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Ta makten över din ekonomi



En studiehandledning
Med hjälp av studiehandledningen kan du
ordna filmkvällar eller träffar där ni diskuterar
jämställd ekonomi. I studiehandledningen får
du mer information om filmerna och
diskussionsfrågor. Där finns också övningar
som du kan göra med dina vänner.

UTBILDNINGSMATERIAL 
FRÅN 2021

8 filmer
8 filmer om privatekonomi,
relationer, föräldraskap och
arbete.

Fördjupningsmaterial
På vår webbplats
Fredrikabremer.se finns tips och
övningar till varje film. Du kan till
exempel lära dig hur du gör en
budget, hur det fungerar med arv
eller vad du ska tänka på när du
väntar barn.

Fredrikabremer.se
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KUNSKAP – STEG ETT FÖR EKONOMISK
JÄMSTÄLLDHET

Kvinnor har lägre löner, pensioner och inkomster under
livet än män. 

Fredrika Bremer-förbundet startade Livslång ekonomi
år 2021 för att öka den ekonomiska jämställdheten
mellan kvinnor och män. Resultatet är ett
utbildningsmaterial i ekonomi och juridik.
Utbildningsmaterialet är gratis. 

Livslång ekonomi innehåller 9 filmer på lätt svenska
och 8 filmer som inte är på lätt svenska. Du hittar mer
material, övningar och diskussionsfrågor på
webbplatsen Fredrikabremer.se. Allt material är fritt att
använda både privat och i din förening eller på din
arbetsplats. 

Kvinnors löner
2022 var 9,8 %
lägre än mäns

Kvinnors
pensioner 2020
var 69 % av
mäns

Kvinnors
livsinkomster är
23 % lägre än
mäns
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Fredrika Bremer-förbundet har arbetat för jämställdhet
sedan år 1884. Men för att bli jämställda måste vi
kvinnor öka vår kunskap om ekonomi. Vi måste också
öka kunskapen om hur den strukturella
ojämställdheten ökar ekonomisk ojämställdhet.
Strukturell ojämställdhet är att män har mer makt i
samhället än kvinnor. 

I den här broschyren kan du lära dig mer om filmerna
på lätt svenska. Du hittar också diskussionsfrågor till
varje film och tips på hur du kan stärka din ekonomi. Du
kan använda diskussionsfrågorna och tipsen för att
ordna filmkvällar med dina vänner eller din förening.

Börja titta på filmerna!

fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/
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http://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/
http://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/


JAG OCH MIN EKONOMI 

I den här filmen lär du dig hur du ordnar din ekonomi.
Du lär dig hur du skaffar ett bankkonto, hur du gör en
budget, vad som är bra att tänka på när du ska spara
pengar, vad du gör när du tagit lån och mycket mer.

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad?

Vad tänker du om att kvinnor och män inte är
ekonomiskt jämställda?

Vad tänker du om att personer födda i ett annat
land har en sämre ekonomi än de som är födda i
Sverige?

Känner du dig trygg med din ekonomi idag? Vill du
ändra på någonting? Hur skulle du kunna göra det i
så fall?

Vet du hur du använder dina pengar? Finns det
något du skulle vilja använda mer pengar på än du
gör idag?

Har du några mål för din ekonomi för framtiden?
Vilka?

Om du skulle ge råd till en vän om hens ekonomi,
vilket råd skulle du ge då?

Diskussionsfrågor
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Lär dig mer!
Det finns många webbplatser där du kan
lära dig mer om privatekonomi. Några
exempel är:

Konsumenternas.se
På konsumenternas.se kan du hitta svar 
på nästan alla frågor om ekonomi. 
Du kan till exempel räkna ut hur mycket
det kostar att låna pengar eller jämföra
försäkringar, lån och sparande. 

Konsumentverket.se 
På Konsumentverket kan du lära dig om 
dina rättigheter som konsument. Där finns
också verktyg som hjälper dig göra en
budget. Mycket av Konsumentverkets
material finns översatt till olika språk. 
Här hittar du också verktyget “Koll på
pengarna”. Där kan du få hjälp att göra en
budget och läsa om hur mycket olika saker
kostar.

Prata pengar med ditt barn
Vill du lära ditt barn ta hand om sina
pengar på egen hand? 
Gör prata pengar-testet!

Skanna mig!

Skanna mig!

Skanna mig!

JAG OCH MIN EKONOMI 
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http://konsumenternas.se/konsumentstod/jamforelser/
http://konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/vuxnasfi/koll-pa-pengarna/
http://konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/vuxnasfi/koll-pa-pengarna/
https://pratapengartestet.se/
http://konsumenternas.se/konsumentstod/jamforelser/
http://konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/vuxnasfi/koll-pa-pengarna/
https://pratapengartestet.se/


Skanna mig!

Fler filmer! 
Vill du lära dig mer om privatekonomi? 
Se filmerna
Kunskap – steg ett mot ekonomisk egenmakt 

Hallå konsument 
På webbplatsen hallakonsument.se kan du
få hjälp med dina rättigheter som
konsument. Till exempel om du köpt
någonting som är trasigt eller inte får det
du köpt. De har också räknat ut olika
budgetar som du kan använda. På
webbplatsen finns kontaktuppgifter till
kommunernas budget- och skuldrådgivare
och mycket mer. 

JAG OCH MIN EKONOMI 

Skanna mig!

Skanna mig!och Ekonomisk egenmakt – det är aldrig för
sent. 
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http://hallakonsument.se/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/kunskap-steg-ett-mot-ekonomisk-egenmakt/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/kunskap-steg-ett-mot-ekonomisk-egenmakt/
http://hallakonsument.se/
http://hallakonsument.se/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/kunskap-steg-ett-mot-ekonomisk-egenmakt/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/ekonomisk-egenmakt-det-ar-aldrig-forsent/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/ekonomisk-egenmakt-det-ar-aldrig-forsent/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/ekonomisk-egenmakt-det-ar-aldrig-forsent/


Finns det någon du kan prata med eller någon
som kan hjälpa dig? 

Öppna all din post och läs alla dina räkningar.

Skriv ner alla dina inkomster och utgifter. 

Har du några fasta utgifter som du inte
behöver längre? Du har kanske prenumeration
på tidning, kort på gym eller extra tv-kanaler.

Om du har svårt att betala några räkningar eller
skulder kan du kontakta dem du är skyldig
pengar. Försök komma överens med dem om
att få mer tid att betala tillbaka pengarna.

Samla dina lån i en enda bank. Du kan läsa mer
om samlingslån på den här webbplatsen

Har du några pengar sparade? Nu kanske du
behöver använda dina sparade pengar
för att lösa de ekonomiska problem du har just
nu.

ÖVNING: 
DET ÄR ALDRIG FÖR SENT – TA
KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI

När du inte har kontroll över din ekonomi 
behöver du snabbt få kunskap om din ekonomiska
situation. Här är en lista på vad du kan göra. 

Skanna mig!
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https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/lan/konsumtionslan/samlingslan/
https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/lan/konsumtionslan/samlingslan/


Kostnaden för din bostad är en av dina viktigaste
utgifter. Du ska alltid prioritera att betala din
hyra och andra kostnader för din bostad. 

Undersök vilka försäkringar du har. Har du en
hemförsäkring, försäkring via ditt arbete eller
genom dina studier som kan ge dig ekonomiskt
stöd i den situationen du är i?

Undersök om du har rätt till något av
Försäkringskassans bidrag.

Undersök om du kan söka stipendier eller bidrag
från stiftelser och ideella organisationer. Det
finns många som ger stipendier. Ett exempel är
Fredrika Bremer-förbundet. Börja leta på
internet om det finns några stipendier du kan
söka. 

Kontakta kommunens budget- och
skuldrådgivning där du bor. 

Kan du öka dina inkomster på något sätt? Kan du
arbeta fler timmar på jobbet eller söka ett nytt
jobb som ger dig högre lön?

Om du vill veta mer om skulder kan du hitta mer
information, stöd och bra råd på Kronofogdens
webbplats kronofogden.se.

ÖVNING: 
DET ÄR ALDRIG FÖR SENT – TA
KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI

Skanna mig!
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https://www.forsakringskassan.se/privatperson/ersattningar-a-o
https://www.kronofogden.se/
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/ersattningar-a-o


BANK ONLINE – MIN DIGITALA EKONOMI 

”Jag hade svårt i början att använda bank-id. Det var inte så lätt. Men

efter ett tag blev jag van att identifiera mig med bank-id med allt som

är via nätet som bank och sådana saker.”  

Hodan, 34 år

I den här filmen lär du dig om olika digitala verktyg 
och hur du använder dem. Du lär dig om bank-id, 
e-faktura, Swish, digitala brevlådor och mycket mer. 

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad? 

Vad tänker du är bra med digitalisering? Vad tänker
du är dåligt med digitalisering?

Vilka digitala verktyg använder du?

Hur skyddar du din kod för bank-id?

Vet någon annan person om din kod till ditt bank-
id?

Diskussionsfrågor
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Lär dig mer!

Internetstiftelsen
På webbplatsen internetstiftelsen.se 
kan du lära dig mer om internet 
och om hur du är säker på internet. 
På deras webbplats digitalalektioner.se 
finns mycket bra material och information. 

BANK ONLINE – MIN DIGITALA EKONOMI 

Skanna mig!
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http://internetstiftelsen.se/
https://digitalalektioner.se/
http://internetstiftelsen.se/


RELATIONER – VÅR EKONOMI 

”När man är i en relation är det jätteviktigt att tänka på framtiden. Det

finns många kvinnor som hjälper mannen så att han först får

utbildning och jobb. Det är speciellt vanligt bland kvinnor som kommer

från ett annat land. Det är ingenting dåligt med det, det är jättebra.

Men det är bra att kvinnan tänker på sig själv också 

för att få makt över sitt eget liv.”  

Fatuma, 43 år

I den här filmen lär du dig skillnaden mellan att vara i en
relation, vara sambo och att vara gift. Du lär dig också
om olika sätt att dela på pengarna i en relation.

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad?

Vilket tänker du är bästa sättet att dela på
ekonomin med en partner?

Hur kan du börja prata om ekonomi med din
partner?

Är det viktigt med en jämställd ekonomi i en
relation? Varför? Varför inte?

Diskussionsfrågor
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RELATIONER – VÅR EKONOMI 

Ekonomiskt våld
Om din partner eller någon annan
kontrollerar dina pengar och inte låter dig
ta beslut om din ekonomi 
så är det ekonomiskt våld. Ekonomiskt
våld kan också vara att din partner
kontrollerar de digitala verktyg du
använder, alltså din dator eller telefon till
exempel. 

Om du utsätts för ekonomiskt våld kan du
ringa polisen 
eller kontakta en kvinnojour, tjejjour eller
ungdomsjour för att få hjälp. 

Nödnummer:
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Polisen vid icke akuta händelser: 114 14 
Polisen vid akuta händelser: 112
Brottsofferjouren: 11 60 06
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Lär dig mer!

15 samtal om ekonomi
Det är viktigt att våga prata om ekonomi 
med personer vi litar på. Det är ett bra sätt
att ta hand om varandra och att göra
relationen trygg för båda. På sidorna 13-14
hittar du 15 samtal om ekonomi som är bra
att ha med sin partner.

Fler filmer!
Alla relationer slutar tyvärr på något sätt. 
Parterna gör slut, skiljer sig eller den ena
partnern dör. Därför är det bra att redan
från början veta vad som händer med dina
saker när du dör. Olika lagar gäller för olika
relationer. Lär dig mer om det i filmen  
Rollfördelning i föräldraskapet – så
påverkar det ekonomin.

Skanna mig!

RELATIONER – VÅR EKONOMI 
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https://fredrikabremer.se/wp/wp-content/uploads/2021/11/15-samtal-for-en-trygg-relation.pdf
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/rollfordelning-i-foraldraskapet-sa-paverkar-det-ekonomin/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/rollfordelning-i-foraldraskapet-sa-paverkar-det-ekonomin/


Prata om ekonomi innan ni flyttar ihop
och prata om hur ni vill att er relation ska vara.

Om ni ska flytta ihop och bli sambos, skriv upp vilka
saker du äger och vad din partner äger som ni tar med
till ert gemensamma hem. Då vet ni vad du äger och
vad hen äger om ni flyttar isär i framtiden.

Vill ni skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord?
Ett samboavtal är ett juridiskt dokument som talar om
hur ni ska dela upp sakerna i ert hem om ni flyttar isär.
Ett äktenskapsord är ett juridiskt dokument för par
som ska gifta sig. Dokumentet talar om vad var och en
äger och vad var och en ska fortsätta äga vid en
skilsmässa. Det kallas för enskild egendom.

Hur vill ni dela upp er ekonomi?

Vem ska äga vad? Vad vill ni ska vara enskild
egendom?

Vill du vara särbo, sambo eller gift?

Vem ska äga vad?

ÖVNING: 
15 SAMTAL FÖR EN TRYGG RELATION
Det kan vara svårt att prata om ekonomi med sin
partner. Det kan vara extra svårt att prata om att
relationen kanske tar slut en dag. Men för att du ska
vara trygg i er relation måste du vara trygg i hur ni
planerar er ekonomi. 

Här är en lista på 15 samtal som är viktiga att ha
tillsammans med din partner.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ÖVNING: 
15 SAMTAL FÖR EN TRYGG RELATION

Vem vill du ska ärva dig? Vill ni ärva varandra?
 
Hur delar ni på de fasta utgifter ni har varje månad?
Fasta utgifter är till exempel hyra, el, hemförsäkring,
internet och mat.

Vilka inköp vill ni dela på?

Hur ska ni tillsammans besluta om er gemensamma
ekonomi?

Vilka försäkringar har ni skrivit under tillsammans?

Ska ni spara pengar tillsammans? Ska ni ha ett
gemensamt konto på banken för sparande?

Har ni gemensamma lån? I så fall, vem ska skriva
under lånen?

Hur ska ni göra så att era pensioner blir mer jämlika
om ni har olika mycket i lön eller om en av er är
föräldraledig längre än den andra? 

Kom ihåg:
Skriv aldrig under ett dokument, ett avtal eller något annat 
som du inte är säker på att du förstår. Prata med en jurist
eller en advokat.
 
Ha kunskap om er ekonomi och hur ni använder era pengar.
Spara kvitton och avtal. Ni kan behöva dem i framtiden.

Låna aldrig ut ditt bank-id till din partner eller till någon
annan. 

Låt aldrig någon annan ta lån i ditt namn.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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FÖRÄLDRASKAP – FAMILJENS EKONOMI 1 

”Att vara pappa här i Sverige är jätteroligt. Som förälder fick jag

möjlighet att utvecklas som individ och pappa. Jag fick chans och tid att

vara med min familj som jag aldrig hade fått i mitt hemland.” 

Abdillahi, 25 år

I den här filmen lär du dig hur föräldraskap påverkar
ekonomin. Du lär dig om föräldraledighet,
föräldrapenning och hur vi skapar ett jämställt
föräldraskap. 

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad?

Pappor tog ut endast 30 procent av
föräldraledigheten år 2021. Varför tror du att par
inte delar jämställt på föräldraledigheten?

Hur tänker du att föräldraskap påverkar
jämställdheten mellan kvinnor och män?

Vet du om du har rätt till föräldralön från ditt jobb?

Vilka andra fördelar än ekonomiska fördelar finns
det med att dela lika på föräldraledigheten?

Om du har varit föräldraledig, fick du en höjning av
din lön under föräldraledigheten?

Diskussionsfrågor
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Lär dig mer!

Vänta barn-guiden 
Försäkringskassans Vänta barn-guiden
har tips på vad ni ska göra under din
graviditet, alltså innan barnet kommer. 

Föräldrakollen 
Föräldrakollen kan ni använda för att 
planera er ekonomi och föräldraledighet. 
Med Föräldrakollen kan ni räkna ut hur
mycket pengar ni får från föräldrapenning
och föräldralön. 

Pensionsmyndigheten
På webbplatsen pensionsmyndigheten.se
kan du lära dig mer om din pension 
och hur ni kan ge varandra
premiepensionsrätter. 

Jämför barnförsäkringar
Om du väntar barn är det bra 
att börja tänka på försäkring för ditt barn. 
Här kan du jämföra olika barnförsäkringar.

Kassakollen 
Kassakollen har information om vilka
ersättningar ni kan få 
från Försäkringskassan om något händer. 

Skanna mig!

Skanna mig!

Skanna mig!

Skanna mig!

FÖRÄLDRASKAP – FAMILJENS EKONOMI 1 
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https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/e-tjanst-for-dig-som-ska-fa-barn
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/vantar-barn/foraldrakollen
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https://www.forsakringskassan.se/privatperson/kassakollen-detta-kan-forsakringskassan-gora-for-dig


Skanna mig!

Skanna mig!

Skanna mig!

SGI-guiden
Om du har sjukpenninggrundande
inkomst, SGI, har du också rätt till
ersättning vid till exempel föräldraledighet
eller sjukdom. Logga in på SGI-guiden och
undersök om du har rätt till ersättning!  

Ditt barn och dina pengar 
Om du vill lära dig allt om pengar och att få
barn finns mer information på 
dittbarnochdinapengar.se. 

Fler filmer!
Vill du se fler filmer om att vara förälder? 
Se Rollfördelning i föräldraskapet 
– så påverkar det ekonomin

FÖRÄLDRASKAP – FAMILJENS EKONOMI 1 

Skanna mig!

och Föräldraskap på olika adresser. 
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https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/rollfordelning-i-foraldraskapet-sa-paverkar-det-ekonomin/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/foraldraskap-pa-olika-adresser/
http://dittbarnochdinapengar.se/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/rollfordelning-i-foraldraskapet-sa-paverkar-det-ekonomin/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/foraldraskap-pa-olika-adresser/
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/sgi-guiden#/?steg=occupation
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/sgi-guiden#/?steg=occupation
http://dittbarnochdinapengar.se/
http://dittbarnochdinapengar.se/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/rollfordelning-i-foraldraskapet-sa-paverkar-det-ekonomin/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/rollfordelning-i-foraldraskapet-sa-paverkar-det-ekonomin/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/rollfordelning-i-foraldraskapet-sa-paverkar-det-ekonomin/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/foraldraskap-pa-olika-adresser/


FÖRSKOLA – FAMILJENS EKONOMI 2 

”Jag och min fru fick tid att umgås med varandra samt jobba och

studera. Förskolan gör det lättare för oss som föräldrar att arbeta och

studera.”

Abdillahi, 25 år

Förskolan är för barn mellan 1 och 5 år. I den här filmen
lär du dig om öppna förskolan och om förskolan. Du lär
dig hur det kan göra relationen till våra barn starkare
och oss kvinnor mer jämställda. 

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad? 

Hur tror du förskolan påverkar jämställdheten
mellan kvinnor och män i samhället?

Vill du att ditt barn ska gå på förskola? Varför? 
 Varför inte?

Finns öppna förskolan där du bor?

Diskussionsfrågor

Lär dig mer!
Vill du veta mer om hur förskolan
fungerar? Se filmen Förskolan är till
för ditt barn. 

Skanna mig!
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http://youtube.com/watch?v=rIm0SuwxNeI
http://youtube.com/watch?v=rIm0SuwxNeI
http://youtube.com/watch?v=rIm0SuwxNeI


UTBILDNING – DIN FRAMTIDA EKONOMI 

”Jag har gått utbildning till florist och har yrkesbevis som florist i

Sverige. Mitt självförtroende ökade och jag kände att jag tillhörde

samhället efter min utbildning.”

Hacer, 53 år

I filmen lär du dig om utbildning i Sverige. I filmen får
du tips om hur du kan välja din utbildning och hur du
ska klara av ekonomin medan du utbildar dig.

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad?

Om du är kvinna och har en kort utbildning är
risken större för dig än för män att inte få ett
arbete. Vad tänker du om det?

Visste du att de arbeten som mest män arbetar
med har högre löner än arbeten som mest
kvinnor arbetar med? Varför är det så, tror du?

Vill du ha en högre utbildning än den du har nu?

Visste du att du kan få bidrag och lån från CSN
för att studera? 

Diskussionsfrågor
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Lär dig mer!

Utbildningsguiden
På webbsidan
utbildningsguiden.skolverket.se kan du
hitta information om hela det svenska
skolsystemet.
 
Bristyrken
Bristyrken är arbeten som vi i Sverige
kommer behöva fler som arbetar med i
framtiden. Vill du veta vilka yrken som
arbetsförmedlingen säger 
kommer att bli bristyrken? 

Informationsverige
Vill du veta mer om hur du kan utbilda dig? 
På webbplatsen informationsverige.se 
kan du hitta information om olika
utbildningar på lätt svenska. 
Här finns också information på andra
språk.

UTBILDNING – DIN FRAMTIDA EKONOMI 

Skanna mig!

Skanna mig!

Skanna mig!
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http://utbildningsguiden.skolverket.se/
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http://informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/utbildning/olika-utbildningar/


MYNDIGHETSKONTAKTER – FÅ HJÄLP
MED DIN EKONOMI 

”Jag tycker inte att jag har fått tillräckligt mycket hjälp av

myndigheterna. Jag kände mig ofta vilsen i systemet på grund av det”

Hacer, 53 år

I den här filmen lär du dig om myndigheter. Det finns
många myndigheter i Sverige och att veta vilken
myndighet som arbetar med vad kan vara svårt. Du får
veta mer om hur myndigheter fungerar och hur du ska
hålla kontakten med myndigheter. 

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad?

Tycker du att det är svårt att veta vilken myndighet
som gör vad?

Kvinnor som är födda i ett annat land får ofta sämre
stöd från myndigheter än män som kommer från
ett annat land. Varför är det så, tror du?

Har du fått hjälp av en tolk när du varit i kontakt
med myndigheter?

Vad tänker du om reglerna för sekretess? 

Har du använt statens servicecenter eller
medborgarkontoret? 

Diskussionsfrågor
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Lär dig mer!

Informationsverige
Vill du lära dig mer om myndigheter i
Sverige? På webbplatsen
informationsverige.se hittar du
information om myndigheter och hela det
svenska samhället på lätt svenska. 

MYNDIGHETSKONTAKTER – FÅ HJÄLP
MED DIN EKONOMI 
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ARBETE – SÄKRA DIN EKONOMI 

”Men jag hittade inte ett jobb som florist, så jag kände mig inte trygg i

livet. Det var en mycket, mycket svår känsla. Vissa kvinnor har

språkhinder så vi kan inte tydligt visa våra kompetenser, kunskaper,

erfarenheter i samhället och på arbetsmarknaden.”

Hacer, 53 år

I den här filmen lär du dig om att söka jobb. Arbete och
lön är en grund för många personers ekonomi. Men att
söka jobb tar både tid och arbete. I den här filmen ger vi
våra bästa tips för att söka jobb. 

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad?

Vilket jobb skulle du helst vilja ha?

Studier visar att kvinnor som nyligen kommit till
Sverige får mindre och sämre stöd för att hitta ett
arbete än män som är nya i Sverige. Vad tänker du
om det?

Har du bett om hjälp från vänner, familj eller någon
annan när du skrivit ditt cv eller ditt personliga
brev?

När du är arbetslös, tycker du det är svårt att
berätta det för andra?

Diskussionsfrågor
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Lär dig mer!
Det finns många webbsidor där du kan hitta
mer information om att söka jobb. Här hittar
du några tips.

Bristyrken
Bristyrken är arbeten som vi i Sverige
kommer behöva fler som arbetar med i
framtiden. Vill du veta vilka yrken som
arbetsförmedlingen säger kommer att bli
bristyrken? 

Informationsverige
På webbplatsen informationsverige.se 
kan du lära dig mer om att hitta ett arbete i
Sverige.

ARBETE – SÄKRA DIN EKONOMI 

Vad brukar du göra när du hör att någon är
arbetslös?

Är du medlem i facket?

Är du med i a-kassan?  Varför tycker du det är
viktigt eller inte viktigt?

Diskussionsfrågor

Skanna mig!

Skanna mig!

Fler filmer!
Vill du fördjupa dig ännu mer? 
Se vår film Karriärtips för ett lönsamt arbetsliv. 

Skanna mig!
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http://informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/att-arbeta-i-sverige/att-hitta-ett-arbete.html
http://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2022-05-18-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-ar
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https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/karriartips-for-ett-lonsamt-arbetsliv/
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/karriartips-for-ett-lonsamt-arbetsliv/


Organisera dig ideellt
Ett bra sätt att få nya kontakter är att vara
med i föreningar. Här är några tips på
föreningar du kan vara med i för att skapa
nätverk.

Fredrika Bremer-förbundet 
Vi är Sverige äldsta förbund för jämställdhet 
och har lokala föreningar som kallas kretsar
runt om i Sverige. Kretsarna arrangerar
aktiviteter och möten. Vi välkomnar både
kvinnor och män. 

Mamma United 
Mamma United är en ideell förening 
som hjälper mammor att påverka sitt eget
och sina barns liv så att de mår bättre och
blir en del av samhället.

Kompis Sverige 
Kompis Sverige är en ideell förening som
skapar möten mellan de som är nya i Sverige
och de som bott här länge. 

ARBETE – SÄKRA DIN EKONOMI 

Skanna mig!

Skanna mig!

Skanna mig!
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PENSION – DIN EKONOMI EFTER JOBB 

”Pensionssparande, jag är väldigt tacksam för att det finns ett sånt

system, en sån möjlighet, att spara ihop pengar till framtiden."

Hacer, 53 år

I den här filmen lär du dig om pensionen. Pensionen är
en viktig del av att ha en trygg ekonomi den dagen du
går i pension eller om du blir sjuk och inte kan arbeta. I
filmen lär du dig om hur det svenska pensionssystemet
fungerar och hur du kan spara till din pension. 

Var det något i filmen du blev intresserad att veta
mer om? Vad?

Lärde du dig något nytt? Vad?

Kvinnor har en lägre pension än män. Kvinnor har
därför en otryggare ekonomi när de är äldre än vad
män har. Vad tänker du om det?

Hur tänker du om din pension? 

Vet du hur mycket du får i pension?

Vet du om du får allmän pension, tjänstepension
och har du ett privat pensionssparande?

Vem gör det obetalda arbetet hemma hos dig?

Diskussionsfrågor
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Lär dig mer!

Minpension.se
Undersök din framtida pension på
webbplatsen minpension.se. Där kan du
räkna ut din framtida pension och få tips
på hur du kan få mer pengar i pension. 

Fler filmer!
Vill du lära dig mer om pensionen? 
Se filmen Säkra din försörjning – bygg ditt
skyddsnät.

PENSION – DIN EKONOMI EFTER JOBB 

Skanna mig!

Skanna mig!
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https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/sakra-din-forsorjning-bygg-ditt-skyddsnat/
http://minpension.se/
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https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/sakra-din-forsorjning-bygg-ditt-skyddsnat/


Om QR-koderna inte fungerar för dig kan
du använda dessa länkar.

Jag och min ekonomi 
Konsumenternas.se
konsumenternas.se/konsumentstod/jam
forelser/ 

konsumtentverket.se 
konsumentverket.se/for-
larare/skolmaterial/vuxnasfi/koll-pa-
pengarna/

Hallå konsument 
hallakonsument.se

Prata pengar med ditt barn
pratapengartestet.se/tips/000000

Bank online – min digitala ekonomi 
Internetstiftelsen 
internetstiftelsen.se
 
Föräldraskap – familjens ekonomi 1 
Vänta barn-guiden 
forsakringskassan.se/privatperson/foral
der/e-tjanst-for-dig-som-ska-fa-barn

Föräldrakollen 
forsakringskassan.se/privatperson/foral
der/vantar-barn/foraldrakollen 

Jämför barnförsäkringar
konsumenternas.se/konsumentstod/jam
forelser/personforsakringar/jamfor-
barnforsakringar

Kassakollen
forsakringskassan.se/privatperson/kass
akollen-detta-kan-forsakringskassan-
gora-for-dig

Pensionsmyndigheten
pensionsmyndigheten.se

SGI-guiden
forsakringskassan.se/privatperson/foral
der/foraldrapenning#/?steg=occupation

LÄNKAR TILL WEBBSIDOR

Ditt barn och dina pengar 
dittbarnochdinapengar.se

Förskola – familjens ekonomi 2 
Förskolan är till för ditt barn 
youtube.com/watch?v=rIm0SuwxNeI

Utbildning – din framtida ekonomi 
Utbildningsguiden
utbildningsguiden.skolverket.se/

Bristyrken
arbetsformedlingen.se/for-
arbetssokande/sa-hittar-du-
jobbet/tips-inspiration-och-
nyheter/artiklar/2022-05-18-har-ar-
jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-
ar. 

Informationsverige
informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-
uppehallstillstand/utbildning/olika-
utbildningar/  

Myndighetskontakter – få hjälp med
din ekonomi 
Informationsverige
informatiosverige.se

Arbete – säkra din ekonomi 
Informationsverige
informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-
uppehallstillstand/att-arbeta-i-
sverige/att-hitta-ett-arbete.html

Fredrika Bremer-förbundet 
Fredrikabremer.se

Mamma United 
mammaunited.se/ 

Kompis Sverige 
kompissverige.se/ 

Pension – din ekonomi efter jobb 
Minpension.se

https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/jamforelser/
https://www.konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/vuxnasfi/koll-pa-pengarna/
https://www.hallakonsument.se/
https://pratapengartestet.se/tips/000000
https://internetstiftelsen.se/%20
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/e-tjanst-for-dig-som-ska-fa-barn
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/vantar-barn/foraldrakollen
https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/jamforelser/personforsakringar/jamfor-barnforsakringar/
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/kassakollen-detta-kan-forsakringskassan-gora-for-dig
http://www.pensionsmyndigheten.se/
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/foraldrapenning#/?steg=occupation
https://dittbarnochdinapengar.se/
https://www.youtube.com/watch?v=rIm0SuwxNeI
https://utbildningsguiden.skolverket.se/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2022-05-18-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-ar
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2022-05-18-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-ar
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2022-05-18-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-ar
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/utbildning/olika-utbildningar/
http://www.informatiosverige.se/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/att-arbeta-i-sverige/att-hitta-ett-arbete.html


Fredrika Bremer-förbundet har funnits sedan år 1884.
Vi är en ideell organisation som arbetar för jämställdhet
mellan kvinnor och män, att kvinnor och män ska ha
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i hem,
arbete och samhälle. 

Vi arbetar med opinionsbildning, utbildning, att dela ut
stipendier och mycket mer. Vi har lokala föreningar,
kretsar runt om i landet som arrangerar föreläsningar,
möten och olika aktiviteter.

Som medlem lär du dig mer om jämställdhet. Du får
chansen att göra skillnad och vara en del av viktiga
sammanhang. Du får också tidningen Hertha som är
världens äldsta feministiska tidskrift. 

Läs mer om oss och vårt arbete på vår webbplats
Fredrikabremer.se.

Särskilt tack till

Mamma United, Stadsdelsmammor och deltagarna på
våra olika möten som tillsammans tagit fram innehållet
i filmerna under hösten 2022. Tack till alla er som varit
med! 


