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Fredrika Bremer-förbundet
 

Vi är en ideell organisation med uppgift att förverkliga
jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter,

rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.
 



LIVSLÅNG EKONOMI

https://fredrikabremer.se/resurser/livs
lang-ekonomi/

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


1 - Kunskap Steg 1 mot ekonomisk egenmakt

2- Ekonomi tillsammans - dela lika eller delad ekonomi

3 - När relationen tar slut - så klarar du ekonomin

4 - Rollfördelning i föräldraskapet - så påverkar det ekonomin

5 - Föräldraskap på olika adresser

6 - Karriärtips för ett lönsamnt arbetsliv

7 - Säkra din försörjning - bygg ditt skyddsnät

8 - Ekonomisk egenmakt - det är aldrig för sent



LIVSLÅNG EKONOMI

2.0



1 - Jag och min ekonomi

2 - Bank Online - min digitala ekonomi

3 - Relationer - vår ekonomi

4 - Föräldraskap - familjens ekonomi 1

5 - Förskola - familjens ekonomi 2



VARFÖR JÄMSTÄLLD
EKONOMI?

Inkomstgapet mellan män och kvinnor är i
stort sett oförändrat sedan 1995.



Löneskillnader
 ca 10%

Inkomstskillnader
ca 20 %



STATISTIK

3 av 10 kvinnor jobbar deltid. Män = 1 av 10. **

Män tar bara ut 22% av föräldraledigheten.***

Det skiljer 28 % mellan kvinnors och mäns pensioner .
Sverige har nordens största pensionsgap.*



STATISTIK
I en undersökning från 2019 svarade 13 procent av
kvinnorna att det är deras partner som har koll på
deras gemensamma ekonomi *

45% av kvinnor skulle inte ha råd att bo kvar i sin
bostad vid en separation.**



OJÄMSTÄLLDHETEN ÄR
LIVSLÅNG

Privatekonomi
Arbetsliv
Relationer 
Föräldraskap 



OJÄMSTÄLLDHETEN ÄR
STRUKTURELL

Påverka beslutsfattare 
Öka egenmakten  
Öka kunskapen



MENTIMETER 
Vilket/vilka ord kopplar 

du ihop med 
"jämställd ekonomi"? 





1 - MÅL & SYFTE
2- SPELREGLER
3 -HUR GÖR VI

WORKSHOP



INCHECKNING

När du var liten, hur svarade du på frågan:
Vad vill du bli när du blir stor?



FRÅGA 1
Vad kan samhället (/myndigheter) 

göra för att bidra till en mer 
jämställd ekonomi?



FRÅGA 2
Vad kan man som arbetsgivare 

göra för att bidra till en mer 
jämställd ekonomi?



FRÅGA 3
Vad kan du som individ göra 

för att bidra till en mer 
jämställd ekonomi? 

1. För dig själv        2. För andra



PRESENTATION
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3



TILL SIST
Fundera på två saker som du 

tänker ta tag i direkt för att påverka
dig själv eller andra i rätt riktning.



Lotta Amnebjer Nordqvist

CONNECTA 
GÄRNA!

https://klara-k.se/

https://www.linkedin.com/in/lotta-amnebjer-nordqvist/
https://klara-k.se/



