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Abstract

The connection between parents and their child is of a special kind. As parent and legal 
guardian for your child you have the responsibility to raise the child. You also have the 
responsibility to make sure that your child is satisfied both emotionally and financially. 
This  paper  deals  with  the  financial  part.  If  you  are  a  parent,  legal  guardian  or  an 
administrator for an under aged child or a person who needs a guardianship, you have a 
financial responsibility to administer this persons assets so that it don’t get wasted. At 
the same time the under aged child is a legal subject who can both posses property and 
hold debts. The dept that the under aged child assumes and the legal representative has 
approved of, has the consequence that the debt is the child’s own. This means that the 
under aged child has a personal payment liability. Consequently the child can be taken 
to law for its debts. But since the under aged child don’t have full legal competence the 
creditor can’t ask for a discharge without the parents approval. The contract in it self is 
only binding if the administers or parent has approved of it. Approval can be done in a 
few different ways. For  instants can the parent makes an order for a subscription of a 
magazine, and the approval is made in form of the parent’s signature. By doing so, the 
parent puts the child in dept. If the parent doesn’t pay the bill for the child, the child can 
sue the parent for his or her ignorance through liability charges.
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Sammanfattning

Förhållandet  mellan  föräldrar  och  barn  är  av  en  säregen  art.  Som  förälder  och 
förmyndare  för  sitt  barn  har  man  ansvar  att  uppfostra  och  se  till  att  barnet  är 
tillfredsställt både emotionellt och ekonomiskt. Uppsatsen behandlar den ekonomiska 
delen  av  tillsynen.  Den  som  är  förälder,  förmyndare,  god  man  eller  förvaltare  till 
omyndiga personer, har som ekonomiskt ansvar att förvalta den omyndiges egendom 
och tillgångar. Detta på ett sådant sätt att de inte förfars, eftersom den underårige inte 
har full rättskapacitet. Samtidigt är den underårige ett eget rättssubjekt som både kan 
inneha egendom och äga skulder.  De skulder som ställföreträdare godkänner att  den 
underårige  tar  på  sig  är  personliga  för  den  underårige  själv  med  därpå  följande 
personligt  betalningsansvar.  Den  som  är  omyndig  kan  sökas  för  sina  skulder  men 
eftersom denne inte har full rättshandlingsförmåga kan inte betalningsansvaret fullgöras 
utan  godkännande  från  ställföreträdaren.  Betalningsansvaret  ligger  alltså  inte  på 
ställföreträdaren,  trots  att  denne  godkänt  ingåendet  av   avtalet,  utan  enbart  på  den 
underårige.  Det  ingångna  avtalet  som  sådant  är  bara  juridiskt  bindande  när 
ställföreträdaren godkänt detta. Ett godkännande av avtal kan ske på olika sätt. När en 
förälder  beställer  en  tidningsprenumeration  till  sitt  underåriga  barn  sker  det  oftast 
genom namntäckning. Genom denna underskrift skuldsätter föräldern den underårige. 
När  föräldern sedan inte  betalar  fakturan kan den underårige söka ersättning  av sin 
förälder. Det är då en skadeståndstalan som förs mot föräldern för dennes oaktsamhet 
eller vårdslöshet.
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1 Inledning

Det  står  i  Föräldrabalken  att  ”barn  ska  behandlas  med  aktning  för  sin  person  och 
egenart...och får inte utsättas för kränkande behandling”.1 Det lagrummet är skrivet med 
tanke på den vårdnad som  föräldrar ska utöva, men jag anser att den även kan tillämpas 
på de situationer som behandlas här. Det är  inte med aktning för sin person som barn 
skuldsätts  av  sina  föräldrar.  Snarare  är  det  en  kränkande  behandling  utan  tanke  på 
framtida  konsekvenser.  Det är  okunskapen rörande vad som sker efter  skuldsättning 
som är den största orsaken till denna skuldsättning. Föräldrar tror inte att den underårige 
kan sökas för sina fordringar eller att det kommer att ställa till besvär när den underårige 
blir myndig. Detta visas i den rapport som Datainspektionen har skrivit. 

Huvudregeln är att den omyndige inte får förfoga övar sina tillgångar själv. För fullt 
förfogande över den egna egendomen krävs det att man har full rättshandlingsförmåga. 
Denna fulla rättsliga handlingsförmåga inträder först då personer uppnår 18 års ålder. I 
princip  måste  alla  rättshandlingar  som den  underårige  företar  godkännas  av  dennes 
förmyndare  för  att  vara  bindande.  Den  svenska  rättsordningen  ger  föräldrarna,  i 
egenskap av förmyndare, rätten att förvalta ett omyndigt barns tillgångar och egendom. 
Vid stiftandet  av 1995 års Föräldrabalk ansåg man,  i  utredningen,  att  det  inte fanns 
någon anledning att skilja mellan situationer där föräldrar är förmyndare och där det 
finns särskilt förordnad förmyndare. 

I  föräldrabalken  återfinns  åtskilliga  regler  rörande  förvaltning,  både  den  fria 
förvaltningen som tillkommer föräldrar, och förvaltning som sker genom förmyndare 
och gode män. Även om en underårig har tillgångar, får denne inte själv disponera över 
dem.  Skulle  den underårige få sluta bindande avtal  på egen hand skulle  en motpart 
kunna  utnyttja  att  den  underårige  är  oerfaren  och  godtrogen.  Man  säger  att  den 
underårige genom dessa begränsningar saknar rättshandlingsförmåga. 

Alla fysiska personer, alltså även underåriga, kan enligt svensk rätt ha tillgångar och 
skulder. Ett litet barn kan till exempel genom arv eller gåva ha fått en fastighet som det 
uppkommer skulder på. Man säger att den fysiska personen har rättskapacitet, det vill 
säga förmågan att ha tillgångar och skulder. När ett barn blir skuldsatt kan detta ske på 
ett antal sätt. 

Vad händer när barnet blir myndigt och därmed har skulder som någon borgenär vill ha 
utmätta? Kan den underårige eller senare myndige personen föra skadeståndstalan mot 
sin förmyndare eller förvaltare? Detta är frågor som jag utrett i det följande arbetet.

1 Föräldrabalk, FB, (1949:381) 6 kap. 1 §
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1.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilket ansvar föräldrar har när de tecknar 
avtal  för  sina  underåriga  barn  till  exempel  vid  tecknande  av  abonnemang  på  en 
serietidning. Jag ska också undersöka vilket ansvar föräldrar har när de godkänner avtal 
som  den  underårige  själv  ingått.  Dessutom  vill  jag  visa  på  vilka  regler  som  den 
underårige har att tillgå för att söka skadestånd av sina föräldrar. 

1.2 Metod

I den här uppsatsen använder jag mig av rättsvetenskaplig juridisk metod. De rättskällor 
som en rättsvetenskaplig juridisk metod använder sig av är lagtext, förarbeten, praxis 
och  doktrin.  För  att  kunna  bestämma  lagens  tillämpningsområde  har  rekvisiten  i 
lagtexten tolkats. Förarbetenas motiv har undersökts och lagstiftarens intentioner med 
lagen utvecklats, då förarbeten är en mycket betydelsefull rättskälla. Eftersom det ytterst 
är domstolarna som har att avgöra hur en lag ska tillämpas och de därmed visar den 
tillämpade  rätten  i  samhället  är  rättspraxis  och  det  av  domstolarna  åstadkomna 
prejudikaten en framstående rättskälla i den svenska lagtolkningsprocessen. För denna 
uppsats bjuder detta dock ett problem, då rättsfall inom detta område inte finns i någon 
större  utsträckning.  Jag har  endast  använt  ett  fåtal  rättsfall  och  jag refererar  till  tre 
avgöranden från Allmänna Reklamationsnämnden. Juridiska handböcker och läroböcker 
är av stor pedagogisk betydelse för rättsvetenskapsstudenter och andra jurister.  Detta 
trots att doktrin inte är av den dignitet som lag, förarbeten och prejudikat. Den doktrin 
som jag har använt mig har jag använt inte minst för att skaffa mig den kunskap jag 
behöver inom familjerättens område.

1.3 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa mig mot de avtal som förpliktigar den underårige att prestera i 
kontanta  medel  genom  kreditköp  eller  kontantköp.  Däremot  har  jag  utelämnat  de 
situationer  som  kan  förpliktiga  den  underårige  när  de  mottar  benefika  gåvor,  är 
förmånstagare eller när de är testamentstagare. 
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2. Förmynderskap enligt 1994 års lagstiftning

För att kunna veta vad ett förmynderskap innebär måste först utredas vem som kan stå 
under förmynderskap,  vem som är underårig och vem som kan vara förmyndare till 
underåriga.  Det  är  dessutom  av  värde  att  veta  hur  förmynderskapslagstiftningen 
fungerar och för vem den gäller.

2.1 Vem är omyndig respektive underårig?

Den som är under 18 år benämns som underårig och är därmed omyndig enligt FB2. 
Vårdnaden  av  ett  barn  kvarstår  så  länge  som  barnet  är  underårigt.  Föräldrars 
förmyndarskap  upphör  när  barnet  uppnått  myndig  ålder.3 1974  sänktes 
myndighetsåldern från tidigare 20 år till 18 år.4 Det är dock så att den som är över 18 år 
ändå  kan  behöva  en  god  man  eller  förvaltare.  Situationer  som  kan  föranleda  ett 
förvaltarskap eller ett utnämnande av god man kan vara att personen i fråga på grund av 
hjärnskada inte kan företa rättshandlingar och förstå dess fulla konsekvenser. 

2.2 Vem är vårdnadshavare?

Det finns automatiskt tillämpliga regler avseende vem som skall vara vårdnadshavare 
för ett nyfött barn. Av FB framgår att föräldrarna blir vårdnadshavare, när de är gifta 
med varandra vid barnets födelse, även i de fall där fadern inte skulle vara den rätta 
fadern, eller de fall där en ogift mamma ensam får vårdnaden även när hon är sambo 
med  barnets  fader.5 Det  övervägdes  när  vårdnadstvistutredningen  gjordes  att 
sammanboende  föräldrar  skulle  få  gemensam  vårdnad,  men  utredningen  trodde  att 
modern  inte  skulle  hjälpa  till  i  fastställandet  av faderskapet  ifall  man införde  dessa 
regler. Dessutom skulle det även leda till att barn avlade vid våldtäkt eller vid annars 
tveksamma förhållanden, där modern redan har en make eller partner, också tillskrivas 
en fader som inte är den riktige.6 

När den ene av två föräldrar, som har gemensam vårdnad, dör så går vårdnaden över på 
den andra föräldern ensam. Om båda föräldrarna dör ska rätten förordna en särskild 
vårdnadshavare. Skulle det vara så att en förälder ensam har vårdnaden och denne dör 
ska  rätten,  efter  ansökan  av  den  andra  föräldern,  överlämna  vårdnaden  till  den 
kvarvarande  föräldern  när  det  inte  föreligger  hinder,  annars  ska  en  eller  två 
vårdnadshavare förordnas till barnet.7 

2.3 Förmyndare och förmynderskapslagstifningen

FB gör en skillnad mellan vårdnad och förmynderskap. I personliga angelägenheter är 
det vårdnadshavaren som företräder barnet enligt FB. Sådana personliga angelägenheter 
är exempelvis kontakt med skola, göra läkarbesök med mera. Förmyndaren företräder 
barnet  i  andra  angelägenheter  än  de  personliga  exempelvis  gällande  förvaltning  av 
barnets egendom8. Den som är förmyndare ska se till att den omyndiges förmögenhet 
och alla angelägenheter som rör denna förvaltas väl och används så att den omyndige 

2 FB 9 kap. 1§
3 FB 10 kap. 3 §
4 Prop. 1974:44 s. 19
5 FB 6 kap. 3 §
6 SOU 1995:79, s. 76 ff
7 FB 6 kap. 9 §
8 FB 13 kap. 1 §, FB 5 kap. 2 §
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har nytta av dem. Dessutom ska förmyndaren sörja för den omyndiges person, det vill 
säga välstånd.9 

Detta gäller även andra ställföreträdare (gode män och förvaltare) vars förehavanden 
regleras i Föräldrabalken. Om barnet står under bara den ena förälderns vårdnad så är 
denne förälder ensam förmyndare.10 Den som är omyndig eller underårig kan stå under 
annan förmyndares förvaltning än föräldrarnas. Detta beror oftast på att föräldrarna eller 
den/de myndiga personer som vanligtvis har ansvar för den omyndige inte kan eller får 
sköta den uppgiften. Förmynderskap respektive förvaltarskap kan också förordnas av 
överförmyndaren  i  respektive  kommun  när  den  omyndige  har  stora  tillgångar  som 
denne  erhållit  genom exempelvis  arv.  Omyndighet  kännetecknas  av  att  den  som är 
omyndig inte till fullo kan företa olika rättshandlingar. I FB 9 kap stipuleras de gränser 
som gäller när det är en omyndig som företar en rättshandling och vilka verkningar ett 
sådant avtal får när gränserna ändå överskrids.11

Tillsynen sköts av kommunens överförmyndare, som även bestämmer hur medlen ska 
förvaltas. Denna tillsyn gäller även när det är föräldrarna som är förvaltare. Den princip 
som gäller är att de medel som inte används ska sättas in på ett spärrat konto i bank och 
de får inte röras utan att överförmyndaren godkänt detta.12 Pengar får dock placeras i 
värdepapper men dessa ska då förvaras hos bank. Dessutom har både föräldrar som är 
förvaltare  och  andra  förmyndare  en  mycket  sträng  redovisningsskyldighet  till 
överförmyndaren.13 Föräldrar som har vårdnaden och är förmyndare över sina omyndiga 
underåriga barn kan även de vara förvaltare när barnen har stora tillgångar, vilket är 
vanligt idag.14

3. Ansvar som förälder och förmyndare

Som framgått tidigare skiljer man i svensk rätt mellan begreppen vårdnad, som avser 
omsorgen över barnets personliga angelägenheter, och förmynderskap, som gäller rätten 
och skyldigheten att ekonomiskt förvalta ett omyndigt barns tillgångar och att företräda 
detta  i  ekonomiska  angelägenheter.  Förmyndarens  grundläggande  skyldighet  är  att 
förvalta de tillgångar som den omyndige äger, men också att företräda den omyndige i 
de angelägenheter som kan uppkomma med anledning av dessa tillgångar.15 De gränser 
som uppställs för föräldrars förvaltning innebär i princip en fri förvaltning och föräldrar 
står inte under någon överförmyndares kontroll, utom i vissa fall, som ställs upp i FB.16 

Om föräldrar  använder  barnens  egendom på  ett  ”otillbörligt”  sätt  så  kan  de  fråntas 
förmyndarrollen  av  tingsrätten,  dock  utan  att  förlora  vårdnaden.  Fråntagande  av 
föräldrars förmyndarroll är i och för sig ovanligt idag.17

Ett barn står vanligen under vårdnad av en eller båda föräldrarna och då är också båda 
eller  endera av föräldrarna förmyndare.18 Vårdnaden innebär ur rättslig synvinkel att 
vårdnadshavaren  har  en  rätt-  och  skyldighet  att  sörja  för  omvårdnad  och  att  fostra 
barnet. Med rättslig vårdnad menas att man skall förvalta barnets ekonomiska tillgångar 

9 FB 13 kap. 1 §
10 FB 10 kap. 2 § 
11 Grauers, F., 2002, s. 16
12 Med medel som inte används menas; de medel som inte används för den omyndiges uppehälle.
13 Prop. 1993/94:251 s.98 
14 Brattgård, E. Ny Juridik 1995:2 s. 35 ff
15 FB 12 kap. 1 §, 1 st., Wallin G. 1996 Norstedts Juridik, s. 393 f
16 FB 12 kap. 1 §, 2 st
17 Prop. 1993/94:251, s. 106. 
18 FB 6 kap. 2 § 1 st. & 10 kap. 2 §
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och  företräda  barnet  i  personliga  angelägenheter,  vilket  är  en  skillnad  jämfört  med 
förmynderskapslagstifningen. Dessa regler återfinns i FB 6 kap. 11-13 §§ som också ger 
vårdnadshavaren rätt  att bestämma i angelägenheter som rör barnet. Vårdnadshavaren 
kan inte lämna över ansvaret på barnet och på så sätt slippa undan sitt ansvar då barnet 
inte anses vara moget. Det finns som nämnts tidigare vissa sorters avtal som har egna 
bestämmelser till exempel arbetsavtal.19 

3.1 Egendom som ska förvaltas

Huvudregeln är att pengar skall sättas in på räntebärande konto hos bank som sedan 
bara får tas ut med överförmyndarens godkännande. Med nuvarande lagstiftning finns 
en  gräns  på  åtta  basbelopp20 innan  förmyndaren  är  tvungen  att  deponera 
värdehandlingarna hos en bank. Det görs dock undantag för medel som skall användas 
till  den  underåriges  underhåll  inom den  fria  föräldraförvaltningen  eller  för  vård  av 
eventuell  annan  egendom.  Föräldrar  har  även  rätt  att  placera  underårigas  medel  i 
värdehandlingar.  Men  vissa  värdehandlingar  kräver  att  överförmyndaren  godkänner 
dessa,  exempelvis  aktier.21 Föräldrars  förvaltning  är  underställd  en  gedigen 
samhällskontroll  som innehåller  regelsystem som utförligt  beskriver  hur  underårigas 
egendom ska förvaltas eller medel placeras. I prop. 1993/94:251 kom utredarna fram till 
att föräldrarna också får förvalta egendom som barnet fått i gåva utan inblandande av 
överförmyndare, när det inte finns villkor som säger annat.22  

Det  finns  andra  åtgärder  som  dock  kräver  överförmyndarens  godkännande.  Som 
exempel på sådana rättshandlingar23 kan nämnas att föräldrar och förmyndare inte får ta 
lån i den omyndiges namn eller förfoga över fast egendom som ägs av den omyndige. 
Förmynderskapsutredningen pekar på att lagstiftningen är tungrodd och därför krävs en 
ändring avseende de åtgärder  som föräldrar  får  företa  för sina underåriga  och barn. 
Lagstiftningen verkar  dessutom sakna fast  förankring hos allmänheten  i  vad som är 
rimligt  avseende  den  kontroll  som samhället  utövar  på  föräldraförvaltning.24 Därför 
anser förmynderskapsutredningen att begränsningen avseende föräldrars förvaltning ska 
ske med tanke på varifrån egendomen kommer. Överförmyndaren ska, utöver den fria 
föräldraförvaltningen, utöva kontroll över sådan egendom som den omyndige får genom 
arv,  testamente  eller  som  förmånstagare  för  vissa  försäkringar.  Egendom  som  den 
omyndige får i gåva (utan villkor), som socialförsäkringsförmån eller som ersättning 
från sjuk- och olycksfallsförsäkringar med mera ska föräldrarna utöva kontroll över.25 

Detta  motiveras  med  att  när  barn  får  gåvor  eller  får  ersättning  från 
olycksfallsförsäkringar så har barnen som regel behov av dessa pengar för sitt dagliga 
uppehälle och därför ska dessa förvaltas av föräldrarna. När barn är förmånstagare för 
försäkringar så har de ofta hamnat i denna situation när deras anhöriga går bort och då 
är det extra viktigt att pengarna förvaltas väl och inte förslösas.26 

19 Saldeén Å. Iustus, 2005 s. 145., SOU 1995:79 s. 85
20 Prisbasbeloppet år 2008 ligger på 41 000 Skr, det vill säga totalt 328 000 Skr.
21Brattgård, E. Ny Juridik 1995:2 s. 35 ff
22 SOU 1988:40 s. 155 f & 167 f 
23 Med rättshandling avses som det i AvtL hänvisas till, det vill säga inte bara avtal om  köp eller tjänst, 
utan även utfärdande av skuldebrev och så vidare. 
24 Prop. 1993/94:251, s. 104 
25 A a s. 106
26 A a s. 107
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Tyvärr kan man inte bortse från att det finns föräldrar som inte ser till sitt barns bästa 
utan själva tillgodogör sig barnets tillgångar på ett otillbörligt sätt. Dessa föräldrar kan 
fråntas förmynderskapet utan att för den skull mista vårdnaden. Det kan dock komma 
att behövas en mer aktiv insats från det allmänna för att kunna kontrollera dessa fall.27

4. Avtalslagen

Det  är  svårt  att  ge  någon  specifik  definition  av  vad  som  är  ett  avtal.  Men 
obligationsrättskommitteén beskriver det som  ”..alla viljeförklaringar, vilka hava till  
syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande”. En viljeförklaring 
anses vara en vilja eller avsikt att binda sig och motparten ska klart uppfatta det så.28 

Ofta finns det för den utomstående, objektivt sett, uppfattbara befogade, intryck som 
anger att en rättshandling har förelegat. 29

4.1 Några olika avtalsformer

De avtal  som används  görs,  i  första  hand,  för  att  reglera  olika  typer  av ekonomisk 
omsättning exempelvis penningtransaktioner, utbyte av varor mot pengar, hyra eller köp 
av egendom. Avtalet kan också reglera andra mellanhavanden, främst som riktlinjer för 
två parter,  i  syfte att  begränsa handlingsfriheten.  Ett bra exempel på sådana avtal är 
kollektivavtal där avtalet används som styrmedel. Avtal kan ingås både skriftligt och 
muntligt  men även andra omständigheter kan spela in såsom hur parterna agerat  vid 
avtalets ingående. Det senare har främst betydelse när utomstående ska hjälpa till  att 
tolka avtalet.  En annan typ av avtal  är de så kallade standardavtalen. Dessa används 
exempelvis  vid  täckning  av  försäkringar,  vid  lån  i  banker  och  vid  upptagande  av 
krediter av olika slag. Det finns fördelar med att använda standardavtal. Hanteringen är 
smidig  och  förenklar  avtalsslut.  Nackdelarna  kan  överväga  fördelarna  genom  att 
avtalsvillkoren ofta är ensidigt skrivna, till den ena partens förmån. Avtalsvillkor kan 
dessutom vara oöverskådliga, svårbegripliga och luddiga. 

De flesta avtal är sanktionerade på något sätt, det vill säga, det finns sätt att hålla sin 
avtalspart  ansvarig.  De är alltså  rättsligt  bindande.  Den som vill  hålla  sin avtalspart 
ansvarig  har  då  tillgång  till  hela  rättsmaskineriet,  det  vill  säga,  domstolar  och 
exekutionsmyndigheter. Trots detta avgörs de flesta avtalstvister genom skiljeförfarande 
främst för att parterna vill slippa ett offentliggörande av avtalets innehåll, vilket skulle 
följa  av  ett  domstolsförfarande.  Orsaken  till  att  avtalstvister  kan  avgöras  genom 
skiljeförfarande är att det är ett tvistemål som ligger för handen. Avtalsreglerna är både 
dispositiva och tvingande. Den typ av avtal som det fästs störst vikt vid är de som är 
ömsesidigt förpliktande, det vill säga att båda parter ska prestera till den andre. Det är 
främst denna typ av avtal som är aktuella i den här framställningen och jag tänker inte 
behandla ensidigt förpliktande avtal, till exempel gåva, mer är flyktigt.30 

Det finns också andra typer av avtal som kan uppkomma utan att parterna aktivt ingår 
dessa. Så är fallet mellan föräldrar och barn och mellan äkta makar. Avtal som makar 
ingår  var  för  sig  men  som  är  menade  för  båda,  aktualiseras  inte  förrän  någon  av 
makarna,  eller  båda,  söker äktenskapskillnad.  Detta sker exempelvis  när den ena av 
makarna köper en bil som faktiskt används av båda två i lika stor utsträckning och det 

27 Prop. 1993/94:251, s. 106
28 Obligationsrättskommitténs motiv till Avtalslagen
29Adlercreutz, A., 2002, Juristförlaget, s.15 ff
30A a s. 22 ff 
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vid boutredningen ska göras en fördelning av giftorättsgods. På dessa typer av avtal 
tillämpas då inte AvtL:s regelverk.31

4.2 Rättslig handlingsförmåga eller bristen på denna

Alla fysiska personer betraktas som rättssubjekt det vill säga kan äga tillgångar och ha 
skulder. Dock krävs det för fullt förfogande över den egna egendomen att man har full 
rättshandlingsförmåga. Denna fulla rättsliga handlingsförmåga inträder först då personer 
uppnår 18 års ålder. Den som är under 18 år har begränsad rättshandlingsförmåga. Om 
en underårig saknar rättshandlingsförmåga ska denne företrädas av sin förmyndare som 
då blir  den underåriges  ställföreträdare  och därmed handlar  i  den omyndiges  namn. 
Dock  finns  det  begränsningar  i  behörigheten  för  en  förmyndare  som  kräver 
överförmyndares samtycke.32

4.3 Vem kan ingå avtal

Som  tidigare  påpekats  kan  den  som  har  rättslig  handlingsförmåga  ingå  avtal  med 
bindande verkan.33 Den omyndige kan inte råda över sin egen egendom eller åta sig 
förpliktelser.  Inte  heller  ingå  avtal,  med  rättslig  verkan,  utan  förmyndares 
godkännande.34Efter att barnet fyller 16 år kan den underårige utföra vissa handlingar 
och  teckna  vissa  avtal.  Detta  innebär  att  den  som  är  16  år  till  exempel  kan  ingå 
arbetsavtal,  förfoga över sin egen arbetsinkomst samt driva rörelse med förmyndares 
tillstånd  och  företa  rättshandlingar  som är  normala  för  verksamhetens  bedrivande.35 

Dessutom kan en underårig med eget hushåll ingå sedvanliga rättshandlingar som berör 
hushållningen eller eventuell uppfostran av barn som tillhör hushållet.36 Till sist får en 
underårig  råda över gåva med villkor.  Det samma gäller  egendom förvärvad genom 
testamente med villkor. Villkoret i båda fallen måste då stipulera att den underårige får 
råda över egendomen själv.37

4.4 Ogiltighetsgrunder vid ingående av avtal med underåriga

De avtal som den omyndige ingår utan förmyndares samtycke är inte rättsligt bindande 
när de ligger utanför den rättsliga handlingsförmågan, enligt huvudregeln i FB.38 Det har 
ingen  betydelse  att  motparten  är  godtroende  avseende  exempelvis  åldern  på  den 
omyndige. Om det är så, att omständigheter ger den godtroende motparten anledning att 
förutsätta,  att  förmyndare  samtyckt  till  avtalet  så  blir  rättshandlingen giltig  mot  den 
omyndige.  Detta  kan  vara  fallet  när  förmyndaren  låter  den  omyndige  förfoga  över 
kontanta medel.39 Enligt  FB har även motparten i ett ingånget avtal rätt att frånträda 
detta grundat på att avtalet ingåtts utan förmyndares samtycke. Enligt huvudregeln så 
gäller detta dock bara innan rättshandlingen blivit fullgjord eller godkänd.40 

31A a s. 25 
32 SOU 1988:40 s.78.
33 Se avsnitt 4.2
34 FB 9 kap. 7 § 1 st.
35 FB 9 kap. 2 § jfr. 6 kap. 12 §, 9 kap. 3 & 5 §§., SOU 1988:40 s.78 f., Prop. 1993/94:251 s. 111
36 FB 9 kap. 2a §
37 SOU 1988:40 s.78 f., Prop. 1993/94:251 s. 111., FB 9 kap. 4 §
38 FB 9 kap. 1 §, avseende rättslig handlingsförmåga se 4.2
39 Grauers, F. s. 236-237.
40 SOU 1988:40 s.79, FB 9 kap. 6 §
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4.5 Samtycke till avtal

En förmyndares samtycke kan dock vara ”tyst”, verifieras genom konkludent handlande 
eller så kan en omyndigs rättshandling i efterhand ratihaberas av förmyndaren, det vill 
säga  godkännas  i  efterhand.41 Detta  innebär  att  när  föräldrarna  eller  barnet,  med 
föräldrarnas  godkännande,  ingår skuldförbindelse och föräldrarna betalar  eller  barnet 
självt betalar med pengar som de har förfogande över, så blir avtalet gällande. Skulle 
således betalning inte ske blir avtalet automatiskt ogiltigt när tidsfristen för frånträdande 
inträtt enligt FB.42 

I  praktiken  ingår  underåriga  avtal  hela  tiden.  Det  kan  till  exempel  gälla  inköp  av 
leksaker, en tripp till kiosken för inhandlande av godis eller inköp av kläder. Det krävs 
med andra ord inget uttryckligt samtycke från förmyndaren vilket även är fastslaget i 
avgöranden från ARN.43 I dessa fall har det varit tillräckligt att förmyndaren gjort det 
möjligt för den underåriga att ingå avtalet. 

I  rättsfallet  RH 1988:82 handlade  en 13-årig  flicka skor  för 840 kr och hon ville  i 
efterhand häva köpet. Som grund hävdade mamman att det inte förelåg något samtycke 
mellan henne och flickan. Butiken hävdade i sin tur att mamman måste samtyckt till 
inköpet  genom att  ge flickan  förfogande över sagda pengar.  Hovrätten  ansåg att  ett 
samtycke  kan  förväntas  finnas  från  vårdnadshavaren  då  flickan  fått  förfoga  över 
pengarna. Samtidigt säger domstolen att butiksbiträdet inte behöver förutsätta att flickan 
kommit  över pengarna olovligen och inga andra omständigheter  talade heller  för att 
flickan handlade något som pengarna inte var avsedda för.

Förmynderskapsutredningen  föreslog  att  bestämmelsen  i  FB 9 kap. l §  borde 
förtydligas  så  att  det  klarare  framgår  att  föräldrarnas  samtycke  kan  vara  tyst. 
Utredningen föreslog vidare att klarare riktlinjer bör ges beträffande när ett samtycke i 
allmänhet  skall  kunna  anses  föreligga44 Detta  är  däremot  inte  gjort  ännu  utan 
förmynderskapsutredningen har förutsatt att föräldrar handlar med sina barns bästa för 
ögonen. De anser därmed att den samhälleliga kontrollen i de allra flesta fallen inte är 
nödvändig. Det som utredningen däremot diskuterar är de tillfällen där föräldrar saknar 
kunskap och erfarenhet som gör att de, trots sitt bästa agerande, gör att förvaltningen av 
egendomen  ändå  inte  blir  till  barnets  bästa.45 Som exempel  på  sådana  tillfällen  ges 
förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastighet och så vidare.

5 Underårigas skuldsättning

Genom överlåtelse- och upplåtelseavtal skapas rättigheter och skyldigheter för parterna. 
Detta kan uttryckas så att en person svarar för sina egna skulder endast med sina egna 
tillgångar. En gäldenär svarar med sina tillgångar, vilket innebär att en borgenär, i sista 
hand, har rätt att med hjälp av exekutiv myndighet ta gäldenärens egendom i anspråk. 
Exempel på detta är, när en gift person är gäldenär är det endast dennes tillgångar som 
kan tas i anspråk för hans skulder, inte makens eller makans. Detsamma gäller mellan 
föräldrar och barn. Barnet svarar inte för föräldrarnas skulder och föräldrar svarar inte 
för barnets skulder.46 

41 SOU 1988:40 s.78 
42 FB 12 kap. 10 § första stycket, ”inom en månad”, FB 9 kap. 2a §, Prop. 2007/08:150, s. 31
43 ARN 2003- 7431, 1999-1495 och 1999-4143, som jag valt att inte återge.
44 SOU 1988:40 s. 171 f., Prop. 1993/94:251 s. 171 f. 
45 Prop. 1993/94:251, s. 106
46 Grauers, F., 2002, Fakta Infodirekt Sweden AB s. 16 f 

11



Föräldrar  handlande  för  sina  barns  räkning  sker  vanligtvis  inom  den  fria 
föräldraförvaltningen. Även när de allra flesta föräldrar har det bästa för barnen i åtanke 
så kan det hända att en skuldsättning sker. Trots tidigare försök till ändrad lagstiftning 
fortsätter antalet skuldsatta underåriga att öka.

I FB står det att förmyndare inte får skuldsätta den omyndige eller ta upp lån utan att 
förmyndaren  fått  tillstånd  från  överförmyndaren  i  kommunen.  Detta  gäller  även 
förbindelser som den omyndige själv ingår. Det finns dock en viss handlingsfrihet när 
det gäller åtgärder som sker inom ramen för en rörelse som den omyndige driver med 
överförmyndarens tillstånd. Det är dock så att när föräldrar undertecknar eller på annat 
sätt godkänner ett kreditköp, hur liten summan än är, skuldsätter de sina underåriga. 
Enligt  motiven  bör  inte  föräldrar  kunna  uppta  ens  små  konsumentkrediter.  Med 
samtycke från överförmyndaren kan en kapitalvara eventuellt inköpas på kredit, när den 
utgör något som den omyndige har stor användning av.47 

5.1 Vilken typ av skuldsättning sker

Större andelen av de skulder som underåriga har grundar sig på skadeståndsskyldighet 
som den underårige ådragit sig.  En annan stor del av skulderna är fordonsrelaterade 
skulder som uppkommit för att föräldrarna låtit registrera motorfordon i den underåriges 
namn.48 Idag kan man inte sätta barn i skuld genom fordonsinnehav. Genom Lag om 
vägtrafikregister skall, när ett barn uppges vara ägare till ett fordon, lagen tillämpas på 
förmyndaren  för  sagda  barn.  Detta  innebär  att  förmyndaren  också  ska  registreras  i 
vägtrafikregistret.  Det  samma  gäller  när  fordonet  innehas  genom  kreditköp  med 
återtagandeförbehåll som är tidsbestämt till minst ett år. Denna typ av skulder minskar 
men utgör fortfarande en stor del av de underårigas skulder. Detta beror dock på att 
skulder som uppkom före den första oktober 2006, när ändringarna rörande fordons 
ägare genomfördes, fortfarande är gällande enligt de gamla reglerna.49  

Det finns ett undantag rörande det tillfället när ägaren, den underårige, har tillstånd att 
själv framföra fordonet. Ett sådant fordon är till exempel en så kallad ”EPA - traktor”, 
det vill säga fordon som kräver traktorkörkort och inte får framföras i hastigheter över 
30 km/h.  Innebörden av lagen blir att  den betalningsskyldighet som den registrerade 
ägaren  påläggs  till  exempel  felparkeringsavgifter  och  fordonsskatt,  ska  belastas  den 
omyndiges  förmyndare  och  inte  barnet  självt.  Annan  betalningsskyldighet  som kan 
uppkomma,  för  ägaren  av  ett  fordon,  genom andra  lagar,  innehåller  samma  typ  av 
bestämmelser  med samma innebörd.  När den som är ägare fyller  arton år och själv 
erhåller förarbevis för fordonet ska vägverket ändra i fordonsregistret så att den tidigare 
omyndige ägaren blir den rätte ägaren med betalningsansvar. Om båda föräldrarna är 
förmyndare måste båda stå som förmyndare på registreringen av fordonet. Detta för att 
inte någon förmyndare ska kunna registreras mot sitt vetande.50

Enligt kronofogdemyndigheten finns det ytterligare en form av skulder som ökar bland 
de underåriga. Detta är nämligen sjukvårdsavgifter som uppkommer i den omyndiges 
namn. Sjukvårdsavgifter för underåriga är vanligtvis subventionerade och därmed ofta 
gratis, men när man söker akut sjukvård kostar den oftast pengar. När man missar en 
bokad tid brukar landstingen ta ut sjukvårdsavgiften som en slags böter för misstaget.51 

47 FB 13 kap. 12 §, Saldén, Å., 2005, Iustus, s.274., NJA II 1924 s. 431 ff, NJA II 1995 s. 60 ff 
48 SOU 2004:112, s 62.
49 Prop. 2005/06:117 s. 40, specialmotivering till 1 §.
50 Lag (2001:558) om vägtrafikregister, 4a §, Prop. 2005/06:117 sida 41, specialmotivering.
51 Detta enligt kontakt med Tina Häggmark, Kommunikatör, Pressombud för 
kronofogdemyndigheten, Umeå.
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De vårdavgifter  som tas ut av Landstingskommunerna är knutna till  patienten vilket 
innebär att underåriga som är patienter är själva knutna till den skuld som uppkommer.52 

 
5.2 Inkassobolagens handläggning av ärenden mot underåriga

Det  har  nyligen  utkommit  en  rapport  från  Datainspektionen  angående  hur 
inkassobolagen hanterar de underåriga gäldenärerna som de kommer i kontakt med.53 

Den  bygger  på  en  enkätundersökning  till  60  inkassobolag  och  föreningar  som har 
Datainspektionens  tillstånd  att  bedriva  inkassoverksamhet.  Undersökningen  visar  att 
många fler underåriga är skuldsatta och förekommer i inkassobolagens olika register, än 
vad  som  tidigare  varit  känt.  I  rapporten  framkommer  att  det  finns  drygt  79  500 
kravärenden mot underåriga gäldenärer. I april 2008 utgjordes ärendena, till  64%, av 
fordringar under 500 kr.54  Dessa fordringar har uppkommit främst genom civilrättsligt 
ingångna  avtal  avseende  skolfoton,  tidningsprenumerationer,  postordervaror, 
telefontjänster av olika slag och olika fritidsaktiviteter. Sedan finns det en grupp krav 
som uppkommit genom offentligrättsliga fordringar såsom straffavgifter, skatteskulder, 
fordonsrelaterade avgifter med mera.55 

Den  underårige  får  ingå  avtal  med  pengar  som  är  dennes  egna  eller  genom  att 
förmyndaren samtycker. Enligt datainspektionens allmänna råd till inkassobolag så ska 
inte inkassoåtgärder vidtas när det är uppenbart att gäldenären är underårig. Det kan 
dock vara så att  avtalet  är lagligt  bindande när den underårige har använt sina egna 
pengar eller när förmyndaren har godkänt avtalet.56 

5.3 Kontroll av grunden för fordran

Enligt rapporten från Datainspektionen sker, av vissa inkassobolag, en kontroll av vem 
som  är  gäldenär,  för  att  kunna  avgöra  det  ingångna  avtalets  giltighet.  Några 
inkassobolag  uppger  att  de  bara  gör  en  ”rimlighetskontroll”  avseende  vem  som är 
gäldenär. De flesta av bolagen anser dock att de ska tillförsäkra sig att det ingångna 
avtalet  är  godkänt  av  förmyndaren  genom  namnteckning  eller  liknande.57 Detta  är 
förståeligt  eftersom det eventuellt  kan öka chanserna att få fordran reglerad men det 
innebär inte att förmyndaren är betalningsskyldig, utan det är fortfarande den underårige 
som är gäldenär och därmed betalningsansvarig. 

5.4 Till vem adresseras kravbreven?

En del av inkassobolagen adresserar kravbreven till den omyndige direkt medan andra 
använder  tilläggen  ”till  målsman  för” eller  ”till  förmyndaren  för”.  En tredje  variant 
förekommer och det är att kraven adresseras direkt till målsman, vårdnadshavaren eller 
förmyndaren. Det är dock flera av bolagen som adresserar på olika sätt beroende på vad 
fordran grundar sig på, exempelvis offentlig- eller privaträttslig. Datainspektionen anser 
att när krav skickas ska de adresseras till förmyndaren men att det klart måste framgå 
vem som är gäldenär. 58

52 Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763, 26 §.
53 Datainspektionens rapport, 2008:2
54 Detta inkluderat eventuell upplupen ränta och andra kostnader. 
55 Datainspektionens rapport, 2008:2 s. 10.
56 A a s. 7., se även avsnitt 5.5
57 A a s. 10
58 A a s. 20
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5.5 Rättsliga åtgärder och preskription

Några  rättsliga  åtgärder  mot  underåriga  gäldenärer  vidtas  inte  av  60%  av 
inkassobolagen. Med rättsliga åtgärder menas ansökan om betalningsföreläggande och 
handräckning eller stämning. Några av bolagen vidtar rättsliga åtgärder när fordringarna 
uppkommit  genom bestämmelser  i lag,  när deras uppdragsgivare kan visa att  avtalet 
tillkommit på ett ostridigt sätt eller när fordran står oemotsagd. I vissa fall sker även 
rättsliga  åtgärder  när  det  finns  risk  för  att  fordringen  ska  preskriberas  eller  när 
uppdragsgivaren  specifikt  uttrycker  en  önskan  över  att  åtgärder  ska  vidtas. 
Preskriptionsavbrott  sker  vanligast  genom att  brev ställs  till  gäldenären  själv.  Vissa 
bolag försöker få till preskriptionsavbrott genom att ställa kravet till  den underåriges 
föräldrar  eller  förmyndare.  Enligt  PreskL 5  §  kan  avbrott  bara  ske  när  meddelande 
skickas till den rätte gäldenären. Det är borgenären som står risken för att ett brev med 
krav eller  påminnelse inte når gäldenären och att  preskription därmed inte avbryts.59 

Några  av  bolagen  uppger  att  de  inte  gör  försök  till  preskriptionsavbrott  innan 
gäldenären blivit myndig.60  

5.6 Gäldenärsbyte

Ett gäldenärsbyte innebär att fordringen övertas av någon annan. Vid den här typen av 
avtal skulle det innebära att fordringen övertas av förmyndaren. Detta kan inte ske utan 
att  förmyndaren  godkänner  detta  och  att  borgenären  godtar  förmyndaren  som  ny 
gäldenär.  Ca  75%  av  inkassobolagen  medverkar  frivilligt  till  gäldenärsbyten.  Det 
framkom i datainspektionens rapport, att flera av inkassobolagen gärna skulle se att det 
skedde  ett  automatiskt  gäldenärsbyte  när  gäldenären  är  underårig  och  förmyndaren 
samtyckt  till  avtalet.  Flera  ansåg  även  att  skuldsättning  genom  föräldrar  eller 
förmyndare sker på grund av att dessa saknar kunskap om att den handling de företagit 
har  skuldsatt  den underårige och därför skulle  det  vara befogat  med ett  automatiskt 
gäldenärsbyte.61 

Skuldsättning av omyndiga eller underåriga uppträder ofta på grund av okunskap men 
det finns även de förmyndare som skuldsätter den underårige eller omyndige för egen 
vinnings  skull.  Ett  automatiskt  gäldenärsbyte  skulle  innebära  att  föräldrarna  till  en 
underårig person automatiskt skulle bli betalningsansvariga. 

Datainspektionen säger i sin rapport att de olika inkassobolagen tolkar FB på olika sätt 
och därmed drar de också olika slutsatser avseende vem som anses vara gäldenär. Detta 
visar  sig när inkassobolagen,  avseende vissa typer  av fordringar,  sätter  förmyndaren 
som gäldenär istället för den omyndige redan när de får ärendet på sitt bord. Det görs 
ingen  kontroll  av  kreditvärdighet  av  förmyndaren  och  inte  heller  inhämtas  något 
godkännande  från  förmyndaren  vilket  i  sig  är  olagligt  och  inte  svarar  mot  god 
kreditgivningssed. De flesta av bolagen anser att det krävs en lagändring med tydliga 
regler.62

  

59 Preskriptionslagen, PreskL (1981:130), NJA 1996 s. 809.
60 Datainspektionens rapport, 2008:2 s. 11
61 A a s. 12
62 A a s. 18,
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6. Tvister mellan barn och föräldrar 

När det uppkommer en situation där föräldrar har skuldsatt sitt barn så finns det vissa 
lagrum som reglerar hur kontroll ska ske, vem som ska sköta kontrollen och under vilka 
förutsättningar skadestånd kan bli aktuellt.  

6.1 Det allmännas kontroll

Överförmyndaren är den som skall utöva tillsyn över föräldrar och dessa är i sin tur 
skyldiga  att  lämna  de  upplysningar  som behövs för  att  överförmyndaren  ska  kunna 
utöva denna kontroll.63 Om överförmyndaren anser det nödvändigt kan denna kräva att 
föräldrar  ställer  säkerhet  för  den  egendom  som  står  under  förvaltning  och  denna 
säkerhet ska då förvaras hos kronofogdemyndigheten.64 Socialnämnden i kommunerna 
har  en skyldighet  att  anmäla  om det  kommer  till  deras  kännedom att  föräldrar  inte 
iakttar den skyldighet som åligger dem när det gäller förvaltandet av barnets tillgångar.65 

Problemet här är att det först måste komma till deras kännedom. Överförmyndaren och 
överförmyndarnämnden står  under Länsstyrelsens kontroll.66 Kronofogdemyndigheten 
ska  rapportera  till  överförmyndaren  när  en  underårig  söks  för  en  skuld  hos 
Kronofogdemyndigheten. Det samma gäller om ett indrivningsärende mot en underårig 
anhängiggörs hos Kronofogdemyndigheten.67 

6.2 Skadeståndsrättslig  ersättning

Om en förälder68,  genom uppsåt  eller  oaktsamhet,  skuldsätter  den  underårige  på  ett 
sådant sätt som orsakar denne skada, ska föräldern ersätta denna skada. Detta innebär 
att föräldrar som skadar sitt barn ekonomiskt blir skadeståndsskyldiga. När talan mot en 
förälder  väcks,  ska rätten  fastställa  om dennes  handlande  varit  försvarligt  eller  inte. 
Rätten  använder  då  måttet  ”normal  aktsamhet”  för  att  bestämma  om  förvaltare, 
förmyndare eller gode män är skadeståndsskyldiga.  Paragrafen gäller så väl straffbart 
som icke straffbart handlande och ska ge ersättning för all ekonomisk skada även när 
den  inte  är  sammankopplad  med  fysisk  skada  på  egendom.69 I  rättsfallet 
NJA 1940 s. 336 hade en omyndig en fordran mot en borgenär grundad på försäljning 
av en fastighetsandel. Dennes förmyndare säkerställde inte säkerhet för den omyndiges 
fordran och vidtog inte heller andra åtgärder för att indriva fordran. Detta ledde till att 
den  omyndiges  fordran  preskiberades.  Rätten  ansåg att  förmyndaren  var  skyldig  att 
ersätta den omyndige för sin underlåtenhet att handla.70 Detta innebär att föräldrar som 
skuldsätter sina barn och inte fullgör den betalningsskyldighet som uppkommer, kan bli 
skyldiga  att  ersätta  den skada som uppkommer  när  barnen för  talan  därom.  Vid de 
tillfällen då exempelvis en förälder beställer en tidningsprenumeration i sitt barns namn 
är det, trots godkännande från föräldern, barnets skuld. Man kan tycka att det sker ett 
samtycke från förälderns sida som ska göra dem till betalningsansvariga men det finns 
ingen praxis som kan stödja detta.  Föräldern kan således bli ersättningsskyldig för sin 
underlåtenhet att skydda barnets tillgångar.

63 FB 12 kap. 9 § och  16 kap. 1 §
64 FB 12 kap. 13 § och Utsökningsbalk (1981:774) 2 kap. 25 §
65 Socialtjänstförordningen (2001:937) 5 kap. 3 §, 3 p.
66 FB 19 kap. 17 §
67 Utsökningsförordningen (1981:981) 2 kap. 9 § och Förordningen (1991:1339) om 
betalningsföreläggande och handräckning, 8a §
68 När det i detta kapitel skrivs “förälder” menas också förmyndare, gode män och förvaltare.
69 FB 12 kap. 14 §
70 FB 12 kap. 14 §., NJA II 1924 s. 365 ff
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6.3 Preskription av fordringar mot förmyndare

Så länge  en förälder  fortfarande  är  förmyndare  för  sitt  barn och  den omyndige  har 
fordringar  mot  föräldern  så  kan  inte  fordringen  preskriberas,  vare  sig  fordringen  är 
hänförlig  till  förmynderskapet  eller  ej.  Detta  är  grundat  på deras inbördes  ställning, 
eftersom  det  åligger  föräldern  att  bevaka  den  omyndiges  rättigheter.  Det  är  enligt 
motiven inte nödvändigt med en bestämmelse som fastställer detta. Det är inte heller 
motiverat med annan bevakning av den omyndiges fordringar, än den som det åligger 
föräldern att göra.71 Därmed är fordringar som den omyndige har mot föräldern också 
gällande  så  länge  förmynderskapet  fortgår.  Föräldern  ska  förvalta  den  omyndiges 
egendom som om den vore sin egen.

När förmynderskapet upphör på grund av att den omyndige blir myndig eller på grund 
av att  någon annan  övertar  förmynderskapet  skall  föräldern ge in en avräkning till 
överförmyndaren och det åligger denne att se till att avräkningen kommer in. Om den 
omyndige inte har några tillgångar så behöver inte föräldern inge någon avräkning.  När 
den  ansvarige  överförmyndaren  visat  sin  slutredovisning  ska  eventuella  anspråk  på 
ersättning  göras  gällande  inom  ett  år  från  det  handlingarna  överlämnats  från 
överförmyndaren. Denna tidsfrist rör inte en klandertid över sluträkningens riktighet, 
utan  en  preskriptionstid  över  den  eventuella  fordran  som  den  omyndige  kan  ha 
gentemot  sina  föräldrar.  Fordran  ska  vara  grundad  på  hur  tillgångarna  förvaltats. 
Sluträkningen  ska  innehålla  en  förteckning  över  den  omyndiges  tillgångar  som 
föräldern förvarat och de eventuella skulder som finns.72  

Föräldern skall själv, från egna medel, ersätta den brist som uppstått. Finns det skäl att 
göra en fordran gällande mot en förälder så är detta ett skadeståndsanspråk. Även om 
den omyndiges tillgångar förskingrats genom lagstridiga åtgärder så är det en talan om 
skadeståndsanspråk som ska föras. Denna paragraf tillämpas även när föräldrar, inom 
den fria föräldraförvaltningen, varit uppsåtliga eller oaktsamma. Det kan däremot vara 
svårare  för  den  omyndige  att  bevisa  ett  skadeståndsanspråk,  inom  den  fria 
föräldraförvaltningen,  då den typen  av förvaltning  inte  står  under  överförmyndarens 
kontroll.73 Om den underårige önskar att väcka talan grundad på föräldrars förvaltning 
ska den väckas vid den ort där den underårige har sin hemvist eller vid rätten i den ort 
där förvaltningen utförts.74 

71 FB 12 kap. 15 §, Wallin G. 1996, Norstedts Juridik s. 413 f
72 FB 13 kap. 15 §, Wallin G. 1996, Norstedts Juridik s. 444 ff
73 FB 12 kap. 14 §., Wallin G. 1996, Norstedts Juridik s. 411 ff
74 A a., NJA II 1924 s. 365 ff, Det samma gäller för andra personer som står under förmynderskap, har 
godman eller förvaltare.
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7. Regeringens förslag till ändringar i Föräldrabalken

Med det nya lagförslaget vill regeringen minska risken för missbruk av barns tillgångar 
och till viss del stärka det allmännas insyn. Lagförslaget innehåller dessutom förslag på 
lagändring så att föräldrar inte ska kunna skuldsätta sina barn utan överförmyndarens 
samtycke. En förstärkning av den allmänna tillsynen ska också ske genom att förbättra 
överförmyndarens tillgång till information. Den reform som genomfördes 1995 anses ha 
fallit väl ut. Denna reform innebar dock att den fria föräldraförvaltningen gjordes ännu 
friare på vissa punkter.75 Den nya lagstiftningen innebär dock större begränsningar i 
föräldraförvaltningen. Jag ska här göra en genomgång av de paragrafer som jag tidigare 
i uppsaten refererat till och kommentera eventuella förändringar som har relevans för 
uppsatsen.

7.1 Föräldrabalkens 12 kapitel 15 § och de ändringar som där införs.

Tidigare lydelse:

15 § Talan om ersättning enligt 14 § skall väckas inom ett år från det att handlingar som 
anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är behörig att ta emot redovisning för 
förvaltningen. Om talan inte väcks inom nämnda tid, är talerätten förlorad. Detta gäller 
inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.76

Ny lydelse av paragrafen med ändringar i kursiv stil: 

15 § Talan om ersättning enligt 14 § ska väckas inom tre år från det att handlingar som 
anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är behörig att ta emot redovisning för 
förvaltningen. Om talan inte väcks inom nämnda tid, är talerätten förlorad. Detta gäller 
inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.77

Omskrivningen av paragrafen behandlar  preskription vid anspråk på skadestånd mot 
förmyndare, förvaltare och gode män med anledning av förvaltning av tillgångar och 
egendom. Preskriptionstiden fastställs till tre år. Både utredningen och regeringen anser 
att den fria föräldraförvaltningen ska omfattas av denna preskriptionsregel. Dock ska 
inte  denna preskriptionstid  gälla  om ställföreträdaren  gör sig skyldig till  brott  enligt 
BrB. Preskriptionstiden fyller den funktionen att ställföreträdaren inte behöver sväva i 
ovisshet  angående  sina  förehavanden  och  inte  heller  vara  oviss  över  om  dennes 
huvudman tänker väcka talan eller inte. Huvudmannen behöver tid för att sätta sig in i 
den  redovisning  som är  inlämnad  och  gå  igenom,  eller  få  hjälp  att  gå  igenom  de 
bokförda händelserna. Sedan måste eventuellt kontakt tas med överförmyndare, banker 
och  andra  för  att  få  eventuella  kompletterande  upplysningar.  Ställföreträdaren  kan 
dessutom få tid på sig att ta kontakt med jurister för biträdande. Det är även så att den 
ställföreträdare som har något att dölja kanske förhalar utlämnande av uppgifter.78

Den som är förordnad förmyndare, förvaltare eller god man ska när uppdraget upphört 
lämna  en  sluträkning  till  överförmyndaren  angående  den  egendom  som  denne 
förvaltat.79 Överförmyndaren  får,  när  särskilda  skäl  finns,  lämna  besked  om  att 
ställföreträdaren inte behöver avge sluträkning eller att denna kan lämnas i en enklare 

75 Prop. 2007/08:150, ”Förmyderskapsrättsliga frågor”, träder i kraft 1 januari 2009
76 SFS 1994:1433
77 SFS 2008:910
78 Prop. 2007/08:150 s.50 ff
79 A a. FB 14 kap. 18 §
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form.  När  överförmyndaren  granskat  sluträkningen  ska  den,  tillsammans  med 
årsräkningar och annat som förvaras hos överförmyndaren lämnas över till den som är 
behörig att ta emot redovisningen.80När det gäller den föräldraförvaltningen som står 
under överförmyndarens kontroll så gäller i stort sett samma regler. 

När  föräldrarnas  förmynderskap  upphör  ska  de  ge  in  sin  sluträkning  till 
överförmyndaren som ska granska och sedan överlämna sluträkningen till den som är 
behörig att ta emot redovisningen. Det är först när den underårige blir 18 år eller när 
föräldrarna  fråntas  förvaltning  av  den  underåriges  tillgångar  som  preskriptionstiden 
börjar löpa. Om överförmyndaren vid revision upptäcker felaktigheter så ska de göra 
förmyndaren  uppmärksam  på  detta,  som  då  ska  få  en  chans  att  förklara  sig. 
Överförmyndaren ska även bistå den omyndige eller underårige med de uppgifter som 
behövs för att väcka talan.81

Angående den fria föräldraförvaltningen så gäller inte den treåriga preskriptionstiden. 
Detta  för  att  förutsättningen  för  att  fristen  ska  börja  löpa,  är  bland  annat,  att 
slutredovisning  lämnats  till  överförmyndaren,  som i  sin  tur  lämnat  dessa  till  någon 
redovisningsberättigad. Föräldrar är enligt den fria föräldraförvaltningen inte skyldiga 
att inge någon sluträkning och därmed börjar preskriptionstiden för deras förvaltning 
inte löpa. Här gäller istället den allmänna tioåriga preskriptionsfristen som torde börja 
löpa när den underårige fyller 18 år. Ur propositionen framgår att det inte är nödvändigt 
med  en  treårig  preskription  för  föräldrars  förvaltning  då  barn,  även  över  18  år,  är 
tämligen fast anknutna till  sina föräldrar. Dessutom torde det enligt utredningen inte 
vara något större problem för föräldrar att förvara den dokumentation som berör den fria 
förvaltningen. Om föräldrarna i sin tur inte förvaltar sitt barns tillgångar på rätt sätt eller 
inte  har goda intentioner  överlag,  så underlättar  en treårig  preskriptionstid  för dessa 
föräldrar att slippa ansvar. Den som nyss blivit 18 har dessutom inte kunskaperna för att 
tillgodogöra sig den information som finns i sagda dokument. 82

7.2 Föräldrabalkens 13 kapitel 12 § och de ändringar som där införs.

Tidigare lydelse av paragrafens första stycke:

12 § För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överförmyndarens 
samtycke

1. ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse,
2. ingå borgensförbindelse, eller
3. ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon 

annans förbindelse.83

Ny lydelse av paragrafens första stycke med ändringar i kursiv stil: 

12 § För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överförmyndarens
 samtycke

1. ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige  
sätts i skuld,

2. ingå borgensförbindelse, eller

80 A a., FB 16 kap. 8 §
81 Prop. 2007/08:150, s. 53.
82 A a s. 53
83 SFS 1994:1433
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3.  ställa  den  omyndiges  egendom  som  säkerhet  för  den  omyndiges  eller  någon 
annans förbindelse.84

Paragrafen anger vilka bestämmelser som gäller vid vissa typer av rättshandlingar som 
föräldrar  kan  ingå  för  sina  barn,  dock  endast  med  överförmyndarens  samtycke. 
Förändringen motiveras med att olika former för betalning, förutom kontanter, blir allt 
vanligare  såsom distansavtal,  avtal  över  Internet  och liknande.  Samtidigt  har många 
unga skulder som uppkommer innan de fyller 18 år och därmed blir myndiga. Detta kan 
leda till svårigheter att till exempel skaffa en lägenhet eller ta banklån då den typen av 
avtal inte ingås av företagen om den omyndiga har betalningsanmärkningar. De skulder 
som uppkommer  när  barnen är  omyndiga  leder  onekligen  till  problem när  inträde  i 
vuxenlivet ska ske. Det är idag oklart vad skuldförbindelse innebär och därmed bör den 
formuleringen undvikas.85 

Det avgörande ska istället vara en rättshandling, som innebär att barnet sätts i skuld, ska 
kräva överförmyndarens  samtycke.  Föräldrar  bör  inte  ens  kunna ingå avtal  som ger 
kortare betalningsanstånd och som inte rör större värden då illojala föräldrar då skulle 
kunna förorsaka barnen stora skulder genom inköp på kredit. Regeringen anser, vilket 
också kronofogdemyndigheten visar, att det är de små beloppen som oftast orsakar att 
betalningsanmärkningar uppkommer86 

Regeringen  anser  dock  att  om  ett  avtal  redan  ingåtts  utan  inhämtande  av 
överförmyndarens samtycke så bör detta avtal kunna göras gällande om betalning sker 
inom  betalningsfristen.  Det  skulle  dessutom  leda  till  omfattande  administrativa 
kostnader  om  föräldrarna  skulle  inhämta  samtycke  vid  varje  liten  transaktion  som 
innebär en kortare tids skuldsättning.87 

7.3Föräldrabalkens 19 kapitel 17 § och de ändringar som där införs

Tidigare lydelse av paragrafens första stycke:

17 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över överförmyndares och överförmyndar-
nämnders verksamhet.88

Ny lydelse av paragrafens första stycke med ändringar i kursiv stil:

17 § Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över överförmyndares och överförmyndar-
nämnders verksamhet. 

Länsstyrelsen ska 
– med råd stödja överförmyndarna och överförmyndarnämnderna i deras verksamhet 

och därvid främja en enhetlig rättstillämpning, och 
– se till att utbildningen av överförmyndarna, ledamöterna i överförmyndar-

nämnderna och ersättare är tillfredsställande.89

Paragrafen handlar om länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndarverksamheten. I det 
nya andra stycket framhålls länsstyrelsernas rådgivande roll och deras ansvar för tillsyn 

84 SFS 2008:910
85 Prop. 2007/08:150, s. 28 f
86 A a s. 28 f
87 A a s. 30
88 SFS 1994:1433.
89 SFS 2008:910
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såvitt avser utbildning. Överväganden återfinns i avsnitt 8 och 9 i propositionen. I första 
strecksatsen erinras om att länsstyrelserna ska stödja överförmyndare med rådgivning 
för att främja en enhetlig rättstillämpning. Det rör sig dels om rådgivning i enskilda 
frågor, dels om mer generella råd. Rådgivningen kan avse såväl rättsliga frågor som 
frågor avseende arbetssätt och organisationsformer.  Länsstyrelserna bör som ett led i 
rådgivningsansvaret  löpande  sprida  information  bland  överförmyndarna  om  ny 
lagstiftning, viktiga rättsfall och uttalanden av Justitieombudsmannen m.m. 

Länsstyrelserna  ska  enligt  andra  stycket,  andra  punkten,  se  till  att  utbildningen  av 
överförmyndare  är  tillfredsställande.  Länsstyrelserna  bör  informera  sig  om  vilka 
utbildningsinsatser  som  görs  för  överförmyndare  och  ledamöterna  i 
överförmyndarnämnder  samt  deras  ersättare.  Det  finns  inte  något  som  hindrar  att 
länsstyrelserna tillhandahåller utbildning av överförmyndare, men det är inget krav att 
så ska ske. Syftet med bestämmelsen är att länsstyrelserna ska förvissa sig om att de 
personer  som  utför  uppdrag  som  överförmyndare  eller  som  ledamot  av 
överförmyndarnämnd besitter nödvändig kunskap för uppdraget.
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8. Diskussion

Föräldrar är förmyndare för sina underåriga barn till den dag de fyller 18 år. Omyndig 
är man inte längre efter man fyllt 18 år, men det finns andra situationer som kan leda till 
att  personer  behöver  förvaltare  eller  gode  män.  Det  är  viktigt  att  förstå  att 
förmynderskapet upphör när den omyndige blir 18 år. Efter det har man förvaltare eller 
god man.  Vårdnadshavare är  den som är ansvarig för vårdnaden av den underårige. 
Vanligtvis  är  det  föräldrarna  som  är  vårdnadshavare  men  när  föräldrarna  av  olika 
anledningar inta kan sköta vårdnaden av sitt/sina barn så förordnas en vårdnadshavare. 
En förmyndare, oavsett när det är en förälder eller en förordnad förmyndare, skall se till 
att alla angelägenheter som rör den underårige blir tillgodosedda.  Detta gäller även de 
eventuella tillgångar eller andra egendomar som den underårige har. Tillgångarna får 
inte förfaras och ska användas till den omyndiges förehavanden som skola, eventuell 
bostad och allmänt välmående.  Även stora tillgångar förvaltas av föräldrar, förordnade 
förmyndare, förvaltare och gode män men under kontroll. 

Det är överförmyndaren som har tillsynsplikt över denna förvaltning och tillsätter dessa 
tjänster. Förmynderskapsutredningen föreslog i propositionen90 att det skulle göras en 
lagändring som begränsade föräldrars förvaltning med avseende på varifrån tillgångarna 
kommer. En sådan begränsning kan förvisso fylla sitt syfte men frågan är var man ska 
dra gränsen mellan föräldraförvaltning och överförmyndarkontrollerad förvaltning. Den 
som är  förälder kan känna att  denne anses vara oförmögen att  ta  vara på sitt  barns 
tillgångar, bara för att ett antal andra föräldrar inte kan sköta förvaltningen av sitt barns 
tillgångar. Jag förstår synpunkterna som redovisas i propositionen. Men jag skulle hellre 
se en ordning där man som förälder kan ansöka om att få vara förvaltare av barnets 
tillgångar. När man sedan, inom en förutbestämd tidsgräns, visat att man kan förvalta 
barnets tillgångar och inte tänker använda tillgångarna för egen vinning, kan man få ett 
permanent förvaltande. Visst innebär detta att föräldrar som inte har barnets bästa för 
ögonen kanske sköter sig under ”prövotiden”, men inte efter. Därför bör gällande regler 
avseende  överförmyndarkontroll  stå  fast.  Men  hur  får  överförmyndaren  reda  på  att 
pengarna överhuvudtaget betalats ut när den som betalar  ut pengarna inte har någon 
anmälningsplikt till överförmyndaren? Då tror jag mer på klarare regler för exempelvis 
myndigheter  och  försäkringsbolag  som betalar  ut  olika  former  av  ersättningar  eller 
socialförsäkringsförmåner där barnen är förmånstagare. Dessa myndigheter och bolag 
borde  åläggas  en  plikt  att  anmäla,  till  överförmyndaren,  när  barn  och  omyndiga  är 
förmånstagare  av  större  belopp,  förslagsvis  dagens  8  basbelopp.  Plikten  att  sätta  in 
pengarna på räntebärande konto vilar helt och hållet på föräldrarna. Men det går inte att 
bortse från att det finns både föräldrar och andra ställföreträdare som tillskansar sig den 
omyndiges tillgångar. 

De  regler  som  i  dag  existerar  angående  avtalsslut  är  väl  utvecklade  genom  flera 
årtionden. De flesta myndiga personerna vet hur man sluter ett avtal och vet att man 
måste  se över villkor  för att  skydda sig själv.  Avtal  används ofta  för att  sluta olika 
former av ekonomiska avtal, det vill säga omsättning av pengar, ofta i utbyte mot varor. 
För att avtal med underåriga ska vara giltiga måste avtalet godkännas av förälder. Den 
som är  underårig  har  inte  full  rättslig  handlingsförmåga  utan  ska  företrädas  av  sin 
förälder eller annan förordnad ställföreträdare. Detta kan göras antingen skriftligt eller 
muntligt. Föräldrar kan även i efterhand godkänna avtal som den underårige har ingått. 
En annan typ av godkännande av avtal är när föräldern ger den omyndige pengar för att 
själv köpa in det som pengarna var menade för. Men det händer att den omyndige köper 
något annat. Är då avtalet ogiltigt? Nej, inte utifrån praxis. Om föräldern har gett den 
90 Prop. 1993/94:251
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omyndige pengar i hand att använda, så föreligger det inget ansvar på butiksbiträdet att 
undersöka huruvida den underårige har rätt att ingå avtalet. Butiksbiträdet kan istället 
förutsätta att så är fallet. Avtalet blir således giltigt. 

Den underåriges rättshandlingsförmåga ökar med ålder. Det är reglerat i Föräldrabalken, 
att den som fyllt 16 år kan ingå vissa typer av avtal och då särskilt när den underårige 
tjänat  pengarna själv.  Men utifrån vad jag har kunnat  utläsa så bör den underåriges 
rättshandlingsförmåga öka även före 16 års ålder. Om en 15-åring kommer in i en butik 
för att  köpa ett  par jeans för 1000 kr, så skulle nog inte butiksbiträdet förutsätta  att 
denne behöver godkännande från 15-åringens förälder för att kunna ingå köpeavtalet. 
Däremot så kan jag tänka mig att så är fallet när den underårige är 10 år.  

Det  finns  regler  rörande  vad  som  sker  när  avtal  ingås  utan  godkännande  från 
ställföreträdare  eller  förälder  och  vilka  tillhörande  sanktioner  som kan  bli  aktuella. 
Enligt  föräldrabalken  kan  den  som  är  vårdslös  med  en  underårigs  tillgångar  bli 
skadeståndsskyldig.  Här  återkommer  vi  till  det  faktum  att  det  finns  föräldrar  som 
medvetet förbrukar sitt barn tillgångar. Det samma gäller när föräldrar inte bevakar den 
underåriges fordringar, så att tillgångar förfars. Trots att det är en ”fri förvaltning” så 
faller även den under samma skadeståndsskyldighet. För att en underårig ska kunna föra 
skadeståndstalan mot sin ställföreträdare krävs att överförmyndaren, när denne får in 
avräkningen,  upptäcker  att  det  finns  fel  i  bokföringen.  Det  åligger  då 
överförmyndarnämnden  att  påtala  bristerna  i  redovisningen  och  tala  om  för  den 
underårige att denne kan väcka talan. Sedan har den underårige 3 år på sig att väcka 
talan. Det samma gäller för en förälder med undantag att preskriptionstiden är 10 år. 
Detta är trots allt inget som man, när man fyller 18 år, får lära sig. Eftersom föräldrarna 
ofta  är  omedvetna  om detta  så  åligger  det  myndigheterna  att  informera  underåriga 
avseende detta. Det är alltså inte överförmyndaren som själv väcker talan.

Efter  det  att  jag  bestämt  ämne  för  uppsatsen  och  fram till  färdigställandet,  har  det 
kommit en proposition angående lagändringar i Familjebalken och det har även kommit 
en rapport från Datainspektionen.  De förslagna lagändringarna i FB behandlar bland 
annat det faktum att ingen ställföreträdare, förmyndare eller god man, på något sätt får 
skuldsätta  den  som  är  underårig  eller  omyndig,  inte  ens  föräldrarna.  Flera  av 
remissinstanserna  ville  att  undantag  skulle  göras  för  den  fria  föräldraförvaltningen 
avseende  mindre  krediter.  Men  med  tanke  på  den  rapport  som  kommit  från 
Datainspektionen, som visar att de flesta underåriga som har ärenden hos inkassobolag, 
har skulder under 500 Skr så är det inte försvarligt att den fria föräldraförvaltningen 
skulle  vara  undantagen  från  förbudet  mot  skuldsättning.  Dock väcks  frågor  av  mer 
praktiskt slag. Hur kommer avtalstecknandet att ske framöver? Jag tänker då speciellt på 
avtal via internet. Det är här som jag tror att de stora problemen kan uppkomma. Hur 
ska föräldrar, till exempel kunna visa att det inte är de själva som ingått avtalet utan 
deras barn?
  
Föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga för att de inte skött förvaltningen av barnets 
tillgångar på ett försvarligt sätt, men den fria föräldraförvaltningen gör att föräldrarna 
inte har någon redovisningsskyldighet, gentemot överförmyndaren, och det är först när 
barnet blivit myndigt som det kan väcka talan mot sina föräldrar. Om barnets tillgångar 
överstiger åtta basbelopp så gäller som sagt inte den fria föräldraförvaltningen. Då först 
inträder föräldrarnas redovisningsskyldighet inför överförmyndaren i kommunen. 
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Enligt den rapport som kom från Datainspektionen så är inkassobolagens handläggning 
av  ärenden  mot  underåriga  olika  mellan  bolagen.  Det  är  skillnad  i  vem  kraven 
adresseras till men det är störst skillnad i vem som står som borgenär när kravet skickas 
iväg. Det finns bolag som utövar gäldenärsbyte, från den underårige till dennes föräldrar 
när de är förmyndare. Detta görs oftast genom att föräldrarna tillfrågas om de kan tänka 
sig ta över skulden. Det ska dock sägas att vissa av inkassobolagens uppdragsgivare 
själva inte  godkänner  ett  gäldenärsbyte.  Avgörandet  ligger  på dem,  att  godta  en ny 
gäldenär. Det som egentligen fick mig att reagera är att vissa av inkassobolagen byter 
gäldenär  utan  att  tillfråga  vare  sig  sin  uppdragsgivare  eller  förmyndaren  till  den 
underårige. Detta är lagstridigt och sätter rättssäkerheten ur spel. Den som är förälder 
måste veta säkert vem som är gäldenär för att lagstiftningen inte ska kunna utnyttjas. 
Som exempel  kan  nämnas  den  situation  när  den  underårige  gör  en  beställning  via 
Internet. Om ett gäldenärsbyte skulle ske per automatik skulle den underårige kunna 
skuldsätta sina föräldrar utan deras vetskap. Och eftersom det då blir ett avtal med en 
myndig  person så  är  avtalet  giltigt.  Jag provade själv  att  göra  en beställning  av en 
tidningsprenumeration  i  min  dotters  namn.  Det  kunde jag göra  utan  att  ens  behöva 
kryssa i en ruta där det stod att förmyndare eller förälders godkännande krävs. Det var i 
och för sig inget bekymmer att häva avtalet sedan. Detta gjorde jag utifrån att jag hade 
vetskapen om att avtalet var ingånget. Ett automatiskt gäldenärsbyte skulle kunna leda 
till att underåriga ingår avtal utan sina föräldrars vetskap. Något sedan kommer som en 
total överraskning för föräldern.  

Om okunskap är källan till att så många underåriga blir skuldsatta så tycker inte jag att 
ett  automatiskt  byte  av gäldenär  ska ske,  utan  då  behövs det  bättre  information  till 
föräldrar, förmyndare, förvaltare och gode män. För mig känns det snarare så, att om jag 
som förälder, på grund av okunskap, tror att skulden är min egen så kan jag strunta i att 
betala. Men när jag vet att det är den omyndiges skuld så gör man allt för att betala. 
Naturligtvis förutsätter jag att det inte är okunskap som gör att man kan se ett mönster i 
vissa förmyndares, och då främst föräldrars, utnyttjande av det faktum att skulden är 
den omyndiges.  Det går,  som jag tidigare skrivit,  inte  att  komma ifrån att  det  finns 
föräldrar som inte bryr om att det är sitt eget barn de skuldsätter. Om detta sker av ren 
ignorans eller om det sker beräknande är inte upp till mig att avgöra. 
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