
Våren bjuder på flera aktiviteter som sprider kunskap i privatekonomi. Bland annat har vi uppdaterat vår 
webbplats som nu riktar sig mot konsumenter och infört fortsättningskurser för våra egna utbildningar. 

Money Week 2023
Under temaveckan Money Week 
som globalt arrangeras av OECD/
INFE görs en gemensam kraft-
samling för att sätta strålkastar-
ljuset på vikten av kunskap i 
ekonomi för barn och unga.  
Money Week äger rum den  
20-26 mars. Läs mer om aktivite-
terna för 2023 på webbplatsen.

Uppdaterat material  
för vårterminen 2023
Just nu uppdaterar vi både 
design och innehåll i vårt ut-
bildningsmaterial för dig som 
har gått eller ska gå någon av 
våra utbildningar. Besök sidan 
”Kursdeltagare och lärare” på 
vår webbplats för att ladda ner 
presentationer och annat mate-
rial som du kan använda när du 
ska sprida kunskapen vidare, till 
exempel via en informationsträff 
eller studiecirkel.

Nyhetsbrev 1  - Kursdeltagare och lärare  - Mars 2023

Vill du avsluta prenumeration av nyhetsbrev? Mejla finanskunskap@fi.se

Bilaga om sparande
Vill du inspireras och få praktiska 
tips för att komma igång med 
ditt sparande? Läs bilagan ”Allt 
om din ekonomi”. Bilagan är ett 
samarbeta mellan Finansinspek-
tionen och tidningen Amelia.

Konsumentfokus på nya gilladinekonomi.se

- Till skillnad från den tidigare versionen riktar sig den nya webbplat-
sen främst till konsumenter som vill öka sina kunskaper i privateko-
nomi. Mycket av Gilla din ekonomis material är öppet för alla och
förhoppningen är att det nu är synligare och lättare för konsumenter
att ta del av, säger Vanda Brandt, som har varit projektledare för
arbetet med att ta fram den nya webbplatsen.

Under fliken Privatekonomi är materialet indelat i fyra ämneskatego-
rier (Budget, betala & försäkra, Spara, investera & låna, Pension och 
Familjejuridik). I varje ämneskategori hittar du utbildningsmaterial 
som e-utbildning, broschyrer, filmer och podcast. Fliken kursdeltaga-
re & lärare riktar sig till dig som gått en utbildning hos oss. Här har vi 
samlat material från våra egna utbildningar och annat läromaterial 
som kan hjälpa dig att sprida kunskapen vidare.

Kolla in vår nya uppdaterade webbplats på gilladinekonomi.se!

Budget, betala 

& försäkra
Spara, investera 

& låna
Pension Familjejuridik

Vi har uppdaterat vår webbplats gilladinekonomi.se. Den nya 
webbplatsen riktar sig till konsumenter som vill öka sina kunska-
per i privatekonomi. På webben finns oberoende fakta och  
information som är framtaget för att hjälpa besökaren att  
navigera bättre i sin privatekonomi.

https://gilladinekonomi.se/
https://gilladinekonomi.se/natverket/temaveckor/money-week/
https://gilladinekonomi.se/kursdeltagare-larare/
https://gilladinekonomi.se/wp-content/uploads/2023/02/Allt-om-din-ekonomi.pdf


Vi inför en fördjupande 
del av våra utbildningar 
”Trygga din ekonomiska 
framtid” och ”Tryggare 
ekonomi på äldre dar” 
som tidigare deltagare 
är välkomna på. Fort-
sättningskurserna har 
som syfte att uppdatera, 
engagera, inspirera och 
framför allt komplettera 

med kunskap. Det nya 
viktiga innehållet och att
erbjuda en fördjupning
är något vi på kansliet,
tillsammans med förelä-
sarna, ser mycket fram
emot. Läs mer om det
fördjupande innehållet
och våra nya föreläsare
längre ner i nyhets- 
brevet.

Mer om det nya innehållet och möt våra nya föreläsare
Innehållet i våra fortsättningskurser är målgruppsanpassat och skiljer sig därför åt. Nya ämnen i fortsätt-
ningskurserna är jämställt sparande och hushållsekonomi, internetsäkerhet, grunderna till att investera 
och frågor om skuldsanering. Det blir även fördjupning inom befintliga områden som vardagsjuridik, 
bankfrågor, försäkring och investeringsbedrägerier. Vi har även som ambition att hållbarhet i större  
utsträckning ska genomsyra flera pass. För de nya passen välkomnar vi även nya föreläsare. Möt dem 
nedan där de berättar om sina respektive pass. 

Fortsättningskurser för Gilla din ekonomis egna utbildningar
I över ett decennium har vi utbildat olika personer i privatekonomi som via sitt yrke, förening eller  
liknande möter andra människor och sprider kunskaperna vidare. När pandemin slog till 2020  
växlade vi om till ett digitalt format för våra utbildningar och i år gör vi ytterligare en förändring. 

Jämställt sparande 
& hushållsekonomi

– Jag är pensionseko-
nom på Länsförsäk-
ringar med passion 
för folkbildning. Som 
det ser ut idag bör-
jar ojämställdheten 
tidigt i livet och fortsätter fram till 
pensionsåldern. Deltidsarbete, 
föräldraledighet och vab är några 
av pensionsfällorna som påverkar 
kvinnors pensioner negativt. I min 
presentation pratar jag om vikten 
att ha koll på sin ekonomi och hur 
olika val kan påverka pensionen.
Med rätt kunskap och medveten-
het har alla en chans att påverka 
och planera sin pension i tid.

Trifa Chireh

Grunderna till att 
investera

– Jag ansvarar för  
föreningen Svensk  
Värdepappersmark-
nads arbete med 
marknadsanalys och 
frågor om konsument-
skydd. Det blir allt viktigare att 
vi har ett långsiktigt sparande. 
Därför behöver vi ha en grundläg-
gande kunskap och förståelse för 
det här, både så att det faktiskt blir 
av, och så att det inte blir fel. Det 
känns både viktigt och kul att i min 
presentation få prata om grunder-
na för att investera och vad som är 
viktigt att tänka på när man sparar 
långsiktigt.

Fredrik Bonthron

Internetsäkerhet

– Jag ansvarar för 
Intenetstiftelsens 
folkbildande arbete 
inom området digital 
kompetens. Var femte 
pensionär känner stor 
oro för att bli utsatt för bedräge-
riförsök på nätet, enligt vår årliga 
undersökning Svenskarna och 
internet. I min föreläsning ger jag 
deltagarna några grundläggande 
tips på hur man skyddar sig mot 
de vanligaste bluffarna. För oss på 
Internetstiftelsen är det viktigt att 
alla ska vilja, våga och kunna  
använda internet. 

Björn Appelgren

Våra fortsättningskurser för våren 2023
Klicka på länkarna för att läsa mer och anmäla dig till våra fortsättningskurser i vår!

16 maj: Trygga din ekonomiska framtid (del 2) för Svenska Kyrkan
30–31 maj: Tryggare ekonomi på äldre dar (del 2) för seniorer inom PRO, RPG, SKPS och SPF
13 & 15 juni: Trygga din ekonomiska framtid (del 2) för gode män och medlemmar inom RFS

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpcuysrjwvE9SmTw3L3uCg02iVQmEgiRKS
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIkf-qpqTMrGtDDa4pECDjvKgPnBMSMbvCO
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0td-2spjwpG9JZZKfqHNSskmi0ezwjO_59



