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FRÅGA 3 
Vad kan du som individ göra för att bidra till en mer jämställd 
ekonomi? 
 

1. För dig själv / 2. För andra 
 
Dela hemma på allt 
Släppa egot - Se till andra – Ingen avundsjuka 
Dela med sig 
Ställa krav på partner 
Aldrig vara beroende av en man/partner 
 
Vara medveten 
Vara medveten om rättigheter, men även orättvisor och arbeta med att motverka 
dessa. 
Ge bidrag till organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter 
Börja hemma – är vi jämställda? 
Ta reda på effekter av olika val 
Ta reda på olika möjligheter 
 
Vara en förebild 
Vara en förebild för barnen 
Kan uppfostra min son jämställt 
Stärka våra döttrar att tro på sig själva 
Stärka mina barn i frågan 
Upplys barnen 
Diskutera med barn tidigt om dessa frågor 
 
Coacha andra att ta plats och att ta för sig 
Möta min nästa  
Ifrågasätta 
Lyssna 
Tänka på mitt språk 
 
Ifrågasätta strukturer 
Våga utmana 
Våga säga ifrån när jag ser orättvisor 



 
 
 

 

Våga ifrågasätta när jag ser något som känns fel 
Prata högt 
Opionsbilda (fler av samma svar) 
 
Stötta i att göra klocka val gällande rättvisa förhållanden 
Rättvisa 
Ge alla samma möjligheter 
Samma möjligheter till utveckling 
Var öppen och se dig själv i andra skor 
 
Förebygga ojämställdhet och våld – ekonomiskt våld 
Sharing is caring 
Var villig att strida för de som inte har en stark röst 
Ta ansvar 
Ta makten 
 
Utbilda sig (flera av samma svar) 
Utbilda mig (flera av samma svar) 
Utbilda mig i ämnet och ta reda på fakta 
Uppmuntra unga att utbilda sig 
Utbilda mina söner 
 
Fortbilda mig 
Lära mig mer 
Fylla på med kunskap 
Skaffa kunskap och sprid den 
Sprida kunskap 
Kunskap är makt 
 
Fortbildning 
Insikt 
Hålla mig välinformerad och uppdaterad för att kunna sprida kunskap och reflektera 
tillsammans med andra 
Lära barn hur man klarar sig 
Informera 
Informera och fostra nästa generation 
Informera mina barn 
 
Utbilda mig själv i jämställdhet 
Leta/få/ta mer kunskap om vad jag kan göra 
Vara uppdaterad / påläst om hur verkligheten ser ut – siffror och statistik 
Folkbilda 
Ge möjlighet till andra att få kunskap 



 
 
 

 

Aldrig sluta jobba med jämställdhet 
Prata / diskutera 
Våga prata 
Diskutera frågan 
Peppa andra till mer kunskap och reflektion 
Berätta för andra och ge tips till dem 
 
Egenmakt 
Prioritera dig och din framtid – egenmakt 
Var påläst 
Vara solidarisk 
Dela med mig av kunskapen 
 
Stärka våra elever / jämställdhet 
Filmer och handledning på skolan – Livslång ekonomi 
Löpande söka ny kunskap – rapporter, media, universitet 
Sprida info om filmerna från Fredrika Bremer-förbundet 
 
Ställa krav på arbetsgivare 
Diskutera ekonomiska förutsättningar på arbetsplatsen 
Engagera sig fackligt (flera av samma svar) 
Öppen löneklubb 
Lönekartläggning 
 
Prata med kollegor 
Heltidsarbete (fler av samma svar) 
100% anställd – 50% av hushållsarbetet 
Driva frågor på din arbetsplats 
 
Hävda min kompetens och vara stolt 
Ta min lön på allvar 
Ta det jag gör på allvar – det jag gör är värt en bra lön. 
Kräva den lön jag tycker jag skall ha utifrån prestation / omgivning 
 
Ge mig som företagare en värdig lön. 
Ge de som jobbar för mig utbildning i jämställdhet  
Uppmuntra andra till bra lön för bra kompetens.  
Ge min persona bra lön för bra kompetens oavsett kön 
Prata om min egen lön och mitt egenvärde 
 
 
 
 



 
 
 

 

Säljavdelningar utbilda jämställt och tilltal 
Bjuda in till mer inkludering på jobb à samhälle 
Byta jobb  
Bli bra på att löneförhandla 
Allas lika värde för likvärdigt arbete 
 
Fatta beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv som chef 
Starta eget 
Strejka och kräv rättigheter 
Stötta kvinnor att våga åta sig chefsjobb 
 
Utbilda mig kring ekonomi / investeringar 
Utbilda mer om ekonomiska villkor 
Bli intresserad av ekonomi 
Lära unga om ekonomi (och en del äldre också) 
Uppmuntra mina barn att intressera sig för ekonomi och ta ansvar. 
Lära mina barn om ekonomi och jämställdhet 
 
Sparande 
Gemensam ekonomi - Inkomst/Utgifter 
Familjeekonomi 
Ha ekonomimöte 
Partnerskap – dela på alla inkomster 
 
Äktenskapsförord (flera av samma svar) 
Samboavtal (flera av samma svar) 
Se om sitt hus = sin egen ekonomi 
Ha egen ekonomi 
Se till att jag har egna pengar 
Ha ett fuck-off-konto 
 
Lära mig om ekonomi 
Prata ekonomi i relationer (ägande, pensionssparande, fördelning av föräldrauttag) 
Bokföra/utreda mina respektive familjens kostnader – fördelar vi inkomster/utgifter 
rättvist? 
Diskutera ekonomi 
 
Prata om ekonomisk självständighet med familj och vänner 
Prata ekonomi med dina vänner och avdramatisera 
Prata om ekonomi och se till att det blir bra för alla 
Prata ekonomi med andra 
Uppmärksamma andra på att ser över sin ekonomi 
 



 
 
 

 

Ha inte gemensam ekonomi 
Lära mig om investeringar och aktier 
Investeringskunskap 
Sätta mig in i sparandeformer och aktivt spara 
Lära mig mer om budget 
Gör budget - sätt mål 
 
Testamente 
Äga hus/lägenhet gemensamt 
Jämställt ägande med partner 
Jämställd ekonomi i partnerskap 
Alltid informera om att anlita advokat vid separation 
Skriv dokument 
 
Pensionsspara (flera av samma svar) 
Lära mig mera och inspirera väninnor att lära sig mer om pension, aktier och våga ta 
risker. 
Se över min pension (flera av samma svar) 
Se över försäkringar / livförsäkring 
Gemensamt pensionsspara större 
Pensionsspara jämlikt med sin partner 
 
Dela lika på föräldradagar 
Om en förälder är föräldraledig (eller har lägre inkomst) se till att den andre 
kompenserar. T ex pensionsinbetalningar 
Kräva att partner kompenserar för ojämnt uttag av föräldraledighet 
Uppmuntra min partner att vabba mer  
Inte vabba 
 


