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Sammanfattning 

En person under 18 år klassificeras som underårig och saknar rättshandlingsförmåga. 

För att en underårig ska kunna ingå avtal krävs att denne har förmyndarens samtycke. 

Förmyndarens samtycke kan ges endera uttryckligen eller tyst. Det tysta samtycket 

innebär att förmyndaren ger den underåriges medkontrahent anledning att presumera 

att samtycke föreligger. Ett presumerat samtycke anses föreligga om förmyndaren 

gett den underårige möjligheten att disponera över pengar. 

 

Konsumentverket och ARN är av uppfattningen att den underåriges medkontrahent 

aldrig kan presumera ett samtycke när avtal ingås av underårig på Internet. ARN och 

Konsumentverkets uttalanden är dock inte bindande och utgör således inte gällande 

rätt. Det är därför oklart hur en domstol skulle bedömt frågan huruvida det är möjligt 

att presumera ett samtycke när avtal ingås på Internet. Min mening är att möjligheten 

för medkontrahenten att få en uppfattning om den underåriges rätt att disponera 

pengarna inte bör vara större vid handel i butik som över Internet. Därför bör prin-

cipen om presumerat samtycke även gå att tillämpa när avtal ingås av underåriga på 

Internet. 

 

Vid kreditavtal som ingås på Internet går emellertid principen om presumerat 

samtycke inte att tillämpa. Detta då kreditavtal som huvudregel kräver överförmyn-

dares samtycke och i de situationer ett sådant samtycke inte är nödvändigt accepteras, 

för avtalets giltighet, endast ett godkännande i efterhand genom fullgörelse. 
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Abstract 

A person younger than 18 years old is classified as a minor and lacks legal capacity. 

In order for a minor to conclude an agreement it is required that he has the guar-

dian’s consent. The guardian’s consent may be either expressed or implied. A 

consent is implied when the guardian occur in a way that gives the minor’s 

contractual partner a reason to presume that the guardian’s consent exist. A implied 

consent is presumed to exist if the guradian has given the minor the possibility to use 

funds. 

 

Konsumentverket and ARN are of the opinion that the minor’s contractual partner 

never can presume a implied consent when the minor enters an agreement on the In-

ternet. ARN and Konsumentverkt’s statements are, however, not binding and does 

not constitute the law. It is therefore unclear how a court would have assessed whet-

her it is possible to presume a implied consent or not when agreements are entered 

on the Internet. In my opinion is the ability of the contractual partner to get an per-

ception of the minor’s right to use funds not increased when agreements enters in 

stores compared to when agreements enters on the Internet. Therefore, the principle 

of presumed consent should be possible to apply even when contracts are concluded 

by minors on the Internet. 

 

The principle of presumed consent may, however, not be applied when the minor 

enter an credit agreement on the Internet. This because most agreements involving 

debt for the minor requiers a consent from the local guardian that supervises the gu-

ardian’s management of the minor’s property and in situations when such a consent 

not is necessary, only a susequent approval by fulfillment is accepted to provide a va-

lid contract. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Till skillnad från ett par år sedan har idag i stort sett varje företag och butik en egen webb-

plats där varor och tjänster kan köpas direkt över internet utan att de avtalsslutande parter-

na behöver mötas. Detta sätt att sluta avtal på är förstås gynnsamt för de avtalsslutande 

parterna eftersom de därmed kan sluta avtal i princip när och var de vill. Det faktum att 

partnerna aldrig möts rent fysiskt kan dock leda till en del problem med följden att avtalet 

blir ogiltigt då den ena parten är underårig och saknar rätten att på egen hand ingå avtal.1  

 

Den som är under 18 år klassificeras som underårig och är enligt 9 kapitlet 1 § FB omyndig 

och får inte själv råda över sin egendom eller ådra sig förpliktelser i vidare mån än vad som 

följer enligt lag. Således saknar en underårig rättshandlingsförmåga och kan inte på egen 

hand ingå giltiga avtal utan det krävs att förmyndares samtycke först inhämtas. Följderna av 

att ett ogiltigt avtal har ingåtts är enligt 9 kapitlet 7 § FB att de prestationer som utbytts ska 

återgå.  

 

Förmyndarens samtycke kan ges antingen klart uttryckt eller genom att förmyndaren upp-

träder på ett sådant sätt att den underåriges medkontrahent ges anledning att presumera att 

förmyndarens samtycke föreligger.2 Det är upp till den underåriges medkontrahent att kon-

trollera att erforderligt samtycke finns.3 När avtal ingås på internet är det dock svårt för 

medkontrahenten att kontrollera avtalspartens ålder samt om förmyndares samtycke före-

ligger. Då samtycke är ett krav för att ett avtal som en underårig med saknad av rättshand-

lingsförmåga ingår ska vara giltigt blir det av intresse att utreda när ett godkännande anses 

föreligga och huruvida möjligheten för den underåriges medkontrahenten att presumera ett 

samtycke finns när avtal ingås av underåriga på internet.  

 

                                               
1 9 kap. 1 § och 6-7 §§ FB. 

2 NJA II 1924 sid. 316. 

3 NJA II 1924, sid. 313. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet är att utreda om principen om presumerat samtycke går att tillämpa när avtal ingås av 

underåriga på Internet.  

 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla avtalets giltighet i fråga om den underårige in-

nehar erforderligt samtycke från dess förmyndare. Således kommer endast de fall där den 

underårige saknar rättshandlingsförmåga att beröras och undantagen från underårigs bris-

tande rättshandlingsförmåga i 9 kap. FB kommer därför inte att behandlas. Uppsatsen 

kommer vidare att avgränsas till att främst behandla de avtal som ingås mellan underåriga 

och näringsidkare på webbplatser, där näringsidkaren i första hand riktar sin verksamhet till 

barn och unga. 

 

Frågan om när ett giltigt anbud och en giltig accept föreligger, i allmänhet och över Inter-

net, berörs inte utan uppsatsen är avgränsad till att endast behandla giltigheten hos avtal i 

fråga om erforderligt samtycke från underårigs förmyndare funnits vid avtalsslutet. 

 

1.3 Metod och material 

Gällande rätt avseende underåriga som ingår avtal kommer i första hand att beskrivas med 

hänvisning till lagtext och dess förarbeten. Då förarbetena till 9 kap. FB inte ger någon mo-

tivering till reglerna hämtas vägledning från förarbetena till 9 kap. FB:s föregångare - lagen 

den 27 juni 1924 om förmynderskap. Doktrin kommer att användas i de fall det saknas till-

fredställande motivering i förarbetena. Då praxis med prejudicerande verkan är begränsad 

på området kommer istället rättsfall med principiell relevans att tillmätas betydelse för att 

närmare beskriva hur principen om presumerat samtycke är avsedd att tillämpas. Vägled-

ning kommer även hämtats från SOU 2004:112 för att närmare redogöra för förutsättning-

arna för när ett presumerat samtycke kan anses föreligga. Det som uttrycks i statens offent-

liga utredningar utgör inte gällande rätt men i brist på information från de erkända rättskäl-

lorna tillmäts SOU 2004:112 viss betydelse avseende hur principen om presumerat sam-

tycke kan tänkas vara ämnad att tillämpas.  

 

I förarbetena till föräldrabalken uttalas inget om rättsläget när avtal ingås av underårig på 
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Internet. Även praxis och doktrin är begränsad på området. Då någon information inte går 

att tillgå från de erkända rättskällorna får vägledning hämtas genom uttalanden från Kon-

sumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. Vägledning kommer även att hämtas 

från pågående mål i marknadsdomstolen där Konsumentombudsmannen har yttrat sig om 

sin ställning angående förmyndares samtycke på Internet. Då ARN och Konsumentverkets 

beslut och uttalanden inte är bindande går det dock inte att fastställa gällande rätt på områ-

det- ARN:s beslut visar emellertid hur reglerna huvudsakligen tillämpas i praktiken då 71 % 

av de företag som blir föremål för utredning av ARN följer de tilldelade rekommendation-

erna, enligt ARN:s egen statistik.4  

 

Då ARN och Konsumentverkets uttalanden inte erkänns något sedvanligt rättsvärde kan 

emellertid dess uttalanden ifrågasättas. Analysen kommer således utgå i från hur ARN och 

Konsumentverket anser att regler och principer om underårigas bristande rättshandlings-

förmåga är ämnade att tillämpas när underåriga ingår avtal på Internet för att sedan föra en 

diskussion om huruvida dess tolkning och tillämpning kan anses som tillfredställande.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleder med att beskriva gällande rätt och allmänna utgångspunkter avseende 

underårigas begränsade rättshandlingsförmåga samt vilka möjligheter det finns för en un-

derårig att rättshandla och ingå avtal. Vidare tar uppsatsen upp Konsumentverkets och 

KO:s syn på när avtal som ingås på Internet av underåriga utan rättshandlingsförmåga ska 

vara att anse som giltiga. Härefter redogörs ärenden från ARN som behandlar avtal in-

gångna av underåriga för att visa hur nämnden väljer att tillämpa reglerna om underårigas 

bristande rättshandlingsförmåga när avtal ingås på Internet. Till sist ges en analys och slut-

sats om huruvida Konsumentverkets och ARN:s tillämpningssätt och tolkning av principen 

om presumerat samtycke vid avtal som ingås av underåriga på Internet är att anse som till-

fredställande. 

 

                                               
4 ARN, Om ARN, Statistik - hur stor andel av besluten följs av företagen, (2012-04-29), www.arn.se 
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2 Allmänna utgångspunkter 

2.1 Underårigas saknad av rättshandlingsförmåga 

En person under 18 år klassificeras som underårig och är enligt 9 kap. 1 § FB omyndig och 

saknar rättshandlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga är den personliga behörigheten att 

med rättsligt bindande verkan själv styra över sina rättsliga angelägenheter.5 Den underåri-

ges saknad av denna förmåga innebär således att han inte själv får råda över sin egendom, 

ingå avtal eller åta sig andra förbindelser i vidare mån än vad som följer enligt lag eller all-

männa rättsgrundsatser.6 

 

Rätten att förvalta den underåriges förmögenhet och att företräda honom i angelägenheter 

tillkommer istället den underåriges förmyndare. Till skillnad från den omyndige har dess 

förmyndare all rätt att sluta avtal och att se till att villkoren och skyldigheterna enligt avtalet 

blir efterkomna och uppfyllda.7 Följderna av att en underårig ändock åtar sig förbindelser är 

att dessa anses som ogiltiga enligt 9 kap. 7 § FB och de utbytta prestationerna mellan den 

underårige och dennes avtalspart ska därmed återgå. 

 

Den underåriges begränsade rättshandlingsförmåga hindrar honom inte från att åta sig 

rättshandlingar som uteslutande är till hans fördel. Då syftet med begränsningen är att 

skydda den underårige från följderna av ekonomiskt ofördelaktiga rättshandlingar accepte-

ras därför rättshandlingar där varje ekonomisk risk för den underårige kan anses utesluten. 

Det är viktigt att poängtera att den ekonomiska risken för den underårige ska vara totalt 

utesluten för att rättshandlingen ska vara giltig. Exempelvis kan inte ett förvärv av egen-

dom mot betalning behörigen ingås av en underårig, även i de fall betalningen är obetydlig i 

jämförelse med värdet av det som förvärvas.8 

 

                                               
5 Westman, Per, Förmynderskap, upplaga 2:1, Norstedts Juridik AB, 2011, sid. 14 f. 

6 Walin, Gösta och Vängby, Staffan, Föräldrabalken: en kommentar, D 1, 1-13 kap., Norstedts Juridik AB, 

2010, sid. 9:3. 

7 NJA II 1924 sid. 313. 

8 NJA II 1924 sid. 314 f. 
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2.2 Undantag från huvudregeln 

Från huvudregeln om underårigas saknad av rättshandlingsförmåga i 9 kap. 1 § FB ges ett 

antal lagstadgade undantag. Det första undantaget återges i 9 kap. 2 a § FB och stadgar att 

underårig med eget hushåll själv får utföra sådana rättshandlingar som har koppling till den 

dagliga hushållningen eller med uppfostran av barn som tillhör hushållet och som sedvanli-

gen utförs för dessa ändamål. I 9 kap. 3 § FB stadgas även att underårig över 16 år själv får 

råda över de medel han eller hon förvärvat genom eget arbete. Vidare framgår av 9 kap. 4 § 

FB att undantag från underårigs bristande rättshandlingsförmågan i vissa fall kan ges i fråga 

om egendom som den underårige erhållit genom en benefik rättshandling, exempelvis ge-

nom gåva. Till sist ges även underårig som driver rörelse rätten att, enligt 9 kap. 5 § FB, 

ingå sådana rättshandlingar som faller inom området för denna.9 

 

Förutom ovannämnda undantag finns även möjligheten för en underårig att företa rätts-

handlingar med förmyndares samtycke. Denna möjlighet är inte lagfäst utan undantaget om 

förmyndares samtycke är en generell princip som lagskrivaren troligtvis ansett vara så själv-

klar att den inte uttryckligen behövts inskrivas i lag. 10 

 

Förmyndaren kan ge sitt samtycke på olika sätt. Det kan vara endera uttryckligt eller tyst. 

Ett tyst samtycke innebär att förmyndaren genom sitt eget handlande visar att den underå-

rige getts en viss behörighet att rättshandla. Med förmyndares samtycke kan därmed giltiga 

avtal som ingås av underårig uppstå utan att något av de uppräknade undantagen i 9 kap. 

FB behöver vara uppfyllda.11  

 

2.3 Förmyndares samtycke 

2.3.1 Giltigt avtal kan uppstå med förmyndarens samtycke 

Som framgått av avsnitt 2.1 är huvudregeln enligt 9 kap. 1 § FB att underåriga saknar rätts-

handlingsförmåga och därför inte på egen hand kan ingå avtal eller åta sig andra förbindel-

                                               
9 Westman, P, Förmynderskap, sid. 16 f.  

10 Westman, P, Förmynderskap, sid. 16. 

11 NJA II 1924 sid. 316. 
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ser. Denna bristande rättshandlingsförmåga kan dock utvidgas i de fall förmyndaren god-

känner den underåriges rättshandling. Finns inte förmyndares samtycke är avtalet ogiltigt 

och de utbytta prestationerna ska enligt 9 kap. 7 § FB återgå. Det är den underåriges med-

kontrahent som är förpliktigad att förvissa sig om att erforderligt samtycke finns för att 

undvika att avtalet ogiltigförklaras. Detta då det åligger medkontrahenten att bevisa att av-

talet inte har ingåtts med en underårig person för att undvika att avtalet ogiltigförklaras.12 

 

Samtycke kan ges antingen innan eller i samband med avtalsslutet samt även i efterhand 

genom s.k. ratihabition i enlighet med 9 kap. 6 § FB. I och med att det accepteras att sam-

tycke ges först efter det att avtalet slutits innebär det att avtalets giltighet kan bli svävande 

fram till det blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Ett avtal är behörigen fullgjort när den 

avtalade prestationen inte kan återkrävas, dvs. när avtalet fullgjorts av förmyndaren eller av 

den underårige med förmyndarens samtycke. När avtalet väl har godkänts eller fullgjorts 

ska det anses gällande från det att avtalet ingicks. Förmyndarens godkännande eller fullgö-

relse i efterhand får därmed viss tillbakaverkande kraft. Den tillbakaverkande kraften får 

dock inte påverka den rätt en eventuell tredje man erhållit tiden mellan det att avtalet slöts 

och det att avtalet blev godkänt eller behörigen fullgjort.13 

 

Vad som gäller om förmyndares samtycke är bara tillämpligt under förutsättning att den 

underårige besitter erforderlig fattningsförmåga och således har möjlighet att förstå avtalets 

innebörd. Exempelvis kan inte ett avtal avseende en invecklad affär mellan en näringsidkare 

och ett litet barn bli giltigt även om förmyndares samtycke finns.14 

 

2.3.2 Samtycke kan ges på olika sätt 

Förmyndarens samtycke kan vara antingen uttryckligt eller tyst genom att medkontrahenten 

ges anledning att presumera att den underårige tilldelats en viss behörighet att rättshandla. 

Samtycket kan vidare vara avsett att gälla för en bestämd rättshandling, exempelvis inköp 

                                               
12 NJA II 1924, sid. 313 f.f. 

13 Walin och Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, sid. 9:16.  

14 NJA II 1924, sid. 316 och Walin och Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, sid. 9:17. 
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av en bok, eller för flera rättshandlingar under en viss period eller under särskilda förutsätt-

ningar, exempelvis godkännande för inköp av litteratur under den underåriges studietid.15  

 

Det presumerade samtycket innebär att ett avtal som sluts av en underårig kan vara att anse 

som giltigt även om något uttryckligt samtycke inte finns vid avtalsslutet. För att ett presu-

merat samtycke ska anses föreligga måste dock förmyndaren genom sitt uppträdande gett med-

kontrahenten anledning att anta att den underårige varit behörig att ingå rättshandlingen.16  

 

I doktrin råder det dock delade meningar härom då vissa anser att det presumerade sam-

tycket endast kan påverka medkontrahentens egen bundenhet, dvs. hans rätt att frånträda 

avtalet, medan andra menar att det presumerade samtycket kan påverka avtalets giltighet på 

så sätt att medkontrahenten då kan åberopa god tro för att få den underårige bunden av av-

talet.17 Mer om detta under avsnitt 2.3.4.3.  

 

2.3.3 Presumerat samtycke 

Principen om presumerat samtycke innebär att förmyndaren genom sitt eget handlande 

skäligen gett medkontrahenten anledning att anta att godkännande för den underårige att 

företa rättshandlingen föreligger. Det är alltså förmyndaren och inte den underårige som 

genom sitt uppträdande ska visa att godkännande finns. Vid tillämpningen av om ett pre-

sumerat samtycke ska anses få ligga till grund för ett avtals giltighet måste dock vikt tillmä-

tas rättshandlingens art och nödvändighet för den underårige samt om det är fråga om avtal 

som rör förfogande av egendom, dennas beskaffenhet.18 I en utredning från 2004 framgår 

det även att rättshandlingarna bör vara av vardaglig karaktär och förhållandevis vanliga med 

hänsyn till vilken typ av rättshandling det rör sig om.19  

 

                                               
15 Westman, P, Förmynderskap, sid. 17. 

16 NJA II 1924 sid. 316. 

17 Westman, P, Förmynderskap, sid. 18 och Walin och Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, sid. 9:15-16. 

18 NJA II 1924 sid. 316. 

19 SOU 2004:112, Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s. 191. 
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I förarbetena till 1924 års lag om förmynderskap återges exempel om när ett underförstått 

samtycke kan anses föreligga. Exemplet uttrycker att om förmyndaren tidigare, genom räk-

ning, betalat för den underåriges studielitteratur får detta uppfattas såsom ett samtycke till 

ytterligare kreditköp för samma ändamål. Vidare anges även att om förmyndaren låter den 

underårige disponera över pengar är detta en omständighet som berättigar medkontrahen-

ten att förutsätta att förmyndarens samtycke föreligger, om inte särskilda omständigheter 

talar däremot.20 

 

Principen om presumerat samtycke tillämpades i RH 1988:82 där underårigs rättshandling 

ansågs giltig då förmyndarens samtycke bedömdes vara underförstått. I målet hade en 13-

årig flicka köpt ett par stövlar för 840 kr men några dagar senare ångrat sig och lämnat till-

baka stövlarna. Bolaget som sålt stövlarna vägrade att lämna tillbaka köpesumman och er-

bjöd endast flickan ett tillgodokvitto.  

 

Domstolen kom fram till att då flickans förmyndare gett flickan möjligheten att själv dis-

ponera över pengar hade förmyndaren uppträtt på ett sådant sätt att medkontrahenten an-

sågs berättigad att utgå ifrån att flickan hade förmyndarens godkännande att förfoga över 

pengarna.  

 

I målet hänvisade domstolen till lagberedningens uttalande till 1924 års lag om förmynder-

skap och framförde att om förmyndaren låter den omyndiga omhänderhava pengar får 

förmyndaren finna sig i att den som den omyndige ingår avtal med har rätt att anta att den 

omyndige har fri förfoganderätt över pengarna, så länge inga särskilda omständigheter före-

ligger.21 Rätten angav att sådana särskilda omständigheter skulle kunna vara flickans ålder 

och stövlarnas pris.  

 

I målet fastslogs att underåriga i den aktuella åldersgruppen torde kunna göra kontantköp 

av de slag det i målet var fråga om. Den underåriges ålder eller köpeobjektets beskaffenhet 

                                               
20 NJA II 1924, sid. 316 f. 

21 NJA II 1924, sid. 317. 
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ansågs därför inte vara av sådan karaktär att de skulle falla under sådana särskilda omstän-

digheter som inte berättigar en rättshandling som den underårige i och för sig kan anses ha 

ett presumerat samtycke för att utföra. 

 

2.3.4 Ratihabition 

2.3.4.1 Giltigt avtal kan uppstå genom ratihabition 

9 kap. 6 § FB ger en utsträckt möjlighet för att åstadkomma ett giltigt avtal som den un-

derårige ingått utan förmyndarens samtycke. Möjligheten innebär att den underåriges rätts-

handling blir giltig om förmyndaren i efterhand samtycker till den, s.k. ratihabition. Förmyn-

darens passivitet är inte att likställa med att avtalet godkänns i efterhand.22 Var medkontra-

henten i god tro om att avtalet slöts med underårig har han enligt 9 kap. 6 § 1st. 1 men. FB 

rätt att frånträda avtalet, så länge det inte i efterhand har godkänts av förmyndaren eller bli-

vit behörigen fullgjort.  

 

Om medkontrahenten vid avtalets ingående hade kännedom om att avtalet slöts med un-

derårig och det inte fanns någon anledning att anta att denne var behörig, har medkontra-

henten enligt 9 kap. 6 § 1 st. 2 men. FB dock ingen möjlighet att frånträda avtalet under 

den tid som vid avtalets ingående har blivit bestämd för att inhämta godkännande eller som 

annars skäligen kan beräknas åtgå därför. Om medkontrahenten emellertid hade anledning 

att anta att den underårige var behörig är bestämmelsen i 9 kap. 6 § 1 st. 2 men. inte till-

lämplig. Visar det sig sedan att den underårige inte var behörig blir istället 9 kap. 6 § 1 st. 1 

men. tillämplig.23  

 

2.3.4.2 Medkontrahentens goda tro beträffande den underåriges ålder 

För den aktuella rättsföljden i 9 kap. 6 § 1 st. 1 men. – medkontrahentens möjlighet att 

frånträda avtalet före ratihabition – gäller den goda tron endast beträffande underårigheten, 

dvs. avtalspartens ålder. God tro beträffande andra omständigheter så som om förmynda-

                                               
22 Ramberg, Christina och Ramberg, Jan, Allmän avtalsrätt, upplaga 8, Norstedts juridik AB, 2010, sid. 46.  

23 Westman, P, Förmynderskap, sid. 19. 



 

 
10 

rens samtycke förelåg har i detta hänseende ingen betydelse för medkontrahentens bun-

denhet. 24 

 

Det enda sättet för medkontrahenten att vara i god tro beträffande avtalspartens ålder är 

genom att skaffa sig visshet om denna, exempelvis genom att fråga om legitimation. Åbe-

ropande av medkontrahenten att han hade skälig anledning att anta att avtalsparten inte var 

underårig exempelvis på grund av dennes utseende är således inte tillräckligt. Har den un-

derårige ingen legitimation att visa upp har medkontrahenten inte heller någon möjlighet att 

åberopa god tro. Likaså är det självklart att medkontrahenten inte kan åberopa god tro om 

den underårige uppvisat legitimation där hans ålder framgått.25  

 

2.3.4.3 Medkontrahentens goda tro beträffande förmyndarens samtycke 

Principen om presumerat samtycke kan uppfattas som ett uttryck för god tro och att den 

därmed står i strid med det som lagen ger uttryck för i 9 kap. 6 § 1st. 2 men. FB. Det lag-

texten ger uttryck för är nämligen att medkontrahentens goda tro angående den underåriges 

behörighet inte påverkar avtalets giltighet utan endast medkontrahentens möjlighet att från-

träda avtalet.  

 

Enligt förevarande paragraf är ett avtal som en underårig ingått utan förmyndares godkän-

nande alltid ogiltigt, oavsett om medkontrahenten var i god tro när avtalet ingicks. Med-

kontrahentens goda tro avseende förmyndarens samtycke kan således enligt 9 kap. 6 § 1st. 

2 men. FB endast påverka medkontrahentens rätt att frånträda avtalet. För att ett giltigt av-

tal ska uppstå krävs således enligt lagtexten att förmyndarens samtycke funnits vid avtals-

slutet eller att det genom ratihabition blivit godkänt eller behörigen fullgjort i efterhand.26  

 

Viss skillnad råder dock mellan den mening lagtexten ger uttryck för och den uppfattning 

som tillämpats i praktiken och som råder i viss doktrin. Enligt Westman kan medkontra-

hentens goda tro enbart påverka dennes egen bundenhet, dvs. att medkontrahenten i enlig-

                                               
24 Westman, P, Förmynderskap, sid. 19. 

25 Westman, P, Förmynderskap, sid. 18 f. 

26 Westman, P, Förmynderskap, sid. 18. 
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het med lagtexten endast kan frånträda avtalet om han vid avtalsslutet var i god tro avse-

ende den underåriges behörighet och så länge avtalet inte i efterhand godkänts eller blivit 

behörigen fullgjort.27  

 

Walin och Vängby har dock, till skillnad från Westman, uppfattningen att god tro kan på-

verka giltigheten hos ett avtal och inte endast medkontrahentens bundenhet. Walin och 

Vängby menar att om förmyndaren genom sitt uppträdande ger medkontrahenten anled-

ning att anta att samtycke föreligger kan medkontrahenten åberopa god tro för att få den 

underårige att bli bunden av avtalet. 28 

 

I praxis och ärenden från ARN är det Walin och Vängbys uppfattning om god tro som 

kommit till uttryck. I RH 1988:82 och i ärenden från ARN har medkontrahentens goda tro 

getts betydelse för avtalets giltighet då det, i enlighet med vad som föreskrivs i 1924 års lag 

om förmynderskap, ansetts att medkontrahenten har haft anledning att anta att förmynda-

rens samtycke förelegat i och med att förmyndaren gett den underårige möjligheten att dis-

ponera över pengar.29 Med andra ord innebär det att medkontrahenten ansetts vara i god 

tro vid avtalets ingående och den underårige har därför ansetts bunden till avtalet.  

 

2.4 Kreditavtal 

Enligt 9 kap. 1 § FB saknar en underårig rättshandlingsförmåga och kan således inte på 

egen hand åta sig förbindelser. Möjligheten för underårig att ingå rättshandlingar finns dock 

i de fall denne har förmyndarens godkännande. När det gäller rättshandlingar som innebär 

att den underårige skuldsätts är dock även denna möjlighet begränsad. Enligt 13 kap. 12 § 

FB krävs nämligen även överförmyndarens samtycke för att ta lån eller företa någon annan 

rättshandling som innebär att den underårige sätts i skuld. Överförmyndaren är ett 

kontroll- och tillsynsorgan som har till uppgift att bl.a. utöva tillsyn över förmyndarens för-

valtning av den underåriges egendom.30 Överförmyndaren får lämna samtycke till 

                                               
27 Westman, P, Förmynderskap, sid. 18. 

28 Walin och Vängby, Föräldrabalken: en kommentar, sid. 9:15 - 16. 

29 NJA II 1924 sid. 317, RH 1988:82, ARN ärende 1999-4143 och 1999-1495. 

30 Westman, P, Förmynderskap, sid. 103. 
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skuldsättning endast om åtgärden behövs för att trygga den underåriges egendom eller kan 

anses nödvändig för den underåriges utbildning eller uppehälle. Samtycke får även lämnas 

om det annars finns särskilda skäl för att ingå rättshandlingen.31 

 

13 kap. 12 § FB:s tidigare lydelse var att förmyndare inte utan överförmyndarens samtycke 

fick ingå skuldförbindelse för den underåriges räkning. Begreppet skuldförbindelse har i den 

nya lydelsen dock bytts ut mot begreppet skuld. Detta då det enligt förslaget till den nya 

lydelsen var oklart vad begreppet skuldförbindelse innebar. Det var bl.a. oklart i vad mån 

begreppet omfattade köp på kredit.32 

 

Det avgörande för om en rättshandling ska kräva överförmyndares samtycke är således, en-

ligt 13 kap. 12 § nya lydelse, att den innebär att den underårige sätts i skuld. Därmed står 

det klart att även kreditavtal omfattas av rättshandlingar som kräver överförmyndares 

samtycke. Ett kreditavtal är enligt 2 § KkrL ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd 

eller liknande. Begreppet kreditavtal omfattar därmed i princip alla konsumentkrediter, ex-

empelvis olika typer av betalkort, där skulden regleras vid nästkommande månadsskifte, 

eller krediter som ges i form av faktura.33 

 

Syftet med kravet på överförmyndares samtycke är att undvika att förmyndaren intecknar 

den underåriges framtida ekonomi eller utnyttjar den underårige ekonomiskt. Regeringen 

förklarar i förslaget till 13 kap. 12 § FB att det ekonomiska livet under senare tid har ut-

vecklats på ett sådant sätt att avtal där betalning ska ske på annat sätt än med kontanter 

blivit allt vanligare. Idag träffas avtal i allt större utsträckning på distans, genom exempelvis 

Internet eller telefon. Olika former av kreditavtal förekommer ofta också i det vardagliga 

livet. Samtidigt menar regeringen att det är ett ökande problem att ungdomar ofta har 

skulder som de inte klarar att betala i tid. Enligt regeringen leder skulder till problem när 

den underårige blir myndig och den underårige får därigenom en dålig start på vuxenlivet. 

Regeringen konstaterar därför att det är av vikt att motverka att underåriga skuldsätts. 

Regeringen framhåller att överförmyndares samtycke bör krävas gällande alla rättshandlin-

                                               
31 Prop. 2007/08:150 sid. 29. 

32 Prop. 2007/08:150 sid. 29 f. 

33 Prop. 2009/10:242 sid. 39 f.f.   
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gar som innebär att den underårige sätts i skuld, oavsett hur låga värden det rör sig om och 

hur kort betalningsanståndet än må vara. Regeringen anser vidare att starka skäl talar för att 

förmyndare enbart ska kunna genomföra kontanttransaktioner för underårigas räkning, 

utan att behöva inhämta överförmyndarens samtycke.34 

 

Regeringen anser dock att det inte framstår som rimligt att avtal ogiltigförklaras i de fall 

avtal av vardaglig karaktär, innebärande skuldsättning under en kortare tid, ingåtts utan 

överförmyndares samtycke och förmyndaren inom betalningsfristen betalat skulden. Enligt 

regeringen borde det i sådana situationer gälla på samma sätt som för avtal utan 

skuldsättning som ingås av underårig utan förmyndares samtycke. Enligt 9 kap. 6 § FB är 

ett sådant avtal svävande fram till dess det blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Efter att 

avtalet behörigen fullgjorts är avtalet giltigt och kan inte frånträdas av parterna. Regeringen 

menar att även när det gäller avsaknad av överförmyndares samtycke är det naturligt att 

avtalet kan göras gällande sedan skulden blivit fullgjord genom betalning. Genom en sådan 

tillämpning ges fortfarande ett skydd mot de negativa följderna av skuldsättning utan att 

det tar bort varje möjlighet att ingå vardagliga avtal för barns räkning som innebär att en 

skuld uppkommer under en kort tid. 35 

 

Ingås ett avtal av vardaglig karaktär, utan överförmyndarens samtycke, kan medkontrahen-

ten inte frånträda avtalet under den tidsfrist om en månad som gäller för inhämtande av 

överförmyndarens samtycke enligt 12 kap. 10 § 1 st. FB. Fullgörs avtalet för den omyndiges 

räkning under denna tid, bör avtalet vara giltigt och inte därefter kunna frånträdas av någon 

part, oavsett om överförmyndaren lämnar samtycke eller inte. Fullgörs inte avtalet under 

tidsfristen har medkontrahenten rätt att frånträda det, om inte parterna överenskommit om 

något annat. Väljer medkontrahenten att inte frånträda avtalet, innebär fullgörelse även eft-

er fristen att avtalet blir gällande.36 

 

Slutsatsen blir att avtal som innebär skuldsättning för den underårige, exempelvis genom att 

betalning sker med användning av betalkort eller genom faktura, som huvudregel kräver 

                                               
34 Prop. 2007/08:150 sid. 29 f. 

35 Prop. 2007/08:150 sid. 30 f. 

36 Prop. 2007/08:150 sid. 31. 
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överförmyndares samtycke. Att avtal som innebär skuldsättning för den underårige ändock 

ingås utan att överförmyndarens samtycke inhämtas behöver dock inte betyda att avtalet 

ska ogiltigförklaras. Rör det sig om ett avtal av vardaglig karaktär med ett kort betalning-

sanstånd och skulden betalas inom den angivna fristen ska avtalet kunna göras gällande.  
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3 Konsumentverket och KO 

3.1 Konsumentverket om avtal ingångna av underåriga på In-

ternet 

Den ökade användningen av Internet har medfört att barn och ungdomar kan ingå avtal 

utan att träffa motparten och utan att betala med kontanta medel. Konsumentverket anser 

att den lagstiftning som reglerar barns rättshandlingsförmåga inte är anpassad till detta nya 

sätt att ingå avtal.37  

 

Regeln om underårigas saknad av rättshandlingsförmåga gäller även när det rör avtal som 

ingås av underårig på Internet. För att ett giltigt avtal ska kunna uppstå via internet krävs 

således att förmyndarens samtycke först inhämtas. Vid Internetavtal är det dock svårare för 

medkontrahenten att kontrollera om samtycke föreligger. Ett uttryckligt samtycke kan vara 

svårt att framföra när avtalet ingås på Internet och det således aldrig förekommer något 

möte mellan den underårige och dess medkontrahent samt den underåriges förmyndare. 

Konsumentverket menar dock att ett sådant samtycke kan komma till stånd genom ett 

skriftligt samtycke av förmyndaren som sedan kan kontrolleras per e-post, telefon eller på 

liknande sätt.38 

 

Det kan ifrågasättas om principen om presumerat samtycke går att tillämpa även när det 

rör sig om avtal som ingås av underårig på Internet. Det som framgår av förarbetena till 

1924 års lag om förmynderskap - att om förmyndaren låter den underårige omhänderhava 

penningmedel, får han finna sig i att medkontrahenten anses berättigad att anta att den un-

derårige har fri förfoganderätt över pengarna - avser ju situationer där den underårige fy-

siskt möter sin medkontrahent för att sluta avtal och medkontrahenten med egna ögon ser 

att den underårige tillgodogjort sig kontanta medel att ingå rättshandlingar med.39  

                                               
37 Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, 2006-01-

19, sid. 10. 

38 Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, sid. 12.  

39 NJA II 1924 sid. 317. 
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Konsumentverket menar att någon möjlighet att presumera ett samtycke inte finns när av-

tal ingås på Internet och att det som framgår om presumerat samtycke i förarbetena till 

1924 års lag om förmynderskap inte går att applicera på avtal som ingås på Internet. Detta 

då avtalsparterna aldrig fysiskt möts och medkontrahenten inte kan få en uppfattning om 

huruvida den underårige har rätt att disponera beloppet eller inte. Vid bedömningen av 

huruvida ett presumerat samtycke föreligger ska hänsyn vidare tas till den underåriges ålder, 

beloppets storlek och andra omständigheter vid avtalets ingående. Denna bedömning, me-

nar konsumentverket, kan vara svår att göra när avtal ingås på Internet.40 

 

3.2 KO och Sulake-målet 

3.2.1 Bakgrund 

Sulake-målet är ett just nu pågående mål i Marknadsdomstolen.41 I målet har KO yrkat att 

marknadsdomstolen ska förbjuda Sulake Sverige AB att låta underåriga ingå köpeavtal utan 

förmyndares samtycke på webbplatsen habbo.se.42 

 

Sulake Sverige AB driver ett ”virtuellt hotell” på webbplatsen Habbo.se. Webbplatsen vän-

der sig, enligt Sulakes egna uppgifter, till tonåringar. För att kunna använda hotellet måste 

man registrera sig. Barn under 15 år måste i samband med registreringen ange en förälders 

e-postadress till vilken bolaget sedan sänder information om hur användarkontot kan avslu-

tas. Att registrera sig är gratis men däremot krävs betalning för att få tillgång till särskilda 

funktioner på webbplatsen. Betalningen sker med det virtuella hotellets valuta, s.k. Hab-

bomynt. För att få tillgång till dessa virtuella mynt krävs att de köps med riktiga pengar. 

Mynten går att köpa med hjälp av SMS, Nordea, kreditkort, telefon, Payex eller Wallie. 

Habbo.se uppmanar användarna att be förälder eller målsman om lov innan de köper Hab-

bomynt.43 

                                               
40 Konsumentverket, Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter, sid 10 f.f. 

41 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353. 

42 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353, sid. 1. 

43 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353, sid. 2. 
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Mellan januari 2010 och den 16 maj 2011 inkom det 21 anmälningar på Sulake till Konsu-

mentverket. Konsumentverket ansåg att Sulake varken inhämtade erforderligt samtycke el-

ler hade grundad anledning att anta att ett sådant samtycke förelåg när underåriga ingick av-

tal på webbplatsen. Konsumentverket lämnade därmed ärendet till KO. KO beslutade i sin 

tur att låta marknadsdomstolen pröva frågan om huruvida förmyndares samtycke inhämta-

des av Sulake.44 

 

3.2.2 KO om gällande rätt 

I KO:s utlåtande redogörs inledningsvis för huvudregeln om underårigas saknad av rätts-

handlingsförmåga med hänvisning till 9 kap. 1 § FB. KO konstaterar att för att ett avtal 

som ingås av en underårig ska vara giltigt krävs antingen att förmyndarens samtycke före-

ligger vid avtalets ingående eller att det godkänns av förmyndaren i efterhand eller blir be-

hörigen fullgjort.45 

 

KO uppger även att det är en omtvistad fråga om huruvida den underåriges medkontra-

hents goda tro avseende förmyndarens samtycke kan resultera i ett gällande avtal (jmf. av-

snitt 2.3.4.3). KO förklarar att sådan god tro har accepterats i praxis och där ansetts kunna 

resultera i ett giltigt avtal. Dock under förutsättning att förmyndarens uppträdande, arten 

och nödvändigheten av rättshandlingen, samt beskaffenheter av den egendom över vilken 

den underårige förfogat, gett den underåriges medkontrahent grundad anledning att anta att 

samtycke förelåg. 46 

 

3.2.3 KO om förmyndares samtycke 

KO menar att i och med den underåriges inledande registrering på webbplatsen känner Su-

lake till att avtalsparten är underårig och därmed saknar behörighet att själv ingå rättshand-

lingar. Sulake inhämtar dock inget godkännande från förmyndaren, utan det enda som sker 

                                               
44 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353 sid. 2 f. 

45 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353, sid. 7. 

46 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353, sid. 7. 
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är att den användare som är under 15 år måste ange förmyndarens e-postadress till vilken 

Sulake sedan sänder information. Den som är över 15 år behöver således inte ange någon 

sådan e-postadress. 47 

 

I mailet bekräftar Sulake den underåriges registrering på Habbo.se samt informerar om hur 

det går att spärra de betaltjänster som erbjuds på webbplatsen. Förmyndaren har dock ing-

en möjlighet att svara på mailet. Således behöver inte förmyndaren göra något aktivt god-

kännande för att avtalet ska bli gällande. Sulake menar istället att förmyndarens samtycke 

kan förutsättas.48 

 

KO menar att principen om presumerat samtycke inte kan förutsättas i förevarande fall. Då 

köpen sker över Internet och avtalsparterna aldrig träffas finns inte några omkringliggande 

omständigheter, så som förmyndarens uppträdande, tidigare affärsrelationer eller något an-

nat som kan ge Sulake anledning att anta att ett presumerat samtycke föreligger.49 

 

För att avtalen som ingås av underåriga ska bli giltiga, krävs enligt KO, att förmyndaren 

godkänner avtalet i efterhand. Detta kan dock aldrig ske genom förmyndarens passivitet. 

KO anser inte att den information Sulake sänder ut via e-post till förmyndaren kan mot-

svara lagens krav på förmyndares samtycke. Sulake kontrollerar inte heller att mailet öppnas 

av förmyndaren. Sulake kan således inte vara säker på att förmyndaren nås av någon in-

formation överhuvudtaget eftersom den e-postadress som den underårige uppger inte hel-

ler kontrolleras. Utöver detta behöver den underårige, i de fall han är över 15 år, inte ens 

uppge någon e-postadress till förmyndaren.50 

 

Slutsatsen av KO:s framläggning är därmed att de avtal som ingås av underåriga på webb-

platsen Habbo.se inte kan anses som giltiga då erforderligt samtycke av förmyndaren inte 

inhämtas.  

                                               
47 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353, sid. 8. 

48 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353, sid. 8. 

49 Marknadsdomstolen, Dnr 2010/353, sid. 8. 

50 Marknadsdomstolen, Dnr: 2010/353, sid. 8 f. 
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4 Ärenden från ARN 

4.1 ARN om avtal ingångna av underåriga 

I ett ärende från 1999 hade en femtonårig pojke köpt ett par solglasögon i en butik för 

1398 kr för pengar som inte var hans egna och något samtycke från förmyndaren att ingå 

rättshandlingen förelåg inte. ARN ansåg dock att försäljaren hade skälig anledning att tro 

att förmyndarens samtycke förelåg med hänsyn till pojkens ålder och omständigheterna i 

övrigt. Nämnden förklarade vidare att regeln om underårigas begränsade rättshandlings-

förmåga har mildrats genom att man i praxis har tolkat in ett underförstått samtycke vid 

kontantköp av mer begränsad omfattning med beaktande av bl.a. barnets ålder, varans pris 

och vad för slags vara det gäller.51 

 

I ett annat ärende från 1999 ansågs även butiksförsäljaren av en jacka för 899 kr till en fjor-

tonårig flicka, berättigad att anta att förmyndarens samtycke förelåg. Detta då ARN ansåg 

att det inte kunde anses ovanligt att ungdomar i den åldern handlar kläder för motsvarande 

belopp.52 

 

I ett ärende från 2003 gjorde nämnden samma bedömning. Ärendet gällde en 17 årig flicka 

som utan förmyndarens godkännande köpt en mobiltelefon för 895 kr. När förmyndaren 

fick kännedom om köpet krävde hon således att prestationerna skulle gå åter. Kravet be-

streds dock av bolaget. I ärendet hänvisade nämnden till skälen för nämndens bedömning i 

de båda ärendena från 1999 och att det i dessa ärenden inte krävts ett uttryckligt samtycke 

från förmyndaren. Nämnden kom därför fram till att det inte kan ses som ovanligt att ung-

domar i den aktuella åldersgruppen själva handlar mobiltelefoner för det aktuella priset. 

Den 17 åriga flickans möjlighet att disponera över pengarna ansågs således ha gett bolaget 

skälig anledning att presumera att förmyndarens samtycke förelåg.53 

 

Ovanstående ärenden visar på att ARN gör en förhållandevis generös tillämpning av prin-

                                               
51 ARN, ärende 1999-4143. 

52 ARN, ärende 1999-1495. 

53 ARN, ärende 2003-7431. 
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cipen om presumerat samtycke. Underårigs möjlighet att disponera över pengar innebär, 

enligt ARN, i normalfallet att medkontrahenten ges anledning att anta att förmyndares 

samtycke finns för den underårige att ingå rättshandlingar. Vid bedömningen om samtycke 

ska ansetts ha förelegat vid avtalets ingående ska hänsyn dock tas till den underåriges ålder, 

värdet av varan samt varans beskaffenhet. Rättshandlingarna måste vidare även vara av 

vardaglig karaktär, som exempelvis klädinköp.54 

 

4.2 ARN om avtal ingångna av underåriga på Internet  

I ett ärende från 2006 hade en 14 årig pojke, utan förmyndares samtycke, handlat kläder 

över Internet till ett värde av 650 kr. Förmyndaren skickade tillbaka paketen oöppnade men 

bolaget krävde betalt för fraktkostnaden för varje paket. En summa som sammanlagt upp-

gick till 600 kr.55 

 

På bolagets hemsida framgick att omyndig måste ha förmyndares samtycke för att kunna 

handla. Nämnden kom fram till att bolaget inte kunnat visa att pojken haft samtycke från 

förmyndaren att ingå avtal. Handlingarna i ärendet visade inte heller att pojken hade uppget 

något personnummer som visade att han var över 18 år. På grund av detta var avtalet att 

anse som ogiltigt och bolaget borde enligt nämnden avstå alla krav mot förmyndaren.56 

 

I ett ärende från 2004 hade en 13 årig pojke beställt ett par 3D glasögon via Internet. 

Förmyndaren hade varken i förväg eller i efterhand gett sitt godkännande för köpet. 

Nämnden konstaterade att den som är under 18 år är omyndig och inte på egen hand kan 

ingå rättshandlingar. Då förmyndaren varken i förhand eller i efterhand samtyckt till köpet 

bedömnde nämnden avtalet som ogiltigt.57 

 

I ett ärende från 2006 hade en 13 årig flicka olovligen tillgodogjort sig sin förmyndares 

                                               
54 ARN, ärende 1999-4143, 1999-1495 och ärende 2003-7431. 

55 ARN, ärende 2006-8422. 

56 ARN, ärende 2006-8422. 

57 ARN, ärende 2004-3677. 
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kontokort och med detta gjort insättningar på ett virtuellt konto på en mötesplats på Inter-

net som riktar sig till barn och ungdomar. När insättningarna uppdagdades av den underå-

riges förmyndare begärde denne att bolaget bakom mötesplatsen skulle bli skyldig att åter-

betala de inbetalningar som den underårige olovligen gjort. Inbetalningarna uppgick enligt 

förmyndaren till en sammanlagd summa av 26 100 kr. 58 

 

Enligt nämnden var det uppenbart att bolagets mötesplats i första hand vände sig till barn 

och ungdomar. Enligt nämnden förstärktes därför skyldigheten hos medkontrahenten att 

försäkra sig om att samtycke från förmyndare fanns när den underårige ingick rättshand-

lingar på webbplatsen. ARN ansåg att bolaget inte hade iakttagit tillräcklig försiktighet an-

gående kontrollen av huruvida förmyndares samtycke fanns. Nämnden ansåg därför att in-

betalningarna som gjorts utav den underårige var att betrakta som ogiltiga och att prestat-

ionerna därför skulle återgå. 59 

 

I ovanstående ärenden nämner ARN inget om presumerat samtycke i sina bedömningar. 

Möjligheten för medkontrahenten att förutsätta att förmyndarens samtycke föreligger dis-

kuteras inte. Detta trots att vissa av ovanstående köp kan likställas med ärendena under av-

snitt 4.1 där nämnden bedömde att presumerat samtycke förelåg i samtliga fall. Ärendena 

visar således att ARN är av uppfattningen att principen om presumerat samtycke inte går 

att tillämpa när avtal ingås på Internet.  

                                               
58 ARN, ärende 2006-4134. 

59 ARN, ärende 2006-4134. 
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5 Analys 

5.1 Avtal ingångna av underåriga på Internet 

Principen om presumerat samtycke har av ARN och Konsumentverket inte ansetts vara 

tillämplig när det rört avtal som ingåtts av underårig på Internet. Konsumentverket menar 

att möjligheten att presumera samtycke inte finns när avtal ingås på Internet eftersom av-

talsparterna då aldrig träffas och medkontrahenten således inte kan få en uppfattning om 

huruvida den underårige har rätt att disponera pengarna eller inte. I Sulake-målet hävdar 

även KO att principen om presumerat samtycke inte går att tillämpa när avtal sluts av un-

deråriga på webbplatser. Detta då avtalsparterna aldrig fysiskt möts och det således inte 

finns några omkringliggande omständigheter, så som förmyndarens uppträdande, som kan 

ge medkontrahenten anledning att anta att ett samtycke föreligger. 

 

Även ARN tenderar till att vara av samma uppfattning som Konsumentverket. I ärende 

2006-8422 och 2004-3677 där underårig ingått avtal på Internet nämner nämnden inget om 

möjligheten att presumera samtycke. Detta trots att köpen kan liknas vid de köp i de ären-

den från ARN som rört avtal där parterna träffats vid ingåendet (jmf. ärende 1999-4143 

och 1999-1495 samt RH 1988:82). Köpen har varit av samma karaktär, huvudsakligen av 

samma värde och det har rört sig om underåriga i väsentligen samma ålder. Att ARN inte 

ens tar upp och diskuterar presumerat samtycke i de ärenden som rör avtalsslut på Internet 

antyder därför på att nämnden inte anser principen tillämplig när avtal ingås av underåriga 

på Internet. 

 

Konsumentverkets och ARN:s synsätt att möjligheten att presumera samtycke inte finns 

vid avtal som ingås på Internet kan dock ifrågasättas. Konsumentverket och KO är av upp-

fattningen att det vid avtal som ingås på Internet inte finns några omkringliggande omstän-

digheter som ger medkontrahenten anledning att presumera samtycke och således kan 

medkontrahenten inte få någon uppfattning om huruvida den underårige har rätt att dispo-

nera pengarna eller inte. Frågan är dock hur detta skiljer sig från när en underårig på egen 

hand handlar i exempelvis en butik. På vilket sätt har medkontrahenten då större möjlighet 

att få en uppfattning om huruvida den underårige har rätt att disponera pengarna. 
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Det kan tänkas att Konsumentverket anser att medkontrahenten, vid avtal som sluts ge-

nom att parterna träffas, har möjligheten att med egna ögon se hur mycket medel den un-

derårige har att röra sig med. Detta då presumerat samtycke endast kan förutsättas när det 

rör en relativt låg köpesumma. Dock finns det ingenting som garantera att, enbart för att 

butiksförsäljaren endast ser exempelvis femhundralappen som den underårige betalar med, 

detta är de enda medlen den underårige har att disponera över.  

 

Även vid avtal som ingås över Internet är det möjligt att förmyndaren gett den underårige 

möjlighet att disponera över medel, exempelvis genom insättning på den underåriges bank-

kort eller genom att förmyndaren låter den underårige tillgodogöra sig ett visst belopp från 

förmyndarens bankkort, på samma sätt som när förmyndaren gett den underårige möjlig-

heten att disponera över kontanter. Risken att den underårige kommit över medel olovligen 

bör inte heller vara större när avtal ingås på en Internet jämfört med när avtal ingås genom 

att parterna fysiskt möts. Likväl som den underårige olovligen kan tillgodogöra sig kontan-

ter från sin förmyndare torde den underårige kunna tillgodogöra sig förmyndarens bank-

kort. För mig är det därför oförståeligt varför ARN och Konsumentverket anser att princi-

pen om presumerat samtycke inte går att applicera på avtal som ingås på Internet.  

 

Enligt Konsumentverket krävs ett uttryckligt samtycke från förmyndaren för att ett avtal 

ingånget på en Internet ska vara giltigt. Konsumentverket menar att ett sådant samtycke 

kan ges genom ett skriftligt godkännande som sedan kan kontrolleras via telefon eller e-

post.  

 

Om ett sådant krav på ett uttryckligt samtycke skulle bli gällande rätt torde detta dock göra 

det omständligt för både medkontrahenten och den underårige och dennes förmyndare. 

För medkontrahenten skulle det innebära extra arbete för att via telefon eller e-post kon-

trollera huruvida förmyndaren godkänner avtalet. För den underårige och dess förmyndare 

torde det även innebära att köpprocessen drar ut på tiden då avtalet inte anses bindande 

förrän förmyndaren genom medkontrahentens kontroll via telefon eller e-post har godkänt 

avtalet. Utan möjligheten för medkontrahenten att kunna åberopa ett presumerat samtycke 

torde det vara tveksamt att han fullföljer sin del av avtalet innan samtycket är erforderligt 
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kontrollerat. Detta trots möjligheten till bindande avtal genom godkännande i efterhand en-

ligt 9 kap. 6 § FB. Anledningen bör vara att det innebär ett mer omfattande arbete för 

medkontrahenten om avtalet senare ogiltigförklaras och de utbytta prestationerna ska 

återgå, exempelvis genom att varor ska återgå till lager och köpesummor betalas tillbaka. 

Således torde medkontrahenten inte våga förlita sig på att avtalet eventuellt, genom för-

myndarens godkännande eller fullgörelse, kan komma att bli giltigt i efterhand. Blir Kon-

sumentverkets syn på principen om presumerat samtycke gällande rätt och medkontrahen-

ten således blir medveten om att ett giltigt avtal inte kommer till stånd förrän ett uttryckligt 

godkännande getts torde medkontrahenten i många fall således hellre vänta in detta än ris-

kera att prestationerna sedan går åter. 

 

Om ett krav på uttryckligt samtycke blir gällande rätt och detta skulle ges på det sätt som 

föreslås av Konsumentverket finns det inte något som garanterar att det faktiskt är för-

myndaren som ger sitt godkännande. Det skriftliga godkännandet skulle kunna förfalskas 

av den underårige och även kontrollen som sedan sker via telefon eller e-post skulle kunna 

göras oäkta av den underårige, exempelvis genom att denne uppger ett felaktigt telefon-

nummer eller en e-postadress som går till den underårige själv. Eftersom det uttryckliga 

godkännandet inte kan garanteras vara från den underåriges förmyndare kan det likställas 

med principen om presumerat samtycke då den underåriges medkontrahent endast kan 

anta att den som ger det uttryckliga godkännandet är förmyndaren.  

 

Enligt min mening skulle ett mer passande sätt att ge ett uttryckligt samtycke på internet 

vara genom att förmyndaren godkänner rättshandlingen med användning av dennes E-

legitimation. E-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort och 

bekräftar att den som handlar är den som den utger sig för att vara när denne har kontakt 

med bl.a. företag på Internet.60 Om förmyndarens godkännande ges på detta sätt försvinner 

risken att köpprocessen drar ut på tiden då kontrollen av förmyndarens samtycke kan ske 

direkt i samband med avtalsslutet samt kan medkontrahenten vara garanterad att samtycke 

getts från den underåriges förmyndare.  

                                               
60 Vad är en E-legitimation, www.e-legitimation.se 
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I doktrin har det rådit delade meningar om huruvida ett presumerat samtycke kan påverka 

avtalets giltighet eller endast medkontrahentens bundenhet vid det. Enligt min uppfattning 

står det dock klart att ett presumerat samtycke kan påverka avtalets giltighet. Detta då det 

uttryckligen anges i förarbetena till 1924 års lag om förmynderskap att om den underårige 

getts möjlighet att disponera över penningmedel, detta medför att medkontrahenten har 

anledning att presumera att samtycke föreligger och därigenom åstadkomma ett giltigt avtal. 

 

5.2 Kreditavtal ingångna av underåriga på Internet 

Vid avtal som ingås på Internet är det vanligt att betalning kan ske med användning av be-

talkort, där skulden regleras först vid nästkommande månadsskifte, eller genom faktura. 

Kreditavtal som sluts med en underårig är som huvudregel inte giltigt även om förmynda-

res samtycke finns. För att avtal som innebär skuldsättning för den underårige, exempelvis 

avtal där betalning sker med betalkort eller genom faktura, ska vara giltigt krävs överför-

myndares samtycke enligt 13 kap. 12 § FB.  

 

I förarbetena till 1924 års lag om förmynderskap uttrycks att om förmyndaren tidigare, ge-

nom räkning, betalat för exempelvis den underåriges studielitteratur får detta uppfattas som 

ett samtycke från förmyndaren till ytterligare kreditköp för samma ändamål. Detta innebär 

att principen om presumerat samtycke var ämnad att kunna tillämpas även vid kreditköp 

enligt 1924 års förarbeten. I och med dagens lydelse av 13 kap. 12 § FB kan dock 1924 års 

uppfattning inte längre tillmätas någon betydelse. I förslaget till den nya lydelsen av 13 kap. 

12 § FB lägger regeringen stor vikt vid motverkandet av att barn och unga skuldsätts och 

framhåller att starka skäl talar för att endast kontanttransaktioner ska kunna ingås för un-

derårigas räkning med endast förmyndarens samtycke.    

 

I förslaget till 13 kap. 12 § FB angavs att avtal av vardaglig karaktär med ett kort betal-

ningsanstånd och förutsatt att skulden betalas inom den angivna fristen emellertid ska 

kunna göras gällande utan överförmyndarens samtycke. Det accepteras således, i vissa fall, 

att kreditavtal ingås för den underåriges räkning utan överförmyndarens samtycke. Det för-

utsätter emellertid att avtalet, i likhet med 9 kap. 6 § FB, godkännes i efterhand genom full-
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görelse. Därmed kan inte ett presumerat samtycke förutsättas vid kreditavtal, vare sig det 

ingås på internet eller genom att parterna fysiskt möts. För att ett giltigt kreditavtal ska 

komma till stånd krävs således att ett godkännande ges i form av att skulden betalas inom 

den angivna fristen. Fullgörs inte avtalet genom betalning går det således inte för medkon-

trahenten att göra avtalet giltigt genom att åberopa föreliggande av ett presumerat sam-

tycke. 
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6 Slutsats 

Underårig utan rättshandlingsförmåga kan inte på egen hand ingå avtal. För att giltiga avtal 

ska kunna uppstå krävs förmyndarens samtycke. Det är upp till den underåriges medkon-

trahent att försäkra sig om att den underårige har förmyndarens samtycke att ingå avtalet. 

Samtycket kan vara uttryckligt eller, under vissa förutsättningar, underförstått. Det under-

förstådda samtycket innebär att medkontrahenten, genom förmyndarens uppträdande, ges 

anledning att presumera att samtycke föreligger. Avseende kontantköp har en sådan anled-

ning ansetts given när den underårige haft möjlighet att disponera över pengar. Vidare bör 

avtalet även vara av vardaglig karaktär samt förhållandevis vanligt med hänsyn till vilken typ 

av rättshandling det rört sig om för att ett presumerat samtycke ska anses föreligga. Hänsyn 

bör också tas till det avtalades värde, rättshandlingens nödvändighet för den underårige 

samt den underåriges ålder. 

 

Information från de erkända rättskällorna om rättsläget när avtal ingås av underårig på in-

ternet är begränsad. ARN och Konsumentverkets uttalanden är inte bindande och utgör så-

ledes inte gällande rätt. Det är därför oklart hur en domstol hade bedömt frågan huruvida 

det är möjligt att förutsätta ett presumerat samtycke när avtal ingås på Internet.  

 

Enligt min mening bör det vara möjligt att presumera samtycke på Internet. Jag anser inte 

att den underåriges medkontrahent har större möjlighet att få en uppfattning om den un-

deråriges rätt att disponera pengar när avtal sluts i butik i förhållande till när avtal sluts på 

Internet. Risken att den underårige olovligen tillgodogjort sig medel bör inte anses större 

när avtal ingås på Internet jämfört med när avtal ingås genom ett fysiskt möte mellan par-

terna. Ett krav på ett uttryckligt samtycke genom ett skriftligt godkännande från förmynda-

ren som sedan kan kontrolleras via telefon eller e-post är enligt min mening inte heller mo-

tiverat då detta likväl blir att anse som ett presumerat samtycke. Detta då det inte går att ga-

rantera att det faktiskt är förmyndaren som ger det uttryckliga godkännandet. Ett bättre sätt 

för förmyndaren att ge ett uttryckligt samtycke skulle enligt min mening vara genom an-

vändning av dennes E-legitimation då detta bekräftar att förmyndaren är den som denne 

utger sig för att vara och godkännandet kan ges direkt i samband med avtalsslutet. 

 

När det gäller kreditavtal som sluts av underåriga på Internet är det inte möjligt för med-

kontrahenten att förutsätta ett presumerat samtycke. Detta då det vid de flesta avtal som 
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innebär skuldsättning för den underårige även krävs överförmyndarens samtycke. Även vid 

sådana avtal som anges i förslaget där överförmyndarens samtycke inte behöver inhämtas 

går det inte att åberopa ett presumerat samtycke utan endast ett godkännande i efterhand, 

genom fullgörelse, anses acceptabelt. 
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