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FÖRORD
Studiematerialet du nu håller i din hand heter Jag äter paragrafer till frukost.  
Namnidén fick vi av Emily Muthén, en av de personer som varit med och tagit 
fram materialet. Vi gillade verkligen uttrycket för det visar på att det är många de-
lar i livet och vardagen som påverkas av de lagar och regler vi faktiskt har – många 
fler än man kan tro. 

Studiematerialet är en del av resultatet av projektet Allas likhet inför lagen som 
drivits med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet har som mål att personer 
med funktionsnedsättning ska få mer kunskap om lagar och regler som man stöter 
på i vardagen, så att man är förberedd och klarar mer själv. Det är också syftet 
med det här studiematerialet som består av olika övningar, diskussionsfrågor 
och rollspel. Förhoppningsvis får personerna som går studiecirkeln koll på bland 
annat vad man ska göra när man köpt något man inte är nöjd med, vad som ska 
göras när någon dör, vilka rättigheter man har som hyresgäst eller vad en god 
man ska göra.  

Det är LaSSe Brukarstödcenter som ansvarar för projektet. Organisationen finns 
till för alla i Västra Götalandsregionen som söker kunskap, information eller råd 
om livsvillkor och samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning. LaSSe 
Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras 
närstående samt organisationer verksamma inom funktionshinderområdet. 
 
För att ta fram det här studiematerialet har en arbetsgrupp bildats. Den har bestått 
av personer med egna funktionsnedsättningar men även andra personer som har 
goda erfarenheter av att ta fram studiematerial riktade till målgruppen. 
 
Utan inbördes ordning skulle jag vilja rikta ett varmt tack till alla som bidragit på 
sitt sätt: Helena Komorowska, Madeleine Käll,  
Emily Muthén, Ola Larsson, Naida Karlsson,  
Kitte Arvidsson, Sara Gullman, Louise Edqvist  
Lendefors, Björn Granat, Stina Wernersson,  
Eva Ternegren, Christofer Gatenheim,  
Anna Löwdahl, Cajsa Löfmark, Gunnar Johnsson  
och Ellinor Rapp. Stort tack också till  
Allmänna Arvsfonden som med sitt stöd  
möjliggjort detta projekt.
Nu sätter vi tänderna i de där paragraferna!

Paulina Boija
Projektledare
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TILL DIG SOM 
CIRKELLEDARE

 
HUR SER GRUPPEN UT?
Fundera över hur ser gruppen ut? Sammansättning? Är gruppen bekväma med 
varandra? Vilken nivå har gruppen? Vilka delar är relevanta för just dem? Ålder, 
kön? Livssituation? Det är bra att ha detta i åtanke när du som cirkelledare pratar 
om exempel så att deltagarna kan relatera till dem på ett bra sätt. 

Är det en grupp som inte känner varandra sen innan behöver ni lägga lite mer 
tid på presentationen vid första tillfället. Som presentation kan alla exempelvis få 
säga vad man heter, vart man är född och om ens namn betyder något speciellt 
eller om namnet har någon historia (valfritt).

Under första träffen är det bra att lägga tid på vilka förhållningssätt/rutiner/reg-
ler som ska gälla under alla träffar. Kom överens om dem tillsammans och gå ige-
nom dem inför varje träff. Mer information om detta hittar du under Introduktion 
i första träffen.

ÖVNINGAR
Studiecirkeln består till stor del av övningar och frågor att prata om. När det 
kommer en fråga som deltagarna ska prata om, be gärna deltagarna att i tur och 
ordning säga vad de tror/tycker/tänker (gör en så kallad runda). Om det är nå-
gon som inte vill säga något kan hen säga ”pass”. Du som ledare behöver vara 
lyhörd för deltagarnas åsikter och reaktioner, bjud in till samtal.

Vissa övningar är praktiska, ni kommer skriva eller göra något tillsammans. Vissa 
övningar består i ett enkelt rollspel. Då är det en fördel om du som cirkelledare 
är med och styr och utmanar deltagarna, gärna med lite roliga exempel. Vissa 
övningar behöver förberedas något genom att skriva ut bilder eller kort – dessa 
finns längst bak i materialet i delen som heter Byrålådan. 

Några övningar är till för att repetera sådant ni pratat om under träffen. Som cir-
kelledare kan du med fördel ställa dig på fel plats medvetet, detta för att utmana 
deltagarnas tankegångar. Reaktionen blir oftast: ”Nä, nu ställer du dig fel!”

NÅGRA PRAKTISKA SAKER
Studiematerialet består av sex träffar. Man behöver avsätta ungefär 1,5 timme 
+ paus för varje tillfälle. Materialet är anpassat efter en mindre grupp personer 
(5–10 personer). Bäst är om gruppen kan träffas en gång i veckan eller en gång 
varannan vecka, samma tid och samma plats. 

Ställ gärna stolarna i en cirkel eller halvcirkel så att alla deltagare och cirkelledare 
ser och hör bra. Var uppmärksam på speciella behov eller önskemål.

Det som alltid behöver finnas till hands är en white board/tavla eller ett stort 
blädderblock samt tuschpennor. 
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INFÖR VARJE TRÄFF
Läs igenom cirkelledarmaterialet för varje träff innan själva träffen. Det finns för-
slag på förberedelser som att skriva ut olika saker eller ta med olika saker till var-
je träff. Nästan allt material finns i häftet du nu håller i din hand, vissa saker finns 
som bilagor längst bak i materialet, utöver det finns det några saker du behöver 
ta med inför de olika träffarna. 

Avsluta varje pass med en miniutvärdering där deltagarna och cirkelledaren till-
sammans skriver ner vad man kommit fram till. Det kan till exempel handla om att 
det bland deltagarna finns olika åsikter kring en viss fråga och att det är ok.  
På det här sättet fångar man upp deltagarnas tankar/åsikter men det gör det 
även lättare att gå vidare och inte fastna i diskussioner som man redan haft.  
Nästa gång kan cirkelledaren hänvisa till det man gemensamt kommit fram till - 
och på så sätt gå vidare. Viktigt är att miniutvärderingarna dokumenteras av cir-
kelledaren, detta för att sammanställa utvärderingen av hela cirkeln.  
Delar av denna utvärdering kan du redogöra för på avslutningen. 
 

TIPS 

1. Lästips inför studiecirkeln: Malmströms Civilrätt, Agell, Malmström, Ram-
berg, Sigeman, Liber förlag. Det kan vara en bra bok att slå i, det är inte me-
ningen att man ska läsa den från pärm till pärm.  
Ett annat lästips: Vardagsjuridik för unga – ta kontroll över ditt liv (innan nå-
gon annan gör det), Axel Af Petersens, B/Wahlströms. 

2. Till alla träffar hör en film. Filmerna består av intervjuer med personer som 
jobbar med just den frågan som respektive träff handlar om.  
 
1. Koll på lagen – varför då? – intervju med Tingsrätten 
 
2. Att komma överens – intervju med en konsumentrådgivare 
 
3. Dina rättigheter som kund – intervju med en konsumentrådgivare 
 
4. Hyra och försäkring – intervju med Hyresgästföreningen 
 
5. Lagar som gäller din familj – intervju med en begravningsbyrå 
 
6. God man och förvaltare – intervju med överförmyndarnämnden 

3. Allra längst bak i materialet hittar du en ordlista som kan vara bra att gå tillba-
ka till flera gånger. 

4. Finns det någon med egna funktionsnedsättningar som vill hjälpa till att hålla 
i studiecirkeln, se till att gå igenom vad som kommer att hända innan ni sätter 
igång och att hen får konkreta och avgränsade uppgifter som hen klarar av.  
Beroende på förmåga skulle det kunna vara att ställa iordning stolar/bord, ta 
fram material, förklara en övning, fixa fika eller dela ut papper.
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FÖRBEREDELSER
1. Skriv ut foton, formade som pusselbitar, klipp ut, (finns längst bak i 

materialet). 
 
 

TIPS
1. Scanna QR-koden och titta på en film tillsammans om vad tingsrätten gör. 

INTRODUKTION 
 
Förklara för gruppen vad en studiecirkel är. Gå igenom hur många gånger ni 
kommer att träffas, hur lång tid ni träffas varje gång och att det kommer att finnas 
tid för paus/fika (om ni vill), samt att det ibland kommer att finnas små uppdrag 
som deltagarna gärna får göra från en gång till en annan. 

Vilka förhållningsätt/rutiner/regler ska gälla under alla träffar? Dessa kan ni kom-
ma överens om tillsammans under första träffen genom att alla får reflektera över 
detta, använd er gärna av en ”runda”. Skriv gärna ner det ni kommer överens om 
på ett stort papper som ni kan gå igenom varje gång innan ni börjar. Exempelvis: 
Lyssna på varandra, prata en i taget, det som någon delar här och som är privat, 
pratar vi inte om med någon annan/tystnadsplikt, om man har speciella önske-
mål är det bra om hela gruppen vet om detta så att man kan anpassa sig efter 
varandra. 

INLEDNING 
 
Förklara varför studiecirkeln heter Jag äter paragrafer till frukost. Det är många 
delar av livet och vardagen som påverkas av de lagar och regler vi har – många 
fler än man kan tro. Rita gärna en paragraf på tavlan och förklara att en paragraf 
brukar användas som en symbol för lagar.  
 
Lagar finns för att ett samhälle ska fungera och för att det inte ska bli kaos. 
Förr i tiden löste man många problem genom att till exempel stjäla eller slåss. 
Människor tog det de ville ha och slogs för att få sin vilja igenom. När man ska-
pade regler för olika situationer blev det mer ordning och en lugnare och tryg-
gare miljö att leva i.

KOLL PÅ LAGEN, 
VARFÖR DÅ?

träffen
1:a



Det finns olika typer av lagar. Det finns lagar som talar om vilka rättigheter och möj-
ligheter man har. Det är regler som ger dig rätt till vissa saker, regler som ska se till 
att alla mår bra. Det finns också lagar som talar om vilka skyldigheter man har och 
som säger att vi har ett ansvar för hur vi beter oss mot varandra. 

Fråga att prata om: Vad skulle hända om det inte fanns några regler?   
Låt alla som vill få reflektera över detta/använd er av en runda. 

Exempel: 

•	 Trafikregler, vad skulle hända om vi inte följde trafikreglerna?

•	 Vad skulle hända om jag inte följde reglerna och bara gick in i en affär och 
hämtade en liter mjölk och inte betalade för den?

 Fråga att prata om: Lagarna bestämmer mycket i våra liv.  
När bestämmer lagar något i ditt liv? På arbetet, om din bostad, om ditt privatliv, 
när du handlar eller något annat? Låt alla som vill få nämna något de kommer på/
använd er av en runda. Skriv upp deltagarnas svar på tavlan/blocket.

 

Övning: ”Pusslet” Dela ut foton i form av pusselbitar till deltagarna (finns 
längst bak i materialet). Be deltagarna förklara vad som finns på fotot och hur de 
tror att det som finns på fotot hänger ihop med de lagar vi har i Sverige. Låt delta-
garna lägga ner pusselbitarna på golvet allt eftersom ni pratat om dem så att det 
bildar ett pussel.

•	 Barn som föds. När någon får ett barn blir den personen en förälder vilket 
innebär att man får ansvar för barnet. Vilket ansvar du har som förälder be-
stäms i lagen.

•	 Kran som läcker. När du hyr en lägenhet har du kommit överens om ett avtal 
(hyresavtal) där det står att din hyresvärd är ansvarig för underhåll eller byte 
av bland annat kranar i ditt hem. Det finns tydliga regler för vilket ansvar du 
och din hyresvärd har.

•	 Person som betalar i en butik. När vi handlar något i en butik finns det lagar 
som skyddar oss konsumenter.

•	 Hund. När man köper en hund behöver man också ha en djurförsäkring. 
Om hunden blir sjuk eller skadad på något sätt täcker försäkringen veteri-
närkostnaderna som du annars skulle behöva betala själv. Vad försäkringen 
betalar styrs av försäkringsvillkoren, alltså reglerna för just den försäkringen.

•	 Krockad bil. När jag köper något större, som exempelvis en bil, behöver 
jag en bilförsäkring – utifall att jag skulle krocka. Det finns regler för vem det 
är som ska betala om något skulle hända med din bil.

•	 Nycklar. När jag skaffar ett eget boende, oavsett om det är en hyresrätt eller 
bostadsrätt, finns det lagar som bestämmer vad som gäller, till exempel vil-
ket ansvar jag har som hyresgäst.

•	 Bröllop. När man gifter sig finns det lagar som bestämmer vilket ansvar man 
har för varandra, vad som händer om man skiljer sig eller om den ena par-
ten dör. 

•	 Ljus. När någon dör finns det regler som bestämmer vad som ska göras och 
vem som ärver personens pengar och saker. 

Det är många fler delar av livet än vad man först tänker på.
9
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Värderingsövning: ”Linjen” Måla upp en låtsaslinje längs med golvet. 
Förklara för deltagarna att de ska få ställa sig på linjen allt eftersom de håller med 
eller inte håller med om olika meningar som du kommer att läsa upp. I ena än-
den av låtsaslinjen ställer deltagarna sig om de inte håller med alls. I den andra 
änden ställer sig deltagarna om de håller med helt och hållet. Gör en testom-
gång med meningen ”Lakrits är jättegott!”

• Det är bra att det finns lagar. 

• Alla lagar är bra. Följdfråga, finns det någon lag som ni inte tycker om?

• Om det inte fanns lagar skulle det bli fler brott.

• Det är viktigt att få bestämma själv över sitt eget liv.

• Jag har ansvar för att ta reda på vilka lagar som gäller.

Fråga att prata om: Vad kan hända om vi inte vet vilka lagar och regler vi 
har? Låt alla som vill svara. Använd er gärna av en runda. Skriv upp deltagarnas 
svar på tavlan/blocket.

Exempel: 

•	 Det kan hända att man skriver på avtal som man egentligen inte vill 
ha.

•	 Det kan hända att man hamnar i skuld.

•	 Det kan hända att man blir skyldig att betala för allt själv om man varit 
med om en olycka eftersom man inte hade någon försäkring.



VARFÖR BEHÖVER VI HA KUNSKAP OM LAGAR SOM 
PÅVERKAR VÅR VARDAG?  
 
(Alla behöver förstå varför man går den här studiecirkeln.)

- Jag behöver vara förberedd inför livet och skydda mig från fallgropar.

- För att kunna leva mitt liv som jag vill.

- För att förstå mina skyldigheter gentemot andra.

- Eftersom jag förväntas veta vilka lagar och regler som gäller i samhället kan 
jag inte skylla på att jag inte visste vad som gällde.

- Eftersom samhället kräver det. 

Exempel: 

•	 Om en person cyklar på en enkelriktad gata och det sker en olycka, kan 
man inte skylla på att man inte visste att det var enkelriktat.

•	 För att jag ska veta vad jag får göra och vad jag inte får göra, exempelvis 
om jag vill tapetsera om i min bostad.

•	 Om någon vill sälja något till mig och jag tackar ja och skriver på avtal, 
kan jag fastna i sådant som jag egentligen inte vill ha.

•	 För att skydda mig från oväntade utgifter. 

Här kan det passa bra att titta på en film om vad de gör på Tingsrätten. Förklara 
att Tingsrätten är en domstol och att de bland annat tar beslut när det är någon 
som inte följer lagen.

11
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DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

Övning: ”Stämmer eller stämmer inte?” Deltagarna får återigen stäl-
la sig på låtsaslinjen. Denna gång med ansiktet vänt mot cirkelledaren. Cirkelle-
daren läser upp en mening i taget och om deltagarna tycker att meningen stäm-
mer, tar de ett steg fram, om de inte tycker att det stämmer, står de kvar. Testa en 
gång genom att säga: ”Jag heter XXXX (fel namn).” STÄMMER INTE.

- Juridik handlar om de lagar och regler som ett samhälle har kommit över-
ens om. STÄMMER.

- Lagar och regler finns för att vi ska stjäla och slåss mer. STÄMMER INTE, 
de finns för att det ska bil mer ordning och för att skapa en lugnare och 
tryggare miljö att leva i.

- Den här studiecirkeln kommer att handla om företagsjuridik. STÄMMER 
INTE, den här studiecirkeln kommer att handla om de lagar och regler 
som berör vår vardag - vardagsjuridik.

- Det finns lagar som bestämmer vilken bil jag får köpa. STÄMMER INTE, 
jag får köpa vilken bil jag vill. Däremot finns det lagar som bestämmer att 
jag måste betala för bilen jag har köpt. Hur mycket jag ska betala och till 
vem, står oftast i ett avtal – en överenskommelse.

- Vi behöver ha kunskap om vardagsjuridik för att kunna leva våra liv som 
vi vill, men även för att förstå våra skyldigheter gentemot andra.  
STÄMMMER. 
 

MINIUTVÄRDERING
Vad har vi kommit fram till idag? Skriv ner detta på tavlan så att alla ser. Låt alla 
som vill komma till tals. Det kan till exempel vara att deltagarna har olika åsikter 
och att det är ok. 

Cirkelledaren dokumenterar detta för att använda i utvärdering av studiecirkeln.

FÖRBEREDELSE INFÖR NÄSTA TRÄFF
Ta gärna med ett avtal ni har hemma. Ni kan också tänka på någon gång ni  
kommit överens om ett avtal med någon. 
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KOLL PÅ LAGEN, VARFÖR DÅ?
Det är viktigt att känna till lagar

för att vi ska kunna leva tillsammans och samarbeta.

Vi behöver regler för hur vi ska leva i samhället.

Annars fungerar det inte.

FRÅGOR ATT PRATA OM
• Vad skulle hända om det inte fanns några regler?

• Lagarna bestämmer mycket i våra liv. 

När bestämmer lagar något i ditt liv? 

På arbetet, om din bostad, om ditt privatliv, när du handlar 

något eller något annat?

• Vad kan hända om vi inte vet vilka lagar och regler vi har?

KOLL PÅ LAGEN, 
VARFÖR DÅ?
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ÖVNINGAR 
Gör övningen Pusslet.

Gör övningen Linjen.

Gör övningen Stämmer eller stämmer inte.

DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS
• Lagar och regler bestämmer mycket i våra liv nästan varje dag.

• Du behöver lära dig om lagar för att kunna leva ditt liv som du 

vill och för att förstå vilka rättigheter du har och vilket ansvar  

du har mot andra.
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FÖRBEREDELSER
1. Cirkelledaren tar med sig några olika slags avtal, förslagsvis avtal för sms-

lån eller abonnemang av något slag.

2. Ta med en papperspåse med ett par röda äpplen i. 

3. Skriv ut brevet ”Uppsägning” (finns längst bak i materialet), det kan vara 
någon som vill ha med sig det med sig hem. 
 

TIPS
1. Skanna QR-koden och titta på en film tillsammans om vad en konsument-

rådgivare kan hjälpa till med.

2. Bjud in en konsumentrådgivare som kan berätta mer om olika avtal.

Påminn om gemensamma regler och struktur för träffen, låt deltagarna försöka 
minnas vad ni kom överens om eller läs upp det ni kom överens om som står  
skrivet på ett stort papper.

Vad pratade vi om förra gången? Be gärna deltagarna nämna något av det ni 
pratade om förra gången (att vi har lagar som påverkar vår vardag – vi måste ha 
koll på dem). 

INLEDNING
Ett avtal bygger på ett förslag och att en annan person säger ja till det erbjudan-
det. 

Exempel: Lisa vill sälja sin gamla bokhylla och frågar sin kompis Peter om han vill 
köpa den för 300 kronor. Om Peter tackar ja till att köpa bokhyllan för 300 kro-
nor har Lisa och Peter kommit överens om ett avtal. 

Det finns muntliga och skriftliga avtal. Vi kommer överens om olika avtal varje 
dag.

ATT KOMMA ÖVERENS träffen
2:a
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Fråga att prata om: Ge exempel på när du kommit överens med någon 
om ett avtal. Låt alla som vill ge ett exempel/använd er av en runda.  
Cirkelledaren kan ge egna exempel. 

- När man köper en båt.

- När man skrivit på ett hyreskontrakt.

- När bilverkstaden byter däcken på din bil. 

MUNTLIGA AVTAL

Man kan komma överens om något genom ett samtal, det kallas för muntliga 
avtal. 

Exempel:

• Du har kommit överens med grannen om att sköta hens trädgård under 
ett par sommarveckor. 

• Du ska vara barnvakt åt ditt syskonbarn.

• Andra exempel från vardagslivet. 

Vi ingår avtal varje dag. Ibland utan att tänka på det. Ett avtal bygger på ett för-
slag eller ett erbjudande och att en annan person säger ja till det erbjudandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga att prata om: Får vem som helst komma överens om ett avtal? Låt 
alla som vill svara på frågan/använd er av en runda.

Förklara (skriv gärna upp nyckelord på tavlan/blocket):

- Man måste vara myndig, 18 år.

- En person får inte vara i konkurs (konkurs betyder att man inte kan betala 
sina räkningar eller andra skulder).

- Man måste ha beslutsförmåga och veta vad man gör. (En person får inte 
må så dåligt eller vara så sjuk att man inte vet vad man gör, exempel en 
person med demens eller någon som är så glömsk att hen inte vet vad 
hen heter eller vad hen bor). 
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SKRIFTLIGA AVTAL

Ett skriftligt avtal är en nedskriven överenskommelse. Det finns vissa saker som 
ska finnas i ett skriftligt avtal för att det ska vara giltigt. 

Praktisk övning: ”Vad ska stå i ett avtal?” 

1. Ta med ett riktigt avtal, (förslagsvis ett avtal för sms-lån). Titta på det till-
sammans. Vad betyder de olika delarna? Vad innebär det? Hur lång tid är 
jag bunden till avtalet? Hur säger jag upp avtalet?

2. Vad ska stå i ett avtal? Skriv ett avtal tillsammans på White board eller 
blädderblock. Ett exempel på avtal finns längst bak i materialet.  
 

Fråga att prata om: Vad kan hända om man inte skrivit ner det man kom-
mit överens om/avtalet? Låt alla som vill svara på frågan/använd er av en runda. 
 

Rollspel: ”Köpa äpplen” Detta är en situation som kan spelas upp som 
ett enkelt rollspel, antingen av deltagarna eller av den som håller i cirkeln tillsam-
mans med en deltagare. Ta fram påsen med äpplena i. Visa inte innehållet för 
deltagarna.

• En köpare kommer överens med en frukthandlare om att köpa gröna 
äpplen. Köparen är noga med att säga att han vill ha gröna äpplen och 
varför hen tycker att gröna äpplen är så goda. När säljaren sedan kom-
mer med äpplena och köparen öppnar påsen visar det sig att äpplena är 
röda. Köparen hade ju tänkt sig gröna äpplen. Köparen och alla deltaga-
re blir förvånade över att äpplena inte är gröna - som köparen och frukt-
handlaren kommit överens om.

• En förening vill trycka upp tröjor och beställer via telefon svarta tröjor 
med föreningens gula logotyp på. När tröjorna sedan kommer visar det 
sig vara gula tröjor med svart logotyp på.

Detta visar hur viktigt det är att skriva ner avtalet, även om det kanske bara är för 
hand, i ett mail eller i ett sms. Muntliga och skriftliga avtal är lika giltiga men det 
är lätt att glömma bort vad som sades. Därför kan det vara bättre med ett skrift-
ligt avtal. 
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DISTANSAVTAL 

Ett distansavtal är en typ av skriftligt avtal. Ett exempel på distansavtal är när en 
telefonförsäljare ringer och säljer något till dig över telefon. Andra exempel på 
distansavtal är när någon säljer något till dig på gatan eller kommer och knackar 
på din dörr och säljer något till dig i ditt hem.

Fråga att prata om: Vad ska du tänka på när någon ringer och vill sälja 
något till dig? Låt alla som vill svara på frågan/använd er av en runda. Skriv sva-
ren på tavlan i form av en mindmap med ordet distansavtal i mitten.

- Är du inte intresserad kan du tacka nej och lägga på.

- Ställ frågor!

- Be alltid att få avtalet hemskickat.

- Läs igenom avtalet i lugn och ro. 

- Om du behöver, ta hjälp av någon för att förstå vad avtalet betyder.

- Var uppmärksam på hur lång den eventuella bindningstiden är.

- Om du vill tacka ja så gör du det skriftligt, via brev, mail eller sms, det 
räcker inte med att muntligt tacka ja.

- Om du tackat ja och sen ångrar dig, har du två veckor på dig att ångra 
dig, det kallas ångerrätt och gäller alla distansavtal.

- Om du vill ångra dig ska du göra det skriftligt. 
 
 
 
 
 

Praktisk övning: ”Telefonförsäljaren ringer!” Rollspel - cirkelleda-
re + deltagare. En telefonförsäljare (cirkelledaren) ringer och vill sälja olika saker. 
Var tydlig med att deltagarna kan svara både ja och nej, att inget är rätt eller fel. 
Det viktiga är att ni övar på hur man kan svara i olika situationer. Olika scenarier 
kan komma att utspela sig: 

1. Säljaren ringer och erbjuder dig ett telefonabonnemang, hen är påstridig – du 
säger bestämt nej! 

2. Säljaren ringer och erbjuder dig skönhetsprodukter – du säger ja – när avtalet 
kommer hem i brevlådan skriver du på och skickar tillbaka det till företaget som 
säljer skönhetsprodukterna. Efter ett par veckor kommer skönhetsprodukterna 
hem till dig.

3. Säljaren ringer och erbjuder dig en prenumeration på en tidning – du säger 
ja – säljaren skickar hem ett avtal till dig – då ångrar du dig och skriver inte på 
avtalet.

4. Säljaren (som nu kommer hem till dig) ringer på och vill sälja en dammsugare 
– du tackar till slut ja och skriver på avtalet – efter en vecka får du hem en damm-
sugare som du ångar att du köpte. Du kan fortfarande ångra dig! Hör av dig till 
företaget som sålde dammsugaren till dig och skriv att du ångrar dig.

5. Säljaren erbjuder dig att köpa specialdesignat porslin – du säger bestämt nej 
och lägger på. 
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ATT SÄGA UPP ETT AVTAL

Ibland vill man säga upp ett avtal. Ta reda på om avtalet har någon bindningstid 
– många avtal har det. Under bindningstiden kan du inte säga upp avtalet.

Exempel: 

• Du har länge prenumererat på en tidning som du nu vill sluta  
prenumerera på.

• Du ska flytta och måste säga upp ditt el-avtal.

• För ett halvår sedan tackade du ja till ett erbjudande om att få ett par  
kalsonger/trosor hemskickade till dig en gång i månaden. Nu behöver 
du inte fler kalsonger/trosor och vill säga upp avtalet.  
 

Praktisk övning: ”Säg upp avtalet!” Skriv tillsammans ett brev till fö-
retaget Gymfantasterna eller ELAB där ni ber att få säga upp avtalet. Två exempel 
på brev ”Uppsägning” finns längst bak i materialet. 
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DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

Övning: ”Stämmer eller stämmer inte?” Deltagarna får ställa sig på 
en rad med ansiktet vänt mot cirkelledaren. Cirkelledaren läser upp en mening i 
taget och om deltagarna tycker att meningen stämmer, tar de ett steg fram, om 
de inte tycker att det stämmer, står de kvar.

- Vi ingår avtal varje dag. Ibland utan att tänka på det. STÄMMER.

- Ett avtal handlar om att man svarar på ett erbjudande som man inte vill 
ha. STÄMMER INTE, i ett avtal ska båda parter vara överens, annars ska 
man inte skriva på eller tacka ja.

- Det finns muntliga och skriftliga avtal. STÄMMER.

- Skriftliga och muntliga avtal är lika giltiga. STÄMMER.

- Ett distansavtal är ett exempel på ett muntligt avtal. STÄMMER INTE, ett 
distansavtal måste vara skriftligt. 

- Du behöver inte läsa igenom och förstå ett avtal innan du tackar ja eller 
skriver på ett avtal. STÄMMER INTE, det är jätteviktigt att förstå vad det är 
du tackar ja till, annars kan du bli lurad. 

- Du kan säga upp ett avtal, men inte under bindningstiden. STÄMMER. 
Innan du skriver på ett avtal är det bra att ta reda på hur lång bindningsti-
den är.

MINIUTVÄRDERING
Vad har vi kommit fram till idag? Skriv ner detta på tavlan så att alla ser. Låt alla 
som vill komma till tals. Det kan till exempel vara att deltagarna har olika åsikter 
och att det är ok. 

Cirkelledaren dokumenterar detta för att använda i utvärdering av studiecirkeln.

FÖRBEREDELSE INFÖR NÄSTA TRÄFF
Ta med ett eller flera olika kvitton som ni har sparat.
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ATT KOMMA ÖVERENS

ATT KOMMA ÖVERENS
När man kommer överens med någon om något blir det ett avtal.

Vi kommer överens om olika avtal varje dag.

Du kan komma överens om ett avtal med någon

om ditt hyreskontrakt.

Du kommer överens om ett avtal om din lön.

Du kan skriva ett avtal men man kan också komma överens

genom att prata om saken.

FRÅGOR ATT PRATA OM
• Ge exempel på när du har kommit överens med någon om ett avtal.

• Får vem som helst komma överens om ett avtal?

• Vad kan hända om man inte skriver ned det 

man har kommit överens om?

• Vad ska du tänka på när någon ringer och vill sälja något till dig?

träffen
2:a
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ÖVNINGAR
Gör övningen Vad ska stå i ett avtal?

Gör övningen Köpa äpplen.

Gör övningen Telefonförsäljaren ringer.

Gör övningen Säg upp avtalet.

Gör övningen Stämmer eller stämmer inte.

DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS
• Vi kommer överens om avtal varje dag.  

Ibland utan att tänka på det.

• Om man säger ja till ett förslag gör man ett avtal.

• Det finns skriftliga avtal och avtal man pratar om och kommer överens om.

• Ett distansavtal är ett ett skriftligt avtal.

• Tänk på att alltid läsa avtalet ordentligt och förstå det 

innan du säger ja till ett avtal.

• Du kan säga upp ett avtal, men oftast har du en bindningstid 

då du inte kan säga upp avtalet.
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FÖRBEREDELSER
1. Cirkelledaren tar med sig ett kvitto eller en kopia på ett kvitto, gärna där 

det på kvittot står om garanti.

2. Skriv för hand eller skriv ut fyra papper/skyltar där det står: ÖPPET KÖP, 
BYTA, REKLAMERA, ÅNGRA. Finns längst bak i materialet.

TIPS 
1. Skanna QR-koden och titta på en film tillsammans om vad en konsument-

rådgivare gör.

2. Bjud in en konsumentrådgivare som kan berätta mer om dina rättigheter 
som konsument.

 

Påminn om gemensamma regler och struktur för träffen, låt deltagarna försöka 
minnas vad ni kom överens om eller läs upp det ni kom överens om som står skri-
vet på ett stort papper.

Vad pratade vi om förra gången? Be gärna deltagarna nämna något av det ni 
pratade om förra gången (avtal/att komma överens). 

INLEDNING
Fråga att prata om: Ge exempel på när du köpt något som du blivit miss-
nöjd med. Låt alla som vill ge ett exempel/använd er av en runda. Cirkelledaren 
kan ge egna exempel. 

träffen
3:e DINA RÄTTIGHETER  

SOM KUND
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KONSUMENTKÖPLAGEN
När vi köper något är vi konsumenter. Det finns en lag som skyddar oss som kö-
per varor, den heter konsumentköplagen.

Lagen gäller för: 

- Köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler, bilar och faktiskt 
också husdjur.

- Byte av lösa saker.

- Beställning av en vara som ska tillverkas.

Lagen gäller inte: 

- Köp av hus/ fast egendom.

- Köp privatpersoner emellan (Blocket/Marketplace eller liknande).

- Köp av arrende- och hyresrätter eller andra nyttjanderätter.

KRÅNGLIGA ORD
Fråga att prata om: Vad är skillnaden mellan öppet köp, bytesrätt, rekla-
mationsrätt och ångerrätt? Be gruppen att svara på vad det betyder att få öppet 
köp, skriv ner svaret på en tavla eller blädderblock. Ställ samma fråga kring de 
andra begreppen. Skriv ner svaren och förtydliga om det behövs.

 
ÖPPET KÖP

Öppet köp betyder att du har möjlighet att lämna tillbaka det du köpt och få 
pengarna tillbaka. Du ska kunna visa upp kvittot. Du får inte använda varan om 
du ska lämna tillbaka den på öppet köp. Affären bestämmer om de erbjuder öp-
pet köp och hur lång tid du har på dig. Det är frivilligt att erbjuda öppet köp.  

BYTESRÄTT

Bytesrätt betyder att du har möjlighet att byta varan mot en annan vara i samma 
butik. Samma regler gäller för bytesrätt som för öppet köp. Affären bestämmer 
själv om de erbjuder bytesrätt och hur lång tid du har på dig. Det är egentligen 
lite fel att kalla det bytesrätt eftersom du inte alltid har rätt att byta din vara. 

REKLAMATIONSRÄTT

Om det är fel på en vara och man vill lämna tillbaka den eller få den lagad måste 
man gå tillbaka till den som har sålt varan och säga vad som är fel och hur man 
vill att butiken lagar felet. Det kallas för att reklamera och det ska man helst göra 
så tidigt som möjligt, men senast inom tre år. En säljare har rätt att rätta till felet 
på varan innan man kan kräva att få en ny vara. Du har alltid rätt att reklamera en 
vara som det är fel på.  

ÅNGERRÄTT

Du kan ångra ett köp om du har köpt det på distans. Till exempel köp på inter-
net, telefon, hemförsäljning eller av en gatuförsäljare. Du har rätt att ångra ditt 
köp inom 14 dagar.



25

 
Variant på fyra-hörnsövning: ”Krångliga ord” I vardera fyra 
hörn placerar cirkelledaren skyltar där det står ÖPPET KÖP, BYTA, REKLAMERA 
och ÅNGRA. Deltagarna ska ställa sig i det hörn som hör ihop med respektive 
mening. Var tydlig med att det kan finnas flera alternativ som stämmer in på res-
pektive mening. Läs en mening i taget och när alla har valt ett hörn, be någon av 
dem som ställt sig i de olika hörnen att förklara varför hen ställde sig just där.  

Visa med ett exempel: Ahmad får ett telefonsamtal av någon som vill sälja ett 
telefonabonnemang till honom. Han tackar ja men önskar sedan att han tackat 
nej. Vad ska Ahmad göra? Han kan ÅNGRA sig.

- Ricky spelar innebandy och behöver nya gymnastikskor. Hon går in i en 
sportbutik och provar ut några skor som känns bra och köper dem. När 
hon kommer hem och provar dem en lite längre stund känns de inte alls 
bra, de trycker över stortån. Vad ska hon göra? Ricky kan BYTA sina skor 
mot andra, så länge hon inte använt dem.

- Anders köper en dammsugare i en butik som fungerar bra men efter nå-
gon månad fungerar den dåligt. Anders har kollat att dammsugarpåsen 
inte är full och att den sitter bra. Vad ska Anders göra? Anders kan REKLA-
MERA dammsugaren.

- Det är julafton. Tove får en elegant väska i julklapp. Men det är ju inte alls 
en sådan slags väska som hon ville ha. Hon ville ha en sportig variant. 
Men hon har tur! Inuti väskan ligger kvittot. Vad kan Tove göra? Tove kan 
BYTA eller lämna tillbaka varan eftersom butiken erbjuder ÖPPET KÖP.

- Viktor behöver nya kalsonger och köper nya i en butik. Efter bara en tvätt 
är de alla trasiga längs med resåren i midjan. Vad ska han göra? Viktor 
kan REKLAMERA kalsongerna.

- (Variant/kluring: Viktor behöver kalsonger och köper nya i en butik. När 
han kommer hem och provar dem är de alldeles för stora. – Här finns det 
inget alternativ som är rätt eftersom Viktor inte får byta underkläder som 
han provat.)

- Sara har beställt mat på internet. När maten kommer är apelsinerna som 
hon beställt helt mögliga. Vad ska hon göra? Sara kan REKLAMERA apel-
sinerna till butiken hon köpte dem ifrån.
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KONSUMENTTJÄNSTLAGEN 
Fråga att prata om: Ge ett exempel på en tjänst du har köpt. Låt alla som 
vill ge ett exempel/använd er av en runda. Cirkelledaren kan ge egna exempel.

Konsumenttjänstlagen gäller för:

- Arbete på saker. Till exempel när någon reparerat din diskmaskin.

- Arbete på hus eller andra byggnader på mark eller i vatten. Till exempel 
när någon renoverat ditt hus eller målat en byggnad åt dig. 

- Förvaring av saker. Till exempel när någon förvarar dina möbler.

Lagen gäller inte:

- Tillverkning av saker.

- Behandlingar på människor eller djur. Lagen gäller alltså inte din klipp-
ning hos frisören eller ett besök hos veterinären. Då gäller konsument-
köplagen. 

- Hjälp med att transportera saker.

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är lagar som skyddar oss kon-
sumenter mot olika företag. Företag har ofta mer makt och mer pengar. Du kan 
alltid hävda dina rättigheter. Lagarna gäller inte mellan privatpersoner.  

 
GARANTI

När du köper dyrare varor, till exempel teknik eller hushållsapparater lämnar 
säljaren oftast en garanti. Det betyder att säljaren, under en viss tid efter köpet, 
ofta under ett år, har lovat dig att stå för kostnaderna för reparation eller byte av 
varan.

 
KVITTO

Fråga att prata om: Vad behövs kvitton till? Hur gör man med digitala 
kvitton? Låt alla som vill ge ett exempel/använd er av en runda.

Det är alltid bra att spara kvittot, speciellt om det är lite dyrare varor eller tjänster 
du har köpt. Det är ditt bevis på att du köpt något utifall något skulle vara fel.

Praktisk övning: ”Vad står det på kvittot?” Ta med några olika 
kvitton, läs vad som står där om eventuell garanti, öppet köp och bytesrätt.  
Uppmärksamma deltagarna på hur olika det står kring öppet köp och bytesrätt. 
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REA/NEDSATT PRIS

Rita upp en gubbe på tavlan/blocket med blå tröja, röda byxor och svarta skor. 
Sätt dit en prislapp och skriv ett pris. Ta hjälp av deltagarna med färg och pris. 
Sätt sedan dit en ytterligare prislapp och skriv rea/nedsatt pris/rabatt eller ett 
nytt, lägre pris. Ändra så att gubben ser jätteglad ut!

Om en butik erbjuder rea eller nedsatt pris på en vara eller en tjänst, var upp-
märksam på att bytesrätt och öppet köp kanske inte gäller som vanligt. Ta reda 
på vilka regler som gäller innan du betalar för varan eller tjänsten. 

Även om du köpt något på rea gäller din reklamationsrätt om det är fel på varan. 
Den gäller inte om du och företaget till exempel kommit överens om att du ska få 
köpa en vara lite billigare just på grund av felet, då kan du inte reklamera samma 
fel vid ett senare tillfälle. Även ångerrätten vid distansavtal gäller vid rea.

 
ATT REKLAMERA 
Du måste reklamera din vara eller tjänst så snart som möjligt, men senast inom 
tre år.

Rollspel: ”Reklamera mera!” Cirkelledare + deltagare - rollspel.  
Du har precis köpt en ny TV. Den fungerar bra men efter ett år syns ingenting på 
skärmen. Olika scenarier kan komma att hända. 

1. Du ringer till affären där du köpte TV:n och berättar vad som hänt. De 
säger att de inte kan göra något åt det. Du lägger på och ringer en kusin 
som du tror kan laga TV:n.

2. Du ringer till affären och där du köpte TV:n och beskriver väldigt detalje-
rat vad som hänt och säger att du vill reklamera TV:n. Butiken säger att du 
ska komma in med TV:n för att de ska kunna laga den. Du lämnar in TV:n 
och får tillbaka en lagad och fungerande TV. 

3. Du ringer till affären och där du köpte TV:n och beskriver väldigt detalje-
rat vad som hänt och säger att du vill reklamera TV:n. Butiken står på sig 
och säger att det är ditt eget fel att TV:n har gått sönder och att de inte 
kan hjälpa dig. Du gör en anmälan till ARN (Allmänna reklamationsnämn-
den) som prövar din anmälan. De kommer fram till att affären som du 
köpte TV:n hos ska reparera din TV eller ersätta dig med en ny TV.

 
 
 
 
 
 
 
 

ARN

Om det blir en konflikt mellan dig och företaget du köpte varan ifrån och ni inte 
kommer överens kan du vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.  
De fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. 
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DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

Övning: ”Stämmer eller stämmer inte?” Deltagarna får ställa sig på 
en rad med ansiktet vänt mot cirkelledaren. Cirkelledaren läser upp en mening i 
taget och om deltagarna tycker att meningen stämmer, tar de ett steg fram, om 
de inte tycker att det stämmer, står de kvar.

- Konsumenten har lagar som skyddar oss som köper varor och tjänster. 
STÄMMER.

- Lagarna gäller allt du köper. STÄMMER INTE, om du köper något av en 
privatperson gäller inte lagarna, de gäller inte heller när du köper ett hus.

- Du behöver bara spara digitala kvitton. STÄMMER INTE, spara alla kvit-
ton, speciellt om det är något som kostade lite mer. Om du bara fått ett 
digitalt kvitto, spara det på ett speciellt ställe eller skriv ut det och sätt in 
det i en pärm.

- Bytesrätt och öppet köp gäller alltid! STÄMMER INTE, du behöver alltid 
ta reda på om du kan lämna tillbaka varan eller om du kan byta den, buti-
kerna är inte skyldiga att erbjuda det.

- Om det är fel på varan kan du vänta i 3 år innan du reklamerar den. 
STÄMMER INTE, vänta inte med att gå tillbaka med den, det ska göras så 
snart som möjligt men senast inom tre år.

- Reklamationsrätt och ångerrätt gäller även vid rea. STÄMMER.

MINIUTVÄRDERING
Vad har vi kommit fram till idag? Skriv ner detta på tavlan så att alla ser. Låt alla 
som vill komma till tals. Det kan till exempel vara att deltagarna har olika åsikter 
och att det är ok. 

Cirkelledaren dokumenterar detta för att använda i utvärdering av studiecirkeln. 
 
 

FÖRBEREDELSE INFÖR NÄSTA TRÄFF
Ta med ett hyreskontrakt, helst en kopia.
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DINA RÄTTIGHETER 
SOM KUND

DINA RÄTTIGHETER SOM KUND
När vi köper något är vi konsumenter.

Lagar skyddar oss när vi köper varor och tjänster.

En tjänst är när vi köper något arbete av någon,  

till exempel städning.

FRÅGOR ATT PRATA OM
• Ge exempel när du har köpt något  

som du blivit missnöjd med.

• Ge exempel på en tjänst som du har köpt.

• Behövs alltid kvitto?

träffen
3:e
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ÖVNINGAR
Gör övningen Krångliga ord

Gör övningen Vad står det på kvittot?

Gör övningen Reklamera mera.

Gör övningen Stämmer eller stämmer inte?

DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS
• Lagar skyddar oss när vi köper varor och tjänster. 

Kom ihåg att det inte gäller allt du köper.

• Spara alltid kvittot.

• Om du får ett kvitto i mobilen eller i datorn 

ska du spara det på ett ställe i mobilen eller skriva ut det  

och sätta in det i en pärm.

• Ta alltid reda på om du kan lämna tillbaka varan eller byta den 

innan du betalar.

• Gå tillbaka på en gång och klaga om det är fel på varan.

• Ge dig inte för det finns hjälp att få.
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FÖRBEREDELSE
1. Ta med ett hyreskontrakt (exempel går att hitta på internet) och ett  

exempel på försäkringsvillkor.

2. Skriv för hand eller skriv ut papper där det står (finns längst bak i studie-
materialet): JA, NEJ, KANSKE.

3. Skriv ut ett A4 med olika försäkringsbolag samlade, gärna i färg. Finns 
längst bak i studiematerialet.

4. Skriv ut skyltar (finns längst bak i materialet) där det står/finns en bild på: 
HEM, SJUKDOM/OLYCKA, FORDON, DJUR, ANNAT. 
 
 

TIPS 
1. Skanna QR-koden och titta på en film tillsammans om vad Hyresgästför-

eningen är för något och vad de gör.

2. Gör ett studiebesök till Hyresgästföreningen som kan berätta mer om 
dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Påminn om gemensamma regler och struktur för träffen, låt deltagarna försöka 
minnas vad ni kom överens om eller läs upp det ni kom överens om som står skri-
vet på ett stort papper.

Vad pratade vi om förra gången? Be gärna deltagarna nämna något av det ni 
pratade om förra gången (dina rättigheter som kund). 

HYRA
Inled med att berätta en kort historia: 

”Jag tycker det är så himla tråkigt att städa så jag tänkte att jag skulle ringa hyres-
värden.”

träffen
4:e HYRA OCH 

FÖRSÄKRING
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Eller:

”Jag behöver byta tapeter eftersom min katt har rivit sönder dem, jag tänkte 
ringa hyresvärden på måndag.”

Man kan hyra sin bostad av en privat eller kommunal värd. Hyresvärden är den 
som äger lägenheten och har ansvar för att sköta din lägenhet. Du får inte själv 
göra vad du vill med lägenheten.

Du som hyresgäst har som uppgift att följa det som står i hyreskontraktet. 

Övning: ”Mitt eller hyresvärdens ansvar?” Cirkelledaren lägger 
ut tre skyltar där det står ”JA”, ”NEJ” och ”KANSKE”. Förklara att du kommer att 
läsa upp ett antal meningar. Deltagarna ska ställa sig vid den skylten de tycker 
stämmer. Efter att deltagarna har ställt sig vid skyltarna, fråga deltagarna varför 
de ställde sig just där. Be dem förklara. Gör det efter varje mening.

- Får jag hyra ut min lägenhet till någon annan? KANSKE, prata alltid med 
hyresvärden först. Det brukar vara ok att hyra ut lägenheten under en 
begränsad period men då ska det finnas ett avtal/kontrakt där det tydligt 
står vad som gäller. 

- Får jag måla eller tapetsera om hur jag vill? NEJ, huvudregeln är att en 
hyresgäst inte har rätt att ändra i lägenheten utan att få hyresvärdens 
samtycke, men det finns ett undantag. Det undantaget är att hyresgästen 
har rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och jämförliga 
åtgärder i hyresrätten (12:24a JB). Man får alltså tapetsera och måla, men 
inte hur som helst, då kan man bli ersättningsskyldig. Därför är det alltid 
bäst att fråga hyresvärden innan man gör något. 

- Om spisen eller kylen går sönder, ringer jag hyresvärden? JA, det är hy-
resvärden som är ansvarig för att laga eller byta ut dessa.

- Får jag måla om eller tapetsera själv? KANSKE, prata med hyresvärden 
först, du kan bli återbetalningsskyldig om arbetet inte är ordentligt gjort.

- Det är iskallt i lägenheten, jag går runt med stickade tröjor och filtar 
hela tiden, måste jag stå ut med det? NEJ, hyresvärden är ansvarig för 
uppvärmningen av lägenheten, det finns rekommendationer från folkhäl-
somyndigheten på hur varmt det bör vara i en lägenhet.

 

Praktisk övning: ”Vad står det i hyreskontraktet?” Titta på ett 
hyreskontrakt tillsammans. Vad står det om till exempel reparation? Vem har an-
svar för det? Vad står det om att måla eller tapetsera om? Får du som hyresgäst 
göra det?
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Rollspel: ”Grannar som stör!” Låtsas att du är journalist och har fått veta 
att:

- en granne i huset gastar på natten

- en grannes hund kissar i trapphuset

- en granne lämnar blöjpåsar i trapphuset 

och att en av deltagarna har löst det! Fråga olika deltagare vad hen gjorde för att 
bli av med de olika problemen. Be dem komma på nya lösningar allt eftersom. 

 
OLIKA LÖSNINGAR:

- Prata med grannen om du vågar. Be någon du litar på att vara med.

- Prata med hyresvärden om du hyr lägenheten eller styrelsen om du bor i 
en bostadsrätt. Då kan de prata med grannen som stör.

- Ring störningsjouren om du behöver hjälp på natten. Fråga din hyres-
värd om telefonnummer till störningsjouren som finns där du bor. De 
skickar ut en person som kontrollerar ljudet och knackar på hos grannen 
om de behövs. De pratar med hyresvärden efter varje besök.

- Om grannen fortsätter att störa och inte bryr sig om vad hyresvärden 
sagt kan hyresvärden i allvarliga fall säga upp den som stör och då måste 
han eller hon flytta.

 
Fråga att prata om: Vad händer om jag glömmer att betala hyran? Låt 
alla som vill svara på frågan göra det/använd er av en runda.

Rita en trappa på tavlan/blocket för att förklara vad som händer om en person 
glömmer att betala hyran.

Det finns egentligen inga speciella regler för dig som bor på ett särskilt boende. 
Samma regler gäller för dig.

LÄGENHET  
Du måste betala hyra när du har skrivit på ett hyresavtal. 

PÅMINNELSE 
Om du inte betalar kommer en påminnelse och en extra avgift för att du har varit  
sen med betalningen.

INKASSO 
Om du inte betalar kommer din hyra att gå till inkasso som hjälper hyresvärden 
 att samla in obetalda hyror. Det är nu du kan få en betalningsanmärkning 
/prick som bland annat betyder att du inte kan få låna pengar.

KRONOFOGDEN 
Om du inte betalar då skickas räkningen till Kronofogden som ser till att  
du betalar.

    VRÄKNING  
Om du är sen med att betala flera gånger kan hyresvärden säga upp 
dig och kräva att du ska flytta. Om du blir uppsagd kan du klaga till 
Hyresnämnden. Om du inte får rätt där kan du överklaga till Hovrät-
ten. Om du inte får rätt där måste du flytta.
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FÖRSÄKRING

De allra flesta människor har något typ av försäkring som ersätter dem ekono-
miskt om en olycka skulle vara framme, om man blir sjuk eller om man blir av 
med något. Det ger en trygghet utifall något skulle hända.

Frågor att prata om: Vilka olika slags försäkringar känner du till? Låt alla 
som vill svara på frågan göra det/använd er av en runda. Cirkelledaren kan ge 
egna exempel.  

Vilka försäkringsbolag känner du till? Låt alla som vill svara på frågan göra det/
använd er av en runda. Cirkelledaren kan ge egna exempel. Skriv upp på tavlan/
blocket. (Om man vill kan man ta hjälp av logotyper på olika försäkringsbolag 
som finns längst bak i materialet.) 

Fråga att prata om: Varför ska du ha en försäkring? Låt alla som vill svara 
på frågan göra det/använd er av en runda.

När ett försäkringsbolag fått in en anmälan om till exempel en skada, behöver de 
ta reda på vems felet var. Den som orsakade felet ska stå för kostnaden. Om man 
har en försäkring är det försäkringsbolaget som står för kostnaderna i stället för 
personen som orsakade felet.

Rita ett exempel på tavlan/blocket där en bil har krockat med en annan bil. 
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Fyra-hörnsövning: ”Vem behöver försäkringen?” Cirkelledaren 
lägger ut skyltar i rummets fyra hörn och en skylt i mitten där det är står/finns en 
bild som föreställer: 1. Hem, 2. Sjukdom/olycka, 3. Fordon, 4. Djur, 5. Annat. 
Deltagarna ställer sig i mitten av rummet. Cirkelledaren frågar därefter vilka i 
gruppen som behöver respektive försäkring. Ta ett påstående i taget och låt alla 
få tänka klart och ställa sig vid respektive skylt. Förklara att om man inte har eller 
behöver försäkringen kan man stå kvar i mitten av rummet.

• Vilka behöver försäkra sitt hem?

• Vilka behöver försäkra sig själv om man skulle bli sjuk eller vara med om 
en olycka?

• Vilka behöver försäkra sitt fordon? Bil, motorcykel, osv?

• Vilka behöver försäkra sitt djur?

• Är det någon som behöver försäkra något annat?

SJÄLVRISK

Om du har en hemförsäkring och det händer något i din lägenhet som gör att du 
behöver använda din hemförsäkring, behöver du oftast betala en summa själv 
– det kallas för självrisk. Den finns för att du ska vara försiktig med din lägenhet 
och dina saker och för att hindra att någon lurar till sig pengar som hen inte ska 
ha.  

 
FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Ta fram försäkringsvillkor för en typ av försäkring. Visa på hur långa de oftast är. 
Uppmana alla att läsa försäkringsvillkoren noga. Om du behöver, ta hjälp av nå-
gon som kan förklara på ett enklare sätt.

Fråga att prata om: Har någon av er behövt använda en försäkring nå-
gon gång? Låt alla som vill svara på frågan göra det/använd er av en runda.

ANNAT

HUSDJUR

SJUKDOM/OLYCKA
HEM

FORDON
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DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

 

Övning: ”Stämmer eller stämmer inte?” Deltagarna får ställa sig på 
en rad med ansiktet vänt mot cirkelledaren. Cirkelledaren läser upp en mening i 
taget. Om deltagarna tycker att meningen stämmer, tar de ett steg fram, om de 
inte tycker att det stämmer, står de kvar.

• Du kan ringa hyresvärden om du behöver hjälp att städa i lägenheten. 
STÄMMER INTE, att hålla lägenheten städad är ditt ansvar. 

• Hyresvärden är den som har ansvar för att sköta din lägenhet. STÄMMER, 
din hyresvärd har ansvar för golv, väggar, kök och badrum, dörrar och 
fönster, alltså sådant som alltid finns i lägenheten.

• Du får själv göra vad du vill med lägenheten. STÄMMER INTE. Prata med 
hyresvärden om du vill göra någon ändring i din lägenhet.

• Om du har grannar som stör kan du inte göra något åt det – du måste 
flytta. STÄMMER INTE, du kan göra mycket själv och funkar inte det, ta 
hjälp av hyresvärden.

• Samma hyresregler gäller för dig som bor på ett särskilt boende. STÄM-
MER.

• En försäkring ger trygghet utifall något skulle hända. STÄMMER

• Även om du har en försäkring behöver du betala hälften själv om något 
skulle hända. STÄMMER INTE, om du har en försäkring är det försäkrings-
bolaget som betalar, förutom självrisken, den betalar du själv.

• Självrisk är en summa som du måste betala själv. STÄMMER, självrisken 
måste du alltid betala själv.

• Du behöver inte läsa försäkringsvillkoren så noga, det är inte så viktigt! 
STÄMMER INTE. Ta hjälp av någon som kan förklara dem på ett enklare 
sätt om du inte förstår.

• Du ska bara betala för de försäkringar du behöver. STÄMMER, ibland är 
du till exempel redan försäkrad på jobbet/skolan/daglig verksamhet.

MINIUTVÄRDERING
Vad har vi kommit fram till idag? Skriv ner detta på tavlan så att alla ser. Låt alla 
som vill komma till tals. Det kan till exempel vara att deltagarna har olika åsikter 
och att det är ok. 

Cirkelledaren dokumenterar detta för att använda i utvärdering av studiecirkeln.
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HYRA OCH FÖRSÄKRING

OM DU HYR DIN BOSTAD GÄLLER DET HÄR
Hyresvärden äger lägenheten 

och har ansvar för att sköta din lägenhet.

Du har själv ansvar för att lägenheten är ren och städad.

Du är hyresgäst och ska följa det som står i ditt hyreskontrakt.

FRÅGOR ATT PRATA OM – HYRA
• Vad händer om jag glömmer att betala hyran?

FRÅGOR ATT PRATA OM – FÖRSÄKRING 
• Vilka olika slags försäkringar känner du till?

• Vilka försäkringsbolag känner du till?

• Varför ska du ha en försäkring?

• Har någon av er behövt använda en försäkring någon gång?

träffen
4:e
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ÖVNINGAR OCH SPEL
Gör övningen Mitt eller hyresvärdens ansvar?

Gör övningen Vad står det i hyreskontraktet?

Gör rollspelet Grannar som stör.

Gör övningen Vem behöver försäkringen?

Gör övningen Stämmer eller inte stämmer?

DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS
• Hyresvärden har ansvar för att sköta din lägenhet. 

Prata med hyresvärden om du vill ändra något i din lägenhet.

• Du kan få hjälp om du har grannar som stör.  

Du måste inte flytta.

• Hyresreglerna gäller även för dig som bor på ett särskilt boende.

• En försäkring ger dig trygghet om något skulle hända.

• Du måste nästan alltid betala en del själv när du får pengar 

genom en försäkring. Det kallas självrisk.

• Läs noga reglerna för din försäkring. 

Be om hjälp av någon som kan förklara så att du förstår.

• Skaffa den försäkring du behöver. 

Kolla först om du kanske redan har en försäkring 

på jobbet, i skolan eller på den dagliga verksamheten.
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FÖRBEREDELSE
1. Skriv ut fem foton (finns längst bak i materialet) som hör till ”Bildövning”.

2. Skriv ut ett antal kopior av blankett för hindersprövning som finns på 
Skatteverkets hemsida.

3. Skriv ut 10 bilder till spelet ”Vem får ärva?” (förslag på bilder finns längst 
bak i materialet och kan skrivas ut och klippas till kort).

4. Skriv eller skriv ut ett papper där det står ”TESTAMENTE”  
(finns längst bak i materialet). 
 

TIPS 
1. Skanna QR-koden och titta på en film tillsammans om vad en begrav-

ningsbyrå kan hjälpa till med.

2. Bjud in en begravningsentreprenör som kan berätta mer om vad som 
behöver göras när någon dör.

Påminn om gemensamma regler och struktur för träffen, låt deltagarna försöka 
minnas vad ni kom överens om eller läs upp det ni kom överens om som står skri-
vet på ett stort papper. 

Vad pratade vi om förra gången? Be gärna deltagarna nämna något av det ni 
pratade om förra gången (hyra och försäkring). 

VÅRDNAD AV BARN
Vårdnad av barn handlar om vem som tar ansvar för barnen. Det handlar bland 
annat om att bestämma om det som är viktigt för barnen, vart de ska bo och vart 
de ska gå i skolan. När det kommer till vårdnad av barn måste man alltid se till 
barnets bästa först och främst.

träffen
5:e LAGAR SOM 

GÄLLER DIN FAMILJ
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ATT VARA SAMBO
Fråga att prata om: Vad betyder det att vara sambo? Låt alla som vill sva-
ra på frågan göra det/använd er av en runda.

Två personer som bor i samma bostad utan att vara gifta är sambor. De är skrivna 
på samma adress och delar på allt de behöver och oftast på sin ekonomi. Om 
du ska bli sambo måste du tänka på vad som händer om ni gör slut och flyttar 
ifrån varandra. Det kan kännas tråkigt men det är bra att tänka på det när ni flyttar 
ihop.

 
Praktisk övning: ”Bildövning” Låt fem deltagare få varsin bild. Fråga 
var och en vad de tror händer med det som är på bilden om du och din sambo 
flyttar ifrån varandra.

1. Bil: Den person som ägde bilen innan ni flyttade ihop får den. Ägde ni 
den ihop ska ni dela lika.

2. Mormors gamla kruka: Det är personen som ärvt krukan som får den.

3. Fritidsbåt: Den person som äger båten får den. Det beror på att saker 
som i huvudsak används på fritiden inte behöver delas.

4. Servis: Denna delas lika eftersom ni använt den båda två som en del i 
hushållet.

5. Hyreslägenhet: Om en av er bodde ensam i bostaden innan ni flyttade 
ihop, får den personen behålla bostaden. Om ni flyttade in i lägenheten 
tillsammans och båda står på kontraktet får den som behöver lägenheten 
mest lägenheten.

Om ni flyttar isär behåller var och en det som var ert innan ni flyttade ihop. Ni 
ska dela upp allt ni har köpt tillsammans under tiden ni var sambos. Ett tips är att 
skriva ett samboavtal innan ni flyttar ihop så slipper ni bråk och krångel om det 
tar slut mellan er.
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GIFTERMÅL OCH SKILSMÄSSA
Fråga att prata om: Innan man gifter sig måste man ansöka om hin-
dersprövning, vad är det? Låt alla som vill svara på frågan göra det/använd er av 
en runda.

Hindersprövning betyder att Skatteverket undersöker om det finns några hinder 
för er att gifta er.

- Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.

- Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.

- Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

Visa blanketten för ”Hindersprövning Ansökan och försäkran”. Är det någon 
som är intresserad kan ni fylla i den tillsammans. 

När man sedan ska gifta sig kan man göra det i ett religiöst samfund eller borg-
ligt. Är det någon som varit med på en vigsel i en kyrka/moské/synagoga eller 
i stadshuset?
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Fråga att prata om: Vad är skillnaden mellan att vara sambo och att vara 
gift? Låt alla som vill svara på frågan göra det/använd er av en runda.

- För att få gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skattever-
ket. Det måste man inte om man vill bli sambo.

- Om man är gift behöver pappan, om man får barn tillsammans, inte inty-
ga sitt faderskap. Det måste han om man är sambo.

- Om man inte längre vill vara ihop är det olika regler för vad man måste 
dela på, till exempel bostad. Om man gift sig med någon som ägde sin 
bostad innan man gifte sig, får båda lika stora delar av den bostaden om 
man skiljer sig. Om man är sambo och inte längre vill vara ihop behöver 
man inte dela på den bostad som en av er ägde innan ni blev ihop.

- Sambos ärver automatiskt inte varandra. Det gör gifta par.

För att ändra på reglerna kring vem som ska få vad om det tar slut mellan två per-
soner som är gifta kan man skriva ett äktenskapsförord. Om man är sambos och 
man vill ändra på reglerna kring vem som ska få vad om det tar slut måste man 
skriva ett samboavtal. 

Om man vill ändra på reglerna för vem som får ärva om en av makarna dör ska 
man skriva det i äktenskapsförordet. Om man vill ändra på reglerna för vem som 
får ärva om ens sambo dör måste man skriva ett testamente, det räcker inte med 
ett samboavtal. 

- Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som bestämmer vad var och 
en ska få om det tar slut mellan dem eller om en av makarna dör. 

- Samboavtal är ett frivilligt avtal mellan sambos som bestämmer vad var 
och en ska få om det tar slut mellan dem.

- I ett testamente står det vem som ärver vad när någon dör. Ett testamente 
måste skrivas av sambos om de vill ärva varandra.

Om man är gift och inte längre vill vara det kan man skilja sig. Då ansöker man 
om skilsmässa på en blankett som finns hos Tingsrätten. Hur snabbt det går be-
ror på om man har gemensamma barn ihop eller inte. Om en av er inte vill skiljas 
eller om ni har gemensamma barn får man 6 månaders betänketid vilket betyder 
att man får 6 månader på sig att fundera om man vill skiljas och hur man ska lösa 
det för barnen efter skilsmässan.
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MAKE/MAKA 

 
SÄRKULLBARN* 

 

BARN*  

 
 
 
 
 

MAMMA/PAPPA  

 
 
 
 
 

SYSKON 

SYSKON 

 
 

SYSKONBARN 

 
 
 
 
 

 

MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR 

 
 

 
MOR- OCH FARMÖDRAR 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
KUSINER 

 

VEM KAN ÄRVA?
Fråga att prata om: Vem kan ärva? Låt alla som vill svara på frågan göra 
det/använd er av en runda.

- Om man är gift är det maken eller makan som ärver först. 

- Om det finns barn från ett tidigare äktenskap – särkullbarn – kan det bar-
net få ut sin arvslott från sin förälder direkt, även om styvföräldern fortfa-
rande lever.

- Om man inte är gift utan kanske bara är sambo ärver barnen – om man 
inte har skrivit ett testamente där det står att sambon ska ärva.

- Om man är ensam ärver ens närmaste släktningar. I första hand mamma 
och pappa, i andra hand syskon, i tredje hand syskonbarn, i fjärde hand 
mor- och farföräldrar och i femte hand mor- och farbröder. Kusiner ärver 
inte. Om det inte finns några släktingar får Allmänna Arvsfonden pengar-
na.  
 
 
 
 
 
 
 

Spel: ”Vem får ärva?”: Lägg ut 10 kort på golvet (korten finns längst bak 
i materialet och går att skriva ut) så att alla ser där det står och med bild är tydligt 
att det är:

1. Make/maka

1. Särkullbarn *¹

2. Barn*

3. Mamma/pappa 

4. Syskon 

5. Syskonbarn 

6. Mor- och farföräldrar 

7. Mor- och farbröder 

8. Allmänna Arvsfonden  

9. Kusiner (Ärver inte)

Låt deltagarna med hjälp av korten tillsammans komma fram till vem det är som 
ärver i första hand, i andra hand, i tredje hand osv. Låt dem förklara varför de pla-
cerat korten så som de gjort. Hjälp till att placera ut korten 1-10 efter vem det är 
som ärver – ordningen ovan är den rätta. 

Kanske att någon ställer frågan varför särkullbarnet och barnen på bilderna har 
en stjärna bredvid sig. Förklara att föräldrar aldrig kan lämna sina barn utan nå-
got arv – det står i lagen.

¹Särkullbarn har alltid rätt att få ut arvslotten från sin biologiska förälder direkt när föräldern 
dör. De ärver samtidigt som make/maka.
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TESTAMENTE 

Fortsättning på spelet ”Vem får ärva?” Låt korten ligger kvar i ord-
ning på golvet och be en av deltagarna plocka ut korten med särkullbarnet och 
kortet med barnen och lägga dessa åt sidan. Alla andra kort kan de andra delta-
garna få blanda ihop i en hög. Därefter lägger cirkelledaren eller deltagaren ut 
ett papper där det står TESTAMENTE över alla andra kort. 

Förklara: I ett testamente kan du till viss del själv välja vem som ska ärva dina 
pengar, din bostad och dina saker efter din död. Du kan välja att låta till exempel 
en kusin, en vän eller en organisation du tycker ska ha pengarna få dina pengar. 
Men om du har barn har de alltid rätt att få en del av dina pengar. 

 
Fråga att prata om: Kan vem som helst skriva ett testamente? Låt alla som 
vill svara på frågan göra det/använd er av en runda. 

- Du måste vara 18 år och myndig.

- Du måste skriva under testamentet med ditt namn.

- Två personer över 15 år ska intyga att testamentet är riktigt. De är vittnen.

- Vittnena får inte vara nära släkt med dig. De ska intyga att du som skrivit 
testamentet förstår vad du har skrivit.

Praktisk övning: ”Att skriva ett testamente” Skriv ett testamente 
tillsammans på en tavla eller på ett stort blädderblock. (Om du vill kan du använ-
da ett exempel på testamente som finns längst bak i materialet.) 

 
Fråga att prata om: Hur vill du ha det när du dör? Det kan vara bra att tän-
ka igenom hur man vill ha det innan man dör. Deltagarna kan få skriva ner eller 
berätta om sina tankar om vad som är viktigast för dem när de går bort. Berätta 
om Vita arkivet där alla människor kan få skriva ner hur de till exempel vill ha sin 
begravning.
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BOUPPTECKNING
När någon har dött måste man göra en bouppteckning. Det är en lista på alla 
saker som personen ägde innan han eller hon dog. Det kan vara saker, pengar 
eller ett hus. Det ska också stå vilka skulder den som har dött hade. En lista på 
dem som har rätt att ärva ska finnas med. Det ska även finnas en lista på dem som 
står med i testamentet (om det finns ett testamente). 

En bouppteckning görs för att kunna ta hand om den dödes pengar och saker 
på rätt sätt. Ofta tar man hjälp av en jurist eller advokat för att göra en boupp-
teckning men även en privatperson kan göra en bouppteckning. 

Två personer som inte är släkt med den som har dött ska intyga att allt som står i 
bouppteckningen är rätt.

 
Praktisk övning: ”Att skriva en bouppteckning” Skriv en boupp-
teckning tillsammans på en tavla/block. Återanvänd gärna bilderna från ”Bildöv-
ningen”. (Om du vill kan du använda dig av ett exempel på bouppteckning som 
du hittar längst bak i materialet.)

 
 
VAD VI HAR LÄRT OSS 
 
Övning: ”Stämmer eller stämmer inte?” Deltagarna får ställa sig på 
en rad med ansiktet vänt mot cirkelledaren. Cirkelledaren läser upp en mening i 
taget och om deltagarna tycker att meningen stämmer, tar de ett steg fram, om 
de inte tycker att det stämmer, står de kvar.

• Två personer som bor i samma bostad är sambor. STÄMMER INTE, (det 
kan vara kombos, två kompisar som bor ihop).

• Två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemen-
samt hushåll är sambor. STÄMMER.

• De viktigaste skillnaderna mellan att vara sambo och att vara gift märks 
först om relationen tar slut eller om den ena parten dör. STÄMMER.

• Ett bra sätt att förbereda sig på om det skulle händer något i en relation 
är att skriva ett avtal om hur det ska bli då med till exempel pengar och 
bostad. STÄMMER.

• Reglerna för vem som ärver om en person dör är väldigt otydliga. STÄM-
MER INTE. Reglerna är väldigt tydliga. 

• I ett testamente kan du helt och hållet välja själv vem som ska ärva dina 
pengar. STÄMMER INTE, finns det barn kan de inte bli utan arv.

• En bouppteckning görs för att kunna ta hand om den dödes pengar och 
saker på rätt sätt. STÄMMER.

 
 
MINIUTVÄRDERING
Vad har vi kommit fram till idag? Skriv ner detta på tavlan så att alla ser. Låt alla 
som vill komma till tals. Det kan till exempel vara att deltagarna har olika åsikter 
och att det är ok. 

Cirkelledaren dokumenterar detta för att använda i utvärdering av studiecirkeln.
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plats för egna anteckningar
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LAGAR SOM GÄLLER 
DIN FAMILJ

LAGAR SOM GÄLLER DIN FAMILJ

Vårdnad av barn

Att vara sambo

Att gifta sig och skilja sig

Arv

Testamente

Bouppteckning

FRÅGOR ATT PRATA OM

• Vad betyder det att vara sambo?

• Innan man gifter sig måste man söka om hindersprövning. 

Vad är det?

• Vad är skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift?

• Vem kan ärva?

• Kan vem som helst skriva ett testamente?

• Hur vill du ha det när du dör?

träffen
5:e
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ÖVNINGAR OCH SPEL

Gör Bildövningen.

Gör spelet Vem får ärva?

Gör övningen Att skriva ett testamente.

Gör övningen Att skriva en bouppteckning.

Gör övningen Stämmer eller stämmer inte?

DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

• Två personer som bor ihop men inte är gifta är sambor.

• Det är skillnad mellan att vara gift och att vara sambo. 

Det märks först när paret vill skilja sig eller om en av dem dör.

• Det är bra att skriva ett avtal om till exempel bostaden och pengar  

om något skulle hända.

• Det finns tydliga regler för vem som ska ärva om en person dör.

• Du kan skriva ett testamente och välja vem som ska ärva dina pengar, 

men om du har barn måste de få ärva.

• Man gör en bouppteckning för att på rätt sätt kunna ta hand om 

pengar och saker som den som har dött lämnar efter sig. 
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FÖRBEREDELSER 
1. Återanvänd eller skriv ut papper där det med stora bokstäver står  

(finns längst bak i studiematerialet): JA, NEJ, KANSKE, SANT, FALSKT 

2. Sammanställ miniutvärderingarna.

3. Till avslutningen finns ett förslag till diplom att skriva ut (längst bak i  
studiematerialet) som kan delas ut till alla deltagare. 

 

 

TIPS 
1. Skanna QR-koden och på en film tillsammans om vad överförmyndar-

nämnden gör.

2. Bjud in en god man som berättar om sitt uppdrag.

3. Gör gärna sista tillfället lite extra festligt!

 

Påminn om gemensamma regler och struktur för träffen, låt deltagarna   
försöka minnas vad ni kom överens om eller läs upp det ni kom överens om som 
står skrivet på ett stort papper.

Vad pratade vi om förra gången? Be gärna deltagarna nämna något av det ni 
pratade om förra gången (lagar som gäller din familj, bland annat om att vara 
sambo, giftermål och arv). 

6:e 
träffen GOD MAN OCH 

FÖRVALTARE
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GOD MAN
Fråga att prata om: Vad ska en god man (eller en god hen) göra? Låt alla 
som vill svara på frågan göra det/använd er av en runda.

En god man ska hjälpa dig om du är sjuk, om du har en funktionsnedsättning 
eller någon annan svårighet.

DET FINNS TRE UPPGIFTER SOM EN GOD MAN SKA HJÄLPA 
TILL MED:

1. FÖRVALTA EGENDOM/SKÖTA DINA PENGAR: 
Du kan behöva hjälp med din ekonomi, att betala räkningar eller att se 
över olika avtal. 

2. BEVAKA RÄTT/HJÄLPA DIG MED ATT SÖKA STÖD DU KAN 
BEHÖVA: 
Du kan också behöva hjälp med att söka vård eller olika stödinsatser.  
En god man ska se till att du inte får stora skulder eller att någon lurar dig 
på pengar eller att skriva under dåliga avtal. Det kan vara tryggt att nå-
gon håller reda på dina papper och ser till att du får det du behöver.

3. SÖRJA FÖR PERSON/SE TILL ATT DU FÅR ETT BRA STÖD SOM 
PASSAR DIG: 
En god man ska se till att den hjälp du får fungerar bra för dig. En god 
man ska också se till att du får leva så bra som möjligt och att du till exem-
pel kan göra sådant som du tycker om.

Fråga att prata om: Vilken av de tre delarna tycker du är den viktigaste 
uppgiften för en god man? Låt alla som vill svara på frågan göra det/använd er 
av en runda.

Om man har en god man kan det vara bra att fråga sin gode man om hur man ska 
göra kring vissa saker. Det inte alltid så lätt att veta när det kan vara bra att fråga 
sin gode man.
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Övning: ”Behöver du fråga din gode man?” Cirkelledaren lägger 
ut tre skyltar där det står ”JA”, ”NEJ” och ”KANSKE”. Förklara att du kommer att 
läsa upp ett antal meningar. Deltagarna ska ställa sig vid den skylten de tycker 
stämmer. Efter att deltagarna har ställt sig vid skyltarna, fråga deltagarna varför 
de ställde sig just där. Be dem förklara. Gör det efter varje mening. 

- Du är sugen på chips och vill gå till butiken och köpa det.  
Behöver du fråga din gode man?

- Du bor på ett boende, nu vill din flickvän/pojkvän flytta in hos dig.  
Behöver du fråga din gode man?

- Du ska ut och resa med tåg och ska köpa en tågbiljett.  
Behöver du fråga din gode man?

- Du vill byta till ett annat boende. Behöver du fråga din gode man?

- Du trivs inte på den dagliga verksamhet du är på just nu.  
Behöver du fråga din gode man?

- Du vill ta ett lån för att ha råd att åka till London.  
Behöver du fråga din gode man?

- Du ska köpa julklappar till dina syskonbarn.  
Behöver du fråga din gode man?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga att prata om: Hur får man en god man? Kan vem som helst få en 
god man? Låt alla som vill svara på frågan göra det/använd er av en runda. Skriv 
upp deltagarnas svar på tavlan/blocket.

För att få en god man behöver man ansöka om det. Det kan vara du eller någon 
annan som ansöker om det. Du kan ansöka om att få en god man hos Överför-
myndarnämnden i din kommun. I ansökan skriver du varför du behöver en god 
man och vad du vill ha hjälp med.

Du måste också ha ett läkarintyg, där det står vilka svårigheter du har. Överför-
myndarnämnden läser din ansökan och säger vad den tycker och skickar sedan 
ansökan till tingsrätten, som bestämmer om du har rätt till god man. Du ska vara 
över 18 år för att få en god man.

En god man får ett arvode – en liten lön - för sitt uppdrag. Det är den som behö-
ver en god man som också betalar för det. Hur mycket man betalar beror på hur 
stor inkomst man har. 
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Övning: ”Sant eller falskt om god man?” Cirkelledaren läser upp 
ett antal meningar och deltagarna ställer sig antingen vid en skylt där det står 
SANT om de tror att det är sant eller vid en skylt där det står FALSKT om de tror 
att det är falskt. Efter varje mening ställer cirkelledaren frågan varför deltagarna 
ställde sig vid SANT-skylten eller vid FALSKT-skylten. Förklara vad det är som gäl-
ler.

Exempel: Du kan själv ansöka om att få en god man. SANT – du vänder dig till 
överförmyndarnämnden i din kommun.

- Det kostar ingenting att ha en god man. FALSK – om du har tillräckligt 
stor inkomst eller mycket pengar på banken ska du betala din god mans 
arvode. Om man inte har tillräckligt stor inkomst, betalar kommunen den 
gode mannens arvode.

- Det är dina föräldrar som bestämmer om du ska ha en god man. FALSKT 
– dina föräldrar kan ansöka om god man åt dig men det är Tingsrätten 
som bestämmer om du ska ha en god man – men du måste också vilja ha 
en god man.

- Din gode man bestämmer över dig. FALSKT - Den gode mannen be-
stämmer inte åt dig. Hen ska hjälpa dig. Din gode man kan hjälpa dig att 
bestämma men får inte bestämma mot din vilja. Ni ska samarbeta för ditt 
bästa.

- Din gode man ska fråga dig hur du vill ha det. SANT – din gode man har 
skyldighet att prata med dig om hur du vill ha det.

- Din gode man ska hjälpa dig att städa och tvätta. FALSKT – om du behö-
ver hjälp med att städa och tvätta ska den gode mannen se till att du får 
hjälp av någon annan med det.

- Du kan byta god man. SANT – då ska du vända dig till överförmyndar-
nämnden i din kommun. 

 
 
 
 
Fråga att prata om: Vem kan bli god man? Låt alla som vill svara på frågan 
göra det/använd er av en runda. Gå igenom följande, kan skrivas upp på tavla/
block.

- En god man ska vara över 18 år.

- Det kan vara en förälder, en släkting eller någon annan.

- En god man ska vara hederlig, erfaren och i övrigt lämplig/passande.

- Man bör inte förekomma i något register, belastningsregistret, socialre-
gistret.

- Det är överförmyndarnämnden som avgör om en person är lämplig som 
god man eller inte.

- Man måste ha gått en utbildning om att vara god man.
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FÖRVALTARE
Fråga att prata om: Vad ska en förvaltare göra? Låt alla som vill svara på 
frågan göra det/använd er av en runda.

Förvaltaren tar hand om allt som en god man gör men du har inte rätt att själv 
bestämma över dina pengar och du får inte själv skriva på avtal. Du kan få en 
förvaltare om du behöver mycket hjälp med din ekonomi, dina pengar och stöd 
och hjälp från en god man inte räcker. Du kan få förvaltare även om du inte vill ha 
det själv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övning: ”Sant eller falskt om förvaltare?” Cirkelledaren läser upp 
ett antal meningar och deltagarna ställer sig antingen vid en skylt där det står 
SANT om de tror att det är sant eller vid en skylt där det står FALSKT om de tror 
att det är falskt. Efter varje mening ställer cirkelledaren frågan varför deltagarna 
ställde sig vid SANT-skylten eller vid FALSKT-skylten.  
Förklara vad det är som gäller.

- Du kan få en förvaltare även om du inte vill. SANT – det är Tingsrätten 
som bestämmer om du ska ha en förvaltare.

- Om du har en förvaltare får du inte gifta dig. FALSK – även om du har en 
förvaltare får du rösta i allmänna val, gifta dig och träffa vem du vill.

- Du får göra vad du vill på din fritid. SANT – en förvaltare bestämmer inte 
vad du gör på fritiden MEN har skyldighet att hjälpa dig om du behöver 
skydd på något sätt.

- Du kan själv bestämma att du ska byta förvaltare. FALSKT – du kan an-
sökan om att få byta förvaltare men det är överförmyndarnämnden som 
bestämmer om du behöver byta förvaltare. 

- Allt som förvaltaren gör ska vara för ditt bästa. SANT - förvaltaren ska för-
söka komma överens med dig. Kan ni inte komma överens kan förvalta-
ren bestämma åt dig, men det ska ändå alltid vara för ditt bästa. 
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DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

Övning: ”Stämmer eller stämmer inte?” Deltagarna får ställa sig på 
en rad med ansiktet vänt mot cirkelledaren. Cirkelledaren läser upp en mening i 
taget och om deltagarna tycker att meningen stämmer, tar de ett steg fram, om 
de inte tycker att det stämmer, står de kvar.

- En god man eller en förvaltare ska hjälpa dig om du är sjuk. STÄMMER.

- En god man eller förvaltare ska inte hjälpa dig om du har en funktions-
nedsättning eller någon annan svårighet. STÄMMER INTE.

- Du kan få hjälp att sköta dina pengar, hjälp att ansöka om stöd du behö-
ver från samhället och hjälp att se till att det stödet fungerar bra för dig. 
STÄMMER.

- Du kan få hjälp att handla, diska och gå ut med hunden. STÄMMER INTE.

- En god man behöver inte fråga hur du vill ha det. STÄMMER INTE.

- Den gode mannen får inte bestämma åt dig, hen ska bestämma tillsam-
mans med dig. STÄMMER.

- En förvaltare ska också fråga hur du vill ha det men till skillnad från en 
god man får en förvaltare bestämma åt dig. STÄMMER.

- Det är överförmyndarnämnden som bestämmer om du ska få en god 
man. STÄMMER INTE.

- Det är tingsrätten som bestämmer om du ska få en god man eller förval-
tare. STÄMMER.

MINIUTVÄRDERING
Vad har vi kommit fram till idag? Skriv ner detta på tavlan så att alla ser. Låt alla 
som vill komma till tals. Det kan till exempel vara att deltagarna har olika åsikter 
och att det är ok. 

Cirkelledaren dokumenterar detta för att använda i utvärdering av studiecirkeln.
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AVSLUTNING PÅ STUDIECIRKELN 
Skriv gärna ut diplom (ett förslag finns längst bak i materialet) och dela ut i sam-
band med att ni gör det lite extra festligt med dricka och snacks.

Gör en kort sammanfattning om vilka delar ni pratat om, be gruppen dela med 
sig av något från varje träff. Läs upp några saker som kommit fram under miniut-
värderingarna.

1. Koll på lagen, varför då?

2. Att komma överens

3. Dina rättigheter som kund

4. Hyra och försäkring

5. Lagar som gäller din familj

6. God man och förvaltare 

Låt alla få svara på frågan om det finns något speciellt de tar med sig från stu-
diecirkeln, det kan vara vad som helst, antingen innehållsmässigt eller en rolig 
anekdot! 

Hänvisa gärna till LaSSe Brukarstödcenter om de funderar över någon specifik 
situation de hamnat i och som de behöver hjälp med. LaSSe Brukarstödcen-
ter hjälper personer med funktionsnedsättning i alla dom här frågorna. Maila: 
brev@lassekoop.se eller ring 031-841850. Mycket information finns också på 
hemsidan www.allaslikhetinforlagen.se  
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plats för egna anteckningar
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GOD MAN  
OCH FÖRVALTARE

GOD MAN OCH FÖRVALTARE
Du kan behöva hjälp med att förstå sådant som kan vara 
svårt att förstå.

Du kan behöva goda råd.

Du kan behöva hjälp med att söka stöd som passa dig.

En god man eller en förvaltare kan hjälpa dig.

FRÅGOR ATT PRATA OM
1. En god man ska sköta dina pengar.

2. En god man ska hjälpa dig med att söka stöd du kan behöva.

3. En god man ska se till att du får ett bra stöd som passar dig.

Vad är viktigast för dig?

• Hur får man en god man?

Kan vem som helst få en god man?

• Vem kan bli god man?

• Vad ska en förvaltare göra?

6:e 
träffen
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ÖVNINGAR
Gör övningen Behöver du fråga din gode man?

Gör övningen Sant eller falskt om god man?

Gör övningen Sant eller falskt om förvaltare?

Gör övningen Stämmer eller stämmer inte?

DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

• En god man eller en förvaltare ska hjälpa dig 

om du är sjuk, om du har en funktionsnedsättning  

eller någon annan svårighet. 

Du kan få hjälp med att sköta dina pengar, 

hjälp med att söka om stöd du behöver 

och hjälp så att stödet fungerar bra för dig.

• En god man ska fråga hur du vill ha det. 

Den gode mannen får inte bestämma åt dig. 

Ni ska bestämma tillsammans.

• En förvaltare ska också fråga hur du vill ha det 

men en förvaltare får bestämma åt dig. 

Tingsrätten bestämmer om du ska få en god man  

eller om du ska få en förvaltare.
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DET VIKTIGASTE VI LÄRT OSS

• En god man eller en förvaltare ska hjälpa dig 

om du är sjuk, om du har en funktionsnedsättning  

eller någon annan svårighet. 

Du kan få hjälp med att sköta dina pengar, 

hjälp med att söka om stöd du behöver 

och hjälp så att stödet fungerar bra för dig.

• En god man ska fråga hur du vill ha det. 

Den gode mannen får inte bestämma åt dig. 

Ni ska bestämma tillsammans.

• En förvaltare ska också fråga hur du vill ha det 

men en förvaltare får bestämma åt dig. 

Tingsrätten bestämmer om du ska få en god man  

eller om du ska få en förvaltare.

BYRÅLÅDAN
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Exempel 1: Uppsägning 
Gymkort hos Gymfantasterna 

 

Anna Andersson 

Annanvägen 12 

111 10 Annandal 

Tel: 0700-00 00 00 

 

Till Gymfantasterna 

Jag har ett gymkort hos er med medlemsnummer xxxxxxxxxxx. Det vill jag säga upp från 
dagens datum. Bekräfta denna uppsägning och meddela mig när uppsägningstiden går ut.   

 

Annandal 2021-10-10 

 

Anna Andersson 

 

 

Exempel 2: Uppsägning av el abonnemang hos ELAB 
 

Anna Andersson 

Annanvägen 12 

111 10 Annandal 

Tel: 0700-00 00 00 

 

Till ELAB 

Jag kommer att flytta från min lägenhet den xxxx xxxxx och vill därför säga upp mitt elavtal 
med er. Bekräfta gärna uppsägningen och återkom till mig med information om slutfaktura.  

 

Annandal 2021-10-21 

Anna Andersson 
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AVTAL - EXEMPEL 
 

Parter (Under denna rubrik skall det stå vilka personer eller företag som skall komma 
överens).  

Lars Larsson (AB) 

Larsvägen 30 

111 10 Larså 

 

Anna Andersson 

Annanvägen 12 

112 10 Annandalen 

 

Syfte och Bakgrund (Under denna rubrik skall det stå varför avtalet behövs.) 

Lars ska leverera 100 kg frukt till Anna varannan vecka.  

 

§1 Allmänna villkor (Under denna rubrik förklarar man vilka generella regler (villkor) som 
gäller för avtalet. Här kan man exempelvis skriva vad som gäller för ångerrätt, återköp eller 
reklamation).  

Lars Larsson ska med början den 25/10 leverera 100 kg frukt till Anna Andersson varannan 
vecka.  

 

§2 Kvalitén på frukten 

Frukten ska vara färsk, den ska också vara kravmärkt. 

 

§3 Fruktsorter 

Det ska vara minst tre olika sorters frukt i färgerna gul, grön och orange. 

 

§3 Leverans (Under denna rubrik ska det stå till vilken adress en vara skall levereras).  

Lars ska se till att frukten kommer till Annas adress på ett säkert och bra sätt. Frukten får 
inte vara kantstött eller ha andra skador när den lämnas hos Anna.  
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§4 Försenad leverans (Under denna rubrik skall det stå vad som händer om en produkt inte 
levereras i tid).  

Om fukten inte är levererad till Anna senast klockan 12 den aktuella dagen har Anna rätt att 
få ett nedsatt pris. Det nya priset bestäms gemensamt mellan Lars Larsson och Anna 
Andersson. 

 

§5 Betalning (Under denna rubrik skall det stå hur mycket en produkt kostar och när samt till 
vem betalningen skall ske).  

Anna ska betala för frukten till Lars. Priset beror på dagspriset på frukten den dagen frukten 
ska levereras till Anna. Anna ska betala till Lars bankkonto senast den 25 i varje månad. Anna 
får vid varje tillfälle en faktura från Lars.  

 

§6 Rätt till omförhandling (Under denna rubrik framgår i vilka situationer som 
bestämmelserna i avtalet får ändras).  

Detta avtal får omförhandlas (villkoren får ändras) om det inträffar sådana saker som både 
Lars och Anna inte kan påverka. De ska då gemensamt komma överens om hur avtalet ska 
ändras.  

 

§7 Uppsägning av detta avtal (Under denna rubrik skall det stå hur parterna skall göra om 
de inte längre vill vara bundna av avtalet)  

Detta avtal får sägas upp med 1 månads varsel av både Lars och Anna.  

 

§8 Avtalsbrott (Under denna rubrik framgår vad som händer om en part inte följer 
överensbestämmelserna i avtalet.).  

Om någon bryter mot avtalets villkor får den andra parten säga upp avtalet med omedelbar 
verkan och ska då också ersätta den andre parten för den skada som det medför. 

 

§ 9 Tvist (Under denna rubrik framgår vad som händer om parterna inte kommer överens. 
Här kan det till exempel stå att parterna skall vända sig till en särskild domstol).  

För detta avtal ska svensk lag gälla. Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän 
domstol.  

 

Det finns två likadana avtal och Lars och Anna har tagit var sitt.  
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Underskrifter;  

Ort    Ort 

Datum    Datum 

___________________   ____________________ 

Lars Larsson    Anna Andersson 
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SJUKDOM/OLYCKA
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T E S T A M E N T E – E X E M P E L 
 

Jag, Klara Bergström, med personnr 19450523-xxxx förordnar (bestämmer) härmed som min 
yttersta vilja och testamente att min egendom fördelas på följande sätt när jag dör. 

Klas Bergström, ska ha 50 000 kr. 

Amir Karlsson skal ska ha 2 000 kr. 

Katarina Jacobsson ska ha bostadsrätten på Klarabergsgatan 50.  

 
Göteborg den 15 februari 2022.  

....................................................... 

Klara Bergström, 19450523-xxxx 

 

Bevittning av testamentet 

Vi intygar att Klara Bergström, som vi känner personligen, med sunt och fullt förstånd skrivit 
och undertecknat detta testamente i vår närvaro och att det som står i testamentet är 
hennes yttersta vilja. 

 

Adam Adamsson, 2022-05-31 Elin Elinsson, 2022-05-31 

....................................................... .......................................................  
Personnummer:  Personnummer:  
Adress: Adress:  
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              BOUPPTECKNING - EXEMPEL 
Eva som bodde ensam har dött, när hennes släktingar går igenom hennes saker och papper 
hittar de uppgifter som ska skrivas in i bouppteckningen (anmälan till Skatteverket). Eva ägde 
ett hus, hade ett bankkonto och aktier, en bil och lite smycken. Eva var också skyldig sin vän 
Lennart pengar. Eva har inget testamente och har inte varit gift eller sambo.  

Så här skriver man en bouppteckning som sedan skickas till Skatteverket. 

 

Personuppgifter om den döde   

Namn: Eva Andersson 

Bostadsadress vid dödsfallet: Uppstigen 2, 111 12 Göteborg 

Personnummer: 630101 - 0000 

Dödsdag: 13 jan 2022 (man utgår från värdet på egendomen på dödsdagen) 

Medborgarskap: Svenskt 

 

Efterlevande make, maka, registrerad partner eller sambo (Om Eva bott 
tillsammans med någon som lever så skall man skriva in de uppgifterna här). 

Namn och adress:  

Personnummer:  

 

Evas tillgångar (det som hon ägde) på dödsdagen (Under denna rubrik skall det stå 
vilka tillgångar, tex saker som Eva hade på sin dödsdag).  

Fast egendom (hus eller del av hus som man äger, inte bostadsrätt): 

Fastigheten 13:3 i Ljusdals kommun, huset är värt cirka 3 miljoner.  

Övriga tillgångar:  

Sparkonto 15 000 kr  

Aktier 50 000 kr 

Bil 30 000 kr 

Lösöre (saker): 

Tavla som är värd 10 000 kr 

Smycken 7000 kr 



90

Evas skulder den dag hon dog (Under denna rubrik skall man skriva i om Eva var skyldig 
några andra pengar).  

Skulder: 

Skuld till Lennart 5000 kr 

Begravningskostnader: 

Kostnad för kista, blommor, begravning 16 000 kr 

Bouppteckningskostnad:  

Hjälp av jurist 2000 kr 

 

När man har skrivit färdigt listan på saker som Eva ägde och vilka skulder hon hade drar man 
först bort skulderna från de saker som Eva ägde. 

 

Tillgångar  3 112 000 

Skulder           5000 (skuld till Lennart) 

        16 000 (begravning) 

           2000 (hjälp av jurist) 

  _______________________      

  3 089 000 

Det som blir kvar 3 089 000 blir arvet av det som är kvar sedan skulderna betalats. 

Om det finns ett testamente eller äktenskapsförord eller om en sambo begär bodelning ska 
det också tas med eftersom det gör att det kan finnas särskilda bestämmelser kring hur arvet 
skall delas ut.  

Testamente: Nej 

Äktenskapsförord: Nej 

Sambo som begär bodelning: Nej 

 

Förrättningsdag, försäkran, underskrift  

Den dag då man gick igenom sakerna hos Eva kallas för förrättningsdag, det datumet ska 
man skriva in i bouppteckningen. De som varit med och skrivit bouppteckningen 
(förrättningsmän) ska intyga att allt är rätt, det gör de genom att intyga (lova) att 
bouppteckningen är rätt gjord, de skriver under med sina namnunderskrifter. 
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Förrättningsdag: 23/3 2022 

Underskrift av förrättningsman:  

Underskrift av förrättningsman:  

 

OBS! 

Man ärver inte skulder. 

Om den döde har mer i skulder än tillgångar blir man inte skyldig att betala något som 
dödsbodelägare, utan de skulder som finns kvar efter betalning gör man inget åt. 

Oftast är det en anhörig som har ansvaret över att en bouppteckning görs. Om det inte 
finns en anhörig hjälper socialtjänsten till. 

Se gärna information på Skatteverkets hemsida och blankett för bouppteckning. 
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MAKE/MAKA 

 
SÄRKULLBARN* 
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BARN*  

 
 
 
 
 

MAMMA/PAPPA  

 
 
 
 
 

SYSKON 
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SYSKON 

 
 

SYSKONBARN 
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MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR 

 
 

 
MOR- OCH FARMÖDRAR 
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KRÅNGLIGA ORD
Arv: De saker som en person lämnar efter sig då hen dör. Det kan till 
exempel vara ett hus, kläder eller annat som den döde ägde. 

Avtal: Två eller flera personer kommer överens om något, till exem-
pel om att köpa en cykel.

Bouppteckning: En lista över de saker som den döde ägde på da-
gen när hen dog. 

Bytesrätt: Bytesrätt innebär att en person under en bestämd tid har 
möjlighet att byta den vara hen köpt mot en annan vara eller få ett 
tillgodokvitto. 

Försäkring: Genom att en person betalar en viss summa pengar till 
ett försäkringsbolag får hen ett ekonomiskt skydd mot eventuella 
olyckor. Den som har betalat för en försäkring kan till exempel få 
pengar för att renovera ett hus som skadats i brand. 

Försäkringsvillkor: I en försäkring finns det förklarat vilka skador 
som försäkringen ersätter. Detta kallas för försäkringsvillkor. Försäk-
ringsvillkoren får man tillsammans med försäkringen.  

Garanti: Garanti innebär att ett företag lovar att en vara eller en tjänst 
skall fungera under en viss tid. Om varan går sönder under denna tid 
ska företaget laga den trasiga varan eller så får man en ny vara.  

Hindersprövning: Innan man gifter sig måste Skatteverket under-
söka att man inte gifter sig med en alltför nära släkting. Släktingar får 
nämligen inte gifta sig med varandra. En person får till exempel inte 
gifta sig med sina föräldrar eller sina syskon. Det är dock tillåtet att 
gifta sig med en kusin.  

Konsument: Konsument kallas den person som köper något som 
den ska använda för privat bruk.  

Reklamation: Reklamation innebär att man påtalar fel, brister och/
eller förseningar för en vara eller tjänst som man har köpt eller be-
ställt. Den som reklamerar en vara eller tjänst kan ha rätt till ersätt-
ning. 

Samboavtal: En överenskommelse mellan två personer som inte är 
gifta om vem som skall få vad om man bestämmer sig för att inte bo 
tillsammans längre, d.v.s. om man gör slut.  

Självrisk: Även om man har en försäkring måste man betala en viss 
del själv vid varje skada. Självrisken finns för att man ska vara rädd 
om sina saker. 
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Testamente: Ett papper där den döde skrivit vem som ska få vad när 
hen dött.

Tillgodokvitto: Ett tillgodokvitto är ett kvitto som en person får när 
hen lämnar tillbaka en vara och inte får pengar tillbaka. Tillgodokvit-
tot har ett bestämt värde och personen kan använda detta som betal-
ning eller delbetalning vid köp av andra varor hos samma säljare. 

Tjänst: En tjänst är en aktivitet eller upplevelse. Det handlar om att 
man betalar någon för att utföra en viss syssla. Man kan tillexempel 
betala för att få sitt hem städat (städtjänst) eller sitt hus målat (måleri-
tjänst).  

Vara: En vara är en sak som en person kan köpa. Cyklar, bananer och 
ljusstakar är exempel på varor. 

Äktenskapsförord: En överenskommelse mellan två gifta personer 
där man bestämmer vem som ska få vad om man skiljer sig. Man kan 
till exempel skriva att den ena maken skall få huset och att den andra 
maken skall få sommarstugan och bilen. Om det inte finns något äk-
tenskapsförord ska alla gemensamma saker delas lika mellan makar-
na. 

Öppet köp: Öppet köp innebär att en person som köpt en vara kan 
ångra sig och lämna tillbaka varan om detta sker inom en bestämd 
tid. När konsumenten lämnar tillbaka varan får hen tillbaka sina peng-
ar. Det är upp till affären att erbjuda öppet köp.
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