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helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för 
en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
 

Dyrast att skilja sig i Stockholm – billigast i Östersund 
 

 
Att separera är dyrt och det är i de flesta fall bostaden som är den största utgiften och 

den svåraste nöten att knäcka. Men vardagsekonomin blir också annorlunda och 

kräver ibland hårda prioriteringar. Det kan skilja nästan 2 000 kronor mellan det 

dyraste och det billigaste länet. – På tio år blir det ganska stora belopp, säger Emma 

Persson, privatekonom på Länsförsäkringar 

 
Det är känslomässigt tufft att genomgå en separation, men det tillkommer också en 
ekonomisk aspekt som ofta måste hanteras direkt. Den gamla bostaden måste kanske 
säljas, två bostäder ska köpas och tillgångar och ägodelar ska delas upp. Det kan vara svårt 
att få bolån och om det väl är möjligt är det i slutändan betydligt dyrare att leva ensam än att 
dela på utgifterna.  
 
– Är ni gifta kan det rent juridiskt vara enklare, men det kan ändå bli jobbigt när man står en 
sen kväll i köket och tjafsar om vem som ska få råsaftcentrifugen eller brödrosten. Som 
sambo är det bara bostad och bohag som ska delas, om man skaffat bostaden för att bo 
gemensamt i den. Bilen, båten och skotern tillfaller den som står skriven på den om du är 
sambo, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.  
 
Det dyraste är förstås att stå för ett eget boende och det är svårt med höga bostadspriser 
och tuffa krav från bankerna. Länsförsäkringar har räknat på hur mycket dyrare det blir om 
ett delat boende i en genomsnittlig villa ersätts med varannan veckas liv i en genomsnittlig 
trerumslägenhet i den största kommunen i varje län, inklusive ökade kostnader för till 
exempel bredband, försäkring, transport, barnkläder och livsmedel: 
 

Dyraste kommunerna att skilja sig i 

Dyraste kommunerna Så mycket dyrare är det att 
leva som skild per månad 

Så mycket dyrare blir det 
att leva som skild i tio år 

Stockholm       8 018 kr               962 161 kr  
Göteborg       7 246 kr               869 531 kr  

Uppsala       7 223 kr               866 788 kr  

Gotland       7 203 kr              8 64 360 kr 

Växjö       7 044 kr               845 328 kr  

Karlskrona       6 976 kr               837 110 kr  

Jönköping       6 965 kr               835 773 kr  

Linköping       6 915 kr               829 812 kr  

Luleå       6 903 kr               828 382 kr  

Halmstad       6 846 kr               821 483 kr  

Billigaste kommunerna att skilja sig i 

Billigaste Så mycket dyrare är det att Så mycket dyrare blir det 
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kommunerna leva som skild per månad att leva som skild i tio år 
Karlastad       6 797 kr               815 691 kr  

Kalmar       6 754 kr               810 540 kr  

Umeå       6 744 kr               809 244 kr  

Örebro       6 726 kr               807 083 kr  

Falun       6 725 kr               807 051 kr  

Eskilstuna       6 725 kr               807 039 kr  

Gävle       6 598 kr               791 767 kr  

Västerås       6 526 kr               783 099 kr  

Malmö       6 386 kr               766 341 kr  

Sundsvall       6 341 kr               760 955 kr  

Östersund       6 173 kr               740 767 kr  

 

Snitt       6 832 kr              819 797 kr 

 

Såhär förändras vardagsekonomin 
Det blir lätt dyrare än man tänkt sig, både under och efter själva flytten. Flyttstädning, 
transportera möbler, nya möbler och inventarier och kanske behöver någon av er köpa en 
bil. Försök att fundera på förhand vilka kostnader det här kan innebära och gör en budget. 
Allt behöver inte köpas nytt och behöver framförallt inte köpas direkt. Köp begagnat och låt 
det nya hemmet växa fram över tid.  
Direkta kostnader i samband med flytt: cirka 85 000 kronor. 

De nya förutsättningarna innebär också en helt ny vardagsekonomi. Nu ska du stå ensam för 
matkostnader, transport, bredband, försäkringar, kläder, leksaker och kanske nya surfplattor 
och datorer till barnen.  
För ett genomsnittligt hushåll med barn varannan vecka handlar det, exklusive det nya 
boendet, 6 832 kronor mer per månad.  

– Det bästa är förstås om man kan tänka till kring hur de egna ekonomiska förutsättningarna 
ser ut långt innan skilsmässan väl är ett faktum. Det kan handla om att fördela utgifter efter 
inkomst så att båda har råd med ett sparande eller att den partner som jobbar deltid 
kompenseras för pensionsbortfallet med ett eget, öronmärkt sparande. Om du anar att det 
blir svårt att köpa en bostad om ni skulle separera, ställ er i bostadskö så att det finns 
alternativ för en ersättningsbostad om det skulle krävas i framtiden. Bättre hängslen och 
livrem än en känslomässig och privatekonomisk skärseld när separationen en vacker dag 
sker, säger Emma Persson. 
 

Fem tips till dig som ska separera: 
1. Försök om möjligt att lägga stridsyxan åt sidan och ha en rationell dialog om ekonomin. 

Särskilt om ni har barn är det viktigt att båda får så bra förutsättningar som möjligt. Ses 
hellre i verkliga livet på en neutral plats än att riskera att en hetsig dialog på sms skapar 
missförstånd och dålig stämning.  
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2. Det finns mycket information på nätet om hur skilsmässor går till. Om det är en 
tillförlitlig källa är det bra att läsa på om vad ni behöver göra. Mycket kan också skötas 
online, särskilt om ni är hyfsat överens. Det går att ladda ner mallar för bodelning på 
nätet mot en mindre kostnad.  
  

3. Gör en budget så att du har stenkoll på din nya ekonomi. Det finns bra budgetverktyg 
på exempelvis Konsumentverkets hemsida. Kör du fast finns det hjälp att få av en 
budget- och skuldrådgivare som finns i alla kommuner. 

4. Dela upp ert gemensamma hem på ett så rättvist sätt som möjligt. Tänk som en 
bodelningsman skulle göra; den som inte får en viss sak kan få en summa pengar som 
motsvarar inköp minus åldersavdrag.  
  

5. Glöm inte att ändra förmånstagarförordnaden och se över efterlevandskyddet i dina 
pensioner. I din nya familjesituation kan det behöva göras nya prioriteringar.  

 

För ytterligare information kontakta: 
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30 
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50 

 
 


