lagändringar i ett antal av EU:s länder för att uppnå det resultatet. Av 

rekommendationens författare framhölls att framtidsfullmakter skulle kunna vara ett möjligt 

instrument för att uppnå detta resultat.44 

  

                                                
41 Recommendation No. R [99] 4. 
42 SOU 2004:112, s. 89 f. 
43 A.utr. s. 411. 
44 A.utr. s. 412. 
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I rekommendationen diskuterades även väsentliga problem som kan uppstå, exempelvis vad 

som händer när fullmaktsgivaren förlorar sin rättshandlingsförmåga. Inom vissa rättssystem 

inom EU förlorar fullmakten sin giltighet och i dessa fall måste undantagsregler införas för att 

få konstruktionen med framtidsfullmakter att fungera som det är tänkt. I andra rättssystem 

inom EU fortsätter fullmakten att gälla även efter det att fullmaktsgivaren förlorat sin 

rättshandlingsförmåga. I dessa fall behöver troligtvis tidsbegränsningar införas, för andra 

typer av fullmakter än framtidsfullmakter, för att skydda fullmaktsgivaren.45 

 

4.2.2 Utredningens innehåll 

I den offentliga utredningen46 som blev klar år 2004 behandlades bland annat frågan om 

framtidsfullmakter. Enligt utredarna fanns det ett behov av ytterligare en form av fullmakt 

som skulle fungera som ett komplement till framförallt god man, men också till förvaltare. 

I utredningen framlades att det skulle kunna förekomma risker med att fullmakter kan 

missbrukas eller att fullmakterna “lever sitt eget liv” när någon förlorar sin 

rättshandlingsförmåga, eftersom den som förlorar sin rättshandlingsförmåga inte kan återkalla 

den utställda fullmakten. Det kan öka risken för att fullmakter missbrukas eller att 

missförstånd uppstår vid användningen.47   

I dagsläget använder många personer i Sverige de befintliga formerna av fullmakter, 

framförallt för att hjälpa anhöriga som inte själva kan sköta sina ekonomiska angelägenheter. 

Det har bidragit till att utredningen har kommit fram till att en ny typ av fullmakt är 

nödvändig i svensk rätt. Denna nya typ av fullmakt ska kallas för framtidsfullmakt och ska 

vara ett komplement till god man och förvaltare. Genom att fullmaktsgivaren själv får 

möjlighet att utse vem som ska bli ansvarig för dennes ekonomiska och personliga 

angelägenheter när fullmaktsgivaren själv inte kan sköta dessa, ges mer inflytande till 

fullmaktsgivaren. Det ska vara både enkelt att upprätta en fullmakt och det ska ges möjlighet 

att skapa en fullmakt som gäller en specifik angelägenhet. I och med att fullmakten kan 

begränsas till att gälla specifika angelägenheter anser inte utredarna att det finns någon 

motsättning mellan att ha god man och en framtidsfullmaktshavare, så länge de har olika 

ansvarsområden.48  

                                                
45 A.utr., s. 414. 
46 SOU 2004:112. 
47 A.utr. s. 476. 
48 A.utr. s. 473. 
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4.3 Lagen om framtidsfullmakters innehåll  

I de inledande bestämmelserna till lagen fastställs vad en framtidsfullmakt är och vad den 

omfattar. En framtidsfullmakt är en fullmakt given av en fysisk person till en annan fysisk 

person. Fullmakten blir tillämplig när fullmaktsgivaren varaktigt inte har förmåga att ta hand 

om de angelägenheter som fullmakten avser. 49  En framtidsfullmakt kan omfatta både 

personliga och ekonomiska angelägenheter men inte sådana angelägenheter som anses vara 

hälso- och sjukvård, angelägenheter som faller under en god mans ansvarsområden eller 

angelägenheter som en förvaltare ansvarar för.50 Framtidsfullmaktens primära syfte är således 

att den enskilde individen ska ha möjlighet att planera och kontrollera sin framtid.51 

 

De krav som uppställs för att en framtidsfullmakt ska träda ikraft är något högre ställda än vad 

kraven för att förordna ett godmanskap är. Ett godmanskap kan förordnas när en person 

fortfarande har beslutsförmåga. För att en framtidsfullmakt ska träda ikraft måste däremot 

fullmaktsgivaren både vara varaktigt oförmögen att fatta egna beslut samt vara oförmögen att 

ta hand om sina angelägenheter. Momentana tillstånd av beslutsoförmåga, exempelvis stress, 

oro eller nedsövning, innebär således inte att framtidsfullmakten kan tillämpas. Ytterligare 

krav för att framtidsfullmakten ska träda ikraft är att fullmaktsgivaren i huvudsak ska sakna 

förmåga att ha hand om de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar.52 

 

Den som vill upprätta en framtidsfullmakt måste ha fyllt 18 år och vara förmögen att fatta 

egna beslut.53 Vidare måste ett antal formkrav vara uppfyllda för att fullmakten ska vara 

giltig. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och undertecknandet ska vara bevittnat av två 

vittnen.54 Antalet framtidsfullmakter en fysisk person kan upprätta är obegränsat, men det 

finns en risk för att dessa framtidsfullmakter kommer i konflikt med varandra. Därför är det 

viktigt att fullmakterna inte har konkurrerande behörigheter eftersom det kan leda till skadliga 

eller oförenliga handlingar.55  

  

                                                
49 1 § LoF. 
50 Prop. 2016/17:30, s. 109. 
51 A.prop. s. 1. 
52 A.prop. s. 47. 
53 3 § LoF. 
54 4 § LoF. 
55 Jfr 20 och 21 §§ LoF, om fullmaktshavarens skadeståndsansvar. 
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Det är fullmaktshavaren som bedömer när fullmakten ska träda ikraft.56 Fullmaktshavaren ska 

genom en underrättelse snarast meddela fullmaktsgivaren samt dennes make eller sambo och 

närmaste släktingar, när denne bedömer att denna tidpunkt ska ske.57 Tingsrätten ska på 

begäran av fullmaktshavaren besluta om fullmakten ska träda ikraft. Om det inte är uppenbart 

obehövligt ska tingsrätten inhämta läkarintyg beträffande fullmaktsgivarens hälsotillstånd i 

syfte att avgöra när framtidsfullmakten ska träda i kraft.58 Av Prop. 2016/17:30 framkommer 

dessutom att regeringen anser att ett fastställande av framtidsfullmakten eller införande i ett 

register inte ska vara nödvändigt.59 Det är en stor skillnad från lagstiftningen i de övriga 

nordiska länderna, se avsnitt 5.  

 

Den person som har ställt ut en framtidsfullmakt kan alltid återkalla den enligt 

bestämmelserna i AvtL, huvudregeln är dock att endast fullmaktsgivaren kan göra detta. 

Fullmaktsgivaren kan göra det så länge han eller hon har förmåga att vidta rättsligt bindande 

handlingar. 60  Fullmaktsgivaren har dessutom rätt att utse en person som ska granska 

fullmaktshavarens verksamhet61, även denne har rätt att återkalla fullmakten. Denna granskare 

kan vara både en fysisk eller en juridisk person, exempelvis en redovisningsbyrå. Det finns 

inget som hindrar fullmaktsgivaren att utse flera granskare som innehar varsitt område.62 

 

Lagen behandlar dessutom fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor i fullmaktsgivarens ställe. 

För att fullmaktshavaren ska inneha en rätt att lämna gåvor måste det uttryckligen framgå av 

fullmakten. Gåvornas värde får inte stå i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska 

ställning.63  

 

Förhållandet till tredje man har utgångspunkt i reglerna i AvtL. Fullmaktshavarens ansvar 

regleras genom bestämmelserna i 2 kap. 25 § AvtL.64 Således ansvarar fullmaktshavaren, 

gentemot tredje man, för att det finns en fullmakt, att fullmakten trätt ikraft samt att 

fullmaktshavaren får företa rättshandlingar med stöd av fullmakten.65 Hänvisningen till 

bestämmelserna i 2 kap. 25 § AvtL gör att fullmaktshavaren har ett strikt ansvar gentemot 
                                                
56 9 § andra stycket LoF. 
57 10 § LoF. 
58 Prop. 2016/17:30, s. 116 f. & 11 § och 13 § LoF. 
59 A.prop. s. 39. 
60 A.prop. s. 114. 
61 23 § LoF. 
62 Prop. 2016/17:30, s. 115 & 127. 
63 18 § LoF. 
64 21 § LoF. 
65 Prop. 2016/17:30, s. 126. 
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tredje man för skador uppkomna på grund av överträdelser eller falsifikation av fullmakten så 

länge tredje man är i god tro, s.k. falsus procurator66. Bestämmelserna blir dock ogiltiga om 

tredje man är i ond tro.67 Även fullmaktsgivarens informationsplikt och bundenhet gentemot 

tredje man är reglerade genom bestämmelserna i AvtL.68 Referensen till AvtL:s regler69 

medför att fullmaktsgivaren är omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje 

man av en rättshandling som utförs inom framtidsfullmaktens gränser.70  

  

Eftersom fullmaktsgivaren själv inte kommer ha lika stor möjlighet att kontrollera 

fullmaktshavarens verksamhet när framtidsfullmakten träder ikraft, har det införts en typ av 

kontrollmekanism för att bevaka fullmaktshavarens uppdrag. Fullmaktsgivaren har möjlighet 

att utse en granskare som ska ha uppsikt över fullmaktshavaren.71 Granskaren kan vara en 

fysisk eller juridisk person och fullmaktsgivaren har rätt att utse fler än en granskare.72  

Fullmaktshavaren ska ge en redovisning av sitt uppdrag till granskaren om denne begär det.73 

Om en granskare inte har utsetts av fullmaktsgivaren finns det en möjlighet till insyn för 

fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släkting att träda in i rollen som granskare 

samt begära redovisning av fullmaktshavarens uppdrag.74  

 

För att ytterligare öka skyddet för fullmaktsgivaren har även överförmyndaren rätt att begära 

redovisning av fullmaktshavaren. 75  Denna kontrollmekanism ska användas när 

överförmyndaren har blivit uppmärksammad på eventuella brister i fullmaktshavarens 

fullföljande av uppdraget. Utöver det har även överförmyndaren rätt att få upplysningar om 

fullmaktsförhållandet och vilka åtgärder som har vidtagits.76 Överförmyndaren har rätt att 

förbjuda fullmaktshavaren att bruka fullmakten.77 Däremot får överförmyndaren bara skilja 

fullmaktshavaren från sitt uppdrag om denne har missbrukat, allvarligt försummat eller på 

annat sätt visat sig vara oförmögen att ta tillvara fullmaktsgivarens intressen. Ett sådant beslut 

                                                
66 Persson, Ingemar, AvtL kommentar till 2 kap. 25 §, Karnov. 
67 2 kap. 25 §, andra stycket AvtL & Prop. 2016/17:30, s. 128 f. 
68 Prop. 2016/17:30, s. 7. 
69 Jfr 2 kap. 10 §, första stycket AvtL. 
70 Prop. 2016/17:30, s. 126. 
71 23 § LoF. 
72 Prop. 2016/17:30, s. 127. 
73 23 § andra stycket LoF. 
74 24 § LoF. 
75 25 § LoF. 
76 Prop. 2016/17:30, s. 128. 
77 26 § LoF. 
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gäller omedelbart, men det kan överklagas. Överklagandet ska lämnas till den tingsrätt som är 

ansvarig för den ort där fullmaktsgivaren är folkbokförd.78 

 

Om fullmaktsgivaren blir tilldelad en god man eller förvaltare upphör framtidsfullmakten att 

gälla.79 Om fullmaktsgivaren dör, går i konkurs eller förordnas en förvaltare efter det att 

fullmakten trätt ikraft ska även det regleras med hjälp av AvtL:s bestämmelser.80 I prop. 

2016/17:30 diskuteras vilken rättslig tyngd framtidsfullmakter ska ha. Det framkommer att 

det är viktigt att den rättsliga modellen med god man och förvaltare inte ska undergrävas. Det 

resulterar i att framtidsfullmakter inordnas under god man och förvaltare i hierarkin, vilket 

gör att om fullmaktsgivaren får en annan företrädare än fullmaktshavaren, upphör fullmakten 

att gälla för de angelägenheter som istället ska skötas av en god man eller förvaltare.81 

 

Det finns även en möjlighet för fullmaktshavaren att delegera uppgifter som faller inom 

ramen av framtidsfullmakten. Fullmaktshavaren kan, genom en skriftlig fullmakt, i sin tur ge 

en fysisk person behörighet att företräda fullmaktsgivaren i ordinära rättshandlingar i den 

dagliga livsföringen.82 Fullmaktshavaren har även möjlighet att, om denne är i behov av hjälp 

i en särskild fråga, genom en skriftlig fullmakt ge behörighet till någon annan, så länge den är 

ställd till en fysisk person. Det finns även möjlighet att ge fullmakt till ett värdepappersinstitut 

eller ett kreditinstitut om fullmakten avser en ekonomisk fråga.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 11 §, andra och tredje stycket LoF. 
79 27 § LoF & Prop. 2016/17:30, s. 130 f. 
80 28 § LoF. 
81 Prop. 2016/17:30, s. 63 ff. 
82 29 § LoF & Prop. 2016/17:30, s. 132 f. 
83 30 § LoF & Prop. 2016/17:30, s. 132 f. 



 25 

5. Framtidsfullmakter i Norden  

5.1 Inledande kommentarer 
För att få vägledning i frågan om hur lagen om framtidsfullmakter förhåller sig till 

motsvarande lagstiftning i övriga nordiska länder, kommer i följande kapitel en redogörelse 

att ges för vissa väsentliga förordningar i norsk och dansk rätt. Vi har valt att granska norsk 

och dansk rätt av den anledningen att det finns liknande egenskaper i lagrummen, samt att 

språken är närbesläktade.  

 

5.2 Framtidsfullmakter i Norge  
Begreppet framtidsfullmakt började diskuteras och behandlas ungefär samtidigt i Norge84 och 

Sverige 85 . Syftet med framtidsfullmakten är att den ska användas efter det att 

fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina egna angelägenheter på grund av sjukdom, 

inklusive demens eller annan allvarligt försvagad hälsa. 86  Den norska lagen, Lov om 

vergemål87 (vergemålsloven), trädde ikraft 2013 och är av privaträttslig karaktär, vilket 

innebär att den rör förhållandet mellan enskilda individer. Lagen behandlar förmyndarskap 

och bestämmelser om framtidsfullmakter återfinns i 10 kap. 78-94 §§. En framtidsfullmakt 

utgör således ett privat alternativ till ett ställföreträdarskap, där den fysiska personen själv får 

bestämma vem som ska ta hand om dennes angelägenheter.88 

 

Internationellt läggs stor vikt vid fullmakten som ett alternativ till förmyndarskap. Bland 

annat är det betydelsefullt att den fysiska personen ska ha möjlighet att bestämma själv. FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställer att fysiska 

personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta rättskapacitet på samma villkor som icke 

funktionsnedsatta i alla hänseenden.89 Det framkommer även av konventionen att varje stat 

ska vidta de åtgärder som behövs, för att erbjuda personer med funktionsnedsättning tillgång 

till stöd som är nödvändig för att kunna utöva sin rättskapacitet.90  

 

                                                
84 NOU 2004:16 Vergemål.  
85 SOU 2004:112. 
86 Jfr § 78 Lov om vergemål & Ot.prp. nr 110, 10.1, andra stycket. 
87 Lov om vergemål (LOV 2010-03-26-9). 
88 Prop. 2016/17:30, s. 22. 
89 FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, art. 12. 
90 Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) - Om lov om vergemål, 10.1, tredje stycket & FN:s konvention art. 12. 
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Den norska lagen, tillika det svenska lagförslaget, behandlar till att börja med fullmaktens 

innebörd och upprättande. Utgångspunkten för upprättandet av den norska lagen har varit 

Avtaleloven 91 , som kan jämföras med Sveriges AvtL. Emellertid ska Avtalelovens 

bestämmelser inte utgöra begränsningar för fullmaktsgivarens val av fullmaktshavare eller 

fullmaktens innehåll. Fullmaktsgivaren kan därför själv bestämma fullmaktens omfång utan 

att andra rättsregler ska sätta begränsningar för valet.92 En framtidsfullmakt kan skrivas av en 

fysisk person som har fyllt 18 år. Även den som utses som fullmaktshavare ska ha fyllt 18 år 

vilket framkommer i bestämmelsen i § 79 Vergemålsloven. Vergemålsloven kan jämföras 

med Sveriges regler om förmyndarskap. Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska 

och personliga angelägenheter och kan även begränsas till ett eller flera bestämda områden.93 

De formkrav som har uppställts är desamma som i det svenska lagförslaget, nämligen att 

fullmakten ska vara upprättad skriftligt tillsammans med två vittnen.94 Den norska modellen 

erbjuder dessutom en möjlighet att få fullmaktens ikraftträdande fastställd av en myndighet. 

Det sker efter ansökan från fullmaktshavaren och på grundval av ett läkarintyg. Fastställelsen 

blir också föremål för registrering.95  

 

Fullmakten träder ikraft när den fysiska personen inte längre är i stånd att ta hand om sig 

själv. 96  Det är fullmaktshavaren som tar ställning till när fullmakten träder ikraft. 

Fullmaktshavaren kan inte vara en juridisk person. Ikraftträdandet av fullmakten kan ske 

omedelbart, vid en framtida tidpunkt eller när en viss uppgift ska utföras. När fullmakten trätt 

ikraft ska fullmaktshavaren handla i överensstämmelse med vad som framkommer av 

fullmakten samt fullmaktsgivarens intressen och rättigheter.97 

 

Den norska lagen om framtidsfullmakter reglerar även intressekonflikter rörande gåvor och 

vederlag. Fullmaktshavaren får, utan att det är föreskrivet i fullmakten, ge sig själv, sina 

närstående och andra gåvor på fullmaktsgivarens vägnar.98 

 

                                                
91 Lov om avslutning av avtalet, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklaeringer (LOV 1918-05-31-4) 
(Avtaleloven) 
92 Ot.prp. nr. 110, 10.3.1, andra stycket. 
93 § 80 vergemålsloven. 
94 Jfr § 81 vergemålsloven & 4 § LoF. Se även Ot.prp. nr. 110, 10.4.2. 
95 Prop. 2016/17:30, s. 22. 
96 § 78 vergemålsloven. 
97 § 83 vergemålsloven & 78 § vergemålsloven. 
98 Prop. 2016/17:30, s. 61. 
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En uppdragsfullmakt upphör att gälla när uppdraget är slutfört. En fullmakt som inte omfattas 

av en sådan begränsning upphör att gälla när fullmaktsgivaren återkallar fullmakten. 

Återkallelsen sker genom att fullmaktsgivaren tar tillbaka fullmakten eller fullmakten 

förstörs.99  

 

Vergemålsloven innehåller också omfattande riktlinjer för att skydda fullmaktsgivaren, det 

föreskrivs bland annat att fullmaktshavaren har en upplysnings- och redovisningsskyldighet 

gentemot tredje man.100 Det finns också en möjlighet att utföra en privat granskning av 

fullmaktshavarens verksamhet. Det är dock endast på särskild begäran av fylkesmannen som 

fullmaktshavaren ska lämna dessa upplysningar.101 En fylkesman kan jämföras med en 

landshövding.102  

 

5.3 Framtidsfullmakter i Danmark  
Liksom i Sverige och Norge har Danmark infört en lag om framtidsfullmakter. Danmarks lag 

är av offentligrättslig karaktär. Danmarks lag om framtidsfullmakter103 är en förhållandevis ny 

lag som trädde ikraft den 8 juni 2016. Lagen är uppdelad i 9 kapitel som innefattar 34 

paragrafer.104  

 

Propositionen 2015/1 LF 135 för den danska lagen tar, liksom den svenska, sikte på att utöka 

självbestämmandet för individen. Det uppnås genom att ge en större möjlighet för 

fullmaktsgivaren att bestämma vem eller vilka som ska bistå denne i frågor av ekonomisk och 

personlig art. Det är mer önskvärt att fullmaktsgivaren själv utser den som bistår denne än att 

rätten förordnar en förmyndare.105 

 

De första och andra kapitlen innehåller bestämmelser om upprättandet, innehåll och 

ikraftträdande av framtidsfullmakter. Precis som i Sverige och Norge måste den som upprättar 

en framtidsfullmakt vara över 18 år och vara förmögen att fatta egna beslut. Fullmakten ska 

sedan träda ikraft när fullmaktsgivaren inte kan sköta sina personliga eller ekonomiska 

                                                
99 § 89 vergemålsloven. 
100 § 90 vergemålsloven & Ot.prp nr. 110, 10.8. 
101 Prop. 2016/17:30, s. 69. 
102 Nationalencyklopedin, fylkesman. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fylkesman (hämtad 2017-
05-24). 
103 Lov om fremtidsfuldmagter (LOV nr 618 af 08/06/2016). 
104 Prop. 2016/17:30, s. 21 & Lov om fremtidsfuldmagter. 
105 Forslag til Lov om fremtidsfuldmagter (2015/1 LF 135), s. 5. 
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angelägenheter på grund av sjukdom eller annan allvarlig hälsoförsämring.106 Fullmakten kan 

ges till flera fullmaktshavare och det finns även möjlighet att bestämma vilka områden 

fullmakten ska innefatta. För att skydda fullmaktsgivaren har det införts en kontrollinstans, 

det innebär att fullmaktsgivaren har rätt att utnämna en tredje man att övervaka 

fullmaktshavaren. 107  En framtidsfullmakt måste attesteras av en notarie och föras in i 

Fremtidsfuldmagtsregisteret för att vara giltig.108 

 

För att fullmakten ska träda ikraft ska fullmaktsgivaren eller fullmaktshavaren ansöka om 

ikraftträdande hos Statsforvaltningen. Statsforvaltningen är en statlig, dansk, myndighet som 

har ansvar för en rad olika tillsyns- och beslutsuppdrag, såsom adoptionsärenden och 

ställföreträdarskap. Det är Statsforvaltningen som, efter en utredning, beslutar om fullmakten 

ska träda ikraft. Om det är fullmaktshavaren som ansöker om att fullmakten ska träda ikraft 

ska fullmaktshavaren meddela fullmaktsgivaren och dennes släktingar om att en ansökan har 

skickats in, för att ge dem en möjlighet att invända mot ikraftträdandet.109  

 

I kapitel tre, fyra och fem behandlas rättsverkningar av framtidsfullmakten. Den som ger en 

framtidsfullmakt blir bunden av de avtal som fullmaktshavaren ingår i fullmaktsgivarens 

namn.110  

 

Fullmaktshavaren har redovisningsplikt gentemot den som har utnämnts till att övervaka 

fullmakten. Fullmaktshavaren ska även, så långt som möjligt, rådfråga fullmaktsgivaren och 

dennes make eller sambo i viktiga frågor. 111  Innehavaren av fullmakten får inte ingå 

rättshandlingar med sig själv eller handla i strid med fullmaktsgivarens intressen. 

Fullmaktshavaren får inte heller ge bort gåvor av betydande värde eller gå i borgen för 

annan.112 Innehavaren av fullmakten har däremot rätt att använda fullmaktsgivarens tillgångar 

för att täcka de kostnader som uppkommer vid utförandet av uppdraget. 113  Om 

fullmaktshavaren missköter sitt uppdrag kan denne bli ersättningsskyldig för eventuella 

                                                
106 § 1 Lov om fremtidsfuldmagter. 
107 § 2 Lov om fremtidsfuldmagter. 
108 § 3 Lov om fremtidsfuldmagter. 
109 §§ 4-8 Lov om fremtidsfuldmagter. 
110 §§ 9-11 Lov om fremtidsfuldmagter. 
111 § 12 Lov om fremtidsfuldmagter. 
112 §§ 15-16 Lov om fremtidsfuldmagter. 
113 § 17 Lov om fremtidsfuldmagter. 
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skador som uppkommer avsiktligt eller på grund av oaktsamhet. 114  Justitieministern i 

Danmark har getts rätt att utfärda ytterligare reglering på området.115  

 

De sjätte, sjunde och åttonde kapitlen reglerar tillsyn, återkallande och överklagande av 

fullmakten. Statsforvaltningen ska utföra tillsyn av fullmaktshavaren och ska således 

undersöka fullmaktsgivarens verksamhet om det misstänks att fullmaktsgivarens intressen 

inte bevakas.116 En framtidsfullmakt kan återkallas eller ändras av den som har utställt den. 

Om fullmakten ännu inte trätt ikraft kan fullmaktsgivaren återkalla eller ändra den. Om 

fullmakten däremot trätt ikraft ansöker fullmaktsgivaren om återkallande eller ändring av 

fullmakten till Statsforvaltningen, som avgör ärendet. 117 Om en fullmaktsgivare får en 

förmyndare eller dör upphör framtidsfullmakten att gälla. Framtidsfullmakten kan i vissa fall 

fortsätta att vara giltig trots förmyndarskap, såvida förmyndarskapet gäller ett specifikt 

förhållande och det inte omfattas av framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten upphör även om 

fullmaktshavaren avsäger sig uppdraget, blir tilldelad en förmyndare eller själv har utställt en 

framtidsfullmakt som blivit giltig.118 Statsforvaltningen kan utöver de fall som beskrivs i §§ 

24-25 Lov om fremtidsfuldmagter besluta om att framtidsfullmakten helt eller delvis ska 

upphöra om anledningen till ikraftträdandet inte längre föreligger. Statsforvaltningens 

avgörande i ändring eller upphörande av framtidsfullmakter träder ikraft när de har 

registrerats. 119  Statsforvaltningens beslut kan överklagas till Civilstyrelsen av 

fullmaktsgivaren, dennes make eller sambo, fullmaktshavaren eller alternativa 

fullmaktshavare.120 Civilstyrelsen är den myndighet som bland annat har ansvar för att 

processa överklagan av förmyndarskap och framtidsfullmakter.121  

 

Nionde kapitlet behandlar ändringar av andra lagar och i vilka danska territorier som lagen 

gäller. Lagen gäller inte på Grönland eller Färöarna.122 

 

 

                                                
114 § 18 Lov om fremtidsfuldmagter. 
115 § 19 Lov om fremtidsfuldmagter. 
116 § 21 Lov om fremtidsfuldmagter. 
117 § 22 Lov om fremtidsfuldmagter. 
118 §§ 24-25 Lov om fremtidsfuldmagter. 
119 §§ 26-27 Lov om fremtidsfuldmagter. 
120 § 29 Lov om fremtidsfuldmagter. 
121 Civilstyrelsen, Aretsområden http://www.civilstyrelsen.dk/da/cst.aspx (hämtad 2017-05-26). 
122 § 34 Lov om fremtidsfuldmagter. 
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6. Analys  

6.1 Inledande kommentarer 
I följande kapitel kommer en analys att göras av den information som tidigare tagits upp och 

svar kommer att ges på uppsatsens tre problemformuleringar. Analysen kommer att 

genomföras genom att vi ställer upp för- och nackdelar eller likheter och skillnader inom 

ramen för de olika frågorna i frågeställningen, för att sedan resonera fram ett svar som 

reflekterar vår åsikt i ämnet. 

 

6.2 På vilket sätt kommer framtidsfullmakter att förhålla sig till bestämmelserna 

i 2 kap. AvtL samt dagens regler om ställföreträdarskap?  

6.2.1 Förhållandet till AvtL   

Vår åsikt är att framtidsfullmaktens rättsliga modell är ämnad att efterlikna en vanlig 

fullmakt, troligtvis eftersom användningen av fullmakter är förhållandevis enkel och 

vedertagen i det svenska rättssystemet. Vi anser att det finns tydliga likheter mellan vanliga 

fullmakter och framtidsfullmakter och det märks att lagen om framtidsfullmakter har 

inspirerats av 2 kap. AvtL. Exempelvis är många lagrum direkta hänvisningar till AvtL. 

Andra paragrafer är lika i sin utformning och sitt syfte, såsom regler om återkallande. 

Utgångspunkten för att ingå ett avtal är att parterna förhandlar direkt med varandra, men det 

kan även ske indirekt genom en mellanman, en s.k fullmakt, vilket framkommer av avsnitt 

2.2. Förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren kan beskrivas som ett 

uppdragsförhållande. Utgångspunkten för vanliga fullmakter och framtidsfullmakter är 

således densamma.  

 

Syftet med en framtidsfullmakt är att den ska träda ikraft efter det att fullmaktsgivaren har 

hamnat i ett tillstånd av beslutsoförmåga. Det är en väsentlig skillnad från en vanlig fullmakt 

enligt dagens regelverk. En “vanlig” fullmakt träder ikraft när fullmaktsgivaren ger ut 

fullmakten och meddelar fullmaktshavaren därom. Således är situationen omvänd och 

lagtexten skiljer sig här betydligt mellan de två fullmakterna.  

 

När framtidsfullmakten har trätt ikraft kan den liknas vid en självständig fullmakt, jämför 

avsnitt 2.4.1. Det som skiljer framtidsfullmakten från den självständiga fullmakten är 

återkallandet. En självständig fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar 
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handlingen. Som huvudregel för framtidsfullmakten gäller att det endast är fullmaktsgivaren 

som kan återkalla fullmakten. Återkallelsen kan dock endast ske så länge den fysiska 

personen innehar en förmåga att vidta rättsligt bindande handlingar. När fullmakten trätt ikraft 

kvarstår den fysiska personens rättshandlingsförmåga, men personens hälsotillstånd kan 

begränsa denna handlingsförmåga. Den rättsliga problematik som kan uppstå i och med detta 

diskuterar vi mer utförligt i avsnitt 6.3.3.     

 

När det gäller vanliga fullmakter har en fullmaktshavare inte fria händer att sluta vilka avtal 

som helst, utan det begränsas genom avtalet, jämför avsnitt 2.3. Samma princip gäller för 

framtidsfullmakten. I framtidsfullmakten ska det framgå vilka angelägenheter den omfattar 

och vilka övriga villkor som gäller. Om behörigheten överskrids gäller samma rättsföljd för 

både framtidsfullmakter och de vanliga fullmakterna. Rättsföljderna för de båda fullmakterna 

är således desamma.  

 

Som vi har nämnt i referensdelen finns det inget som talar emot att en fysisk person skulle 

kunna ha flera fullmakter. Antalet vanliga fullmakter eller framtidsfullmakter en fysisk person 

kan upprätta är således obegränsat, men det kan uppstå en stor risk att dessa fullmakter strider 

mot varandra. Vi anser att konkurrerande behörigheter kan leda till skadliga handlingar. En 

skadlig handling kan exempelvis vara om en fullmaktsgivare gett ut en vanlig fullmakt till en 

person i syfte att utföra ett köp. Köpet utförs sedan efter det att framtidsfullmakten trätt ikraft, 

utan att framtidsfullmaktshavaren har vetskap om köpet. Kapital har nu försvunnit från 

fullmaktsgivaren, kapital som framtidsfullmaktshavaren behöver för att sörja för 

fullmaktsgivarens omvårdnad. En lösning på problemet anser vi är att alltid prioritera en 

framtidsfullmakt över en vanlig fullmakt vid konkurrerande eller skadliga handlingar. Denna 

lösning grundar vi på att det i lagtexten framgår att framtidsfullmaktshavaren får återkalla 

andra fullmakter som fullmaktsgivaren har upprättat, eller ansöka om att de ska förklaras 

kraftlösa. Emellertid framkommer det inte av lagrummet att en framtidsfullmakt ska 

prioriteras vid konkurrerande handlingar. Vi tror dock att lagstiftaren har resonerat i samma 

banor och kommit till samma slutsats som oss. Eftersom innehavaren av framtidsfullmakten 

kan återkalla andra fullmakter, kan framtidsfullmaktshavaren återkalla de fullmakter som är 

konkurrerande eller skadliga. Eftersom lagen om framtidsfullmakter är så pass ny att det 

varken finns rättspraxis eller doktrin inom ämnet, kan vi enbart spekulera i vad denna 

bestämmelse i lagtexten kommer att resultera i, men vi anser att prioritera framtidsfullmakten 

kan vara en möjlig lösning på problemet. 
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För att en vanlig fullmakt ska inneha en fortsatt giltighet krävs det att fullmaktsgivaren ska 

kunna ge anvisningar och ha uppsikt över fullmaktshavaren, samt ha en möjlighet att återkalla 

fullmakten. Fullmaktsgivaren ska således kunna råda över fullmaktshavaren och ge denne 

instruktioner i hur fullmaktsuppdraget ska utföras. Vi anser att det därför kan bli 

problematiskt om vanliga fullmakter fortsätter att vara ikraft när fullmaktsgivaren inte längre 

är förmögen att ta egna beslut. Att inte vara förmögen att fatta självständiga beslut är att inte 

förstå relevant information, överväga samtliga alternativ och med hjälp av det fatta ett 

rationellt beslut baserat på dessa alternativ. Att förlora sin beslutsförmögenhet kan leda till att 

personen inte klarar av att ta viktiga beslut i sin livsföring, exempelvis söka den hjälp 

personen är i behov av i vardagen. Det finns dessutom en risk att personen fattar ofördelaktiga 

beslut som kan få ekonomiska konsekvenser. Med det sagt finns det flera regler i AvtL som 

tyder på att en vanlig fullmakt är giltig även efter det att fullmaktsgivaren förlorat sin 

beslutsförmåga. Exempelvis finns det flera bestämmelser i AvtL som visar att fullmakter kan 

vara giltiga till och med efter fullmaktsgivarens död. Det visar att det finns tvetydighet när det 

gäller giltigheten av fullmakter efter fullmaktsgivaren förlorat sin beslutsförmåga. Problemet 

kan komma att lösas av denna nya form av fullmakt. 

 

Trots att lagen om framtidsfullmakter innehåller många rättsregler som liknar vanliga 

fullmakter, är syftet och det tänkta användningsområdet av den rättsliga modellens funktion 

mer lik en god man eller förvaltare. De vanliga fullmakternas användningsområde är i 

huvudsak ekonomisk och de är framför allt framtagna för att underlätta olika typer av 

transaktioner. Den nya formen av fullmakt är ämnad för att fullmaktshavaren ska få möjlighet 

att ta hand om många eller alla delar av fullmaktsgivarens liv. Eftersom fullmaktshavaren har 

ett stort inflytande på fullmaktsgivarens liv, har formregler gällande upprättandet av 

fullmakten införts. Formreglerna efterliknar de bestämmelser som finns i Ärvdabalken123 för 

upprättande av testamente. De formregler som finns för framtidsfullmakter är i huvudsak 

ämnade att skapa skydd för fullmaktsgivaren. Eftersom lagen har en privaträttslig utformning 

finns minimal insyn och övervakning från det allmänna. Det gör att behovet av skydd för 

fullmaktsgivaren ökar eftersom denne är i ett utsatt läge, när fullmakten väl börjat gälla. Detta 

är ett problem som vi diskuterar mer utförligt i avsnitt 6.3.2. 

 

                                                
123 Ärvdabalk (1958:637). 
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Det leder in på ytterligare en skillnad mellan vanliga fullmakter och framtidsfullmakter, vilket 

är bestämmelserna om övervakning av fullmaktshavaren. Dessa övervakningsregler gör att 

formen av en framtidsfullmakt mer liknar ett ställföreträdarskap än en vanlig fullmakt. 

 

6.2.2 Förhållandet till god man och förvaltare 

Som tidigare nämnts i uppsatsen förlorar en framtidsfullmakt sin rättsverkan om ett 

godmanskap eller förvaltarskap förordnas. En förvaltare har ensam rådighet över den fysiska 

personens egendom och representerar denne i alla angelägenheter som uppdraget avser. För 

att ett förvaltarskap ska kunna förordnas och få verkan måste andra ställföreträdarskap 

upphöra. Det torde innebära att framtidsfullmakten är underordnad förvaltarskapet. 

Framtidsfullmakten förlorar således sin rättsverkan vid förordnande av ställföreträdare. Vi 

tror att detta kommer att resultera i att konkurrerande rättshandlingar kommer att undvikas. I 

lagrådsremissen framkom det att framtidsfullmakter ska vara underordnade 

ställföreträdarskap, se avsnitt 3.3. Förslaget innebar att fullmakten skulle förlora sin 

rättsverkan helt när ett förvaltarskap anordnas. I och med att en framtidsfullmakt är 

underordnad de andra formerna av ställföreträdarskap innebär det dessutom att en 

framtidsfullmakt inte kan träda ikraft i en fråga som redan omfattas av ett ställföreträdarskap. 

En alternativ lösning som lagrådet lade fram var att fullmaktshavaren skulle behålla 

behörigheten att rättshandla enligt bestämmelserna i AvtL, även efter att förvaltare förordnas 

åt fullmaktsgivaren. Regeringen ansåg dock att förslaget endast skulle innebära att 

fullmaktshavaren skulle kunna fortsätta företa rättshandlingar fram tills dess att förvaltaren 

övertog förvaltningen. Vi delar regeringens åsikt och anser att det finns risker med att en 

fullmaktsgivare ska representeras av två olika ställföreträdare. Om fullmaktsgivaren är 

representerad av två olika ställföreträdare finns risken för att förutsebarheten för den enskilde 

skulle minska, samt att risken för motstridiga rättshandlingar skulle öka. Detta grundar vi på 

att det då finns flera personer som oberoende av varandra har ansvar att sköta samma 

angelägenheter åt fullmaktsgivaren. 

 

Det finns däremot inget som hindrar att ett godmanskap eller ett förvaltarskap förordnas för 

endast vissa angelägenheter och att en framtidsfullmakt på så sätt kan fortsätta att verka för de 

angelägenheter som inte omfattas av ett godmanskap eller ett förvaltarskap. Om ett 

ställföreträdarskap som god man eller förvaltare ska förordnas, ska först en prövning göras för 

att undersöka huruvida den enskilde personens behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande 
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sätt, exempelvis genom en framtidsfullmakt. Om den enskilde personens behov kan 

tillgodoses med hjälp av en framtidsfullmakt talar det för att ett godmanskap eller 

förvaltarskap inte kan förordnas för dessa angelägenheter. Det gör att den fysiska personen 

kan skapa en kombination av framtidsfullmakt och ställföreträdarskap. Denna möjlighet blir 

ett alternativ som tidigare inte existerat i svensk rätt. Möjligheten bidrar till att “fylla igen” 

den lucka som kan uppstå mellan den privaträttsliga karaktär som framtidsfullmakten har med 

de offentligrättsliga reglerna kring ställföreträdarskap. En sådan ordning anser vi kan bidra 

med frihet att själv bestämma över sin framtid, samtidigt som personen garanterat får den 

hjälp som den behöver.  

 

6.2.3 Avslutande kommentarer  

Vi anser att en ny rättslig modell, såsom framtidsfullmakt, bör ha sin utgångspunkt i en 

gammal och inarbetad modell. Det gör att det nya verktyget blir enkelt att använda och ger det 

en viss legitimitet. Nya rättsliga modeller kan vara svåra för enskilda individer att ta till sig, 

därför kan det underlätta om rättsfiguren är förankrad i redan gällande rätt. Däremot anser vi 

inte att en jämförelse mellan framtidsfullmakt och de andra typerna av fullmakter som finns 

reglerade i AvtL ska göras. Visserligen kan framtidsfullmakter innefatta liknande behörighet 

samt vara utformade på liknande sätt, men vi anser att framtidsfullmakter har större likheter 

med godmanskap och förvaltarskap i sitt användningsområde eftersom en framtidsfullmakt 

kan röra både ekonomiska och personliga angelägenheter. Trots att reglerna i lagen om 

framtidsfullmakter till stor del liknar, samt även hänvisar till, fullmaktsbestämmelserna i 

AvtL, är namnet framtidsfullmakt till viss del missvisande eftersom rättsinstitutet mer liknar 

ett privaträttsligt ställföreträdarskap.  

 

6.3 Vilka problem kan uppstå till följd av lagen om framtidsfullmakters 

utformning?  

6.3.1 När börjar en framtidsfullmakt att gälla?  

När en framtidsfullmakt ska träda ikraft avgörs när fullmaktsgivaren inte längre har förmåga 

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

hälsotillstånd eller liknande förhållande. Den person som ska avgöra om och när ett sådant 

tillstånd inträder är fullmaktshavaren. Förutsättningarna för att en framtidsfullmakt ska träda 

ikraft kan således delas in i två kriterier: dels att fullmaktsgivaren har ett medicinskt tillstånd, 
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dels att fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta hand om sina angelägenheter, såväl 

ekonomiska som personliga. 

 

Det första kriteriet som måste föreligga är således ett medicinskt tillstånd. Detta kriterium kan 

jämföras med de rekvisit som framkommer av bestämmelserna i 11 kap. 4 § och 11 kap. 7 § 

FB om godmanskap och förvaltare. Vi anser att lagstiftaren har utgått ifrån dessa 

lagbestämmelser med avsikt att göra de olika typerna av ställföreträdarskap mer lika varandra, 

eftersom framtidsfullmakter är tänkt att vara ett komplement till de nuvarande typerna av 

ställföreträdarskap med en mer privaträttslig karaktär. Av lagförslaget framkommer inte hur 

en bedömning av de två kriterierna ska göras. Det tror vi beslutsfattarna har överlåtit till 

parterna i avtalet för att bibehålla den privaträttsliga karaktären av lagen. Genom att överlåta 

bedömningen av ikraftträdandet till fullmaktshavaren har således arbetsinsatsen och 

kostnaden för det allmänna minskat, vilket är förknippat med den process som krävs för att ta 

ställning till den fysiska personens hjälpbehov.  

 

Det andra kriteriet som måste föreligga är att fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta 

hand om sina ekonomiska eller personliga angelägenheter. Denna oförmåga måste vara 

varaktig, och en kortare periods oförmåga räcker således inte för att utlösa en 

framtidsfullmakts ikraftträdande. Vi anser att begreppet “förmåga att ta hand om sina 

angelägenheter” inte ska ges samma betydelse som begreppet “förlorad 

rättshandlingsförmåga”. Vi anser att begreppet “förmåga att ta hand om sina angelägenheter” 

ska tolkas som en individuellt bestämd förmåga att klara av en specifik angelägenhet och inte 

som en avsaknad av rättshandlingsförmåga. Ett exempel skulle vara om en person med hög 

ålder inte har förståelse för hur bankärenden via internet fungerar på grund av ett tidigt 

stadium av Alzheimers. Personen i fråga har fortfarande rättshandlingsförmåga men 

fullmaktshavaren har rätt att sköta fullmaktsgivarens förbindelse med banken. Ett bättre 

begrepp att beskriva detta tillstånd skulle istället vara beslutsoförmåga, eftersom personen inte 

längre är förmögen att fatta sina egna beslut.  

 

Vi anser att fullmaktshavarens bedömning om när framtidsfullmakten ska träda ikraft kommer 

att skilja sig från fall till fall, eftersom det kommer att vara upp till varje fullmaktshavare att 

avgöra när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. När 

fullmaktsgivaren är förmögen att fatta egna beslut torde det inte vara ett problem, eftersom 

fullmaktsgivaren då kan vara med i beslutsprocessen gällande ikraftträdandet av fullmakten. 
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Däremot är det framförallt inte vid dessa tillfällen som en framtidsfullmakt är som mest 

användbar. Den huvudsakliga användningen av fullmakten kommer att vara i de situationer 

när fullmaktsgivaren inte är förmögen att fatta egna beslut. Frågan blir då hur en lekman, som 

fullmaktshavaren är, ska kunna avgöra när fullmaktsgivaren är tillräckligt oförmögen att fatta 

beslut? En lösning på detta problem är den möjlighet som fullmaktsgivaren har att överlåta 

avgörandet till en domstol. Ett problem som kvarstår är när fullmaktsgivaren inte skrivit in 

detta i fullmakten. Fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren kan då vara av olika åsikt om att 

fullmakten har trätt ikraft eller inte.  

 

Vi anser att det alltid kommer att finnas en risk att ett beslut om att framtidsfullmaktens 

ikraftträdande kommer att tas, mot fullmaktsgivarens vilja när denne fortfarande är 

beslutsförmögen. Detta problem kan i sin tur resultera i en viss risk för rättsosäkerhet 

eftersom det kommer finnas en osäkerhet om vem som får utföra rättshandlingar. Det kan 

avskräcka fullmaktsgivare att använda framtidsfullmakter i den utsträckning som 

beslutsfattarna hoppas på, eftersom det uppstår en risk för deras rättshandlingsförmåga tas 

ifrån dem. Ett exempel på en lösning skulle kunna vara att en medicinsk kunnig eller anhörig 

ska få möjlighet att påverka beslutet om ikraftträdandet. På det sätt måste fullmaktshavaren 

alltid ta beslutet i samråd med en annan part.  

 

Eftersom rättsområdet är nytt i Sverige anser vi att dessa problem troligtvis kommer att lösas 

genom rättspraxis efter det att lagen om framtidsfullmakter trätt ikraft, men fram tills dess 

kvarstår problemen.  

 

6.3.2 Hur kan det säkerställas att fullmaktsgivarens intressen blir bevakade? 

Ett av syftena med lagen är att minska behovet av gode män och förvaltare och att därigenom 

minska arbetsbördan för de institutioner som är inblandade i förordnandet av dessa. För att 

uppnå detta har lagen utformats med en privaträttslig karaktär, med många likheter med den 

norska lagstiftningen på området. Den privaträttsliga karaktären visar sig bland annat i 

avsaknaden av registrering av fullmakten. Det behövs inte heller något avgörande av en 

myndighet för att fullmakten ska träda ikraft. För att fullmakten ska vara giltig räcker det 

således med att formkraven är uppfyllda.  
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I och med att den svenska lagstiftningen har tagit denna riktning har även ansvaret för 

övervakningen av fullmakten överlåtits på fullmaktsgivarens anvisade granskare. Skyddet har 

dock utökats med att även fullmaktsgivarens närstående har en möjlighet att granska 

fullmaktshavaren, om ingen granskare har utsetts. Lagstiftningen ger möjlighet att utse flera 

olika personer till granskare, samt att låta granskaren övervaka fullmaktshavaren i olika 

situationer. Alla dessa system av övervakning av fullmaktshavaren är syftade till att 

säkerställa en trygghet för fullmaktsgivaren. Trots att syftet med dessa system är att skydda 

fullmaktsgivaren är alla dessa verktyg beroende av frivillighet. Det tror vi kan resultera i 

risker.  

 

Som vi ovan nämnde finns det inga krav i Sverige på att registrera fullmakten, detta krav 

finns däremot i både norsk och dansk rätt. Vi anser att den svenska lagstiftaren borde ta efter 

norsk och dansk rätt i denna fråga. Vi anser att genom att införa ett register över 

framtidsfullmakter som har trätt ikraft och vad fullmakten innefattar, kommer flera av de ovan 

nämnda riskerna att minska. Det kommer att resultera i ytterligare säkerhet och trygghet för 

fullmaktsgivaren. Vetskapen om att fullmakten är registrerad tror vi dessutom medför att 

mängden missgynnande beslut och risken för att fullmakten missbrukas kommer att minska.  

 

Den praktiska möjligheten att bevaka sina angelägenheter kan bli allvarligt begränsad när en 

framtidsfullmakt träder ikraft. Det finns en stor risk för att fullmaktsgivaren är i ett sådant 

nedsatt hälsotillstånd att denne inte har möjlighet att bevaka fullmakten. I det läget är det helt 

och hållet upp till den utnämnda granskaren att se till att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag. 

Eftersom denna säkerhetsmekanism är frivillig och inte ett formkrav för en giltig fullmakt kan 

det finnas en risk för att detta skydd inte implementeras av alla fullmaktsgivare. För att lösa 

denna brist har det införts bestämmelser om att en nära släkting har möjlighet att utföra 

bevakningen av framtidsfullmakten. Vi anser att denna bestämmelse kommer att undanröja 

majoriteten av de missbruk som kan uppstå rörande bevakningen av fullmakten, eftersom vi 

anser att nära släktingar mestadels har den anhöriges bästa i åtanke.  

 

6.3.3 Återkallelse av framtidsfullmakten 

Det kan finnas flera olika anledningar till att fullmaktsgivaren vill återkalla en 

framtidsfullmakt. Det finns tydligt reglerat i lagförslaget hur en framtidsfullmakt kan återtas, 

vilket följer av bestämmelserna i AvtL. Detta förfarande kan delas in i två typer; när 
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fullmakten inte trätt ikraft och när fullmakten har trätt ikraft. Vid de tillfällen som fullmakten 

inte trätt i kraft torde ett återtagande inte skapa några större problem. Denna typ av 

återtagande regleras i 2 kap. 16 § AvtL. De tillfällen som däremot kan bli ett problem, är när 

fullmaktsgivaren inte har förmåga att återkalla fullmakten själv. Det har till stor del lösts på 

samma sätt som behovet av övervakning av fullmakten. Fullmaktsgivaren har getts möjlighet 

att skriva in en person i fullmakten som innehar rätten att återkalla fullmakten i 

fullmaktsgivarens ställe. Fullmaktsgivaren kan ge denna rätt till den som har ansvaret för att 

övervaka fullmaktshavaren och till fullmaktsgivarens släktingar. Problemet som dock kan 

uppstå är att möjligheten att utnämna någon som kan återkalla fullmakten är frivillig. Det 

resulterar således i att det finns risk för att fullmaktsgivaren inte kommer att utnyttja denna 

möjlighet. Det kan i sin tur resultera i att fullmakten inte kommer att kunna återtas utan ett 

domstolsbeslut.  

 

6.3.4 Avslutande kommentarer 

Av ovan anförda drar vi slutsatsen att lagen om framtidsfullmakter kan bidra till ett antal 

problem. Den största risken med lagens nuvarande utformning, är att fullmaktsgivarens 

intressen inte blir bevakade i tillräckligt stor utsträckning. Eftersom en av lagens 

huvudsakliga syften är att skydda fullmaktsgivaren när denne hamnat i ett försvagat tillstånd, 

anser vi att lagstiftaren inte har lyckats stärka fullmaktsgivarens säkerhet och trygghet i 

tillräckligt stor utsträckning. Den lösning som vi anser skulle avhjälpa dessa problem är att 

införa starkare säkerhetsregler i syfte att kontrollera framtidsfullmakten och fullmaktshavaren. 

Det kan exempelvis ske genom att införa ett nationellt register där fullmakten måste 

registreras för att bli giltig samt att göra utnämningen av en kontrollant av fullmakten till ett 

formkrav.  

 

Eftersom lagen om framtidsfullmakter är ny och ännu inte trätt ikraft, är det svårt för oss att 

förutse de rättsliga problem som kan inträffa i framtiden och att hitta lämpliga lösningar på 

dessa problem. Med det sagt har vi presenterat några av de problem som vi tror kommer att 

inträffa och några alternativa lösningar och tankar om dessa problem utifrån det material som 

vi har lagt fram i uppsatsen. Många av de problem som vi tror kan inträffa i och med att 

lagstiftningen är ny kommer troligtvis att lösas med tiden genom rättspraxis.  
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6.4 Hur förhåller sig den nya lagstiftningen till motsvarande lagstiftning i övriga 

nordiska länder?  

6.4.1 Norge 

Den norska ordningen med framtidsfullmakter har utformats med en privaträttslig karaktär. 

Som framgått i avsnitt 5.2, träder en framtidsfullmakt ikraft när den fysiska personen inte 

längre är i stånd att ta hand om de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattas av. Syftet 

med den norska lagen är att den fysiska personen ska inneha sin självbestämmanderätt och 

vara ett alternativt ställföreträdarskap. Eftersom den norska lagen är av privaträttslig karaktär 

som därmed minskar det allmännas inflytande, liknar Norges och Sveriges lagstiftningar 

varandra.  

 

Den norska och den svenska lagen har dessutom ett liknande upplägg. Det märks tydligt att 

lagstiftaren till den svenska lagen har utgått från den norska. Vissa paragrafer regleras på 

samma sätt, bland annat innebörden och upprättandet av fullmakten. En olikhet mellan 

lagarna är däremot att den norska lagen ger möjlighet att få framtidsfullmaktens 

ikraftträdande fastställd av en myndighet, något som den svenska lagen inte har tagit efter. 

Däremot kan fullmaktsgivaren, enligt svensk rätt, begära att särskild prövning i domstol ska 

göras, vilket ger ett liknande resultat. Vår åsikt är att svensk rätt bör införa det system som vi 

presenterat i avsnitt 6.3.2.  

 

Vidare finns liknande regler om hur gåvor ska behandlas, fullmaktshavarens upplysnings- och 

redovisningsskyldighet samt granskning av fullmakten. Formkraven för upprättandet av 

fullmakten är dessutom desamma. Således uppmärksammar vi tydliga likheter mellan den 

norska och svenska lagen. Det finns inga större skillnader i lagrummen att kommentera på, 

vilket vi anser är resultatet av att lagförslagen i de båda länderna började diskuteras samtidigt 

och parallellt med varandra. Den svenska lagen överensstämmer således till stor del med den 

norska.  

 

Fördelen med det norska systemet enligt oss, är att fullmakten är av privaträttslig karaktär 

som liknar ett ställföreträdarskap som utövas utan samhällets inflytande. Det krävs således 

mycket lite administrativt merarbete och mindre extra kostnader.   
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6.4.2 Danmark  

Den danska ordningen med framtidsfullmakter har däremot utformats med en offentligrättslig 

karaktär. Denna utformning liknar den svenska ordningen med ställföreträdarskap, dvs. god 

man och förvaltare. Som nämnts i avsnitt 5.3 är det Statsforvaltningen som ansvarar för 

framtidsfullmakterna. Ett tydligt tecken på att den danska ordningen är av offentligrättslig 

karaktär är tillvägagångssättet av ikraftträdandet av fullmaktsuppdraget. I den danska 

ordningen är fullmaktshavaren tvungen att ansöka till en myndighet som i sin tur fastslår om 

och när fullmakten ska börja gälla. Dessutom måste fullmakten registreras. Det finns även 

regler rörande insyn i fullmaktsförhållandet. Dessa regler är utformade på så vis att en 

myndighet innehar ett stort ansvar för att övervaka fullmaktshavarens handlingar. Som också 

nämnts i avsnitt 5.3 ska Statsforvaltningen utföra en tillsyn av fullmaktshavaren och det är 

dessutom Statsforvaltningen som beslutar om ändring eller återkallelse av fullmakten.  

 

Den danska och svenska lagens innehåll liknar varandra till stor del. Det som skiljer 

rättsordningarna åt är framför allt vem som har ansvaret för att övervaka fullmaktsuppdraget. 

Eftersom Danmark har valt att ge rättsreglerna en mer offentligrättslig prägel, finns det regler 

som till stor del involverar det allmänna. Som tidigare nämnts blir det framförallt tydligt när 

det gäller vem som avgör när fullmakten träder ikraft och de formregler som måste uppfyllas 

för att fullmakten ska bli giltig.  

 

Enligt oss finns det många fördelar med det danska systemet. Fördelarna är att det finns en 

offentlig kontroll över fullmaktsförhållandet, som reglerar bland annat om, när och hur en 

framtidsfullmakt ska träda ikraft. Men också de regler som kräver att framtidsfullmakten ska 

bli godkänd av en notarie och registreras i ett speciellt register. Det gör att tveksamheter om 

fullmaktsförhållandet och att fullmaktshavarens behörighet undanröjs. Det danska systemet 

har således utformats för att det offentliga ska utöva kontroll över fullmaktshavarens 

verksamhet.  

 

Däremot finner vi en del nackdelar med ett offentligrättsligt system likt Danmarks. 

Nackdelarna är dels att den fysiska personens självbestämmande begränsas, dels att 

framtidsfullmakten utformas som en ny typ av ställföreträdarskap. Hela framtidsfullmakten 

blir således begränsad. Dessutom är ett offentligrättsligt system associerat med administration 

och höga kostnader för det allmänna. Det skulle således inte medföra en avlastning av 
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ställföreträdarskapssystemet. Framtidsfullmakter av offentligrättslig karaktär är inte heller det 

som efterfrågas i Sverige.  

 

6.4.3 Avslutande kommentarer 

Vid valet av ett privaträttsligt eller offentligrättsligt system, lägger Sverige stor vikt vid att 

den fysiska personens integritet och självbestämmande ska stärkas. Vi anser att det torde 

tillgodoses på bästa sätt genom ett privaträttsligt system likt Norges, som är sammankopplat 

med de redan befintliga reglerna om fullmakter. Ett privaträttsligt system bidrar även med att 

avlasta systemet för de nuvarande formerna av ställföreträdarskap. Vår åsikt är att en ordning 

med offentligrättsliga inslag endast torde tillföra att en ny form av ställföreträdarskap uppstår.  

 

Det finns en rad nackdelar med en obligatorisk myndighetsutövning som ett offentligrättsligt 

system medför. Det innebär merarbete för både fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, samt 

merarbete för offentliga myndigheter. Det kan resultera i att användningen av fullmakten 

begränsas eftersom ikraftträdandet både blir omständligt och tidskrävande. Det 

offentligrättsliga systemet skulle dessutom ta ifrån fullmaktsgivaren den personliga frihet som 

fullmakten är syftad till att skapa. Eftersom syftet med lagen om framtidsfullmakter är att 

stärka individens självbestämmande, skulle ett offentligrättsligt system med obligatorisk 

myndighetsutövning endast resultera i en ny form av ställföreträdarskap. Detta system skulle i 

sin tur inte bli ett attraktivt alternativ till det nuvarande systemet som finns i Sverige.  

 

Vi anser att införa en modell i Sverige som liknar det norska systemet är rätt väg att gå. 

Således blir den enskilda individens egna önskemål uppfyllda, samtidigt som dess säkerhet 

och trygghet förstärks genom en registrering av fullmakten. Av ovan anförda drar vi därför 

slutsatsen att Sveriges regler rörande framtidsfullmakter borde efterlikna den norska 

regleringen i största möjliga mån. 
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Avslutning  
Vårt syfte med uppsatsen var att granska lagen om framtidsfullmakters innebörd och 

analysera hur lagen kommer att förhålla sig till några av de fullmaktsregler som finns i dag 

samt hur godmanskap och förvaltarskap kommer att utvecklas när lagen träder ikraft. Under 

arbetet med uppsatsen har vi kommit fram till att lagen om framtidsfullmakter har många 

likheter med de fullmakter som regleras i AvtL. Däremot anser vi att lagen om 

framtidsfullmakters regler mer kan liknas med ett ställföreträdarskap med en privaträttslig 

prägel.  

 

Vidare var vårt syfte att undersöka vilka regler i lagen om framtidsfullmakter som kan komma 

att resultera i problem. I uppsatsen har vi presenterat tre huvudsakliga problem: när börjar 

framtidsfullmakten gälla? Hur kan det säkerställas att fullmaktsgivarens intressen blir 

bevakade? Samt, vilka problem kan uppstå om framtidsfullmakten ska återkallas? Vi anser 

oss ha utrett dessa frågeställningar med hjälp av det material vi har lagt fram i uppsatsen. 

Eftersom lagen ännu inte trätt ikraft i skrivande stund och det ännu inte finns någon 

rättspraxis på området, kan vi endast gissa vilka problem som kan uppstå och hur dessa kan 

undvikas eller lösas. Vi har därför presenterat våra egna alternativa lösningar och tankar. Vi är 

dessutom övertygade om att rättspraxis och juridisk doktrin kommer att vägleda oss 

ytterligare i ämnet, när framtidsfullmakter väl börjat användas.  

 

Avslutningsvis har vi gjort en jämförelse av framtidsfullmakter med norsk och dansk rätt. Vi 

har kommit till den slutsatsen att Sveriges lagstiftning mest efterliknar norsk rätt, vilket vi 

anser bäst uppnår de mål som lagen ska uppnå.  
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