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PENGARNA I RELATIONEN · DEL 3

Monika kände sig nästan livegen innan 
hon skilde sig, som fru till en högavlönad 
man. Emma lever i ett ekonomiskt jämlikt 
förhållande, men trots att hon egentligen  
vill separera väljer hon att stanna. För 
barn ens skull – och för huset.
SKÅNE
■ Gulbruna löv yr runt 
i trädgården. I köksfönstret 
flackar stearinljusets låga.

– Huset är dåligt isolerat. 
Men jag älskar till och med 
det, säger Emma.

Hon har tvekat inför att 
berätta hur mycket det gam
la huset och växterna ute 
i höstrusket betyder för hen
ne. Vilket pris hon är beredd 
att betala för att få fortsätta 
vakna här om morgnarna.

– Det känns sjukt att säga 
rakt ut, med hade det inte 
varit för allt det här, och 
barnen förstås, hade jag 
lämnat min man.

De har varit tillsammans 
länge. Förhållandet har ald
rig varit särskilt passione
rat, säger hon, men de har 
alltid trivts ihop och gjort 
allt tillsammans. Så är det 
inte längre.

– Nuförtiden bråkar 

vi rätt mycket. Men det job
bigaste är att vi liksom inte 
är intresserade av varandra 
eller riktigt bryr oss.

Emma och hennes man 
tjänar ungefär lika lite, som 
hon själv säger. Ingen av 
dem skulle klara att köpa ut 
den andre. Emma har räk
nat ut att hon inte skulle 
ha råd att köpa en egen lä
genhet i någon av de få fler
familjshus som finns i om
rådet, och troligtvis heller 
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inte få lån eftersom hon 
inte har en fast anställning.

– Det är här barnen är 
 rotade. Jag vill inte slita 
upp dem från deras sam
manhang och flytta någon 
helt annanstans.

Det kan låta bortskämt, 
 säger hon, med tanke på 
att det finns kvinnor med 
riktigt låg inkomst som har 
det mycket tuffare än hon.

– Men vi har kämpat så 
hårt för att komma hit. Job
bat och slitit. Jag har drömt 
om att bo i ett eget hus med 
naturen runt hörnet ända 
sedan jag var liten.

Hon ler lite snett och 
 säger att hon skäms över 
hur hon resonerar, att det 
går emot hennes ideal och 
bild av sig själv. Det är bara 
för den allra närmsta vän
nen som hon har formule
rat sina känslor och val.

– Hur feministiskt och 
självständigt är det att 
prioritera hus och ekono
mi framför att stå på egna 
ben när relationen dött ut?

– Det är klart att jag vill 
ha något mer än det här. 
Hade jag haft råd att själv 
ta över huset hade det inte 
varit något snack. Men som 
läget är väger ändå livet här 
tyngre än min frustration, 
och risken att jag aldrig får 
uppleva passionerad kärlek 
på riktigt.

I en annan del av västra 
Skåne, i en ljus och spar
samt möblerad lägenhet, 
bor Monika och hennes 
snart utflugna barn. För 
inte länge sedan var hem
ma en villa i en av de mest 
välbärgade delarna av kom
munen.

– Jag hade det jättebra, 
rent materiellt. Ett fantas

”Hur feminis-
tiskt och själv-
ständigt är det 
att prioritera 
hus och ekono-
mi framför att 
stå på egna ben 
när relationen 
dött ut?”
Emma.

BERÄTTA

■ Hur påverkar ekonomin 
dina relationer? Mejla inpa
livet@sydsvenskan.se.
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tiskt hus och dessutom ett 
jättestort, vackert gammalt 
sommarhus. Jag kunde  
resa och köpa det jag ville, 
säger Monika.

Men den ekonomiska 
 situationen skavde. Monika  
hade en halvtidstjänst och 
medan mannen gjorde kar
riär var det hon som tog 
hand om barnen och hem
met.

– Han jobbade jämt och 
vår relation var långt ifrån 
bra.

Monikas lön gick till mat, 
barnens kläder och egna 
 inköp. Mannen betalade 
hus, räkningar och semest
rar.

– De klassiska rollerna. 
Min lön betraktades  nästan 
som fickpengar.

I flera år var hon helt på 
det klara med att hon ville  
skilja sig. Samtidigt, när 
hon gick runt mellan rum

men, malde tvivlet: Inte 
kunde hon lämna allt det 
här? Livsstilen, de båda hu
sen, barnens hem.

– Hur skulle jag kunna 
upprätthålla samma stan
dard för barnen? Jag hade 
ingen tilltro till att jag 
skulle  kunna fixa ett bra liv 
för både mig och dem på 
egen hand.

Monika säger att hon 
 nästan kände sig livegen. 
Men det värsta var att det 
ekonomiska beroendet 
långsamt brutit ned hennes 
självförtroende och hennes 
respekt för sig själv och det 
arbete hon gjorde, både 
i hemmet och på jobbet.

– Att jag bara hade 
 kunnat låta det hända var 
så jobbigt. Jag skämdes.

Det var först när Monika  
kontaktat en jurist som hon 
insåg vad hon faktiskt hade 

rätt till vid en separation. 
Målmedvetet, bit för bit, 
började hon nu bygga upp 
sin inre styrka igen.

– Mot slutet kom jag till 
en punkt utan återvändo. 
Då blev också allt det mate
rialistiska ointressant. Det 
var en så frigörande känsla.

I dag mår hon bättre än 
på många år. Hon klarar 
sig bra och har fått ett nytt 
jobb, ett heltidsarbete.

– När man lever i den där 
världen är det materiella 
egentligen bara ett lock
bete.
■ Emma och Monika heter 
egentligen något annat.

TEXT: HANNA 
WELIN
inpalivet 
@sydsvenskan.se

FOTO: MOA 
DAHLIN
moa.dahlin 
@sydsvenskan.se

”Diskutera vad som  
är bäst för er båda”
■ Hur bör kvinnor, som 
oftare har det ekono-
miskt tuffare, agera för 
att bli ekonomiskt obe-
roende i en relation och 
klara sig efter en skils-
mässa? Här är några 
råd från Birgitta Piper, 
 ekonomireporter på 
 M-magasin.

1 Prata och ta ansvar. 
Kvinnor måste börja 
prata öppet om för

sörjning, ägandeskap, in
vesteringar och försäkring
ar med sin partner. Hur säk
rar du ditt liv? Du måste se 
över din situation och förstå 
effekten av de val du gör.

2 Börja i tid. Inn
an ni flyttar ihop, 
sätt er vid köksbor

det och diskutera vad som 
är bäst för er båda. Vilka 
försäkringar behöver ni? 
Sambo avtal, äktenskaps
förord, testamente? Om 
ni köper bostad behöver 
ni liv försäkringar så att den 
 andras skuldandel skrivs av 

om en av er avlider. Skaffar 
ni barn, hur säkrar ni att 
den som är hemma kom
penseras ekonomiskt, inte 
minst vad gäller pensionen.

3 Om du inte har gjort 
ovanstående. Vill du 
skilja dig, men är oro

lig för ekonomin. Agera inn
an du  säger till den  andre 
och det känslomässiga  ka
oset bryter  ut. Förbered dig 
och vänd dig gärna till en 
jurist eller skuldrådgivare 
i din kommun.

4 Om du går in i en 
ny relation  senare 
i livet. Se till att du 

fortfarande kan känna  dig 
självständig. Prata med 
en ekonomisk rådgivare, 
i synnerhet om det finns 
barn och bonusbarn med 
i bilden. Fundera noga över 
hur ni gör med era bostä
der och tillgångar, avtal och 
försäkringar så att du inte 
plötsligt sitter där med en 
kraschad ekonomi.

HANNA WELIN

FAKTA

Förmögna tvekar 
längre innan  
en separation
■ Ekonomiska faktorer kan vara 
bakomliggande anledningar till 
en separation. Men också till att 
inte separera. Mer bemedlade 
personer som äger sin bostad 
och har större tillgångar – och är 
olyckliga i förhållandet – väntar 
i snitt två år längre innan de går 

skilda vägar, visar forskningen.
■ De mindre bemedlades 
tröskel är lägre. Det kan tyckas 
paradoxalt med tanke på att de 
som har en sämre ekonomi ock-
så är de som på allvar får det 
mer knapert efter en separation.
■ Källa: Juho Härkönen, profes-
sor i sociologi vid European Uni-
versity Institute i Florens samt 
Stockholms universitet.


