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1 Inledning  
 
1.1 Introduktion  
Vuxna personer kan p.g.a. olika hälsotillstånd ha en mer eller mindre begränsad kognitiv 

förmåga, vilket kan innebära svårigheter med att ombesörja sina ekonomiska, rättsliga 

eller personliga angelägenheter. De kan därmed ha ett behov av att bli företrädda av någon 

annan i olika angelägenheter. Dessa personer är en heterogen grupp där förutsättningarna 

och behovet av hjälp skiljer sig vida åt från person till person. För att på ett bra sätt kunna 

tillmötesgå olika kategorier av hjälpbehövande personer är det viktigt att hjälpen kan ges 

i olika form beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är även viktigt att 

klargöra i vilka fall som en person kan nyttja en viss hjälpinsats. 

 

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller likande 

förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för 

sin person kan, då det behövs, få en god man förordnad enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken 

(FB). Godmanskap får inte anordnas utan den hjälpbehövande personens samtycke, så till 

vida inte den enskildes hälsotillstånd hindrar att samtycke inhämtas. Om personen 

dessutom är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och hjälpen inte kan ges i form 

av ett godmanskap eller på något annat mindre ingripande sätt får rätten enligt 11 kap. 7 

§ FB anordna förvaltarskap för den enskilde. 

  

Om den enskildes hjälpbehov däremot kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder 

än genom ett ställföreträdarskap, t.ex. genom att hjälpen ges i form av att den enskilde 

ställer ut en fullmakt eller om hjälpen kan ges i form av s.k. förmedlingsmedel ska dessa 

hjälpformer, enligt principen om minsta ingripande åtgärd, ha företräde framför ett 

ställföreträdarskap. 

 

Under mina yrkesverksamma år vid olika överförmyndarorganisationer har jag kommit i 

kontakt med en rad ärenden där det kan ifrågasättas om ställföreträdarskap verkligen är 

den bästa formen för att hjälpa den enskilde. En tänkbar förklaring till varför 

ställföreträdarskap av många ses som ett förstahandsalternativ även vid de tillfällen då 

andra hjälpformer kan vara mera ändamålsenliga kan enligt mig vara att kunskapsnivån 
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gällande dels då det ska anordnas ställföreträdarskap och dels vilka andra typer av hjälp 

en enskild kan få överlag är allt för låg. Detta menar jag gäller såväl enskilda, deras 

anhöriga, samhällets företrädare och även i viss mån även överförmyndare och domstolar.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur olika typer av fullmakter kan vara ett alternativ 

till anordnande av ställföreträdarskap enligt föräldrabalken. Avsikten är att klargöra när 

förutsättningar för respektive stödform föreligger, hur de olika insatserna förhåller sig till 

varandra och vilken insats som är mest ändamålsenlig att tillgripa, såväl ur den enskildes 

perspektiv som ur ett samhällsperspektiv. Vidare kommer förslaget till det nya institutet 

framtidsfullmakt, som föreslås att införas i den svenska rättsordningen, att granskas. I 

samband därmed analyseras om det föreslagna regelverket avseende framtidsfullmakter 

kan förbättras och om det överhuvudtaget kan anses finnas något behov av att införa 

institutet. Genom att klargöra när förutsättningarna för olika hjälpinsatser är tillämpliga 

skapas bättre förutsättningar att kunna tillgripa den mest ändamålsenliga hjälpformen. 

 

1.3 Metod 
Att beskriva den metod som använts för denna uppsats och syftet med uppsatsen är 

enklare sagt än gjort. Det framgår att det även bland framstående rättsvetenskapare inte 

finns någon konsensus om något så grundläggande som själva syftet med 

rättsvetenskapen. Rodhe anför att en rättvetenskapsman, enligt hans synsätt, ska avhålla 

sig från att delta i den rättspolitiska debatten och endast lämna upplysningar om 

rättsreglernas innebörd, korrigera eventuella missuppfattningar och påtala 

inkonsekvenser.1 Peczenik menar att rättsvetenskapens huvuduppgift är att tolka och 

systematisera gällande rätt och att den klassiska rättsvetenskapens slutmål är att bistå 

rättspraxis.2 Agell ställer sig dock frågandes till varför fastställande av gällande rätt är 

den juridiska doktrinens huvuduppgift. Agell menar istället att den största uppgiften inom 

rättsvetenskapen är att se sambandet mellan grundläggande regler och dess samhälleliga 

funktion, det inbördes sambandet mellan olika regler samt ändamålsenligheten i den 

                                                           
1 Rodhe, Beskrivning – prognos – rekommendation, En trosbekännelse, JT 1996-97, s. 3. 
2 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet och juridisk argumentation, s. 312 
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använda begreppsbildningen.3 Själv menar jag att rättsvetenskapens uppgift är att bistå 

såväl lagstiftaren som praxis med att belysa lagstiftningens eventuella svagheter och 

inkonsekvenser. Vidare anser jag att det är ett naturligt inslag i rättsvetenskapen att 

komma med förslag på hur lagstiftningen kan göras mera ändamålsenlig och även belysa 

hur man på bästa vis bör tolka den rådande lagstiftningen. 

Huvudsakligen får uppsatsen som beskrivas som rättsdogmatisk, d.v.s. jag har studerat 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Gällande doktrinen i ämnet så är den inte 

särskilt omfattande och består huvudsakligen, utöver diverse mera praktiskt inriktade 

handböcker, av Odlöws respektive Fridström Montoyas avhandlingar4 . För att få en 

djupare förståelse för vissa delar av ämnet har jag varit tvungen att blicka utanför den 

juridiska disciplinen och översiktligt även studerat viss medicinsk- och socialrättslig 

litteratur.  

Utöver den klassiska rättsdogmatiska metoden har min mångåriga erfarenhet av att arbeta 

inom olika överförmyndarorganisationer även bidragit till utformningen av uppsatsen. De 

kunskaper och erfarenheter jag har tillgodogjort mig i yrkeslivet har gett mig inblick i hur 

den s.k. gällande rätten gestaltar sig i verkligheten och vilka problem som dagens 

lagstiftning och rättstillämpning kan ge upphov till. Vidare har jag fått ytterligare uppslag 

till uppsatsen genom att jag har förordnats som god man i ett flertal olika godmansärenden 

och har mött verkligheten från ett annat perspektiv än överförmyndarperspektivet. Under 

uppsatsarbetet har jag även genomfört en kortare telefonintervju med juristavdelningarna 

på fyra av landets största banker. Då jag själv sett och upplevt de problem som dagens 

olika stödformer till hjälpbehövande kan ge upphov till och mött människor som fallit 

mellan stolar och därmed inte har fått den hjälp de har rätt till, så har uppsatsen även vissa 

rättspolitiska ambitioner genom att bl.a. ge min bild av när ställföreträdarskap bör 

anordnas samt ifrågasätta behovet av att införa institutet framtidsfullmakt.  

Argumentationen för mina rättspolitiska ståndpunkter grundar sig både i en 

rättsdogmatisk analys och utifrån mina egna erfarenheter.  

                                                           
3 Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, s. 40 ff. 
4 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna – Kamrer eller handledare? och Fridström Montoya, Leva som andra 
genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox. 
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1.3 Avgränsningar 
Fokus i uppsatsen ligger uteslutande på hur vuxna personers hjälpbehov kan ombesörjas 

och kommer således inte att beröra hjälpbehov för omyndiga personer 5 . Uppsatsen 

avhandlar endast insatser i form av ställföreträdarskap och representation genom olika 

typer av fullmakter. Andra hjälpinsatser av mer praktisk natur som exempelvis utförs av 

boendestödjare, kontaktpersoner och hemtjänst kommer berörs inte i uppsatsen. Av 

utrymmesskäl utreds inte heller personliga ombud eller representation av anhöriga, som i 

och för sig i vissa fall kan utgöra ett komplement till representation genom fullmakt eller 

ställföreträdarskap. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på svensk rätt men med vissa 

begränsade komparativa studier av utländska rättsordningar. Även om behovet av 

reformer kan anses omfattande när det gäller tillsyn, utbildning och organisering av såväl 

ställföreträdare som överförmyndare ryms inte dessa frågor inom ramen för denna 

uppsats.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition är sådan att under kapitel två ges en förhållandevis 

omfångsrik genomgång om den förmynderskapsrättsliga utvecklingen. För att bättre 

kunna förstå dagens regelverk anser jag att det är av vikt att läsaren är väl insatt i den 

förmynderskapsrättliga historien. Under kapitel tre avhandlas hur det 

förmynderskapsrättsliga regelverket ser ut idag. Jag har här valt att fokusera på att ge en 

bild av vilka kategorier av människor som idag kan få ställföreträdarskap anordnat för sig 

och ge en beskrivning av principen om minsta ingripande åtgärd. Under kapitel fyra ges 

en beskrivning av insatsen förmedlingsmedel och hur insatsen förhåller sig anordnande 

av ställföreträdarskap. I kapitel fem avhandlas ordinära fullmakter där fokus ligger på 

frågan hur en fullmakt bör betraktas efter det att fullmaktsgivaren har förlorat sin faktiska 

rättshandlingsförmåga. I kapitel sex undersöks det föreslagna institutet 

framtidsfullmakter där det dels görs en analys av de förslag till reglering som presenterats 

och dels lämnas förslag på hur en framtida reglering kan göras mer ändamålsenlig. 

Uppsatsen avslutas med en redogörelse om vikten av att rätt hjälp ska ges till rätt person. 

                                                           
5 Omyndighet innebär att man är under 18 år. Sedan 1989 kan inte längre personer över 18 år förklaras 
omyndiga, se vidare i avsnitt 2.6.1. 
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1.5 Begrepp 
Jag avser här att försöka tydliggöra vissa nyckelbegrepp som används i uppsatsen. Den 

person som på grund av sitt hälsotillstånd kan ha ett behov av att bli företrädd av någon 

annan i sina angelägenheter kommer att benämnas den hjälpbehövande eller den enskilde 

och i viss mån även huvudman i det fall då det finns ett anordnat ställföreträdarskap för 

den hjälpbehövande personen. När den hjälpbehövande personen har ställt ut en fullmakt 

kommer den hjälpbehövande istället att benämnas som fullmaktsgivaren. Med 

ställföreträdarskap menas samlingsbegreppet för godmanskap enligt 11 kap. 4 § 

föräldrabalken och förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Med 

rättshandlingsförmåga avses den enskildes möjlighet att med bindande verkan vidta olika 

rättshandlingar. Jag har valt att skilja på faktisk rättshandlingsförmåga och formell 

rättshandlingsförmåga, där det förstnämnda tar sikte på den enskildes kognitiva förmågor 

och det sistnämnda den formella behörigheten att rättshandla. Begreppet 

rättshandlingsförmåga förekommer i uppsatsen främst i sammanhang då denna i någon 

form är begränsad. Även om olika begrepp förekommer såsom nedsatt, begränsad eller 

att den enskilde saknar rättshandlingsförmåga så avses inga skillnader i sak. Av 

stilistiska skäl används det könsneutrala personliga pronomenet hen istället för det mera 

otympliga ”han eller hon”.  

 

2 Förmynderskapsrättens historia 
 

2.1 Äldre lagstiftning 
De första svenska förmynderskapsrättsliga reglerna återfinns i landslagarna i vilka det 

fanns regler som gjorde att den som själv inte kunde tillvarata sina intressen kunde få sin 

behörighet att rättshandla beskuren. Det stadgades att för en ”vettvilling”, d.v.s. en person 

som led av ”raseri” och därmed betraktades som ”galin” eller andra personer som 

betraktades som ”sinnessvaga” så skulle fränder tala och svara. 6  

 

                                                           
6 Winroth, Svensk civilrätt. Förmynderskap och kuratel, s. 25. 
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2.2 1734 års ärvdabalk 
Vid införandet av 1734 års ärvdabalk (ÄÄB) fördes förmynderskapsrättliga regler in i 

balkens 19-23 kap. I 19 kap. 4 § ÄÄB stadgades det att ”Then för vanvett, slöseri eller 

andra orsaker, ej kan vårda gods sitt; varde under förmyndare ställd”. Stadgandet i ÄÄB 

uppvisar, trots den ålderstigna formuleringen, betydande likheter med dagens 

bestämmelser om förvaltarskap. Det två centrala rekvisiten avseende förmynderskap i 

ÄÄB var att den hjälpbehövande personen måste befinna sig i ett visst tillstånd (vanvett, 

slöseri eller andra orsaker) och att detta skulle medföra att personen var ur stånd att vårda 

sin egendom (ej kan vårda gods sitt). Om dessa två rekvisit var uppfyllda så kunde rätten 

besluta att den hjälpbehövande personen skulle ställas under förmyndarskap och därmed 

fråntas möjligheten att rättshandla. Då det ”medicinska rekvisitet” 7  avsåg inte blott 

vanvett och slöseri utan även ”andra orsaker” fick detta till följd att rätten gavs ett 

betydande tolkningsutrymme för vid vilka tillstånd en person kunde sättas under 

förmyndarskap.8 Skillnaden mot dagens lagstiftning om ställföreträdarskap är att det i 

ÄÄB inte ställdes upp något behovsrekvisit motsvarande dagens regler där det sägs att 

godmanskap ska anordnas om det behövs och att förvaltarskap inte får anordnas om det 

är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde får sina angelägenheter 

tillgodosedda på ett annat mindre ingripande sätt. 

 
2.3 1924 års förmynderskapslag 
Vid införandet av 1924 års förmynderskapslag (FörmL) ansågs det dåvarande mycket 

vida stadgandet om vilka tillstånd som kunde påkalla ett förmynderskap som 

problematiskt. Att rätten så snart den var av uppfattningen att den hjälpbehövande 

personen var ut stånd att vårda sitt gods, oberoende av orsak till den bristande förmågan, 

kunde omyndigförklara någon ansågs som otillfredsställande med hänvisning till de 

medborgerliga fri- och rättigheterna. 9  I förarbetena till 1924 års förmynderskapslag 

uttalades det att förlusten av rätten att själv bestämma över sina ekonomiska 

angelägenheter i regel medför en stark begränsning av möjligheten att genomföra egna 

                                                           
7 Man kan på goda grunder kritisera ordvalet ”medicinska” då man med dagens syn knappast kan 
beteckna slöseri som ett medicinskt tillstånd. Anledningen till ordvalet är att skapa kongruens med 
dagens reglering i 11:4 där ”sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller likande 
förhållanden” i doktrin brukar benämnas som det medicinska rekvisitet. 
8 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna, s. 107. 
9 SOU 1970:67 s. 56. 
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initiativ och hävda egna åsikter. En omyndighetsförklaring borde därför enligt 

förarbetena inte komma till stånd i andra fall än när detta var oundgängligen nödvändigt 

för att skydda vederbörande själv eller honom närstående personer i förhållande till vilka 

han är underhållsskyldig. Vidare uttalades det att det i lagen borde så fullständigt och 

noggrant som möjligt anges de orsaker vilka kan anses föranleda sådan oförmåga hos en 

person att vårda sina angelägenheter att man på grund därav kan mot hans bestridande 

ingripa med omyndighetsförklaring.10 Förvisso uttalade lagberedningen att på grund av 

domstolarnas försiktighet så torde de vidsträckta rekvisiten i ÄÄB om de tillstånd som 

kunde påkalla en omyndighetsförklaring inte ha medfört några betydande olägenheter 

men krävde från den nutida (1924 års) rättsuppfattningen en översyn.11 

I lagstiftningsarbetet till förmynderskapslagen kunde man således skönja de första fröna 

till den nu inom förmynderskapsrätten så tongivande principen om minsta ingripande 

åtgärd. Även om bevekelsegrunderna till att frånta någon sin rättshandlingsförmåga till 

stora delar var annorlunda än de vi ser idag så innebar införandet av förmynderskapslagen 

ändå en tydlig modernisering där man för första gången tog hänsyn till de följder som kan 

komma av att någon frånskärs sin rätt att själv råda över sig och sin egendom.  

I den slutgiltiga lagtexten som antogs 1924 stadgades det i 1 kap. 2 § att den som fyllt 

tjugoett år12 skall av rätten förklaras omyndig: 

1) Om han på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet, eller annan rubbning av 

själsverksamheten är ur stånd att vårda sig eller sin egendom; 

2) Om han genom slöseri eller annan grov vanvård av sin egendom eller eljest genom 

otillbörligt förfarande i avseende å egendomen äventyrar sin eller sin familjs 

välfärd: 

3) Om han är hemfallen åt missbruk av rusgivande medel och i följd därav icke kan 

vårda sig eller sin egendom; eller 

                                                           
10 NJA II 1924 s. 233. 
11 NJA II 1924 s. 224. 
12 Myndighetsåldern var vid denna tidpunkt 21 år och sänktes därefter i två steg. Från 21 år till 20 år den 
1 juli 1969 (Ändring av FB 1969:157) och från 20 år till 18 år den 1 juli 1974 (ändring av FB 1974:236). 
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4) Om han på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, lyte oerfarenhet eller 

annan orsak behöver annans bistånd i vården av sina angelägenheter och av sådan 

anledning själv begär att bliva förklarad omyndig eller samtycker därtill. 

I likhet med dagens stadgande om anordnande av förvaltarskap i 11 kap. 7 § FB krävdes 

det enligt FörmL att den enskilde var ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och att 

oförmågan var grundad i något av de i lagen angivna hälsotillstånden. En viktig skillnad 

mot dagens system var dock möjligheten att själv begära, eller samtycka till, 

omyndighetsförklaring utan att rekvisitet ”ur stånd att vårda sig eller sin egendom” var 

uppfyllt. Det räckte, då personen själv begärt eller samtyckt till omyndighetsförklaring, 

att den enskilde ”behövde bistånd” vilket får sägas vara ett betydligt mildare uttryck 

jämfört med att vara ”ur stånd”. I förarbetena till FörmL uttalades det dock att behovet av 

bistånd måste vara så starkt att det icke lämpligen eller med säkerhet kan tillgodoses 

genom en syssloman, vilken av huvudmannen måste instrueras och övervakas. 13  Då 

förarbetena poängterade att hjälpbehovet skulle vara av en så kvalificerad natur att det 

inte var lämpligt att låta en syssloman ombesörja hjälpbehovet för att förmyndare skulle 

kunna utses måste detta motsatsvis tolkas som om hjälpbehovet var av mindre 

kvalificerad natur och att det på ett lämpligt sätt kunde tillgodoses genom en syssloman 

så var en omyndighetsförklaring inte ett alternativ. Detta kan sägas vara ytterligare ett 

utryck för principen om minsta ingripande åtgärd som gjorde sitt intåg i 

förmynderskapsrätten genom införandet av FörmL.  

 
2.3.1 Införandet av godmanskap 
Ett ytterligare steg mot principen om minsta ingripande åtgärd vidtogs genom att det för 

svensk rättsordning helt nya institutet godmanskap 14  infördes. I 11 kap. 3 § FörmL 

stadgades det: 

Är någon för sjukdom, som kan tänkas vara övergående, ur stånd att bevaka sin rätt 

eller förvalta sin egendom, skall rätten, där så erfordras, förordna god man att 

bevaka hans rätt eller förvalta hans egendom; dock må sådant förordnande ej givas 

                                                           
13 NJA II 1924 s. 228. 
14 Godmanskap kallades vid denna tid för kuratel. Begreppet godmanskap kommer dock användas 
genomgående i uppsatsen. 
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utan den sjukes samtycke, med mindre sjukdomen medför hinder mot samtyckets 

inhämtande.  

Den stora skiljelinjen mellan en omyndighetsförklaring och det nya institutet godmanskap 

var att den som fick en god man, till skillnad en omyndigförklarad person, inte förlorade 

sin formella rättshandlingsförmåga. En annan skillnad mellan instituten var att ett 

godmanskap, till skillnad mot omyndighetsförklaring, inte bringades till allmän 

kännedom genom publikation.15 I lagstiftningsarbetet uttalades att dessa aspekter kunde 

utgöra en risk för s.k. kolliderande rättshandlingar, d.v.s. att den enskilde vidtar en 

rättshandling som kolliderar med en rättshandling som den gode mannen vidtar. 

Lagberedningen menade dock att de problem som kunde tänkas uppkomma med 

kolliderande rättshandlingar inte var så stora då godmanskap var avsett för personers vars 

hjälpbehov var av övergående natur, och att institutet inte skulle komma till användning 

i rättstillämpningen när risken för kolliderande rättshandlingar var påtaglig.16 En annan 

aspekt med införandet av godmanskap var att man såg det som en fara att godmanskapet 

skulle kunna tränga ut den verkligt effektiva åtgärden nämligen 

omyndighetsförklaringen 17  samt risken för att omyndighetsförklaringen skulle kunna 

stämplas som något nedsättande om det fanns en annan mindre långtgående biståndsform 

vid sidan av omyndighetsförklaringen.18 

2.4 Föräldrabalkens införande 
Den nu gällande föräldrabalken trädde i kraft den 1 januari 1950. Det huvudsakliga syftet 

med instiftandet av balken var att systematisera hela föräldrarätten och vissa närliggande 

rättsområden i en och samma balk.19 I samband med införandet av FB gjordes endast 

mindre ändringar av det förmynderskapsrättsliga regelverket där den tydligaste 

nydaningen var att det nu till skillnad från tidigare lagstiftning gjordes en uppdelning av 

reglerna för omyndighet p.g.a. underårighet och p.g.a. myndighetsbeslut, d.v.s. 

omyndighetsförklaring. I allt väsentligt inkorporerades dock reglerna från FörmL in i FB 

utan några förändringar i sak. 

                                                           
15 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna, s. 117. 
16 NJA II 1924, s. 492. 
17 NJA II 1924, s. 222. 
18 NJA II 1924 s. 222. 
19 Prop. 1949:93 s. 1. 
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2.5 1974 års reform 
 

2.5.1 Begränsning av grunderna för omyndighetsförklaring 
Den första egentliga översynen av det förmynderskapsrättsliga regelverket efter 

införandet av FörmL skedde i samband med 1974 års reform av föräldrabalken. Den mest 

betydande förändringen var att de grunder som kunde föranleda ett beslut om 

omyndighetsförklaring begränsades. Tre av de tidigare fyra grunderna för 

omyndighetsförklaring ströks som grund för omyndighetsförklaring, nämligen: 

1) Slöseri eller annan grov vanvård av egendom 

2) Missbruk av rusgivande medel 

3) Omyndighetsförklaring på egen begäran eller efter givet samtycke vid sjukdom, 

försvagat hälsotillstånd, lyte oerfarenhet eller annan orsak. 

Den enda kvarvarande grunden för omyndighetsförklaring var således den första punkten 

i 1 kap. 3  § FörmL, d.v.s. sinnessjukdom, sinnesslöhet, eller annan rubbning av 

själsverksamheten. I samband med reformen gjordes dock en språklig redigering av den 

kvarvarande punkten, någon ändring i sak gällande vilka som skulle omfattas av 

bestämmelsen var det inte fråga om 20 . Den tidigare lydelsen ersattes med att 

omyndighetsförklaring fick beslutas om någon på grund av psykisk sjukdom, hämmad 

förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag är ur stånd att vårda sig eller 

sin egendom.  

En bidragande orsak till att grunderna för omyndighetsförklaring beskars var att de 

personer som tidigare endast kunde få hjälp genom ett beslut om omyndighetsförklaring 

nu i betydligt större omfattning kunde få sina hjälpbehov tillgodosedda genom samhällets 

alltmer utbyggda sociala verksamhet. Mot bakgrund av den tidsanda som rådde där 

ansvaret för den enskilde hjälpbehövande alltmer förflyttades från den enskildes släkt till 

samhället ansågs det som en alltför ingripande åtgärd med omyndighetsförklaring p.g.a. 

slöseri och missbruk. Detta rådande synsätt illustreras väl av nedanstående 

förarbetsuttalande i samband med 1974 års reform av föräldrabalken: 

                                                           
20 Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare, s 273. 
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”Tiden får nu anses vara inne för en radikal omprövning av gällande 

omyndighetsgrunder. Det synsätt som präglat den nuvarande lagstiftningen återgår 

på värderingar från 1800-talet. Det utmärks framför allt av önskemålet att skydda 

den enskildes tillgångar för hans egna dispositioner. Detta var förklarligt i en tid då 

det sociala trygghetssystemet ännu inte hade byggts upp. I dag framstår emellertid 

omyndighetsgrunderna i viss utsträckning som föråldrade. Särskilt gäller detta de 

båda grunderna slöseri och missbruk av rusgivande medel i 10 kap. I § andra och 

tredje punkterna FB. Vad gäller de grunder som anges i 10 kap, 1 § första och fjärde 

punkterna FB framstår inte sällan en omyndighetsförklaring i dessa fall som en 

alltför ingripande åtgärd i förhållande till det praktiska behovet. Med hänsyn till de 

väsentliga inskränkningar i rådigheten över såväl ekonomiska som personliga 

förhållanden som en omyndighetsförklaring medför bör en sådan förklaring komma 

till stånd bara när det föreligger verkligt behov av en så genomgripande åtgärd. Det 

hjälpbehov som föreligger torde ofta kunna tillgodoses utan att förmyndare 

förordnas”. 21 

 
2.5.2 Kodifieringen av principen om minsta ingripande åtgärd 
Utöver det att grunderna för när en person kunde förklaras omyndig beskars så lagfästes 

för första gången principen om minsta ingripande åtgärd genom införandet av lydelsen 

att en omyndigförklaring kunde ske först sedan det bedömts att det inte var tillräckligt att 

god man förordnades eller att den enskilde inte kunde få bistånd med vården av sina 

angelägenheter på annat mindre ingripande sätt. Föredraganden förtydligade vad som 

avsågs med mindre ingripande sätt genom att nämna att domstolarna, sedan man 

konstaterat att den enskilde led av ett sådant hälsotillstånd som i och för sig kan föranleda 

ett beslut om omyndighetsförklaring, i första hand skulle pröva om den enskilde inte kan 

få tillfredställande personlig omvårdnad genom anhöriga, inom ramen för kommunens 

sociala verksamhet, eller på sjukvårdsinrättning e.d. Vidare borde det prövas om den 

enskildes rättsliga eller ekonomiska angelägenheter kunde bli tillfredställande skötta på 

något av de ovan angivna sätten eller genom t.ex. en banks notariatavdelning, advokat, 

eller annan förtroendeman. Skulle den enskildes behov av hjälp inte kunna tillgodoses på 

                                                           
21 Prop. 1974:142 s. 116. 
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sådant sätt, ankom det på domstolen att pröva om det inte var tillräckligt att förordna god 

man.22 

Uttalandet av föredraganden måste förstås som att domstolens prövning ska liknas vid 

olika trappsteg. Om den enskilde kan få tillfredställande hjälp med sina angelägenheter 

utan att en ställföreträdare förordnas ska rätten stanna på det första trappsteget och inte ta 

några ytterligare kliv. D.v.s. om den enskilde kan få hjälp av anhöriga eller annan 

förtroendeman så är vare sig god man eller omyndighetsförklaring något aktuellt 

alternativ. Först när domstolen väl har bedömt att hjälpen inte kan tillgodoses med mindre 

än att en ställföreträdare förordnas ska nästa steg i trappan beträdas och det ska nu prövas 

om hjälpen kan ges genom att godmanskap anordnas. Först sedan rätten har bedömt att 

tillfredställande hjälp inte heller kan ges inom ramen för ett godmanskap ska sista 

trappsteget bestigas som innebär ett beslut om omyndighetsförklaring. Fridström 

Montoya23 ställer sig härvid frågande till hur domstolen skulle besluta i de fall där endast 

något angelägenhetsområde kunde bli tillfredställande tillgodosett utan 

omyndighetsförklaring men inte ett annat område då den då rådande 

omyndighetsförklaringen helt saknade den flexibilitet som dagens förvaltarskap präglas 

av. Svaret på frågan måste bli att om något område inte blir tillfredställande tillgodosett 

genom ett godmansförordnande så är den enskildes hjälpbehov (sett som en helhet) inte 

tillgodosett på ett tillfredställande vis. För att man ska kunna anse att någons hjälpbehov 

verkligen är tillfredställande tillgodosett så måste detta rimligtvis inbegripa samtliga de 

områden där den enskilde har ett hjälpbehov som kan tillgodoses genom en 

ställföreträdare. Vid dessa situationer måste, enligt min uppfattning, den enda tänkbara 

vägen vara att besluta om omyndighetsförklaring även om det i vissa avseenden var en 

allt för långtgående och onödig insats.  

Anledningen till införandet av den s.k. spärregeln om att det först ska undersökas om den 

enskilde kan få sina angelägenheter tillgodosedda med mindre ingripande åtgärder än 

genom omyndighetsförklaring var enligt föredraganden24 att en omyndighetsförklaring 

alltid innebär ett allvarligt ingrepp i en persons liv. Den omyndige förlorar inte bara 

makten att själv råda över sin ekonomi utan det innebär även långtgående verkningar 

                                                           
22 Prop. 1974:142 s. 120. 
23 Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare, s. 281 f. 
24 Prop. 1974:142 s. 113 ff. 
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utanför den ekonomiska sfären bl.a. förlusten av rösträtt i allmänna val, begränsningar i 

att utöva vissa yrken och förtroendeuppdrag samt det faktum att en omyndig person inte 

får gifta sig 25 , adoptera eller bli adopterad utan sin förmyndares samtycke. Vidare 

framfördes det att en omyndighetsförklaring innebär en stark begränsning för den 

enskilde att ta egna initiativ och hävda sina åsikter vilket kan få allvarliga följder för den 

enskildes psykiska mående. En annan aspekt är den att när en person väl har blivit 

omyndigförklarad har det visat sig vara svårt att häva omyndighetsförklaring.  

En förutsättning för att hjälpbehövande personer i större omfattning skulle kunna få sina 

angelägenheter tillgodosedda, utan att för den skull behöva bli omyndighetsförklarade, 

var en utbyggnad av godmansinstitutet. 

 
2.5.3 Utbyggnaden av godmansinstitutet 
I samband med 1974 års reform så slopades kraven på att sjukdomen som föranledde ett 

behov av god man skulle vara av övergående natur. Vidare så vidgades även kretsen av 

de hälsotillstånd som kunde föranleda ett anordnande av godmanskap enligt då gällande 

18:3 26  FB från endast sjukdom till att även omfatta hämmad förståndsutveckling, 

försvagat hälsotillstånd och liknande förhållanden. Lydelsen innan 1975 var att den 

enskilde skulle vara ur stånd att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom medan efter 

reformen så lydde bestämmelsen att den enskilde skulle behöva bistånd med att bevaka 

sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det snävare27 rekvisitet att ”vara 

ur stånd” ändrades således till förmån för det mer omfattande rekvisitet ”behöver bistånd” 

samtidigt som det nu blev möjligt att anordna godmanskap även för att sörja för någons 

person. De goda argumenten för att försöka undvika omyndighetsförklaring till trots, samt 

utvidgningen av godmansinstitutet, var man dock ännu inte beredd att helt utmönstra 

                                                           
25 Om förmyndaren vägrade lämna samtycke till äktenskap kunde dock den enskilde, enligt 2 kap. 2 § 
giftermålsbalken, ansöka till rätten som hade att pröva om “skäl till vägran (för äktenskap) ej vara för 
handen”.  
26 Motsvarigheten till dagens 11 kap. 4 § FB. 
27 Fridström Montoya framhåller (Leva som andra genom ställföreträdare s. 284 f.) med hänvisning till 
NJA 1981 s. 291, att tröskeln för att betecknas som ur stånd var påfallande låg. Det refererade fallet 
avsåg en 39-årig som p.g.a. bristande psykisk mognad med drag av omdömeslöshet, godtrogenhet och 
kortsiktigt impulsdrivet ekonomiskt handlande bedömdes vara ur stånd att vårda sig och sin egendom. 
Detta trots att mannen huvudsakligen försörjt sig själv genom eget förvärvsarbete samt lyckats 
företräda sig själv i målet om hävande av omyndighetsförklaring genom tre instanser. Det kan dock inte 
uteslutas att mannens vagabonderande tillvaro samt ymniga alkoholkonsumtion inverkade på 
domstolens syn på huruvida mannen var ur stånd att vårda sig och sin egendom.  
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omyndighetsförklaringen. Som främsta argument för omyndighetsförklaringens 

fortlevnad anfördes risken för att den enskilde, med bibehållen rättshandlingsförmåga, 

skulle vidta kolliderande rättshandlingar vilket skulle vara menligt för såväl den enskilde 

som för tredje man28. 

 
2.5.4 Utfallet av 1974 års reform 
1974 års reform fick den effekt man hade hoppats på, d.v.s. antalet 

omyndighetsförklaringar minskade kraftigt. Det totala antalet vuxna personer som var 

förklarade omyndiga sjönk från ca 30 000 personer år 1976 till ca 15 000 personer vid 

1985 års utgång.29 Antalet nya ärenden om omyndighetsförklaring dalade ännu snabbare 

från 648 stycken 1976 till endast 35 stycken 1985. 30  En bidragande orsak till den 

restriktiva inställningen till omyndighetsförklaringen kan troligtvis tillskrivas Högsta 

domstolens klargöranden av gällande rätt där det framhölls att omyndighetsförklaring var 

ämnad främst för personer som såväl uppfyllde kriterierna i dåvarande 10 kap. 1 § FB, 

d.v.s. på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk 

abnormitet av annat slag var ur stånd att vårda sig eller sin egendom men samtidigt var 

så pass aktiva att det kunde uppstå praktiska komplikationer om de fick behålla sin 

rättshandlingsförmåga.31 Personer som i och för sig uppfyllde kriterierna i 10 kap. 1 § 

men där det inte fanns några beaktansvärda risker med att låta personen behålla sin 

rättshandlingsförmåga skulle således inte omyndighetsförklaras. 

Även om det ansågs som glädjande att antalet omyndighetsförklaringar hade sjunkit 

drastiskt sedan 1974 års reform var man från lagstiftarens sida inte helt nöjd. Det var 

fortfarande många som var omyndighetsförklarade med de allvarliga konsekvenser bl.a. 

på de enskildas psykiska hälsa som en omyndighetsförklaring kunde innebära. Vidare 

ansåg man att omyndighetsförklaringen var ett allt för trubbigt instrument som speglade 

en förlegad tids synsätt.32 Det ansågs som egendomligt att gravt handikappade personer 

som helt sakande förmågor till viljeyttring ofta förblev myndiga, och därmed bl.a. hade 

bibehållen rösträtt i allmänna val, medan personer med mindre handikapp men som var 

                                                           
28 Prop. 1974:142 s. 118. 
29 SOU 1986:50, s. 9. 
30 A. SOU s. 167. 
31 Se bl.a. NJA 1978 s. 350. 
32 SOU 1986:50 s. 168. 
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mer aktiva i vissa fall drabbades av omyndighetsförklaring och därmed även förlust av 

rösträtt. 33  Trots att man antog att antalet omyndighetsförklarade skulle fortsätta att 

minska, dels p.g.a. en mer restriktiv inställning till institutet och dels p.g.a. en ökad 

aktivitet hos landets överförmyndare när det gäller att initiera hävning av 

omyndighetsförklaringar, så ansågs det alltjämt finnas ett behov av att avskaffa 

omyndighetsförklaringen ur svensk rättsordning. 

 

2.6 1988 års reform 
 

2.6.1 Avskaffandet av omyndighetsförklaringen och instiftandet av 
förvaltarskap 
För att utreda om omyndighetsförklaringen kunde avskaffas gavs 1985 ett tilläggsdirektiv 

till utredningen om barns rätt 34  där utredaren fick till uppgift att se över om 

omyndighetsförklaringen helt kunde avskaffas. Utredningen mynnade ut i ett förslag där 

den tidigare omyndighetsförklaringen ersattes med det nuvarande institutet förvaltarskap.  

 

Den kanske främsta skillnaden mellan den tidigare omyndighetsförklaringen och dagens 

system med förvaltarskap är att det sistnämnda är betydligt mer flexibelt. En 

omyndighetsförklaring innebar att den enskilde berövades nära nog alla möjlighet att 

rättshandla medan ett förvaltarskap inte ska göras mer omfattande än vad som är 

nödvändigt vilket tydligt framgår av 11 kap. 7 § st. 2 FB där det stadgas att 

förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får 

begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett 

visst värde. En ytterligare skillnad var att tidigare hade förmyndaren för en 

omyndigförklarad person behörighet att företräda den omyndige i alla avseenden vilket 

framgick av då gällande 13 kap. 1 § FB där det stadgades att förmyndaren har att sörja 

för myndlingens person samt att förvalta myndlingens förmögenhet och företräda honom 

i angelägenheter som rör denna. Motsvarigheten till ovan nämnda bestämmelse återfinns 

nu i 11 kap. 9 § där det stadgas att förvaltaren inom ramen för förvaltaruppdraget35 har 

                                                           
33 A. SOU s. 168. 
34 Ju 1977:08. 
35 Min kursivering. 
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ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter 

som omfattas av uppdraget. En rättshandling som en förvaltare vidtar för den enskildes 

räkning utanför uppdraget är således inte bindande för den enskilde. 

 
2.6.2 Förändringar av godmanskapet 
Lagreformen som trädde i kraft 1 januari 1989 medförde även vissa förändringar 

avseende godmanskap. Den tidigare möjligheten, som infördes vid 1974 års reform, om 

att anordna godmanskap utan den enskildes samtycke, trots att dennes hälsotillstånd inte 

hindrade att samtycke inhämtades, avskaffades. Även om godmanskap sedan tidigare som 

huvudregel inte skulle anordnas utan den enskildes samtycke, när möjlighet fanns att 

inhämta samtycke, så fanns en undantagsbestämmelse i dåvarande 18 kap. 3 § FB om att 

godmanskap kunde anordnas utan den enskildes samtycke när särskilda skäl förelåg. Med 

särskilda skäl avsågs enligt förarbetena främst situationer där den enskilde var part i 

rättegång och den enskildes psykiska hälsa var sådan att hen inte själv kunde föra sin egen 

talan.36 En annan tydlig förändring avseende godmansinstitutet var att en god man efter 

1988 års reform fick företräda den enskilde inom förordnandet endast om den enskilde 

samtyckte till åtgärden. Kravet på samtycke kan dock efterges då den enskildes 

hälsotillstånd är sådant att något samtycke inte kan inhämtas. När det gäller 

rättshandlingar som hör till den vardagliga hushållningen behövs inget uttryckligt 

samtycke från den enskilde då samtycke till dessa enklare rättshandlingar presumeras så 

till vida den enskilde dessförinnan har gett uttryck för annat. Nydaningen genomfördes 

då bl.a. JO riktat kritik mot att gode män tidigare hade kunnat agera utan den enskildes 

samtycke och även rättshandlat i direkt strid mot den enskildes uttryckliga vilja. 37 

 

 

 

 

                                                           
36 Prop. 1974:142 s. 118. 
37 Se JO:s ämbetsberättelse 1986/87 s. 52-54. 
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3 Nuvarande reglering 
 

3.1 Godmanskap och förvaltarskap 
Av 11 kap. 4 § FB framgår att: 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 

liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom 

eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna 

godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan 

samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes 

tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. 

Av regleringen i 11 kap. 7 § FB framgår det vidare att: 

Om någon befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig 

själv eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller 

henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap 

anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. 

Vid frågan om ställföreträdarskap ska anordnas så uppställs således tre kumulativa 

rekvisit som måste vara uppfyllda. 

1) Den enskilde måste lida av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 

eller liknande förhållande (det medicinska rekvisitet). 

2) Den enskilde måste ha ett hjälpbehov, som är orsakat av något av de ovan angivna 

medicinska tillstånden, med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja 

för sin person (hjälpbehovsrekvisitet). 

3) Det ska finnas ett behov av att anordna ställföreträdarskap (behovsrekvisitet). 

Först om samtliga ovanstående rekvisit är för handen kan rätten fatta ett beslut om 

anordnande av ställföreträdarskap. Nedan kommer de olika rekvisiten att brytas ned för 

att söka förstå vad som egentligen menas med de olika rekvisiten. 
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3.2 Det medicinska rekvisitet 
Exakta vilka åkommor som ryms inom det medicinska rekvisitet är inte fullständigt 

uppräknat, men i förmynderskaputredningen38 sägs det att behovet av ställföreträdare 

nästan undantagslöst är kopplat till att en person lider av nedsatt (eller bristande) 

beslutsförmåga.39  Det finns inget krav på att tillståndet ska vara av permanent eller 

långvarig natur även om det säger sig självt att allt för kortvariga medicinska tillstånd inte 

bör ligga till grund för ett ställföreträdarskap. Utredningen menar att nedsatt 

beslutsförmåga kan uppstå hos personer med olika former av kognitiva störningar, d.v.s. 

störningar som avser intellektuella funktioner och som t.ex. ger sämre koncentration eller 

svårigheter att planera och hålla ihop tankar. (Kognition ska alltså förstås som den 

själsliga eller intellektuella verksamheten varigenom iakttagelser blir medvetna och leder 

till förståelse, tankar och resonerande.)  

Av den definition som förmynderskapsutredningen gör av nedsatt eller bristande 

beslutsförmåga kan förstås att det är många typer av sjukdomar, funktionsnedsättningar 

och psykiska åkommor som kan ligga till grund för ett anordnande av ställföreträdarskap. 

Nedan ges exempel på de kanske vanligaste åkommorna som typiskt sett kan medföra en 

rubbad beslutsförmåga och därmed även ligga till grund för ett beslut om anordnande av 

ställföreträdarskap. Jag menar att det viktigt att i största möjliga mån försöka att klarlägga 

vilka personer som kan få sina hjälpbehov tillgodosedda av en ställföreträdare. Det kanske 

främsta argumentet för detta är rättssäkerhetsperspektivet. Att anordna ställföreträdarskap 

får enligt mig ses som en inskränkning av den enskildes autonomi och ett ingrepp i den 

personliga sfären och det är viktigt att sådana ingrepp inte görs utan tydligt lagstöd. En 

ytterligare orsak till den förhållandevis omfångsrika beskrivningen som här ges av vilka 

hälsotillstånd som kan föranleda ett anordnande av ställföreträdarskap är att frågan är 

synnerligen sparsamt avhandlad i doktrinen. 

3.2.1 Demenssjukdomar 
Demens är ett samlande begrepp för sjukligt betingade handikapp som omfattar en förlust 

av minnes- och tankeförmågor. Den vanligaste typen av demens, som drabbar 50-70 % 

av de demenssjuka, är Alzheimers sjukdom.40 Vid demens påverkas flera av hjärnans 

                                                           
38 Med förmynderskapsutredningen avses SOU 2004:112, Frågor om förmyndare och ställföreträdare. 
39 SOU 2014:112, s. 421. 
40 Ds 2003:47, På väg mot god demensvård, s. 35. 
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intellektuella funktioner där minnespåverkan ofta är det första och mest påtagliga tecknet. 

Utöver minnespåverkan varierar sjukdomsbilden beroende på vilken typ av demens 

personen är drabbad av. Även stora individuella variationer avseende påverkan på den 

själsliga förmågan inom samma typ av demens förekommer. Sjukdomsbilden avseende 

demens brukar vanligen delas in i tre stadier nämligen ”lätt demens”, ”måttlig demens” 

och ”svår demens”. Utöver dessa tre stadier finns ett förstadium till demens som benämns 

MCI (mild cognitive impairment). Vid förstadiet MCI kan en person vanligen leva ett liv 

utan hjälp från andra och utan uppkomst av sociala handikapp. Vid s.k. lätt demens kan 

personen vanligen klara av att fortsätta bo hemma utan mera kvalificerade hjälpinsatser 

medan vid måttlig demens fordras vanligen mer omfattande hjälp i vardagen. Vid svår 

demens behöver personen vanligen omfattande hjälp i stora delar av sin livsföring. 

Det uppskattades att år 2003 så levde det 90 000 – 100 000 personer i Sverige med 

förstadium till demens och ytterligare 139 000 personer med utvecklad demens41. Mot 

bakgrund av den demografiska utvecklingen som Sverige står inför med allt fler äldre, i 

synnerhet runt år 2020 när de stora barnkullarna födda på 1940-talet börjar bli allt äldre, 

spås det att förekomsten av demens kraftigt kommer att öka. Givet den redan stora 

utbredningen av demens i samhället och den förmodade ökningen av sjukdomen är 

demenssjuka den kanske mest framträdande gruppen av hjälpbehövande vuxna. 

 
3.2.2 Personer med förvärvade hjärnskador 
Varje år drabbas ca 4 000 vuxna personer av olika typer av hjärnskador.42 Den vanligaste 

formen av förvärvad hjärnskada är de skador som uppstår efter en stroke men hjärnskador 

kan även uppkomma som en följd av olika somatiska tillstånd såsom tumörer och 

inflammationer. En tredje vanlig orsak till förvärvade hjärnskador är följder av personen 

har utsatts för yttre våld, t.ex. trafikolyckor eller svårare misshandel. Hjärnskador efter 

missbruk av olika rusgivande substanser förekommer också. Även om vissa skador är av 

återgående natur så är det en ansenlig del av dessa 4 000 drabbade som till följd av sina 

skador får svåra och varaktiga funktionsnedsättningar. Det kan handla om skador som 

innebär att den drabbade får nedsättningar av sina intellektuella förmågor, 

minnesstörningar samt att handlingsförmågan i övrigt påverkas. Av den offentliga 

                                                           
41 Ds 2003:47, På väg mot god demensvård, s. 38. 
42 SOU 2004:112, s. 425 
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statistiken framgår att år 2002 beviljades ca 1 300 vuxna personer insatser enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till följd av betydande förvärvade 

hjärnskador. 

 
3.2.3 Psykiska funktionshinder 
Psykiskt funktionhinder definieras på följande sätt: ”en person har ett psykiskt 

funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.” 43 

Grunden är således att alla tillstånd som har eller kan diagnosticeras som psykiska 

sjukdomar eller störningar kan ge upphov till psykiska funktionshinder. Gruppen med 

psykiska funktionshinder domineras av personer med olika psykossjukdomar, 

personlighetsstörningar eller allvarligare affektiva syndrom d.v.s. bipolära sjukdomar och 

svårare unipolära tillstånd såsom djupa och varaktiga depressioner. 44  Även 

högfungerande personer, d.v.s. personer utan utvecklingsstörning, med olika 

neuropsykiatriska tillstånd såsom Aspergers syndrom är vanliga inom kategorin psykiska 

funktionshinder. Utöver ovanstående så ingår även tillstånd av långvariga och 

genomgripande psykiska stresstillstånd, som vid diagnosen PTSD (post-traumatiskt 

stress-syndrom) och ”utmattningsdepression” i den grupp störningar som kan ge 

konsekvensen psykiskt funktionshinder.45 

 
3.2.3 Utvecklingsstörda 
En utvecklingsstörning uppkommer oftast som en följd av en hjärnskada och följderna 

blir att begåvningsutvecklingen hämmas. 46  Skadan som ger upphov till 

begåvningsnedsättningen är så gott som alltid medfödd och kan dels ha genetiska orsaker 

så som exempelvis Downs syndrom eller bero på en yttre påverkan under fostertiden 

såsom en infektion eller hämning av blod- eller näringstillförsel. Hjärnskador som ger 

utvecklingsstörning kan även förorsakas av för tidig födsel, komplikationer vid 

                                                           
43 Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning, s. 6. 
44 Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning, s. 9. 
45 Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning, s. 10. 
46 SOU 2004:112 s. 427.  
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förlossningen eller som en följd av allvarligt missbruk hos modern. 47  Gruppen 

utvecklingsstörda är mångfacetterad och symptombilden likaså. Det är vanligt att en 

utvecklingsstörning är kombinerad med en annan funktionsnedsättning som t.ex. 

inlärningssvårigheter eller syn- och hörselnedsättningar. Utvecklingsstörning delas in i 

tre huvudsakliga underkategorier: lindrig-, måttlig- och svår utvecklingsstörning. Nivån 

av utvecklingsstörning bedöms utifrån personens svårigheter att hantera kraven hen möter 

i vardagen. En relativt stor undergrupp inom gruppen utvecklingsstörda är personer med 

autism. 48  Autism medför att personen har djupgående störningar i fråga om social 

förmåga, kommunikation, och ett beteende som medför ett allvarligt funktionshinder i 

fråga om psykosocial eller pedagogisk anpassning49 . Personer med autism har stora 

svårigheter att uppfatta och förstå socialt samspel och uppfattar inte omvärlden som andra 

vilket medför svårigheter att delta i samspel och vardagliga aktiviteter såsom skola och 

arbete. Under 2014 hade knappt 58 000 personer inom personkrets 150 insatser inom LSS 

vilket är en ökning med ca 25 % från år 200751. 

 

3.2.4 Personer med somatiska åkommor som påverkar beslutsförmågan 
Det är inte bara olika psykiatriska tillstånd som kan medför att en person har nedsatt 

beslutsförmåga och därmed är i behov av hjälp. Även somatiska tillstånd kan innebära att 

en person får ett hjälpbehov. Exempel på somatiska tillstånd som kan föranleda ett 

ställföreträdarskap är bl.a. svårare fall av MS, ALS, vissa typer av epileptiska tillstånd, 

förgiftningar och diabetskoma. Även resttillstånd efter t.ex. operativa ingrepp, 

självmordsförsök eller olycksfall kan innebära att en person får nedsatt beslutsförmåga 

och därmed ett hjälpbehov. 

                                                           
47 SOU 2004:112 s. 427. 
48 Enligt ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) vilken är 
den diagnoskatalog som enligt socialstyrelsen ska tillämpas i Sverige, klassificeras diagnosen autism 
(F.84.0) som en underdiagnos till ”Genomgripande utvecklingsstörningar” (F.84). Observera dock att i 
DSM 5 (Diagnostic and statistics Manual of Mental Disorders) som är den amerikanska diagnosmanualen 
finns en mera övergripande autismdiagnos (ofta benämnd som Autismspektrumtillstånd, AST) som även 
innefattar autismliknande tillstånd utan utvecklingsstörning. 
49 Prop. 1992/93:159 bil 1 s. 167 
50 Personkrets 1 inom LSS avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
51 SOS, personer med funktionsnedsättning – insatser inom LSS år 2014, s. 18. 
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3.2.5 Ålderssvaghet   
När personer blir äldre kan det innebära att en rad funktioner fungerar på ett allt sämre 

sätt. Det kan vara fråga om såväl minnesproblematik som nedsättningar i syn och hörsel 

men naturligtvis även andra fysiska krämpor så som smärta och allmänt nedsatt 

funktionsnivå. På ålderns höst kan många människor få ett hjälpbehov med sådana som 

de tidigare i livet klarade utan bistånd. Med en allt äldre befolkning som dessutom lever 

allt längre får man anta att gruppen äldre som p.g.a. ålderssvaghet har ett hjälpbehov 

kommer att öka drastiskt i framtiden. 

 
3.2.6 Liknande förhållanden till sjukdom eller psykisk störning 
Genom möjligheten att anordna ställföreträdarskap även vid liknande förhållanden 

framgår att uppräkningen av de hälsotillstånd som kan ligga till grund för ett 

ställföreträdarskap inte är uttömmande. Som exempel på med sjukdom liknande 

förhållande har i förarbetena nämnts allvarliga alkohol- och narkotikaberoenden.52 Det 

kan dock ifrågasättas om dessa tillstånd verkligen ska anses vara med sjukdom liknande 

förhållande då såväl alkohol- som narkotikaberoende men även tobaksberoende är att 

betrakta som en psykisk störning i sig.53 Det får dock anses klart att tillstånd så som 

oerfarenhet54, bristande språkkunskaper, likgiltighet för materiell välfärd eller ett allmänt 

excentriskt leverne i sig inte kan betecknas som ett med sjukdom liknande förhållande.55 

 

3.3 Hjälpbehovsrekvisitet 
Utöver att den enskilde ska lida av en medicinsk åkomma som påverkar den enskildes 

beslutsförmåga så ställs det även krav på att den enskilde, på grund av sitt medicinska 

tillstånd, ska ha ett behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja 

för sin person. Det är viktigt att framhålla att den enskildes hjälpbehov ska vara förorsakat 

av det medicinska tillståndet.56 Den enskilde kan förvisso ha ett hjälpbehov som skulle 

kunna tillgodoses genom en ställföreträdare men om hjälpbehovet fanns innan det 

                                                           
52 Prop. 1987/87:124 s. 145. 
53 Se ICD 10, F10-F19. 
54 Oerfarenhet ströks som grund för att anordna ställföreträdarskap i samband med 1974 års reform av 
FB. 
55 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna, s. 182. 
56 A.a. s. 176. 
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medicinska tillståndet debuterade och om hjälpbehovet inte allvarligt har förvärrats av 

det medicinska tillståndet kan man inte anse att hjälpbehovet är förorsakat av det 

medicinska tillståndet, vilket innebär att det typiskt sett saknas skäl för att anordna 

ställföreträdarskap. Ett exempel som tydliggör ovanstående resonemang är exemplet med 

en person lever ett excentriskt liv och på grund av sitt leverne och sina livsval har 

svårigheter att ha hand om sin ekonomi. Om denne person senare i livet skulle drabbas 

av något sådant hälsotillstånd som avses i 11 kap. 4 § FB och hälsotillståndet inte avsevärt 

förvärrar det sedan tidigare befintliga hjälpbehovet anser jag att förutsättningar för att 

anordna ställföreträdarskap saknas. 

Vad som närmare menas med begreppen ”behöver hjälp” respektive ”ur stånd” är inte 

närmare definierat i vare sig lagtext eller förarbeten, varför ett stort ansvar vilar på 

domstolarna att efter eget skön avgöra om den enskilde ”behöver hjälp” eller är ”ur 

stånd”.57 Odlöw anser att bedömningen bör grundas på huruvida den enskildes tillstånd 

medför en nedsättning av den berördes beslutsförmåga i så hög grad att denne har behov 

av bistånd i skötseln av sig eller sin egendom58. Vidare anser Odlöw att en nedsättning av 

beslutsförmågan inte per se innebär att den enskilde har ett hjälpbehov utan att 

nedsättningen av beslutsförmågan ska ställas i relation till hur svåra och komplexa beslut 

den enskilde kan tänkas behöva fatta. Detta innebär att svaret på om den enskilde behöver 

hjälp kan bli olika för två personer med samma medicinska tillstånd och samma faktiska 

nedsättning av beslutsförmågan beroende på vad för beslut de två olika personerna kan 

komma att ställas inför. Om den ena av dessa personer lever ett enkelt liv där 

boendesituationen är tryggad, det saknas kapital att förvalta och det inte bedöms aktuellt 

att söka några biståndsinsatser, kan följden bli att det trots ett medicinskt tillstånd som 

innebär en nedsättning av beslutsförmågan saknas ett hjälpbehov. Medan för den 

personen som har en oklar framtida boendesituation, ett betydande kapital som behöver 

förvaltas m.m. kan ett tydligt hjälpbehov finnas.59  

                                                           
57 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna, s. 173. 
58 A.a. s. 190 f. 
59 Fridström Montoya framför en annan tolkning av behovsfrågan i sin avhandling, se vidare i avsnitt 
3.3.2. 
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3.3.1 Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person 
Som nämnts tidigare så anger hjälpbehovsrekvisitet att den enskilde ska behöva hjälp med 

att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Hjälpbehovet måste 

således kunna rymmas inom dessa kategorier. Det kan tänkas tillfällen då den enskilde 

har ett hjälpbehov som är förorsakat av ett medicinskt tillstånd men det där hjälpbehovet 

ligger utanför ställföreträdarskapets ramar. Det är därför nödvändigt att fastställa, i vart 

fall de yttre ramarna, för vad som avses med bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för 

person. I merparten av alla ärenden om ställföreträdarskap torde dock det anförda 

hjälpbehovet uppenbart kunna kategoriseras inom något av begreppen bevaka rätt, 

förvalta egendom eller sörja för person.  

Som nämnts ovan så är definitionen av begreppen inte klarlagda i vare sig lagtext eller 

förarbeten. Frågan är även sparsamt belyst inom doktrinen och till viss del även 

spretande.60 Praxis i frågan är också bristfällig men i rättsfallet RH 2013:37 berördes 

frågan vad som kan avses med att förvalta egendom. Fallet gällde en kvinna som hade 

ansökt om att godmanskap skulle anordnas för henne och att gode mannen skulle 

förordnas med uppdrag att vid ett till tre tillfällen per månad hämta ut kontanter åt henne 

ur en bankomat. Grunden för ansökan var att kvinnan bl.a. led av allergi och besvär med 

sina fötter vilket gjorde att hon inte kunde vistas utomhus och därmed inte hämta ut 

kontanter. Kvinnan uppgav att hon inte hade något övrigt hjälpbehov än att just hämta ut 

kontanter. Såväl TR som HovR konstaterade att kvinnan förvisso led av sjukdom och 

psykisk störning men att hennes hjälpbehov inte var av sådan art att det kunde rymmas 

inom begreppet förvalta egendom och således avslogs hennes ansökan om anordnande av 

godmanskap.  

Under mina yrkesverksamma år vid olika överförmyndarorganisationer har det 

förekommit ansökningar om ställföreträdarskap där den sökande uppgivit att hens 

hjälpbehov har bestått en ställföreträdare ska vara behjälplig med att boka teaterbiljetter 

eller att med att följa med till läkare och optiker.61 Vidare har det förekommit ärenden där 

                                                           
60 Jfr. bl.a. Sjöstedt & Sporrstedts definition av sörja för person med Fälldins definition. Sjöstedt & 
Sporrstedt menar att den huvudsakliga uppgiften avseende sörja för person är att se till att den enskilde 
får nytta av sina tillgångar medan Fälldin anser att den främsta uppgiften är se till att den enskilde får 
den vård och omsorg som hen har rätt till. Båda ovanstående böcker är dock av handbokskaraktär med 
högst begränsat rättskällevärde.   
61 Dessa typer av hjälpbehov är sådana som typiskt sett kan tillgodoses genom olika insatser inom SoL. 
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en anmälare av behov av ställföreträdare önskade att en ställföreträdare skulle förordnas 

med det enda syftet att samtycka till medicinsk behandling eller förflyttning till ett annat 

boende, vilket även detta ligger utanför en ställföreträdares uppgift.62 Även om det i 

praktiken är ovanligt att det angivna hjälpbehovet som ger upphov till ansökan ligger 

utanför ställföreträdarskapets syften innebär dock inte det att man helt kan bortse från att 

pröva huruvida den enskildes angivna hjälpbehov ligger inom ramen för vad en 

ställföreträdare kan och ska vara behjälplig med.  

 

3.4 Behovsrekvisitet och principen om minsta ingripande åtgärd 
Som det sista ledet i prövningen om det ska anordnas ställföreträdarskap ska rätten ta 

ställning till, när det gäller godmanskap, om det behövs ett anordnande och när det gäller 

förvaltarskap om den enskildes angelägenheter kan bli tillgodosedda genom godmanskap 

eller genom någon annan mindre ingripande åtgärd. Odlöw menar att dessa rekvisit är 

det tydligaste uttrycket för principen om minsta ingripande åtgärd och att det markerar att 

anordnande av ställföreträdarskap är en subsidiär åtgärd som endast får tillgripas om den 

enskildes hjälpbehov inte kan lösas på något annat sätt. Detta betyder enligt Odlöw att 

även om den enskilde befinner sig i ett sådant medicinskt tillstånd som anges i 11 kap. 4 

§ FB och har ett hjälpbehov avseende att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja 

för sin person, får inte63  godmanskap eller förvaltarskap anordnas om hjälpen i det 

enskilda fallet kan ges på ett mindre ingripande sätt. 64  Odlöws uppfattning om att 

ställföreträdarskap endast får anordnas när den enskildes angelägenheter inte kan lösas på 

något annat, mindre ingripande, överensstämmer väl med själva lagtexten. Är det så att 

den enskilde kan få sina samtliga sina angelägenheter tillgodosedda genom andra åtgärder 

såsom genom exempelvis utställandet av en fullmakt så kan man svårligen hävda det finns 

något behov av godmanskap och således ska rätten, i enlighet med lagens ordalydelse, 

besluta om att inte anordna godmanskap. Även förararbetena ger stöd åt uppfattningen att 

godmanskap ska vara en subsidiär åtgärd som ska tillgripas först när andra mindre 

                                                           
62 Se bl.a. ÖÄ 1367-07, Hovrätten över skåne och Blekinge där HovR avslog en ansökan om förvaltarskap 
där det enda syftet med förvaltarskapet var att en förvaltare, i strid mot den enskildes vilja, skulle 
ansöka om plats på ett vårdboende. HovR menade att detta var ett sätt att använda förvaltarskapet som 
saknade stöd i lag.  
63 Min kursivering. 
64 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna, s. 193. 
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ingripande åtgärder inte på ett tillfredställande sätt kan tillgodose den enskildes behov av 

hjälp. Ett exempel på detta är följande uttalande i SOU 1986:50: 

”Den bärande tanken är att den hjälpverksamhet som ingår i samhällets 

socialvårdande uppgifter skall utnyttjas så långt som möjligt. När den enskildes 

behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter är så omfattande att det 

inte är tillräckligt med det bistånd som lämnas inom ramen för denna 

hjälpverksamhet, skall det prövas om det inte är tillräckligt med en god man.”65  

Även om ovanstående uttalande inte direkt avsåg godmanskap så är det ändock tydligt att 

om andra insatser än ställföreträdarskap är tillräckliga så ska dessa insatser ges företräde 

framför såväl godmanskap som förvaltarskap.  

I förarbetena till 1988 års reform av föräldrabalken gavs exempel på vad som kan anses 

vara mindre ingripande åtgärder, nämligen att den enskildes rättsliga eller ekonomiska 

angelägenheter blir skötta genom en banks notariatavdelning 66 , advokat eller annan 

uppdragstagare. När del gäller behovet av personlig omvårdnad ska förekomsten av 

anhöriga beaktas, liksom möjligheten till insatser genom kommunal social verksamhet 

eller sjukvård.67 Ovanstående exempel är inte uttömmande och man bör även beakta att 

de exempel som gavs i förarbetena kanske inte längre är tillämpliga med tanke på den 

stora samhällsutveckling som skett senaste decennierna. Bland annat framkom det efter 

att jag hade kontaktat de fyra storbankernas68 juristavdelningar att notariatavdelningarna 

har avskaffats hos samtliga de tillfrågade bankerna. Ett par av bankerna framhöll dock att 

de däremot tillhandahöll olika private-bankinglösningar. Kundkretsen till dessa lösningar 

torde dock oftast vara en annan än majoriteten av de hjälpbehövande personer som denna 

uppsats har sitt fokus på. Att hjälpbehövande personer skulle få samtliga sina ekonomiska 

och rättsliga angelägenheter tillgodosedda av en advokat får bl.a. med tanke på hur 

kostsamt det är att anlita en advokat ses som mindre vanligt. Vad som avses med andra 

uppdragstagare är inte närmare definierat i förarbetena men den förmodligen allra 

vanligaste stödformen som den enskilde kan använda sig istället för att få ett 

                                                           
65 SOU 1986:50 s. 98. 
66 Notariatavdelning definieras av Nationalencyklopedin som en avdelning vid bankkontor som sköter 
förvaltning och förvaring av värdepapper samt biträder med råd i juridiska och ekonomiska frågor. 
67 Prop. 1987/88:124 s. 168. 
68 Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 
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ställföreträdarskap anordnat för sig är genom att ställa ut en ordinär fullmakt. Utredningen 

om framtidsfullmakter framhåller även att många hjälpbehövande kan undantas från 

kretsen som behöver en ställföreträdare om de kan peka ut någon att med stöd av fullmakt 

utföra de sysslor som en ställföreträdare skulle kunna bistå med.69 

  

Ytterligare stöd för principen om minsta ingripande åtgärd framkommer i förarbetena när 

det gäller omfattningen av ett godmanskap, när väl det är konstaterat att hjälpen inte kan 

ges med mindre än genom anordnande av godmanskap. Föredragande statsrådet uttryckte 

vid 1988 års reform av FB att det var angeläget att domstolarna så långt som möjligt 

preciserar den gode mannens uppgifter, så att uppdraget inte blir mer omfattande än som 

är motiverat. 

Odlöw menar dock att den tydliga betoningen av minsta ingripande åtgärd som framhålls 

i svål lagtext som i förarbetena mildrades genom HD:s avgörande NJA 1999 s. 691 som 

jag kommer att redogöra för nedan.  

 
3.4.1 NJA 1999 s. 691 
Fallet avsåg en nyligen myndig pojke, HP. Pojken bodde tillsammans med sin mamma 

och var diagnostiserad med utvecklingsstörning, autistiskt syndrom och epilepsi. HP:s 

föräldrar hade ansökt om att rätten skulle anordna ett s.k. fullt godmanskap, d.v.s. med 

omfattningen bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Överförmyndaren 

tillstyrkte att det skulle anordnas godmanskap för HP men avstyrkte ansökan avseende 

delen sörja för person med motiveringen att HP:s mor redan syntes ge honom den 

personliga omvårdnad han behövde, och genom att låta uppdraget omfatta även sörja för 

person skulle uppdraget göras mer omfattande än nödvändigt. Frågan som domstolarna 

hade att ta ställning till var om det faktum att HP redan fick personlig omvårdnad av sin 

mor, senare tillika god man för HP, förhindrade att det anordnades godmanskap avseende 

sörja för person. TR ansåg att förordnandet endast skulle avse bevaka rätt och förvalta 

egendom vilket HovR senare kom att fastställa. Fallet överklagades av föräldrarna till HD 

där revisionssekreteraren konstaterade att i en god mans uppdrag att lämna bistånd i 

personliga angelägenheter kan ligga exempelvis att se till att någon får den vård eller 

                                                           
69 Ds 2014:16, s. 40. 
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sociala service som är nödvändig eller att hjälpa någon med hans eller hennes 

bostadsförhållanden. Vidare så hänvisades det till förarbetena i 1988 års reform av FB 

där departementschefen bl.a. anförde att det är svårt att dra en skarp gräns mellan sådant 

bistånd som gäller ekonomiska eller rättsliga angelägenheter och hjälp i mera personliga 

frågor. Revisionssekreteraren fortsatte med att konstatera dels att ett godmansförordnande 

inte ska göras mer omfattande än vad som absolut är nödvändigt och anpassas till den 

enskildes behov i varje särskilt fall och dels att godmanskap ska ses som ett intrång i den 

enskildes och dennes familjs privata sfär vilket så långt som möjligt bör undvikas. 

Avslutningsvis anförde revisionssekreteraren att den ovan anförda grundtanken dock inte 

kan göras gällande med samma styrka när det gäller en anhörig som ska förordnas som 

god man jämfört med en utomstående person. HD beslutade slutligen att godmanskap 

även avseende sörja för person skulle anordnas för HP och att hans mor skulle förordnas 

som god man i alla tre delar. I domskälen skriver HD att det förhållandet att mamman 

redan hjälpte sin son i personliga angelägenheter inte kan anses utgöra skäl mot att 

godmanskapet även skulle omfatta delen sörja för sonens person. Tvärtom framstår det 

som naturligt att godmanskapet får omfatta även denna uppgift. 

Frågan är om HD:s avgörande verkligen utgör en försvagning av principen om minsta 

ingripande åtgärd som Odlöw anser. Även om det var ostridigt att HP:s mamma redan 

hjälpte honom i personliga angelägenheter och det saknades anledning till att tro att hon 

inte skulle fortsätta att hjälpa honom även utan ett godmanskapsförordnande kan man 

ändå på goda grunder argumentera för att det allt jämt fanns ett behov av att uppdraget 

skulle omfatta även uppdragsdelen sörja för person. Som revisionssekreteraren nämnde 

så ingår det i uppgiften att sörja för någons person att se till att denne får den vård eller 

sociala service som är nödvändig eller att hjälpa denne med hens bostadsförhållanden. 

Med beaktande av svårigheterna att skilja mellan sådant bistånd som gäller ekonomiska 

eller rättsliga angelägenheter och hjälp i mera personliga frågor kan det anföras att 

uppgifter att t.ex. ordna med ett eget boende för HP är sådant som är hänförligt till 

begreppet sörja för person och att det därmed är behövligt att förordandet omfattar även 

detta. Detta kan särskilt sägas då den enskildes tillstånd är sådant att hen saknar möjlighet 

att ställa ut någon fullmakt eftersom föräldrar som bekant inte har någon generell 

ställningsfullmakt för sina myndiga barn. En annan tänkbar förklaring till HD:s beslut är 

tanken på ett godmanskap som ett institut som utgör ett ingrepp i den enskildes personlige 
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sfär som ska undvikas så långt som möjligt. Om detta är den bärande tanken till varför 

man inte ska låta ett godmanskap bli mer omfattande än nödvändigt saknas det skäl för 

att inte låta uppdraget även omfatta sörja för person. Intrånget i HP:s, eller hans familjs, 

personliga integritet kan inte anses större om hans mamma utför den personliga 

omvårdnaden i egenskap av god man istället för i egenskap av mamma. Min uppfattning 

är således att principen om minsta ingripande åtgärd inte generellt har mildrats genom 

1999 års HD-avgörande. 

 
3.4.2 Diskussion om principen om minsta ingripande åtgärd 
Att principen om minsta ingripande åtgärd ska utgöra en ledstjärna vid frågor om 

anordnande av främst godmanskap har dock mött viss kritik. Den kanske allra vassaste 

kritikern är Therése Fridström Montoya som dels i en debattartikel,70  dels i hennes 

avhandling71 riktar kritik mot den utveckling som skett gällande godmanskap där man 

enligt Fridström Montoya huvudsakligen fokuserar på hur ett godmanskap kan undvikas 

istället för att se när det kan behövas. Fridström Montoya inleder sin debattartikel med att 

ställa sig frågan hur man ö.h.t. ska betrakta ett ställföreträdarskap? Ska det uppfattas som 

något som bör undvikas om den enskildes behov av hjälp bedöms kunna tillgodoses på 

mindre ingripande sätt? Eller ska de tvärtom förstås som en önskvärd, kanske till och med 

självklar, hjälpinsats?72 Avseende förvaltarskap med dess tvångskaraktär ser Fridström 

Montoya att det finns goda skäl att använda principen om minsta ingripande åtgärder som 

ledstjärna vid anordnandet. Att förespråka en stor restriktivitet även när det gäller 

förvaltarskap ter sig enligt min mening fullt naturligt och på intet sätt 

uppseendeväckande. Det får nog anses råda en närmast total konsensus om att alla andra 

tänkbara alternativt först måste uteslutas innan rätten får besluta om ett anordnande av 

förvaltarskap vilket även framgår tydligt av själva lagtexten. 73  Vid Fridström Montoyas 

genomgång av förvaltarskapsregleringen om minsta ingripande åtgärd skriver hon att 

”Därefter ska prövas om det hjälp- och skyddsbehov som föreligger kan tillgodoses 

                                                           
70 Fridström Montoya, Syftet som försvann – förmynderskapsrätten för vuxna på irrvägar, publicerad i JT 
nr 2 2013/14 s.459 ff. 
71 Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox. 
72 Fridström Montoya, Syftet som försvann – förmynderskapsrätten för vuxna på irrvägar, s 460. 
73 Till skillnad från regleringen i 11 kap. 4 § FB om godmanskap där rätten skall rätten anordna 
godmanskap när samtliga rekvisiten är uppfyllda så stadgas det i 11 kap. 7 § FB att rätten får anordna 
förvaltarskap när samtliga rekvisit i 11 kap. 7 § FB är uppfyllda. 
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genom godmanskap eller på något annat, mindre (än förvaltarskap) ingripande sätt.” 

Detta är naturligtvis helt korrekt men genom att förtydliga att de andra hjälpformerna ska 

vara mindre ingripande än förvaltarskapet riskerar läsaren att missförstå regleringen och 

få uppfattningen att det finns insatser som är mindre ingripande än förvaltarskapet men 

ändå mer ingripande än ett godmanskap. En mera rättvisande skrivning kunde ha varit att 

ersätta ”än förvaltarskap” med ”än ställföreträdarskap”. Den enda insatsen som inte är 

mindre ingripande än godmanskap är just förvaltarskapet.  

 

Enligt min mening ska prövningen om det ska anordnas förvaltarskap göras enligt 

följande. Rätten har först att pröva huruvida den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses 

utan att det anordnas någon ställföreträdare ö.h.t. Först när man konstaterar att så inte är 

fallet så kan ett godmanskap övervägas. Om den enskilde samtycker till ett 

godmansanordnande (eller befinner sig i ett sådant hälsotillstånd att hens samtycke inte 

kan inhämtas) och det bedöms som att den enskilde kan få tillräcklig hjälp genom en god 

man är förvaltarskap uteslutet. Förvaltarskap är ett tänkbart alternativ först då den 

enskilde är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom samt att det finns en betydande 

risk för kolliderande rättshandlingar eller att den enskilde genom att nyttja sin bibehålla 

rättshandlingsförmåga utför skadliga rättshandlingar. Om det endast föreligger en viss 

risk för att den enskilde ska vidta kolliderande rättshandlingar är detta normalt sett inte 

skäl för att anordna förvaltarskap.74 

 

När rätten väl har konstaterat att ett förvaltarskap är oundvikligt är det enligt 11 kap. 7 § 

st. 2 FB obligatoriskt för rätten att anpassa förvaltarskap till den enskildes behov i varje 

särskilt fall. Min uppfattning är att domstolarna slentrianmässigt anordnar s.k. fulla 

förvaltarskap utan att det utreds om förvaltarskapet verkligen måste omfatta den enskildes 

samtliga angelägenheter. Detta trots att det stadgas att domstolen skall anpassa 

förvaltarskapet till den enskildes behov samt att domstolen enligt 12 § ärendelagen ska se 

till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenheter kräver. Vidare får rätten om det anses 

behövligt begränsa förordandet till att avse viss egendom eller angelägenhet eller 

egendom överstigande ett visst värde samt enligt st. 3 i samma lagrum delegera åt 

överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning.  

                                                           
74 Se NJA 1981 s. 291. 
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Även om Fridström Montoya ställer sig positiv till att principen om minsta ingripande 

åtgärd ska få starkt genomslag vid anordnande av förvaltarskap ställer hon sig desto mer 

tveksam till rättstillämpningen gällande godmanskap där hon menar att principen om 

minsta ingripande åtgärd har drivits för långt dels vid frågan om själva anordnandet och 

dels vid utförandet av uppdragen. Som stöd för sina teser anför Fridström Montoya bl.a. 

att det krävs samtycke för ett anordnande av godmanskap och att ett anordnande av 

godmanskap inte innebär några rättsverkningar avseende den enskildes behörighet att 

rättshandla. Vidare konstaterar Fridström Montoya att det inte följer några 

maktutövningsbefogenheter för det allmänna eller ställföreträdaren i förhållande till den 

enskilde, varken vid anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Även om den 

enskildes självbestämmande som rättssubjekt begränsas inom ramen för ett förvaltarskap, 

är både förvaltarskap och godmanskap civilrättsliga institut, i det närmaste att jämföra 

med sysslomannaskap.75  Att förvaltaren med stöd av FB 11:9 erhåller ”ensam rådighet” 

över den enskildes egendom och företräder honom eller henne i alla angelägenheter som 

omfattas av uppdraget, syftar till att förhindra att den enskilde skadar sig själv genom sina 

egna rättshandlingar. Förvaltaren har inga tvångsmedel till förfogande för att kunna 

tvinga den enskilde till sådant som han eller hon motsätter sig.76  Fridström Montoyas 

uppfattning om att förvaltare saknar tvångsmedel för att kunna tvinga den enskilde till 

sådant som han eller hon motsätter sig kan enligt mig ifrågasättas. 

 

Då en förvaltare enligt 11 kap. 9 § FB, inom ramen för uppdraget, har ensam rådighet 

över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av 

uppdraget kan det på goda grunder hävdas att förvaltare, i vart fall indirekt, som 

huvudregel har en stor palett av tvångsmedel att ta till mot den enskilde. Ett exempel kan 

vara att den enskilde önskar att åka på en resa vilket dennes förvaltare motsätter sig. Utan 

förvaltares medverkan till att betala resan så är den enskildes möjligheter att genomföra 

resan uteslutna. Att en förvaltare, genom att inte medge en utgift, och därmed att tvinga 

den enskilde att avstå något önskvärt kan svårligen betecknas som något annat än ett 

faktiskt tvångsmedel. 

 

                                                           
75 Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare, s. 466 
76 A.a. s. 465 f. 
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Vidare måste man ha i åtanke den generellt underordnande position den enskilde befinner 

sig i vid såväl frågor om anordnande av ställföreträdarskap som vid utövandet av 

detsamma. Enligt min uppfattning är det inte ovanligt att ställföreträdare agerar direkt 

mot den enskildes vilja, eller i kraft av sin överordnade situation lyckas övertala den 

enskilde att tåla en viss handling. Flera huvudmän som jag kommit i kontakt med har 

uppgett att de har uppfattat att de har befunnit sig i en utpräglad beroendesituation till sin 

ställföreträdare och därför tvekat och ibland helt enkelt inte vågat att rapportera 

felaktigheter och kränkningar från deras ställföreträdare. Det förekommer enligt mig även 

att enskilde har känt en stor press från olika företrädare för samhället och till viss mån 

även från familj och släkt att lämna sitt samtycke till ett anordnande av ställföreträdarskap 

trots att det inte är vad de önskar. Det kan handla om att olika företrädare inom 

socialvårdande myndigheter såsom biståndshandläggare, socialsekreterare, kuratorer 

m.m. utför påtryckningar för att personer ska ansöka om ställföreträdarskap. Tyvärr är 

det ofta fråga om personer som inte har en alldeles klar bild för sig vad ett 

ställföreträdarskap faktiskt innebär och inte heller alltid bemödar sig med att klargöra om 

något reellt behov av ställföreträdarskap finns. Jag har även stött på exempel då 

kommunen har tvingat den enskilde att ansöka om godmanskap, oaktat om något behov 

av godmanskap överhuvudtaget funnits, för att kunna bli beviljad vissa insatser inom SoL 

eller LSS.  

 

Sammanfattningsvis säger min erfarenhet att det förekommer att svaga och sjuka personer 

övertalas om att ansöka om en ställföreträdare trots att de egentligen kanske varken vill 

detta eller har behov av detta. När väl uppdraget är igång förekommer det även att den 

enskildes egen vilja får stå tillbaka i långt större utsträckning än vad lagstiftningen 

medger. Med denna erfarenhet av verkligheten och med vetskapen om att de människor 

som kan bli aktuella för ett ställföreträdarskap generellt är en svag grupp som därmed 

befinner sig i en underordnad ställning till såväl anhöriga som samhällets företrädare 

menar jag att det finns en stor och välgrundad anledning till att anlägga principen om 

minsta ingripande åtgärd även vid anordnande av det i och för sig helt frivilliga 

godmanskapet.  
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Frågan om principen även bör få lika starkt inflytande vid utövandet av uppdraget är 

enligt mig mera komplex. Som en utgångspunkt anser jag att man så långt som möjligt 

bör värna den enskildes autonomi och att en ställföreträdare inte ska förordnas för 

angelägenheter där behov av ställföreträdarskap saknas. Dagens system där 

ställföreträdarskap delas upp i tre olika delar, d.v.s. bevaka rätt, förvalta egendom och 

sörja för person är enligt min mening problematisk då den enskildes behov av hjälp långt 

ifrån alltid låter sig definieras i endast en eller två av dessa delar. Om rätten inte anordnar 

ett fullt godmanskap innebär detta ibland problem med vad som kan förväntas av en 

ställföreträdare. Ett klassiskt exempel är att rätten väljer att utelämna delen sörja för 

person vilket kan tolkas av ställföreträdaren som att denne inte behöver ha någon kontakt 

med sin huvudman eller engagera sig i de frågor som har personlig anknytning. Detta 

riskerar naturligtvis att göra att den enskilde inte får den hjälp hen behöver.  

 

Mer ändamålsenligt än att utesluta vissa delar av godmanskapet är att rätten ger en 

generell behörighet till ställföreträdaren i en viss angelägenhet vilket exempelvis kan vara 

vid avyttring av fast egendom och vid köp av en ny lägenhet. Om den enskilde får sitt 

hjälpbehov tillgodosett på annat sätt och endast behöver hjälp med en fastighetsaffär 

framstår det som naturligt att rätten begränsar ställföreträdarens behörighet till att endast 

avse frågor sammanhörande med fastighetsaffären. Däremot kan det vara problematiskt 

att inskränka de olika delarna av uppdraget genom att t.ex. förordna en person med 

uppgift att bevaka rätt vid fastighetsförsäljning. Detta kan leda till problem då olika 

instanser tolkar uppdragets omfattning olika. Med endast bevaka rätt kan det hävdas att 

ställföreträdaren är förhindrad att öppna ett bankkonto dit försäljningslikviden ska sättas 

in som exempel. Det kan även hävdas att delen sörja för person faktiskt är nödvändig i ett 

begränsat uppdrag där gode mannen endast för den enskildes räkning ska sälja t.ex. en 

villa och därefter förvärva en lägenhet. Tyvärr så ryms inte ytterligare argumentation 

inom ramen för denna uppsats för varför de olika delarna bevaka rätt, förvalta egendom, 

och sörja för person bör avskaffas.77 

 

                                                           
77 För en mera ingående argumentation till varför de olika uppdragsdelarna bör avskaffas se Fridström 
Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare, s. 472 ff. 
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4. Insatser inom SoL 
 

4.1 Förmedlingsmedel 
När enskilda av olika anledningar inte förmår att sköta sin ekonomi på egen hand, kan 

den enskilde ansöka om hjälp med att hantera ekonomin hos socialtjänsten. I landets 

kommuner så benämns denna typ av bistånd olika. De vanligaste begreppen som används 

är egnamedelsförvaltning, förmedlingsmedel eller servicekonto, hädanefter kommer 

insatsen att benämnas förmedlingsmedel. Om ansökan om biståndet beviljas lämnar den 

enskilde en fullmakt till socialtjänsten som innebär att inkomsten styrs om till ett 

klientmedelskonto hos kommunen. En företrädare för socialtjänsten bestämmer 

tillsammans med den enskilde vilka räkningar som den enskilde är i behov av hjälp med 

att betala. Vissa kommuner har begräsningar gällande vad för typ av räkningar som 

socialtjänsten kan vara behjälplig med att betala. Om den aktuella kommunen har 

begränsat sin hjälp till vissa räkningar är det vanligtvis hyra, el, eventuella 

barnomsorgsavgifter och vårdavgifter som betalas med socialtjänstens hjälp. Andra 

kommuner har inte några begränsningar gällande vad för typer av räkningar som de kan 

vara behjälpliga med. Resterande belopp, som inte ianspråktas av räkningar, betalas 

därefter ut till den enskildes egna bankkonto, antingen som en klumpsumma varje månad 

eller vid behov i tätare intervaller. Fullmakten som den enskilde lämnar till socialtjänsten 

kan när som helst sägas upp av den som lämnat fullmakten. Vissa kommuner uppger att 

även kommunen kan säga upp fullmakten om den enskilde inte lever upp till de 

överenskommelser som biståndsbeslutet förutsätter.  

En ansökan om förmedlingsmedel bör betraktas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (SoL) även om ett fåtal kommuner anser att lagstödet för insatsen istället 

är 4 kap. 2 § SoL. Av 4 kap. 1 § SoL framgår att den som inte själv kan tillgodose sina 

behov eller få de tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska enligt st. 3 

samma lagrum utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv. Om socialnämnden anser att det finns en rätt till bistånd ska nämnden 

fatta ett biståndsbeslut och bedöms det som att någon rätt till bistånd inte föreligger 
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ankommer det på nämnden att fatta ett avslagsbeslut med motivering till beslutet78 samt 

lämna besvärshänvisning.79  

Av 11 kap. 1 § SoL framgår att socialnämnden utan dröjsmål skall inleda utredning av 

vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som 

kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Detta innebär att ett beslut om förmedlingsmedel 

kan komma till stånd utifrån den enskildes ansökan eller efter det att de omständigheter 

som motiverar ett biståndsbeslut i form av förmedlingsmedel kommit till nämndens 

kännedom på annat sätt. Det finns inga formkrav i vare sig förvaltningslagen (FörvL) 

eller SoL om hur en ansökan om bistånd ska se ut och den kan således göras helt formlös, 

såväl skriftligen som muntligen80.  

När en person får insatsen förmedlingsmedel beviljad är uppdraget som socialnämnden 

utför för den enskildes räkning att betrakta som ett sysslomannaskap vilket innebär att 

regleringen om sysslomän i 18 kap. handelsbalken (HB) blir tillämplig. Detta innebär en 

redovisningsskyldighet för sysslomannen d.v.s. inkomster och utgifter ska redovisas till 

den enskilde samt att betalningar ska styrkas med verifikationer. Då uppdraget upphör 

ska sysslomannen lämna en slutredovisning. Föreligger det då brister i redovisningen kan 

sysslomannen bli ersättningsskyldig. 

 

4.1.1 Förhållandet mellan ställföreträdarskap och förmedlingsmedel 
Vid en närmare undersökning av den lagstiftning som reglerar anordnande av 

ställföreträdarskap och beviljande av förmedlingsmedel framträder en motsättning i hur 

reglerna ska förhålla sig till varandra. Av 11 kap. 4 § FB framgår att godmanskap ska 

anordnas ”om det behövs” och av 4 kap. 1 § SoL framgår att den som inte själv eller ”på 

andra sätt” kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd. Dessa regleringar kan ge upphov 

till tolkningssvårigheter då man å ena sidan kan argumentera för att ett godmanskap inte 

behövs då den enskilde kan få hjälp med sina angelägenheter genom förmedlingsmedel 

medan man å andra sidan kan argumentera för att något behov av bistånd jml. SoL inte 

är behövligt då den enskilde kan få sina behov tillgodosedda genom ett anordnande av 

                                                           
78 Se FörvL 20 §.  
79 Se FörvL 21 §. 
80 Se bl.a. JO:s beslut, Dnr 2155-2009, av den 9 september 2009. 
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ställföreträdarskap. Kommentaren till socialtjänstlagen ger ingen vägledning om hur 

regleringen i 4 kap. 1 § ska förhålla sig till reglerna om ställföreträdarskap. Generellt 

måste bristen på information gällande tolkningen av insatsen förmedlingsmedel ses som 

närmast häpnadsväckande. Så vitt undertecknad känner till 81  är en rapport från 

länsstyrelsen i Kronobergs län publicerad 2003 den enda tillgängliga publikationen som 

överhuvudtaget gjorts gällande förmedlingsmedel.82  

Enligt min uppfattning bör förmedlingsmedel ses som en mindre ingripande åtgärd 

jämfört med ställföreträdarskap enligt föräldrabalken. Visst stöd för min uppfattning kan 

hämtas från förarbetena till 1988 års reform av FB där situationen att den enskildes 

angelängeter blir tillgodosedda av en annan uppdragstagare nämns som exempel på 

mindre ingripande åtgärder.83  

 

5. Fullmakt 
 

5.1 Allmänt om fullmakter 
Av förarbetena till lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (AvtL), som utgör basen i regleringen av fullmakter beskrivs fullmakter enligt 

följande: 

”…en till tredje man riktad viljeförklaring av huvudmannen, varigenom denne 

påtager sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å hans vägnar 

företager.”84 

En fullmakt innebär således en förklaring från fullmaktsgivaren till tredje man att en 

mellanman (fullmäktig) får rättshandla i fullmaktsgivarens namn och för hens räkning 

och att fullmaktsgivaren blir bunden av fullmäktigens rättshandlande. Även om det finns 

en rad olika typer av fullmakter så fokuseras här uteslutande på skriftliga fullmakter, då 

det får antas att det endast är denna typ av fullmakter som på allvar kan övervägas som 

                                                           
81 Under arbetet med uppsatsen har jag kontaktat Socialstyrelsen, SKL, IVO och LST i Stockholms län men 
ingen av dessa instanser säger sig varken själva har gjort några uttalanden om insatsen eller känner till 
någon annan instans som publicerat någon information. 
82 Förmedlingsmedel - en hjälp då ”det krabbar till sig”, meddelande 2003:14, LST i Kronobergs län. 
83 Prop. 1987/88:124 s. 168. 
84 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 62. 



43 
 

ett alternativ till att anordna godmanskap 85 . Även om inget hindrar att en fullmakt 

meddelas muntligen så blir naturligtvis bevisläget besvärligt och man kan svårligen se att 

t.ex. en bank skulle en låta fullmäktig rättshandla endast genom att hen hävdar att han har 

en muntlig fullmakt från fullmaktsgivaren.86  

 

För att en person ska kunna ställa ut en fullmakt krävs att personen har 

rättshandlingsförmåga, såväl faktiskt som formell.  Med formell rättshandlingsförmåga 

avses att den enskildes rättshandlingsförmåga inte är inskränkt genom särskild 

lagstiftning d.v.s. att den enskilde är omyndig, satt under förvaltarskap eller försatt i 

konkurs.87  

 

Med faktiskt rättshandlingsförmågan menas att den enskilde ska ha en förmåga att agera, 

fatta beslut, kommunicera beslutet, förstå beslutet och bevara minnet av ett fattat beslut.88 

För att en fullmakt ska kunna anses vara giltig så krävs det således att fullmaktsgivaren 

anses ha tillräcklig beslutsförmåga i förhållande till rättshandlingen.89 Att den enskilde 

ska förstå innebörden av fullmakten som hen ställer ut är inte något unikt för den svenska 

rättsordningen. I engelsk rätt har man valt att uttrycka sig på det något 

uppseendeväckande och franka sättet att en idiot inte kan ingå avtal och lika litet kan utse 

en fullmäktig.90 I vissa fall kan det vara vanskligt att avgöra om den enskilde verkligen 

förstår innebörden av ett fullmaktsförordnande varför det i tveksamma fall kan vara en 

god idé att inhämta ett läkarintyg avseende fullmaktsgivarens hälsotillstånd i samband 

med att en fullmakt utfärdas. Läkarintyget kan vid eventuella tveksamheter kring 

fullmaktens giltighet fungera som ett bevis på att den enskilde hade de själsliga förmågor 

som krävs för att fullmakten ska vara giltig. En förutsättning för att den enskilde ska 

kunna utfärda en fullmakt, utöver att den enskilde förstår innebörden av den utställda 

                                                           
85 Med skriftliga fullmakter avses här självständiga fullmakter jml. 16 § AvtL som definieras som 
”fullmakt, vilken innefattas i sådan skriftlig handling, som utgives till fullmäktigen för att av honom 
innehavas och företes för tredje man”. 
86 Undantaget från huvudregeln att en fullmakt kan vara helt formlös är reglerna om fullmakt gällande 
fast egendom där det enligt 27 § st. 2 AvtL stadgas att fullmakten ska vara skriftlig. 
87 Hädanefter kommer de formella inskränkningen av någons rättshandlingsförmåga att avse då en 
person är satt under förvaltarskap och därmed enligt 11 kap. 9 § förlorar rådighet över de 
angelägenheter som förvaltarskapet avser. 
88 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna, s. 30 och 83. 
89 A.a. s. 30. 
90 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen – en kommentar, s. 171. 
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fullmakten, är att den enskilde har någon person i sin närhet som kan anförtros uppdraget 

som fullmäktig. En stor skillnad gentemot att den enskilde får hjälp av en ställföreträdare 

är att en fullmäktig oftast inte har någon redovisningsplikt gentemot någon utomstående 

person. Som huvudregel ankommer det på fullmaktsgivaren att själv kontrollera att 

fullmäktigen sköter sitt uppdrag, men en fullmaktsgivare kan naturligtvis föreskriva i 

fullmakten att fullmäktigen ska redovisa uppdraget till någon utomstående. Men till 

skillnad från vid ett ställföreträdarskap, då ställföreträdarens redovisningsplikt till 

överförmyndaren är lagreglerad, så måste detta uttryckligen anges. 

 

Då en fullmakt är ett strikt privaträttsligt instrument så finns det stora friheter att utforma 

en fullmakt efter behov. Fullmaktsgivaren bestämmer själv på vilka områden som 

fullmäktigen får, respektive inte får, företräda fullmaktsgivaren. Fullmakten kan alltså 

avfattas för att avse endast vissa specifika handlingar, t.ex. att ansöka om vissa insatser, 

vidta vissa dispositioner på ett särskilt bankkonto alternativt göras mera allomfattande så 

att fullmäktigen kan bistå fullmaktsgivaren i allehanda göromål, en s.k. generalfullmakt. 

Fördelen med att få hjälp med hjälp genom en fullmakt är att fullmaktsinstitutet kan 

upplevas som mindre byråkratiskt då man slipper inblandning av myndigheter. Det ges 

även större friheter att agera med hjälp av en fullmakt, än som ställföreträdare, då man 

inte behöver ta hänsyn till de tvingande reglerna i FB som ställs upp för ställföreträdare. 

Som exempel kan nämnas att en ställföreträdare behöver överförmyndarens samtycke för 

att placera huvudmannens tillgångar i t.ex. aktier eller kapitalförsäkringar.91 En fullmakt 

kan utfärdas för att gälla viss tid eller tills vidare. Om en fullmakt är utformad så att den 

ska gälla för viss tid så upphör den att gälla när den avsedda tiden har löpt ut. Om en 

fullmakt gäller på obestämd tid måste fullmakten återkallas för att upphöra.  

 

Värt att notera är att en fullmakt som huvudregel enligt 21 § AvtL inte upphöra att gälla 

i och med fullmaktsgivarens död. Om fullmaktsgivaren däremot får en förvaltare 

förordnad för sig upphör fullmakten, enligt 22 § AvtL, att gälla avseende de områden där 

förvaltaren har ensam rådighet. I enlighet med paragrafens ordalydelse innebär detta att 

eventuella tidigare utställda autogiromedgivanden eller medgivanden av automatiska 

överföringar mellan bankkonton som den enskilde utfört innan hen fick ett förvaltarskap 

                                                           
91 14 kap. 5 § FB e contrario. 
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anordnat för sig blir ogiltiga och att sedan tidigare väl fungerande betalningsrutiner måste 

medges på nytt av förvaltaren för att kunna anses som giltiga. Detta gäller dock självklart 

endast då förvaltarskapet avser den enskildes ekonomiska angelägenheter då tidigare 

utställda fullmakter endast förlorar sin verkan inom ramens för förvaltarens exklusiva 

beslutskompetens. 

 

5.2 Fullmakters giltighet sedan fullmaktsgivarens faktiska 
beslutsförmåga avtagit 
En speciellt intressant fråga är hur man ska behandla en utställd fullmakts giltighet när 

fullmaktsgivaren inte längre förstår innebörden av den utställda fullmakten. Nämnda 

problematik är dock inte uttryckligt reglerad. Det finns alltså inte någon lagregel som 

stadgar att en fullmakt skulle förlora sin verkan efter det att den enskilde förlorat sin 

faktiska beslutsförmåga. Den enda reglerade inskränkningen av en fullmakts giltighet är 

den som återfinns i 22 § AvtL med innebörden att en tidigare utställd fullmakt förlorar 

din verkan om den enskilde ställs under förvaltarskap, i den mån fullmakten avser 

uppgifter där förvaltaren enligt 11 kap. 9 § FB har exklusiv beslutsrätt.  

 

En tänkbar tolkning av regelverket är att göra ett e contrarioslut av 22 § AvtL vilket skulle 

innebära att så länge en person inte får sin rättshandlingsförmåga inskränkt genom ett 

beslut om förvaltarskap så är fullmakten fortsatt giltig oavsett om den enskilde de facto 

har förlorat sin faktiska rättshandlings- och beslutsförmåga. Denna uppfattning 

överensstämmer med den danska lagstiftningen, som i avtals- och familjerätten har ett 

gemensamt arv med den svenska lagstiftningen. Av dansk praxis framgår att en fullmakt 

behåller sin verkan även efter det att den enskilde förlorat sin faktiska förmåga att på egen 

hand rättshandla92 . Även om svensk praxis på området är mycket bristfällig så kan 

rättsfallet NJA 1970 s. 550 sägas ge visst stöd åt uppfattningen att en fullmakt behåller 

sin giltighet när den enskilde efter fullmaktens utställande förlorar sin 

rättshandlingsförmåga.  

 

Frågan i NJA 1970 s. 550 var om en utställd generalfullmakt kunde grunda 

processbehörighet för fullmäktigen efter det att fullmaktsgivaren drabbats av bristande 

                                                           
92 Se bl.a. UfR 1994.581 Ø och UfR 1999.1556. 
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beslutsförmåga. Även om reglerna kring fullmakters verkan efter fullmaktsgivarens 

bristande rättshandlingsförmåga är särreglerade inom processrätten (se 12 kap. 19 § RB) 

är fallet ändå av intresse. Revisionssekreteraren i HD anförda, till vilket HD:s ledamöter 

anslöt sig, att det inte fanns någon anledning att frånkänna den utställda fullmakten 

giltighet och denna får anses innefatta behörighet att motta stämning och i övrigt företräda 

fullmaktsgivaren i rättegången. Ovanstående kan tolkas som, till vilket Odlöw ansluter 

sig93, om att HD ansåg att generalfullmakten i sin helhet var verksam och inte bara den 

delen av fullmakten som avsåg att fullmäktigen skulle agera som rättegångsombud. 

 

Mot uppfattningen att en fullmakt skulle vara fortsatt giltig när den enskilde förlorat sin 

faktiska rättshandlingsförmåga kan anföras att en fullmäktig endast kan utföra sådana 

uppgifter som fullmaktsgivaren själv kan utföra och om fullmaktsgivaren p.g.a. av 

faktiskt nedsatt rättshandlingsförmåga inte själv kan rättshandla så kan det argumenteras 

för att det inte heller bör vara möjligt för den enskilde att låta en fullmäktig rättshandla. 

Detta är en uppfattning som bl.a. har framförts av Adlercreutz.94 Även Rynning ansluter 

sig till Adlercreutz uppfattning även om kontexten i hennes uttalanden är ett annat och 

rör fullmäktiges behörighet i frågor och medicinsk vård och behandling och därmed inte 

är helt applicerbart avseende de typer av fullmaktssituationer som detta arbete har som 

fokus.95 Såväl Adlercreutz, Rynning, Odlöw och Fridström Montoya anser att rättsläget 

kring fullmakters giltighet sedan den enskilde förlorat sin faktiska rättshandlingsförmåga 

är mycket osäkert. En ytterligare aspekt som kan tala för uppfattningen om att fullmakter 

bör förlora sin giltighet då fullmaktsgivaren förlorat sin faktiska rättshandlingsförmåga 

är när detta tillstånd väl trätt in så är fullmaktsgivarens möjlighet att kontrollera 

fullmäktigens arbete antigen extremt beskuren eller helt obefintlig. Samma sak gäller 

fullmaktsgivarens möjlighet att återkalla en sedan tidigare utställd fullmakt. 

 

Om man däremot utgår från den inom avtalsrättsliga s.k. viljeteorin96 så kan sägas att 

fullmäktigens kompetens att företräda någon annan grundar sig på den företräddes vilja.97 

                                                           
93 Odlöw, Ställföreträdare för vuxna, s. 89. 
94 Adlercreutz, Avtalsrätt I, 11:e upplagan s. 147.  
95 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 312. 
96 Viljeteorin beskrivs av Lehrberg som den grundläggande principen att viljan eller avsikten hos den part 
som avgivit en viljeförklaring skall respekteras. Se Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 63. 
97 SOU 2004:112, s. 471. 
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Den skriftliga fullmakten kan således betecknas som en nedteckning av fullmaktsgivarens 

vilja att låta sig bli företrädd av fullmäktigen och därmed även bli bunden när 

fullmäktigen rättshandlar för den enskildes räkning. Huvudregeln inom avtalsrätten är 

enligt Adlercreutz att det är omständigheterna vid avtalets tillkomst som normalt är 

avgörande för avtalets giltighet och att avtalets giltighet inte sedan kan ändras för att 

händelserna har utvecklat sig annorlunda än hen tänkt sig.98 De undantag som finns för 

att beakta ändrade förhållanden efter avtalsslutet är små och HD har enligt Adlercreutz 

intagit en restriktiv hållning för att kunna tillmäta händelser efter avtalsslutet någon 

betydelse.99 Om man ansluter sig till viljeteorin och huvudregeln om att händelser efter 

själva avtalsslutet (d.v.s. utfärdandet av fullmakten) inte ska tillmätas någon betydelse får 

detta till följd att en fullmakt som är utfärdad av en person som hade sin 

rättshandlingsförmåga i behåll när fullmakten utfärdades behåller sin giltighet även efter 

det att enskildes faktiska rättshandlingsförmåga har avtagit då det är den enskildes vilja 

vid utfärdandet av fullmakten som ska tillmätas betydelse.  

 

Enligt min mening talar mycket för att man ska betrakta fullmakter som giltiga även efter 

det att den enskildes faktiska rättshandlingsförmåga har avtagit. Inte minst praktiska skäl 

talar för detta. Om en motsatt uppfattning skulle vinna hävd kan detta leda till praktiska 

problem för den såväl den enskilde fullmaktsgivaren som för samhället i stort. Dessutom 

uppkommer en osäkerhet hos tredje man. För den enskilde skulle det innebära att dennes 

vilja att låta sig bli företrädd av någon som hen känner förtroende genom fullmakt inte 

längre respekteras för det fall att de själsliga förmågorna avtar. Att tvinga någon att bli 

ställd under ställföreträdarskap när det redan finns ett upparbetat alternativ att hjälpa den 

enskilde kan enligt mig inte betraktas som något annat än ett ingrepp i den enskilde 

autonomi som inte kan rättfärdigas. Ytterligare aspekter är att den person som har hjälpt 

den enskilde kanske inte längre önskar att hjälpa den enskilde om hjälpen ska ges genom 

ett ställföreträdarskap som till sin natur är betydligt mer formaliserat. Detta kan medföra 

att den enskilde kan behöva tåla att få sin hjälp tillgodosedd av en utomstående god man 

föreslagen av överförmyndaren istället, vilket även det måste ses som onödig 

inskränkning av den enskildes autonomi.  

                                                           
98 Adlercreutz, Avtalsrätt I, 13:e upplagan, s 307. 
99 A.a. s. 307. 
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Även ur ett samhällsperspektiv är en tolkning av att fullmakter förlorar sin verkan vid 

bristande rättshandlingsförmåga olycklig. Ett mycket stort antal människor har på ålderns 

höst valt att utse en fullmäktig för att kunna få hjälp med sina angelägenheter när ork och 

själsliga förmågor börjar tryta. Det kan antas att dessa människor har valt en fullmäktig 

som de känner stort förtroende för, ofta en nära anhörig eller god vän. Att utan goda skäl 

hävda att alla dessa situationer då en närstående hjälper sina anhöriga med hjälp av en 

fullmakt måste formaliseras i form av ställföreträdarskap så snart den enskildes förlorar 

sin faktiska rättshandlingsförmåga innebär tvivelsutan en påfrestning för ett antal 

samhällsinstitutioner. Mest tydligt skulle denna uppfattning slå mot landets 

överförmyndare vars arbetsbelastning helt klart skulle öka. Viss arbetsökning skulle även 

läggas på exempelvis biståndshandläggare och vårdcentraler som skulle behöva bistå med 

underlag för ansökningar om ställföreträdarskap. Även tingsrätterna skulle naturligtvis få 

en något större arbetsbörda.    

 

5.2.1 Osäkerhet hos tredjeman 
Om principen om att en fullmakt inte längre är giltig vid fullmaktsgivarens nedsatta 

beslutsförmåga ska gälla kan detta få till följd att benägenheten att rättshandla med en 

fullmäktig generellt minskar om tredje man måste hela tiden måste förvissa sig om att 

fullmakten är giltig så att bundenhet uppstår för fullmaktsgivaren. Den formella 

inskränkning av en persons rättshandlingsförmåga som stadgas i 22 § AvtL, d.v.s. att en 

person är satt under förvaltarskap, kungörs i post- och inrikes tidningar vilket avsevärt 

underlättar kontrollen för tredje man. Att däremot kontrollera att fullmaktsgivaren allt 

jämt har sin faktiska rättshandlingsförmåga i behåll är betydligt svårare för att inte säga 

omöjligt i många fall. Denna osäkerhet som kan uppstå hos tredje män kan som sagt få 

till konsekvens att tredje man i allmänhet blir mindre benägen att ingå avtal via fullmakt. 

Detta i synnerhet när det gäller fullmaktsgivare som tillhör någon riskgrupp för att 

drabbas av nedsatt rättshandlingsförmåga, exempelvis äldre personer. I vardagslivet kan 

det tänkas att t.ex. banker inte längre tillåter sina äldre kunder att ställa ut bankfullmakter 

eller t.o.m. att vissa grupper inte längre tillåts använda s.k. autogiro, som till sin natur är 

att betrakta som en fullmakt, för att betala sina räkningar. Ovan angivna argument talar 

enligt mig för att vid en samlad bedömning låta fullmakter ha fortsatt giltighet även efter 

det att fullmaktsgivaren drabbats av nedsatt beslutsförmåga. Det skulle naturligtvis vara 
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glädjande om rättsläget på området kunde klargöras för att undvika den stora osäkerhet 

som idag finns. Ett tänkbart sätt som denna osäkerhet kan undanröjas på är att institutet 

framtidsfullmakt införs. 

 

6. Framtidsfullmakter 
 

6.1 Allmänt om framtidsfullmakter 
En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som träder i kraft, och därmed ger 

fullmäktigen rätt att företräda fullmaktsgivaren, efter det att hen har förlorat sin faktiska 

rättshandlingsförmåga. Till skillnad från ordinära fullmakter finns det ett antal formkrav 

som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska anses ha trätt i kraft. 

6.2 Förmynderskapsutredningens förslag 
2002 tillsattes förmynderskapsutredningen vars direktiv bl.a. bestod i att generellt se över 

de stödformer som finns i föräldrabalken och inventera reformbehovet.100 Utredningens 

slutbetänkande som presenterades 2004 föreslog införandet av den nya stödformen 

framtidsfullmakt.101 Utredningen ansåg att stödformen framtidsfullmakt skulle införas 

som ett komplement till föräldrabalkens regler om ställföreträdarskap och att en 

framtidsfullmäktig skulle anses vara fullmaktsgivarens ställföreträdare102. Utredningen 

menade att det var av vikt att reglerna till framtidsfullmakter gjordes enkla och 

lätthanterliga men samtidigt underkastades viss kontroll.103 Utredningen föreslog att en 

framtidsfullmakt ska träda i kraft när fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak är ur 

stånd att ha hand om de angelägenheter som framtidsfullmakten avser. Det är 

fullmäktigen själv som ska avgöra när förutsättningarna är uppfyllda för att 

framtidsfullmakten ska träda i kraft. För att fullmäktigen ska kunna avgöra om 

förhållandena är sådana att fullmaktsgivaren är varaktigt och huvudsakligen ur stånd att 

ha hand om angelägenheterna som framtidsfullmakten avser så ska fullmäktigen, när så 

behövs, ha rätt att ta del av uppgifter gällande fullmaktsgivarens hälsotillstånd.104 Enligt 

                                                           
100 Se dir 2002:55. 
101 SOU 2004:112. 
102 A. SOU s.480. 
103 A. SOU s. 480 och 511 ff. 
104 A. SOU s. 491 ff. 
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utredningen ska en framtidsfullmakt kunna avse såväl personliga som ekonomiska 

angelägenheter. För att vara giltig måste fullmakten vara skriftlig och utredningen ansåg 

att ÄB:s regler 105  om upprättande av testamenten ska utgöra mönster för 

framtidsfullmaktens formkrav.106 Framtidsfullmakten ska inte registreras, vare sig när 

den upprättas eller när den träder i kraft107. Däremot så ska fullmäktigen vara skyldig att 

informera fullmaktsgivaren och dennes närmaste anhöriga108 när fullmakten träder i kraft 

samt vad framtidsfullmakten avser. 109  Framtidsfullmakten ska upphöra att gälla om 

antingen förvaltarskap eller godmanskap anordnas för fullmaktsgivaren110 Vid behov, 

t.ex. vid misstanke om missbruk av framtidsfullmakten eller då man kan anta att 

fullmaktsgivaren är i behov av ställföreträdarskap, ska fullmäktigen vara skyldig att 

redogöra för sin förvaltning till överförmyndaren. Den av överförmyndaren begärda 

redogörelsen ska kunna avse såväl ekonomin som andra upplysningar som kan vara av 

betydelse. 111  En begäran om redogörelse från fullmäktigen ska dock inte kunna 

föreläggas med vite.112  

 

Reglerna om framtidsfullmakter skulle införas i en separat lag skild från reglerna och 

ställföreträdarskap i FB.113 Vidare skulle bestämmelsen i 22 § AvtL som stadgar att en 

fullmakt, i den mån den omfattas av förvaltarens ensamma rådighet jml. 11 kap. 9 § FB, 

blir ogiltig om fullmaktsgivaren ställs under förvaltarskap kompletteras med en 

bestämmelse om att en tidigare utställd ordinär fullmakt inte får större giltighet än om 

fullmaktsgivaren själv skulle ha företagit rättshandlingen då fullmaktsgivaren är varaktigt 

och i huvudsak ur stånd att ha hand om sina ekonomiska intressen.114 Utredningen anför 

vidare att för att en ordinär fullmakt ska förlora sin verkan så krävs det att bristerna i 

fullmaktsgivarens faktiska rättshandlingsförmåga är av varaktig natur och att tillfälliga 

tillstånd så som tillfällig medvetslöshet inte ska påverka en ordinär fullmakts ställning. 

                                                           
105 Se 10 kap. ÄB. 
106 SOU 2004:112 s. 483 
107 A. SOU s. 488 ff. 
108 Samma krets som 11 kap. 15 § FB. 
109 A. SOU s. 493 ff. 
110 A. SOU s. 501 ff. 
111 A. SOU s. 512 ff. 
112 A. SOU s. 513. 
113 A. SOU s. 519. 
114 A. SOU s. 523 ff. 
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Vidare anförs det att bristerna i fullmaktsgivarens rättshandlingsförmåga ska vara 

omfattande och inte avse endast vissa delar. Utredningen menar att förvisso kan det 

förhålla sig så att fullmaktsgivaren, p.g.a. bristande faktisk rättshandlingsförmåga, själv 

inte skulle företa en viss rättshandling men detta innebär ändå inte att fullmakten är ogiltig 

vid en partiell nedsättning av rättshandlingsförmågan då förutsättningarna för 

ikraftträdandet av framtidsfullmakten inte är för handen förrän den enskilde är varaktigt 

och huvudsakligen ur stånd av ha hand om sina angelägenheter115  

 

Förvisso kan man ha förståelse för att man vill undvika ett glapp mellan där en ordinär 

fullmakt förlorar sin verkan och det tillfälle då en framtidsfullmakt kan träda i kraft men 

det är ändå enligt mitt förmenande ett märkligt sätt att se på saken. Detta speciellt då 

utredningen för fram uppfattningen att en ordinär fullmakt förlorar sin verkan i samma 

mån som fullmaktsgivaren förlorar sin egna faktiska rättshandlingsförmåga på berört 

område och att detta är en ”tung beståndsdel” till varför man anser det finnas ett behov 

av införandet av institutet framtidsfullmakt.116 Att såväl förespråka uppfattningen att en 

fullmakt förlorar sin verkan direkt när fullmaktsgivaren själv förlorar sin faktiska 

rättshandlingsförmåga på ”det berörda området” och samtidigt förespråka en fullmakts 

fortsatta giltighet om den enskilde endast har förlorat sin faktiska rättshandlingsförmåga 

”på det berörda området” men inte uppfyller kriterierna för att varaktigt och i huvudsak 

vara ut stånd att ha hand om sina angelägenheter ger ett förvirrat och motstridigt intryck. 

Utredningen menar således att det ska ställas höga krav på fullmaktsgivarens 

beslutsoförmåga för att en ordinär fullmakt ska bli helt ogiltig och som ett exempel på när 

detta är för handen anges mer eller mindre permanent medvetslöshet eller mycket långt 

gången demenssjukdom. 117  Som ytterligare ett undantag, från den av utredningen 

framförda huvudregeln, om att en ordinär fullmakt ska förlora sin verkan då 

fullmaktsgivaren förlorat sin faktiska rättshandlingsförmåga, är då en tidigare utställd 

ordinär fullmakt avser uppbärande av medel för periodiskt återkommande, sedvanliga 

betalningar eller andra penningöverföringar med anknytning till den enskildes dagliga 

livsföring (typiskt sett s.k. autogirobetalningar). Detsamma ska gälla vid andra 

medgivanden om periodiska överföringar från den enskilde för sådana ändamål (typiskt 

                                                           
115 SOU 2004:112, s. 524. 
116 A. SOU s. 523. 
117 A. SOU s. 525. 
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sett automatiska överföringar från transaktionskonto till sparkonton eller annan 

sparform). Även fullmakter eller medgivanden som syftar till insättning av den enskildes 

medel hos bank eller kreditmarknadsinstitut ska ha fortsatt giltighet eller det att 

beslutsinkompetens inträder.118 

 

6.2 Promemorians förslag (Ds 2014:16) 
Förmynderskapsutrednings förslag angående framtidsfullmakter fick viss kritik under 

remissförfarandet, främst gällande de föreslagna reglerna om ikraftträdande och tillsyn.119 

Efter det att förmynderskapsutredningen presenterat sitt betänkande har Finland och 

Norge infört lagar om framtidsfullmakter.120 2013 tillsattes en utredare för att lämna 

förslag till vissa kompletterande bestämmelser till Förmynderskapsutrednings förslag till 

lag om framtidsfullmakter.121 Utredaren skulle beakta relevanta lösningar i Finlands och 

Norges regelsystem gällande framtidsfullmakter och särskilt ta ställning till vid vilken 

tidpunkt framtidsfullmakten ska träda i kraft. Vidare skulle utredaren överväga om 

tillsynen behövde stärkas och i övrigt föreslå ändringar och kompletteringar av 

Förmynderskapsutredningens förslag. Förslagen som lämnades i form av en 

departementsskrivelse som presenterades i maj 2014.  

 

I promemorians förslag till lag om framtidsfullmakter och om behörighet i vissa fall för 

anhöriga (LFF) ska framtidsfullmakten, enligt 1 kap. 9 §, träda i kraft när 

1. fullmaktsgivarens tillstånd är sådant som sägs i 1 § (...då fullmaktsgivaren på 

grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållande är ur stånd 

att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.), och 

2. fullmakten har registrerats i enlighet med 11 § (Överförmyndaren ska registrera 

en framtidsfullmakt om 

1. den har uppvisats i original, 

2. den uppfyller kraven i 1 § andra stycket (En framtidsfullmakt kan upprättas 

av den som har fyllt 18 år) och 2 § första stycket (En framtidsfullmakt kan 

                                                           
118 SOU 2004:112 s. 526. 
119 Ds 2014:16, s. 75. 
120 Finland: Lag om intressebevakningsfullmakter (648/2007) som trädde i kraft 1 november 2007, 
Norge: Lov om vergemål (lov 2010-03-26 nr 9) som trädde i kraft 1 juli 2013. 
121 Ju 2013/4616/P. 
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omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. Det ska klart framgå 

av fullmakten att den har verkan efter den tidpunkt som anges i 1 §.) samt har 

upprättats på det sätt som anges i 3 § (En framtidsfullmakt ska upprättas 

skriftligt med två vittnen. Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i 

vittnenas samtidiga närvaro eller intyga inför dem att han eller hon har skrivit 

under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en 

framtidsfullmakt. De ska bekräfta handlingen genom sin underskrift.  För 

vittnena ska gälla de villkor som anges i 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken 

(Den som är under femton år eller på grund av en psykisk störning saknar 

insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte 

heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande 

släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara 

vittne.) Den som anges som fullmäktig får inte tas till vittne. 

3. Fullmäktigen har försäkrat på heder och samvete att fullmaktsgivaren och 

dennes make eller sambo och närmaste släktingar, samt i förekommande fall 

en person som enligt ”20 § 1 §” 122  (sic!) (fullmaktsgivaren kan i 

framtidsfullmakten 

1. Utse någon att på hans eller hennes vägnar motta redovisning från 

fullmäktigen) 

Utsetts för att motta redovisning från fullmäktigen, har underrättats om 

fullmaktens förekomst och innehåll samt fullmäktigens avsikt att ta 

fullmakten i bruk, och 

4. den har fastställts av domstol enligt 12 § (Tingsrätten kan på ansökan av den 

som anges som fullmäktig i en framtidsfullmakt fastställa framtidsfullmakten. 

Fastställelse ska ske om fullmaktsgivaren tillstånd är sådant som anges i 1 § 

första stycket och framtidsfullmakten uppfyller kraven i 1 § andra stycket samt 

har upprättats på det sätt som sägs i 3 §. En ansökan om fastställelse ska vara 

skriftlig och framtidsfullmakten ska uppvisas i original. I samband med 

ansökan ska fullmäktigen inge läkarintyg eller annan likvärdig utredning om 

fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Han eller hon ska också lämna uppgifter om 

hur fullmaktsgivarens maka eller sambo och närmast anhöriga kan nås. Rätten 

                                                           
122 Detta är troligen ett korrekturfel i promemorian och det får förmodas att det som avses är 20 § p. 1. 
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ska ge fullmaktsgivaren tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske. 

Fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar ska underrättas 

om ansökan. Vid rättens handläggning tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om 

domstolsärenden. Behörig domstol enligt första stycket är tingsrätten i den ort 

där den enskilde är folkbokförd.)  

Fullmakten ska inte registreras i den utsträckning som den saknar verkan 

enligt 2 § andra stycket eller 24 § (Om godmanskap enligt 11 kap. 4 § 

föräldrabalken eller förvaltarskap anordnas för fullmaktsgivaren, är 

framtidsfullmakten utan verkan för de angelägenheter som omfattas av 

beslutet.)   

Om fullmakten registreras ska ett bevis tillställas fullmäktigen. Av beviset ska 

framgå när registreringen har skett och om några angelägenheter som omfattas 

av fullmakten inte omfattas av registreringen.  

 

Redan i promemorians förord nämns att systemet med framtidsfullmakter ska vara enkelt 

och ha en privaträttslig karaktär. När man läser ovanstående tämligen invecklade regler 

gällande när en framtidsfullmakt ska träda i kraft så inser man att målet om enkelhet i 

regelsystemet tyvärr inte omsattes i praktiken. Antalet interna referenser mellan olika 

paragrafer gör lagstiftningen svårförståelig och för det stora flertalet av dem som 

lagförslaget riktar sig till förmodligen helt obegriplig. För att framtidsfullmakten på allvar 

ska utgöra ett attraktivt alternativ till de redan etablerade stödformerna måste 

lagstiftningen på området förenklas avsevärt. Utöver det stora antalet interna referenser i 

den föreslagna lagtexten bör andra olyckliga formuleringar och opedagogiska 

lagstiftningstekniker lyftas fram. 

 

Som nämnts ovan så ska framtidsfullmakten träda i kraft när den registreras och 

fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ha hand om de angelägenheter 

som fullmakten avser. Överförmyndaren ska registrera en fullmakt som uppvisas i 

original, uppfyller formkraven och då fullmäktigen på heder och samvete försäkrat att 

hen har informerat fullmaktsgivarens anhöriga, och eventuell sådan person som ska motta 

redovisning, om fullmaktens existens och att fullmäktigen avser att ta fullmakten i bruk. 

Om fullmaktsgivaren har villkorat fullmaktens ikraftträdande med en domstolsprövning 
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ska fullmäktigen även visa upp domstolsbeslut om detta. Dock så behöver 

fullmaktsgivaren inte visa upp det läkarintyg som är obligatoriskt för fullmäktigen att 

inhämta innan hen ansöker om registrering hos överförmyndaren. Fullmäktigen behöver 

inte heller, utöver att intyga på heder och samvete, styrka att hen har meddelat 

fullmaktsgivarens anhöriga om framtidsfullmaktens existens, innehåll och att 

fullmäktigen avser att ta den i bruk. Det ska dock uppmärksammas att det faktum att en 

framtidsfullmakt är registrerad hos överförmyndaren inte per se innebär att den har trätt i 

kraft. För att framtidsfullmakten ska träda i kraft ska nämligen båda de kumulativa 

rekvisiten i 9 § vara uppfyllda d.v.s. framtidsfullmakten ska vara registrerad och 

fullmaktsgivaren ska vara ur stånd att ha hand om de angelägenheter som fullmakten 

avser. Det medicinska rekvisitet ska dock inte prövas av överförmyndaren vid 

registreringen av fullmakten eftersom fullmäktigen inte ska uppvisa det läkarintyg eller 

motsvarande utredning som hen är skyldig att inhämta. Det kan även noteras att i förslaget 

till 10 § så står det att ”fullmäktigen kan123 registrera fullmakten i den kommun där 

fullmaktsgivaren är folkbokförd.” Varför man valt att skriva kan när det rätteligen bör stå 

ska är svårt att förklara med annat än att detta är ytterligare ett prov på att promemorians 

kvalité lämnar en del att önska.   

 

Värt att notera är att även om fullmaktsgivaren har villkorat ikraftträdandet av 

framtidsfullmakten med att det ska göras en domstolsprövning av fastställelse av 

fullmakten innebär detta inte att ett beslut om fastställelse gör att framtidsfullmakten har 

trätt i kraft. Detta då ikraftträdandet istället är avhängigt att det medicinska rekvisitet är 

uppfyllt och att fullmakten har registrerats hos överförmyndaren. Man kan även 

ifrågasätta den praktiska nyttan av en domstolsprövning.  I praktiken så är den enda 

skillnaden mellan rättens fastställelseprövning och den prövning som överförmyndaren 

ska göra vid registrering att rätten även ska ta del av läkarintyg eller annan motsvarande 

utredning som utvisar att fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att det medicinska 

rekvisitet är uppfyllt. En mer ändamålsenlig hantering skulle kunna vara att fullmäktigen 

i samband med registrering hos överförmyndaren behövde visa upp det medicinska 

underlaget, som fullmäktigen ändå är tvungen att inhämta. Genom detta skulle man helt 

kunna avveckla möjligheten till domstolsprövning utan någon nämnvärd risk för 

                                                           
123 Min kursivering. 
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rättsförluster hos fullmaktsgivaren.  Även efter det att en framtidsfullmakt har trätt i kraft, 

d.v.s. fullmaktsgivaren uppfyller de medicinska rekvisiten och fullmakten blivit 

registrerad, så kan fullmäktigen även ansöka om att domstolen fastställer fullmakten. 

Denna möjlighet framhålls i promemorian som önskvärd möjlighet då det kan tänkas 

uppstå situationer då tredje man, t.ex. en bank, inte godtar framtidsfullmakten samt den 

medicinska utredningen som tillsammans med fullmakten grundar fullmäktigens 

behörighet, vilket skulle kunna få begränsande konsekvenser för användningen av 

framtidsfullmakter.124 Det uttrycks dock i promemorian att om en framtidsfullmakt redan 

har trätt i kraft när en fastställelseprövning görs av domstol så får prövningen förvisso 

ingen formell bäring på fullmaktens fortsatta verkan. I praktiken torde dock ett avslag på 

en ansökan om fastställelse innebära att fullmäktigens fortsatta handlingsutrymme är i 

princip obefintligt. 125  Detta måste förstås som att ett beslut om fastställelse av 

framtidsfullmakt är närmast illusorisk och man kan därmed starkt ifrågasätta 

nödvändigheten av denna möjlighet. Återigen så finns goda skäl för att argumentera för 

att överförmyndarens prövning vid registreringen även bör omfatta fullmaktsgivarens 

hälsotillstånd. Ett ytterligare skäl för denna ordning är att om prövningen gjordes av 

överförmyndaren så minskar behovet för fullmäktigen att styrka sin behörighet genom att 

vid sidan av själva fullmakten behöva visa upp den medicinska utredningen som vid sidan 

av registreringen grundar behörigheten. Ur integritetssynpunkt är det naturligtvis 

önskvärt att känsliga uppgifter om fullmaktsgivarens hälsotillstånd sprids till en så liten 

krets som möjligt. Om tredje man kunde känna trygghet i att överförmyndaren har gjort 

en bedömning av fullmaktsgivarens hälsotillstånd så torde behovet för fullmäktigen att 

styrka sin behörighet genom att visa upp medicinskt underlag för olika avtalsparter att 

minska drastiskt.  

 

6.3 Diskussion av det föreslagna institutet framtidsfullmakt 
Ur uppdragsbeskrivningen till promemorian framgår att reglerna om framtidsfullmakter 

ska vara så enkla som möjligt och att utredaren ska lägga särskilt fokus på att utreda 

frågan när en framtidsfullmakt ska träda i kraft. Utfallet i båda dessa avseenden d.v.s. 

                                                           
124 Ds 2014:16 s. 113. 
125 A. Ds s. 113. 
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enkelhet i regelverket och tydliga regler kring ikraftträdandet kan inte beskrivas som 

något annat än ett misslyckande.  

 

Regelverket är tillkrånglat och oöverskådligt vilket innebär en risk att framtidsfullmakter 

i realiteten inte alls kommer att uppfattas som ett enklare och mindre byråkratiskt 

alternativ än de befintliga ställföreträdarskapen i föräldrabalken. Avseende frågan när en 

framtidsfullmakt träder i kraft är regelverket så svårförståeligt att något enkelt svar på 

frågan är omöjlig att ge. Om man menar allvar med att införa institutet framtidsfullmakter 

så måste förslaget enligt min uppfattning tillbaka till ritbordet. Ett sätt att åtminstone till 

viss del förenkla regelverket är att låta överförmyndaren, i samband med registreringen, 

avgöra om de medicinska förutsättningarna för ikraftträdande av fullmakten är för 

handen. När väl överförmyndaren har konstaterat att alla förutsättningarna för registrering 

av fullmakten är uppfyllda, inklusive de medicinska, ska fullmakten registreras. Det bör 

undantagslöst vara själva registreringen som sådan som avgör huruvida 

framtidsfullmakten har trätt i kraft eller inte. Genom att överförmyndaren åläggs 

uppgiften att kontrollera att de medicinska förutsättningarna är uppfyllda så kan 

möjligheten till fastställelsetalan, såväl innan fullmakten tas i bruk som vid tidpunkten 

efter att den har tagits i bruk, helt utmönstras. Vidare bör det alltid antecknas på 

fullmakten, i form av stämpel eller dyl. från överförmyndaren, att den har registrerats 

vilket skulle skänka nödvändig trygghet till tredje man om att fullmäktigen har behörighet 

att rättshandla.  

 

Problemet med att överförmyndaren är tänkt att vara registerförande myndighet gällande 

framtidsfullmakten måste också ses över. Överförmyndaren är en kommunal myndighet 

och som huvudregel finns det en överförmyndare, eller överförmyndarnämnd, i varje 

kommun. Även om vissa kommuner har bildat gemensamma 

överförmyndarorganisationer så är en försiktig uppskattning att antalet 

överförmyndarmyndigheter i vart fall vida överstiger 100 stycken. Det mycket stora 

antalet registerförande myndigheter innebär uppenbara svårigheter för tredje man att 

kontrollera fullmäktigens behörighet hos den registerförande myndigheter. Om 

fullmaktsgivaren har flyttat sedan fullmakten registrerades kan det bli mycket svårt att 

veta vilken överförmyndare en oviss tredje man ska kontakta. Vidare så bör man 
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uppmärksamma att flertalet av landets överförmyndare har mycket begränsade 

telefontider vilket gör att det kan vara svårt att komma i kontakt med den registerförande 

myndigheten även om man vet vilken myndighet man ska kontakta. Ett bättre alternativ 

är att någon nationell myndighet med större tillgänglighet får ansvar för registret avseende 

framtidsfullmakter. Det finns dock goda skäl, om man förespråkar att framtidsfullmakter 

ska registreras, att det är överförmyndaren som får ansvar för själva registreringen 

eftersom överförmyndare har stor vana och kompetens att handha liknande 

arbetsuppgifter sedan tidigare. 

 

Promemorian lyfter fram vid ett flertal tillfällen att reglerna om framtidsfullmakter ska 

vara subsidiära till föräldrabalkens regler om ställföreträdarskap.126  På samma sida i 

promemorian, där det uttalas att reglerna om framtidsfullmakt ska vara subsidiära i 

förhållande till reglerna om godmanskap och förvaltarskap, uttalas också principen om 

minsta ingripande åtgärd vid anordnande av godmanskap d.v.s. att behovsprövningen vid 

godmanskap är beroende av om det finns andra mindre ingripande metoder för att 

tillgodose den enskildes hjälpbehov.127 

 

Det får anses som kontradiktoriskt att dels propagera för principen om minsta ingripande 

åtgärd vid anordnande av ställföreträdarskap dels uttala att reglerna om 

framtidsfullmakter ska vara subsidiära till reglerna om godmanskap och förvaltarskap. 

De slutsatser som kan dras av dessa uttalanden är antingen att promemorian är synnerligen 

illa skriven och att utredaren har missat denna uppenbara anomali. Eller så kan man tolka 

uttalandena på så sätt att utredaren menar att reglerna om framtidsfullmakt inte är mindre 

ingripande än ett ställföreträdarskap enligt föräldrabalken. Om denna tolkning skulle 

stämma så måste man dock fråga sig om inte hela det föreslagna institutet 

framtidsfullmakt är onödigt. Då principen om minsta ingripande åtgärd omfamnas i 

promemorian och reglerna om framtidsfullmakt ska vara subsidiära till godmans- och 

förvaltarskap så finns det ingen användning av framtidsfullmakter ö.h.t. 

En sista tolkning som kan göras av uttalandena är att promemorians författare lägger in 

en helt annan betydelse av ordet subsidiär än det som förekommer i det sedvanliga 

                                                           
126 Se bl.a. s. 122. 
127 Ds 2014:16, s. 122. 
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språkbruket, d.v.s. att med subsidiärt menas sekundärt och det som kommer i andra hand. 

Vilken annan tolkning av ordet som i så fall avses i promemorian framgår inte. Hur man 

än väljer att tolka uttalandena om att framtidsfullmakten ska vara subsidiär till godman- 

och förvaltarskap så är det djupt olyckligt att man inte på tydligt sätt lyckats med att 

klargöra de olika stödformernas inbördes hierarki. 

 

Såväl Förmynderskapsutredningen som promemorian nämner att det huvudsakliga skälet 

till att införa det nya institutet framtidsfullmakt är det oklara rättsläget gällande ordinära 

fullmakter efter det att fullmaktsgivaren har förlorat sin faktiska rättshandlingsförmåga. I 

ljuset av önskan om att framtidsfullmakter ska vara ett privaträttsligt institut som präglas 

av största möjliga enkelhet så ter det sig förvånande att utgångspunkten inte istället är att 

klargöra rättsläget gällande ordinära fullmakter och tillerkänna dessa verkan även efter 

det att fullmaktsgivaren har förlorat sin faktiska beslutsförmåga. Den uppenbara fördelen 

med denna lösning är att man helt slipper ett nytt, och i promemorians tappning mycket 

svårgripbart, regelsystem. Den befintliga regelstrukturen gällande fullmakter är väl känd 

och inarbetad och betydligt mindre byråkratisk än den föreslagna ordningen med 

framtidsfullmakter.  

 

Även om det nuvarande rättsläget får betecknas som osäkert gällande ordinära 

fullmakters verkan sedan fullmaktsgivaren förlorat sin faktiska beslutsförmåga kan man 

inte blunda för att ett troligen mycket stort antalet fullmakter används utan nämnvärda 

problem trots det osäkra rättsläget. Det får i och för sig antas vara relativt ovanligt att en 

fullmäktig inte kan eller avstår från att rättshandla med en fullmakt efter det att 

fullmaktsgivaren förlorat sin faktiska rättshandlingsförmåga. Även om problemen är 

mindre vanliga så är det naturligtvis välkommet med ett förtydligande av rättsläget. Ett 

av de tyngsta argumenten som kan anföras mot att låta ordinära fullmakter få fortsatt 

verkan efter det att fullmaktsgivaren förlorat sin faktiska beslutsförmåga är risken för att 

fullmakten kan missbrukas av fullmäktigen då fullmaktsgivaren inte längre har förmåga 

att kontrollera och återkalla fullmakten p.g.a. bristande rättshandlingsförmåga. Värt att 

notera i sammanhanget är att fullmaktsgivarens närmaste anhöriga enligt 11 kap. 15 § FB 

alltid har rätt att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap om de t.ex. misstänker att en 

fullmakt som den närstående har ställt ut missbrukas eller om fullmäktigen i övrigt inte 
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tar tillvara fullmaktsgivarens intressen. Vidare så föreligger det, enligt 5 kap. 3 § 

socialtjänstförordningen, en skyldighet för socialnämnden att anmäla bl.a. när det finns 

behov av godmanskap. Kommunen har samma skyldighet enligt 15 § p. 6 LSS och även 

verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården har enligt 2 § förordning om 

verksamhetschef inom hälso- och sjukvården en skyldighet att anmäla behov av god man. 

Även andra, utöver de som har en lagstadgad skyldighet att anmäla behov av god man, 

t.ex. mera avlägsna släktingar, vänner, grannar och banker har en möjlighet att anmäla att 

någon har behov av god man. Naturligtvis ska en fullmaktsgivare kunna utforma en 

ordinär fullmakt med innebörden att den inte längre ska vara giltig när fullmaktsgivaren 

förlorat sin rättshandlingsförmåga om fullmaktsgivaren exempelvis är orolig för att låta 

fullmäktigen få fortsätta att rättshandla när fullmaktsgivaren inte längre kan utöva 

kontroll över fullmäktig eller vid behov återkalla fullmakten.  

 

Som nämnts tidigare så har vissa utländska rättsordningar, bl.a. den danska och finska, 

låtit ordinära fullmakter behålla sin verkan även efter det att fullmaktsgivaren har förlorat 

sin faktiska rättshandlingsförmåga128. Både den danska och finska uppfattningen är den 

att regeln i 22 § AvtL (motsvarande bestämmelser finns i både dansk och finsk lag då 

avtalslagen grundar sig på en gemensam nordisk lagstiftning) ska tolkas e contrario. Detta 

får till följd att så länge fullmaktsgivaren inte fått sin rättshandlingsförmåga formellt 

beskuren genom t.ex. ett förvaltarskap så ska fullmakten äga fortsatt giltighet oaktat om 

den faktiska rättshandlingsförmågan har avtagit. Om man ansluter sig till denna 

uppfattning blir följden att behovet av att inrätta ett framtidsfullmaktsinstitut minskar 

avsevärt. Vidare skulle detta innebära en trygghet för tredje man som slipper försäkra sig 

om att fullmaktsgivaren fortfarande har kvar sin faktiska rättshandlingsförmåga. Detta får 

anses vara av särskilt stor vikt då fullmaktsgivaren tillhör någon särskild riskgrupp där 

risken för bristande rättshandlingsförmåga är större än annars. 

 

 

                                                           
128 Se Odlöw, Ställföreträdare för vuxna s. 91 ff. 
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7. Rätt hjälp till rätt person 
För att enskilda hjälpbehövande ska få rätt typ av hjälp som passar just deras situation 

och behov är det viktigt att klargöra vid vilka situationer en viss insats är lämplig samt 

när en annan insats med fördel bör väljas. Att se till att människor får rätt hjälp och inte 

en mer omfattande eller en mindre lämplig insats i förhållande till den situation den 

enskilde befinner sig i ger även vinster för samhället. Att låta föräldrabalkens insatser i 

form av ställföreträdarskap vara till för de som verkligen behöver stöd av en god man 

eller förvaltare och in casu granska om omständigheterna för ett ställföreträdarskap 

verkligen är för handen frigör resurser till där de verkligen behövs. Att införa en mer 

liberal tolkning av vilka som kan åtnjuta hjälp av en ställföreträdare riskerar av naturliga 

skäl att de som verkligen har ett behov av ställföreträdare inte får den hjälp de behöver. 

Tänkbara konsekvenser vid en mer liberal tolkning av vilka som har rätt till en 

ställföreträdare skulle förmodligen innebära en större belastning, främst på landets 

överförmyndare, vilket med största sannolikhet skulle innebära bl.a. längre 

utredningstider för de personer som har ett verkligt behov av ställföreträdare.  

 

Man måste även betänka att antalet ställföreträdare som är villiga att åta sig uppdrag, som 

till stora delar är fråga om ett ideellt åtagande, är en ändlig resurs. Om man ska kunna 

garantera att det även fortsättningsvis finns tillräcklig tillgång till ställföreträdare så måste 

dessa ideella krafter förbehållas de personer som inte kan få hjälp på andra sätt. 

Ställföreträdarskap som sådant är inte alltid den mest verksamma insatser för vissa 

personer. Exempelvis kan nämnas att för personer med bristande impulskontroll kan det 

faktum att en persons rättshandlingsförmåga inte beskärs vid ett godmanskap och att 

personen därmed även har full tillgång till sina banktillgodohavanden leda till stora 

problem för den enskilde. Det är inte helt ovanligt att personer som genom sitt 

hälsotillstånd har en bristande impulskontroll tar ut stora delar av din inkomst innan den 

gode mannen har hunnit betala huvudmannens räkningar. Om man i ett sådant fall, där 

huvudmannen vidtar kolliderande rättshandlingar, utgår ifrån att hjälpbehovet ska 

tillgodoses genom ett ställföreträdarskap är det i praktiken endast förvaltarskapet som står 

till buds. Istället för att anordna förvaltarskap för personer med bristande impulskontroll 

kan en insats med förmedlingsmedel vara en fullt tillräcklig insats och därmed undviks 

det stigma och andra negativa konsekvenser som ofta förknippas med ett förvaltarskap. 
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För att värna den enskildes autonomi och självbestämmande är det viktigt att låta den 

enskilde få bestämma dels vem som ska bistå den enskilde och dels på vilket sätt och i 

vilken omfattning detta ska göras. Genom att utfärda en fullmakt kan den enskilde helt 

själv bestämma vem som ska bistå henom i olika angelägenheter och hur omfattande och 

på vilket sätt hjälpen ska ges. Även om ändringarna i 11 kap. 12 § genom 2015 års reform 

av föräldrabalken ger den enskilde större inflytande än tidigare vid val av ställföreträdare 

så innebär inte det att den enskildes önskemål om vem som ska företräda henom alltid att 

kommer att tillmötesgås. Överförmyndaren ska fortfarande göras en lämplighetsprövning 

av den föreslagne personen. Prövningen kan få som konsekvens att den person som den 

enskilde önskar få sin hjälp av (t.ex. ett barn eller make) ändå inte förordnas, till följd av 

t.ex. en flera år gammal betalningsanmärkning eller att personen dömts för något 

bagatellartat brott. Min uppfattning är att såväl överförmyndare som domstolar är 

tämligen rigida när en föreslagen ställföreträdare har en betalningsanmärkning eller är 

dömd för mindre allvarliga brott men i övrigt uppfyller kraven i 11 kap. 12 § FB om att 

vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Följden av detta kan bli att istället för den 

person som den enskilde önskar få hjälp av så förordnas en utomstående god man som 

den enskilde varken har kännedom om eller förtroende för. 

 

För att ytterligare stärka den enskildes autonomi bör en ordinär fullmakt vara fortsatt 

giltig även efter det att den enskilde förlorat sin rättshandlingsförmåga. Genom en sådan 

ordning kan det starkt ifrågasättas om det finns något behov av att införa det föreslagna 

institutet framtidsfullmakt. Om man ändock anser att det finns ett behov att införa 

framtidsfullmakter i den svenska rättsordningen så bör under alla omständigheter det 

nuvarande förslaget om LFF göras om i grunden för att bli mer lättöverskådligt. I dess 

nuvarande form är risken uppenbar att framtidsfullmakter, på grund av det synnerligen 

krångliga regelverket, kommer att få mycket begränsad användning.  
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8. Avslutande ord 
Som redovisats ovan är det en heterogen grupp som av olika anledningar kan ha en 

bristande beslutsförmåga och därmed även ett hjälpbehov med sina angelägenheter. 

Hjälpbehovet som sådant är naturligtvis kraftigt skiftande beroende på vad för typ av 

hjälpbehövande person som avses och sättet som samhället på bästa vis ska kunna 

tillmötesgå personens hjälpbehov är också mycket varierande. De hjälpinsatser som 

passar en 80-årig person boendes på äldreboende som p.g.a. sviktande hälsa är i behov av 

hjälp med att betala sina räkningar skiljer sig naturligtvis enormt från det stöd som en 

nybliven artonåring med exempelvis Aspergers syndrom bäst behöver. Det gäller helt 

enkelt att försöka matcha rätt typ av hjälpinsats till rätt typ av människa.  

Godmanskap och förvaltarskap har sin givna plats i den svenska rättsordning och är för 

många människor en oumbärlig insats som inte kan ersättas med andra insatser. Låt dock 

ställföreträdarskap vara förbehållet för denna grupp av människor som är beroende av det 

stöd och hjälp ett ställföreträdarskap kan ge. Om målgruppen för ställföreträdarskap 

vidgas är risken enligt mig uppenbar att de personer som verkligen behöver detta stöd 

riskerar att vare sig få det tillräckligt snabbt eller med tillräckligt hög kvalité 
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