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DET HÄR ÄR ETT AVTAL
Det finns massor med avtal, både skriftliga och
muntliga. Här förklarar vi, med hjälp av vår
knattereporter Sachin, hur ett avtal kan se ut.
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
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SACHIN HAR LÄNGE VELAT KLIPPA HÅRET KORT och färga det blått. Hans mamma

beställer tid hos frisören och förklarar vilken
frisyr de har tänkt sig. Sachin går dit själv efter
skolan. Han och frisören pratar lite och Sachin visar
en bild på vilken färg och frisyr han vill ha. Sedan
försjunker han i mobilen.
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Men det blev inte alls
som de sagt! Håret är
rött och han har nästan
samma frisyr som innan.
Men han tycker att det är
pinsamt att klaga, så han
betalar och går hem.

SACHINS MAMMA BLIR INTE
ALLS GLAD. De har ju fått

något annat än de beställt och
betalat för. ”Frisören har brutit sin del
av avtalet”, säger hon bestämt. Sachin
ber henne förklara. Hon säger: ”Ett avtal är något man kommit överens om,
antingen skriftligt eller muntligt (alltså
att man sagt det till varandra).”
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NÄR HAN TITTAR UPP ÄR DET
NÄSTAN KLART.

”MAN BEHÖVER SOM
SAGT inte skriva under
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”ETT AVTAL KAN
VARA MASSA
SAKER. När vi köpte

lägenheten skrev vi på ett
kontrakt om pris och när vi
fick flytta in. Jag har kommit
överens med min mobiloperatör om pris, hur mycket surf
som ingår och hur länge avtalet ska gälla. Och du skriver
säkert under avtal i skolan om
vad som gäller när man lånar
en läsplatta.”

ett kontrakt för att det
ska vara ett avtal. När frisören
gör något helt annat än vad vi
kommit överens om så bryter
hon eller han mot ett muntligt
avtal.” Dagen därpå går de
tillbaka till salongen och Sachin
får den hårfärg och frisyr han
ville ha – utan att de behöver
betala igen.

PSSST!
BONUSFAKTA
OM AVTAL

NÄR DET GÄLLER MUNTLIGA
AVTAL är det så klart svårare att bevisa

vad som har sagts och att båda har uppfattat saken likadant. (Om inte Sachin visat en bild
kunde frisören ha sagt att hen uppfattat att Sachin ville ha
rött hår). Därför brukar de flesta ”stora” avtal vara skriftliga.
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MAN SKRIVER AVTAL NÄR ...

man skaffar bredband, skriver jobbkontrakt,
öppnar bankkonto, köper resor och bokar hotell, blir medlem i förening, köper bil, och flyttar
in i en ny bostad. Kommer du på något mer
avtal som ni har hemma hos er?
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