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Hösten är i full gång och Gilla Din Ekonomis föreläsare är på resande fot för att sprida kunskaper i  
privatekonomi. Håll dig uppdaterad på www.gilladinekonomi.se för senaste nytt. 
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Mer på nästa sida 

Nu startar och förnyas kursen Tryggare ekonomi på 
äldre dar igen. Finansinspektionen (FI) har inlett ett 
samarbete med flera seniorförbund och ABF för att 
stärka äldres kunskaper i privatekonomi. En tvåda-
gars pilotkurs kommer att arrangeras i slutet av janu-
ari för deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och 
SPF Seniorerna. Förhoppningen är att kunna erbjuda 
en till två kurstillfällen per år runt om i landet.

 
– Digitala verktyg driver det 

privatekonomiska området 
i nya färdriktningar. Som 
alla aktiva konsumenter, 
har seniorer ett behov 
av att fylla på med ny 
kunskap som krävs för att 

kunna ta medvetna ekono-
miska beslut. Privatekonomi 

handlar om ett livslångt lärande 
som ständigt behöver byggas på, det gäller oss alla, 
ung som gammal, säger Sofia Tyréus som är projekt-
ledare för kursen.

Sofi a Tyréus, FI

Den 30 september 2019 gick World Investor Week 
(WIW) av stapeln. Det är en veckolång global kam-
panj med syfte att öka medvetenheten om vikten av 
kunskap inom sparande och investeringar. FI  
samordnade Sveriges deltagande. Under veckan 
publicerade Gilla Din Ekonomi flera inlägg i samband 
med temaveckan på nätverkets Facebook-sida. I 
samband med WIW släppte FI en kortfilm om risk 
som kan användas i privatekonomisk utbildning. FI 
publicerade också ett poddavsnitt om investerings-
bedrägerier som handlar om hur du kan skydda dina 
pengar från bedragarna.

World Investor Week

Nätverksträff om jämställdhet och 
privatekonomi

Lägg in i kalendern: Tis 12 nov

Höstens kurser
I höst träffar vi ett flertal olika målgrupper med 
kursen Trygga din ekonomiska framtid. Bland annat 
har vi utbildat medarbetare från Svenska kyrkan och 
andra yrkesgrupper som möter personer i ekono-
misk utsatthet i både Norrland och Värmland.  
Vi har också utbildat Konsumentvägledare och  
Budget- och skuldrådgivare från hela landet. I 
november och december anordnas ytterligare tre 
kurser, en för Svenska kyrkan i Göteborg, en kurs 
för LO- distriktet i Mellansverige i Stockholm och en 
annan för TCO i Luleå. Kursschemat hittar du här: 
https://gilladinekonomi.se/nyheter/kalender/

Nu närmar sig nästa nätverksträff. 
Träffen kommer bjuda på föreläsning-
ar om rapporten ”Långsiktigt sparan-
de - en ojämställd marknad”, ungas 
ekonomiska självförtroende och 
hur privatekonomiska val påverkar 
jämställdheten i praktiken. Träffen avslutas med ett 
panelsamtal. Klistra in länken nedan i din webblä-
sare för att anmäla dig: https://fm.webforum.com/
finansinspektionen/form.asp?sid=638881451  

Ny utbildning ska stärka seniorers 
kunskaper i privatekonomi



Medlemmarnas projekt

Hem- och konsumentkunskapsdag

Avsluta prenumeration av nyhetsbrev - mejla finanskunskap@fi.se

Ny kortfilm om risk
FI har släppt en kortfilm om risk som kan användas 
i privatekonomisk utbildning. Som konsument på 
finansmarknaden behöver vi känna till hur mycket 
risk vi vill ta i vårt sparande, vår riskvilja. För att veta 
det behövs kunskap om vad risk innebär. Se filmen 
här:  
https://www.youtube.com/watch?v=8VPBuo2-EWs

Under hösten släpps tre nya avsnitt av podden  
Privatekonomi med Finansinspektionen. Sofia 
Tyréus, projektledare på FI, pratar kortsiktigt spa-
rande, lån, investeringsbedrägerier och fonder med 
experter från Konsumenternas Bank- och finansby-
rå, Polisen, Finansinspektionen och Fondbolagens 
Förening.  

11 september: Kortsiktigt sparande och lån - Från A 
till Ö. Fredrik Petterson, Konsumenternas Bank- och 
finansbyrå.
2 oktober: Investeringsbedrägerier - Se upp för tju-
ven. Lotta Mauritzon, Polisen och Lars Malmström, 
Finansinspektionen.
24 oktober: Om fondsparande. Gustav Sjöholm, 
Fondbolagens Förening.  

Lyssna via Podcaster, Castbox eller Soundcloud: 
http://www.soundcloud.com/privatekonomi

Nya poddavsnitt om din ekonomi

Medlemmarnas projekt
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Gustav Sjöholm

Den 20 september arrangerade Finansinspektionen en  
utbildningsdag i privatekonomi för hem- och konsument-
kunskapslärare som de kan ha nytta av i sin egen under-
visning. Konsumentverket, Kronofogden, Konsumenternas 
Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå 
föreläste med utgångspunkt i läroplanen. Det var stort 
intresse för utbildningen och den var fullbokad med sina 50 
platser.

Money Week 2020
Under temaveckan Money 
Week som globalt arrangeras 
av OECD/INFE görs en  
gemensam kraftsamling för 
att sätta strålkastarljuset på 
vikten av kunskaper i eko-
nomi för barn och unga. 
Nästa års Money Week 
infaller den 23-29 mars. 

Vad ska ni hitta på 2020? Har er organisation några 
ideér eller planer? Bolla gärna med oss!  
Efter Money Week rappoterar Finansinspektionen 
in årets siffror till den globala arrangören.  
Kontakta vanda.brandt@fi.se.

Tips! Börja planera  era aktiviteter för  
Money Week 2020 redan nu.

Lotta Mauritzon och Lars Malmström

Nyhetstips? 
Mejla kansliet på  

finanskunskap 
@fi.se

Fredrik Pettersson


