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MITT I Hur känns det när en konfliktfylld separation fortfarande 
pågår? Hur rättfärdigar man sig själv? Det här är Pauls historia om 
hur han och Annakarin hamnade i bråk om pengar eftersom de trodde 
att de inte behövde något samboavtal; de var ju ärliga och hade så hög 
moral, de skulle aldrig göra varandra illa...

”Varför 
har det här 
hänt mig?”
När åren gått efter en separation 
kan man förhoppningsvis se till-
baka med lite försoning: på den 
andre, på sig själv och det som 
hände. Eller så har man i alla fall 
hittat ett förhållningssätt till det 
ärr som kanske alltid kommer att 
fi nnas där men som ändå lång-
samt bleknar.

Där är inte Paul. Inte på långa 
vägar. Det har snart gått två år se-
dan hans och Annakarins lugna 
separation från varandra plöts-
ligt tog en ny, dramatisk vänd-
ning. Pengar kom att förgifta pro-
cessen.

– Jag har varit helt upptagen av 
tankarna på den här konfl ikten, 
den har tagit extremt mycket av 
min tid.

Paul och Annakarin sammanför-
des av gemensamma vänner. De-
ras kärlek blomstrade i en mylla 
av delade värderingar där ett 
starkt samhällsengagemang och 
en vilja att leva så moraliskt håll-
bart som möjligt var lika viktigt 
för bägge två. De tyckte om att 
diskutera och att göra saker till-
sammans. De hade också många 
middagar med en stor och spän-

nande vänkrets i den lägenhet de 
så småningom köpte.

Det var samma lägenhet som 
pengabråket senare kom att 
handla om. Paul hade betalat 
mer för den än Annakarin. Det 
fanns fl era rimliga skäl till att det 
behövde bli så.

Däremot hade de inte skrivit 
något samboavtal. Ett sådant 
hade kunnat spegla deras ojäm-
na bidrag till köpesumman bätt-
re än sambolagens grundinställ-
ning som är att parterna delar 
lika vid en separation.

Enligt Paul tyckte Annakarin 
inte att de behövde något avtal. 

Deras förhållande skulle inte ta 
slut, och om det ändå gjorde det 
var de ju bägge två uppriktiga 
personer som nog skulle kunna 
reda ut allting ändå. Paul lät sig 
nöja med det.

De tänkte helt enkelt som nykära 
gör. Men tiden gick. Trots att de 
verkade vara det perfekta paret, 
utkristalliserade sig efter hand 
små olikheter som var för sig inte 
var så allvarliga. Sammantagna 
gjorde de ändå att Paul och 
Annakarin började glida isär. 
Förhållandet klingade gradvis av 
och de separerade. Det gick utan 
större problem. Till den dag 
Annakarin ringde Paul:

– Hon ville att jag skulle betala 
insatsen för en lägenhet hon just 
vunnit budgivningen på. Jag 
tyckte det var väldigt mycket 
pengar.

Visserligen säger Paul att de 
hade varit överens om att han 
skulle bidra till att Annakarin 
fi ck ett bra boende i den händelse 
de gick skilda vägar. Problemet 
var bara att de aldrig defi nierat 
mer exakt hur den hjälpen skulle 
se ut, och något samboavtal blev 

ju aldrig skrivet. Det blev nu upp-
takten till nästan ett helt år av 
uppslitande diskussioner.

Under månaderna som följde, 
pendlade de mellan att vara var-
andras bästa vänner och att ham-
na i gräl om vad som var rätt och 
fel och vilka summor som var 
skäliga.

– Annakarin var upprörd och 
grät. Själv kände jag mig helt för-
krossad.

Paul tyckte att han backade 
och backade. Men Annakarin 
kände uppenbarligen likadant, 
för till sist begärde hon hos tings-
rätten att en bodelningsförrätta-
re skulle reda ut allt mellan dem. 
Brevet från domstolen damp ned 
en dag hos Paul, just som han 
trodde att de till slut hade enats.

– Jag blev panikslagen. Det var 
helt horribelt. Hon hade lovat att 
vi var överens och i stället får jag 
det här skrämmande brevet.

Nu blev det aldrig någon formell 
bodelning. De lyckades nå en ny 
överenskommelse på egen hand 
och den här gången skrev de ett 
papper om att de var kvitt.

För Paul känns det ändå inte 
rätt, fast han vet att Annakarin 
handlat juridiskt korrekt. 

– Just det där med domstolen 
var ett trauma och ett så tydligt 
brott av löftet om att vi inte behöv-
de ha något skrivet mellan oss.

Och då är vi framme i nutid där 
Paul brottas med känslor som 
hela tiden vill ta överhanden. 

Han plågas av ilska och själv-
förebråelser. Han känner sig dum 
och arg för att han inte stod på 
sig mer om samboavtal. Kanske 
var han alltför konfl ikträdd och 
borde ha satt mer hårt mot hårt?

Ibland ”tar reptilhjärnan över”.  
Då tänker han bara på hur han 
skulle kunna få tillbaka åtmins-
tone en del av pengarna. Och 
ibland drömmer Paul vilt. Han 
skulle vilja ringa Annakarins 
pappa och få honom att säga åt 
henne.

– Fast det vore ju helt absurt, 
hennes pappa har ju inget med 
det här att göra.

Andra gånger känns allt bara 
meningslöst.

– När jag handlar mat och tar 
med mig någon rabattkupong 

– Ibland kan jag tänka att jag har haft otur. Då känner jag mig som en loser, 
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EFTER SKILSMÄSSAN
DEL 6
En serie om livet efter 
uppbrottet
På måndag: De pendlar i stället 
för barnen.

7  Vid en separation
Separation: Vid en 
skilsmässa delar gifta 
makar lika på i princip 
allt som man inte sär-
skilt avtalat ska vara 
enskild egendom eller 
som man fått genom 
arv eller testamente. 

Är man sambor är det 
bara delad permanent-
bostad och bohag som 

man skaffat för gemen-
samt bruk som anses 
vara samboegendom. 
Allt annat behåller var 
och en vid en eventuell 
separation, om man inte 
skriftligen kommit över-
ens om annat.

Samboavtal motsvarar 
makars äktenskapsför-

ord. Där kan samborna 
komma överens om att 
sambolagens bodel-
ningsregler inte ska gäl-
la. Avtalet ska vara 
skriftligt och underteck-
nas av båda två men det 
måste inte bevittnas.

Bodelningsförrättare: 
Om man inte kommer 

överens kan man vända 
sig till tingsrätten som 
utser en bodelningsför-
rättare. Förrättaren fat-
tar beslut om vad som 
ska ingå i bodelningen, 
hur saker ska värderas 
och fördelas.

Källa: domstol.se, Famil-
jens juridik (Norstedts)

Chatta med Helen 
Ahlström i morgon

Hur vet man om barnen är redo 
att träffa mammas nya kille? Vad 
gör man med alla skuldkänslor? 
På fredag kl 13 svarar familjeråd-
givaren Helen Ahlström på frågor 
om skilsmässor. Du kan ställa din 
fråga redan nu på:
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