
Man ska bli sambo. Den 
ene säljer sin bostadsrätt 
och flyttar in i den andres 

hus. Vad är viktigt att tänka på? 

Sambolagen gäller bara rätt till del i 
bostad och bohag som man skaffat ef-
ter det att man blivit sambo. All an-
nan egendom äger var och en enskilt. 
Den sambo som redan innan äger sin 
bostad och även bohag behöver därför 
aldrig dela med sig av det vid en even-
tuell separation eller dödsfall. 
 Om sambon som flyttar in använ-
der sina egna pengar till att rusta den 
andre sambons bostad eller ännu värre 
skriver in sig på dennes bolån tar den 
stora risker att förlora dessa pengar el-
ler sätta sig i framtida stora skulder. 
Man äger då inget men kan bli skyldig 
att betala hela lånet själv.

Man köper hus tillsam-
mans med någon man inte 
är gift med. Vad bör man 

tänka på? 

Man ska se till att båda äger bostaden 
och finansierar den lika. Dessutom 
ska man skriva ett testamente och 
skaffa livförsäkringar om man vill 
vara trygg i framtiden. Det är  
mycket viktigt att sätta sig in i  
sambolagens regler och tänka till. 
Annars kan man få  en bukett av  
problem i framtiden. 
 Har någon av parterna barn i tidi-
gare förhållande, så kallade särkull-
barn är det än viktigare att se över 
sina juridiska handlingar, testamente 
och äktenskapsförord. Särkullbarn är-
ver före make, vilket inte gemensam-
ma barn gör.

Separationen är  
oundviklig. Vem ska  
få bo kvar i den  

gemensamma bostaden? 

Då gäller att den som har bäst behov 
av bostaden och ekonomisk möjlighet, 
denne har rätt att få ta över den vid en 
bodelning.
 Om man inte kan komma överens 
avgör ytterst domstolen vem som har 
bäst behov. Ofta är det den som har 
huvudansvaret för eventuella barn som 
anses behöva den bäst.

Jobb utomlands och man 
vill hyra ut sin villa under 
tiden. Eller har ett rum 

över när barnen flyttat och vill 
hyra ut till en student på orten. 
Vad ska man tänka på?
Här är det mycket viktigt att skriva 
riktiga hyreskontrakt och kolla kredit-
värdigheten hos hyresgästen. Det är väl 
investerade pengar att anlita en jurist 
som hjälper till.
 Det kan annars vara svårt att reda 

ut, och säga upp hyresgästen om 
denne inte betalar hyran eller stör. 
Hyresgäster har viss laglig rätt att bo 
kvar, så kallat besittningsskydd, det 
är viktigt att ta reda på reglerna kring 
detta!

Hemförsäkring och  
livförsäkring, behöver 
man verkligen det?

Ja, man ska alltid skydda sig genom 
försäkringar. Det låter kanske dyrt 
men är ganska billigt i jämförelse med 
den trygghet man får.
 Man kan ringa och konsultera sin 
bank i dessa frågor. Det är vanligt att 
människor med familj och barn har 
alldeles för låga eller inga livförsäkring-
ar alls. Om ena parten avlider och man 
inte har livförsäkringar blir man skyl-
dig att betala hela lånet själv. Om lå-
nen är större än husets värde ham-
nar man i en skuldfälla och har kanske 
dessutom ensam försörjningsbörda 
för barn.

Vad  är folk mest  
omedvetna om när  
det gäller trygghet  

i boendet? 

Det som de flesta inte har koll på är fi-
nansieringen av bostaden, fullmak-
ter på konton och vad man bör ha för 
livförsäkringar. Cirka 90 procent har 
inte sett över sina juridiska handling-
ar alls. Det är en mycket dyster statis-
tik när man vet hur det kan gå när nå-
got händer.  
 Det här är ingen klassfråga, rika 
som fattiga, många har inte läget un-
der kontroll om vad som gäller famil-
jen vid dödsfall, sjukdom eller sepa-
ration. Jag tror att vi i Sverige tror att 
vi är mer skyddade automatiskt än 
vad vi är.

Ann SofiE WAHlbErg
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Alltför många har inte koll på det juridiska
Familjerättsjuristen ger besked på aktuella juridiska frågor om boendet

får HJälpA till ViD problEM.  
Annika Johansson är familjerätts- 

jurist med Kind som arbetsfält.
ArkiVfoto: Ann sofie WAhlBerg
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6.Människor blir sambor, gör sitt dyraste köp någonsin, ett 
hus. Många har inte en tanke på vad som kan hända sedan, 
vid separation, dödsfall, om man behöver hyra ut sin bostad. 
familjerättsjuristen Annika Johansson som arbetar i tranemo och 
gislaved får svara på några vanliga frågor.


